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Amerikos kapitalistai daro 
suokalbius prieš Meksiką

Kivirčiai Chinijojc
Japonija dar neketina apleisti 

Siberiją
Daro suokalbius prieš.. 

Meksikos valdžią.
Amerikos kapitalistai siekiasi 
nuversti dabartinę Obregonp 

valdžią.

NEW YORK, sausio 23. — 
Amerikos kapitalistai ir finan- 
sistai nepaliauja kėsintis ant 
Meksikos, kad visai ją pasi
griebus į savo nagus. Jiems 
labai nepatinka pažangi Obre
gono vadžia, kuri, kiek ji pa- 

, jiegia, bando neleisti Amerikos 
kapitalistams išnaudoti Meksi
kos darbininkus ir neleisti 
tiems grobikams pasigriebti 
įhilžiniškus, bet dar neišvysty
tus Meksikos gamtinius turtus.

Amerikoj kapitalistai jau 
ir pirmiau • darė suokalbius 
prieš Meksikos valdžią ir kurs
tė ir net provokavo Amerikos 
intervenciją Meksikoje. Dabar

pitalistai, susispiet ilsieji į Ame
rikiečių Teisių Meksikoje Ap
gynimo asociaciją, darė ir daro 
suokalbius nuversti ir Obre
gono valdžią. Tuo tikslu tie ka
pitalistai vedė derybas su Jun. 
gtinese Valstijose gyvenančių 
Meksikos gen. Gonzales, ku
riam siūlė savo pagelbą pini
gais ir ginklais, jei jis sukeltų

ir organizavo ir kitus sukili
mus Meksikoje, kokie tik bu
vo ten pastaruoju laiku, 
sukilimai
kad liaudis remia 
valdžią ir jokių 
lėlių neklauso.

Bet išrodo, kad 
tai visai neketina

Tie 
tik todėl nepavyko, 

Obregono 
plčšikų-suki-

tie kaiptalis- 
nurimti, bet 
darbą Ir to

liau, neduodami Meksikai lais
vai vystytis, susitvarkyti ir su
stiprėti. Delei jų priešinimos, 
veikiausia, ir Amerikos valdžia 
nenori pripažinti Obregono 
valdžios, nors Meksika dabar 
yra pilnai nurimusi ir joje 
tvarka dabar yra gera.

Chiny premieras rezig 
(nuos?

23. — 
vaigšto 
Liang- 

savo re-
prezidentas

PEKINAS, sausio 
Tarp kabineto narių 
gandų, kad premieras 
Shih-Yi šį vakar įteiks 
zignaciją ir kad
I Isu-Shih-Chang apsti m s suda
ryti naują kabinetą.

Taipjau vaigšto gandų, kad 
premieras vien tik paprašys 
laikinio paliuosavimo nuo ėji
mo pareigų.
Premieras atsisako rezignuoti.

PEKINAS, sausio 23. — “Jei
gu tu laiku nepadarysi atgailos 
ir nepasitrauksi iš savo vietos, 
tavo galva bus perskelta į dvi 
dalis, tavo kojos liks sutrupin
tos ir negeistina nelaimė palies 
Pekiną”. Tokia yra gen. Wu

“Sociąldemokratas”
Musų draugų savaJtinijB lalkraitls 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose
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Pei-Fu p ra nešimas premjerui 
JJang Shih-Yi.* Generolas vėl 
kaltina premierą, kad jis par
davė savo šalį ir pareiškia, kad 
jis šalies interesuose nuvers 
visą kabinetą.

Betgi premieras Uang Shih- 
Yi atvirai sako, kad jis nė ne
mano apie režignavimą, kadan-* 
gi delei to pasidarytų chaosas, 
nes negalima butų sudaryti 
naują kabinetą į laiką, kad su
rinkus pinigų atmokoj imui ka
riuomenei ir civilinėms įstai
goms/

Premieras ilgoj telegramoj 
generolui sako, kad jis neturi 
kištis į politiką. Jis mano, kad 
viskas pereis,- nes tie kivirčiai 
yra tik partijų kova, kurią 
galima bus sutaikinti. Kiti val
dininkai irgi taip mano. Jie 
sako, kad gen. Wu puolimas 
pagimdytų tik naują bereika
lingą vargą žmonėms, bet ša
liai nieko gera nesuteiktų.

Pekino gyventojai yni ramus 
ir nesitiki puolimo.

Japonija dar neketina 
trauktis iš Siberijos.

Pasitrauksianti kada Japonijai 
nebus jokio pavojaus.

Tokio
atsižvel-

WASHINGTON, sausio 23. 
— Pasak Japonijos ambasados 
paskelbto teksto kalbos, Japo
nijos užsienio reikalų ininiste- 
ris Učida savo kalboje 
seime pareiškė, kad 
.giant į jos saugumą, Japonija 
yra privesta ir toliau laikyti 
savo kariuomenę Siberijoje.

Jis tvirtino, kad kaip atsi- 
steigs Siberijoje politinis tikru
mas, Japonija tuojaus 
trauks iš Siberijos.

Jis sake, kad derybų su To- 

pasi-

tikslu buvo netik susitarti pre
kybos klausimais, bet taipjau 
ir gauti užtikrinimų, kad japo
nų gyvastįs ir turtas bus ap
saugoti, kad apsaugota bus ko
munikacija ir kad apsaugotas 
bus Japonijos nacionalinis gy
vavimas ir industrija.

Učida tvirtino, kad Japonija 
neturinti jokių teritorinių am
bicijų Siberijoje ir nenorinti 
ten įsigyti jokių ypatingų sau 
teisių. Sachalino sala gi tapo 
paimta delei didelių skerdynių 
Nikolajevfeke ir kada bus susi
taikinta ir bus gautas atlygini
mas iš Rusijos valdžios, Japo
nija apleisianti ir Sachaliną.

Tokį pat pareiškimą šiandie 
davė ir Japonijos delegacija 
tolimųjų rytų klausimais kon
ferencijoje. Ji irgi pakartojo, 
kad Japonija dabar nemano 
trauktis iš Siberijos iki nebus 
ten įkurta pastovi valdžia (ku
rią ten įkurti Japonijos vald
žia ir bando neprileisti). Po to 
Siberijos klausimo svarstymas 
tapo atidėtas sekamai savaitei.

Ministeris Učida seime tvir
tino, kad nors Japonija pilnai 
užjaučianti Chinijai, ji tuo pa
čiu laiku turi pirmiausia ap
saugoti savo svarbiausius in
teresus. Keturių valstybių su
tartimi Učida labai džiaugėsi, 
nes ji užtikrinanti taiką Pacifi- 
ko vandenyne.

Utarninkas, Sausio-January 24 d., 1922Chicago, III

Prošepanas tik savo šešelį pamatė

Wasl i i ngtono konferenci j o j e 
dabar pradedama kelti klausi
mą apie susitarimą tarp valsty
bių nesiųsti jokių ginklų Chini- 
jon. Apie tai buvę ir pirmiau 
susitarta, bet tada visos vals
tybės rūpinosi vien kaip grei
čiau galima butų tą sutarti su
laužyti, ir tame jos net lenkti- 
niavosi tarp savęs, nors Japo
nija prieš tai prųlestavusi. 
Nieku rie mano, kad Chinija to
kiai sutarčiai nelabai priešin
tųsi.

Vokietijoj tėra vien taksai
BERILINAS, sausio 23. — 

Vokietija yra viena didelė tak
sų šalis. Čia -ant visko uždeda 
taksus, kad tik daugiau Surin
kus pinigų kontribucijai mokė
ti ir valdžią išlaikyti. Taksų 
kolektorių visur pilna. Laikraš
čiai išspausdino dabar sekamą

Hamburge neturtingiems dar
bininkams gimė sūnūs, apie ku 
rio gimimą tinkamai pranešta 
rekorduotojo raštinėn. Vaikas 
už trijų dienų mirė. Kada tė
vai sugrįžo iš laidotuvių, jie 
rado pas duris laukiantį taksų 
kolektorių. Kolektorius pasi
sakė atėjęs patirti, ar mirusis 
vaikas kartais nėra palikęs ko
kios nors nuosavybės, kurią ga
lima butų aptaksuoti sulig pa
veldėjimo taksais.

Industriniame mieste 
burg miesto taryba uždėjo 
markių taksus į metus ant 
muose esančių maudynių.

Socialistų ^laikraščiai 
šiepdami šitokią taksų maniją, 
ragina valdžią paskirt i didelę 
sumą pinigų pabūdavo j imui di
delio beprotnamio dėl 
maniakų.

Bern- 
75 

na-

pa

taksų

Ryty konferencija.
MASKVA, sausio 23. — Ne- 

dėlioj čia atsidarė prispaustų
jų rytų tautų kongresas, ku
riame dalyvauja Japonijos, Ko
rėjos, Mongolijos ir Tolimųjų 
Rytų respublikos atstovai. Nė 
Indija, nė mahometoniskosios 
ša lįs kongrese nėra atstovauja- 
mos. i ,t i

s Kongreso tikslu • yra užmeg- 
sti artimesnius ryšius tarp tų
jų šalių žmonių, visai nekrei
piant domės į valdonus. Nors 
kongresas turįs politinių tiks
lų, bęt jis esąs nepartinis ir 
komunistai jame ęsą mažumo

je.

Maineriai maldauja pa 
galbos.

Kompanijos neduoda jiems 
darbo ir jie veik badauja.

IKON MOUNTAIN, Mieli., 
sausio 23. — 250 geležies ru
dos maiherių, kurie jau 7 me
nesiai kaip nedirba ir neturi ne 
maisto, nė drabužių, atėjo gru
pėmis pas -pavieto stiperiten- 
denlą ir pareikalavo suteikti 
jiems ipagelbą.

“Mes turime turėti maistą ir 
drabužių mes turime gyven
ti,” sakė jie. Jų vaikai, ne
žiūrint žiemos šalčių, yra basi 
ir alkani, ir jie neturi kuo juos 
aprengti ir pavalgidinti. Jie sa
kė, Kad jiems neduodama dar
bo vietos kasyklose, nors atva
žiavusieji iš kitur darbą leng
vai gauna.

Jiems prižadėta suteikti pa- 
gelbą.

Gompers priešinasi Genoa 
konferencijai.

O tai tik dėlto, kad joje daly
vaus Rusija.

WASIRNGTON, sausio 23. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Samuel Gompers 
kuris jau pirmiau pasmerkė 
dalyvavimą Genoa ekonominėj 
konferencijoj, vis dar neatgau
na "savo proto ir dabar para
šė straipsnį savo organui Ame
rican Federationalist. Tame 
straipsnyje tas “darbininkų” 
vadovas tikrina, kad negalima 
padaryti didesnės klaidos, kaip 
kad pasiųsti Amerikos atstovą 
į Genoą konferenciją. Ir tai 
vien tik todėl, kad į tą konfe
renciją yra pakviesta ir Rusija. 
Girdi, Amerikos dalyvavimas 
toje konferencijoje todėl butų 
išpažinimas dabartinės Rusi
jos valdžios. Pati konferčncija 
Gompersui butų gera, jeigu 
nebūtų ten Rusijos atstovų.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 20 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25.000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais liaipi *
Vakar, sausio 28 d., užsienio pini- 
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 frankų . 
Danijos 100 kronų .....
Finų 100 markių ........

‘ Franci jos 100 frankų .
Italijos 100 lirų ..... .
Lietuvos 100 auksinų .
Lenkų 100' markų ......
Norvegų 100 kroąų ...
Olandų 100 guldenų ... 
Švedų 100 kronų .......
Šveicarų 100 frankų ..1 
Vokietijos 1OO markių

... SU 
$7.71 

$20.00 
$1.86

. $8.03 
$4 39 

.... 49c 
... 3U 
$15.66 
$36.31 
$24.97 
$19.44 
... 49c

Rusija ir Genoa konfe 
rencija.

MASKVA, sausio 23. — Bolše
vikų užsienio reikalų ministe
ris či ceri ha s subatoj kalbėjosi 
su kitų,ša\ių korespondentais 
ir išaiškino jiems Rusijos nusi
statymą linkui Genoa ekono
minės konferencijos.

Jis ypač norįs užginčyti Fran 
cijos presos tvirtinimams, kad 
sovietų valdžia vyksta į Genoa 
tik tam, kad dar labiau praplo
tus savo propagandą už pasau
linę revoliuciją.

“Mes vykstame į Genoa”, 
sakė Čičerinas, “nė kaipo per
galėtojai, negi kaipo nugalėto
ji šalis. Mes kovosime, bet mu
sų kova bus už komercinį išsi- 
vystimą, o ne už revoliuciją. 
Mes vykstame į konferenciją 
kovoti kaipo lygus su kitomis 
valstybėmis ir kaipo atstovai 
proletariato valdžios, y siūlyda
mi kapitalistinėms ^ valdžioms 
progą išvystyti didelius Rusijos 
turtus tokiu hipiu, kad jis bu
tų teisingas ir Rusijos proleta
riatui ir užsienio kapitalis
tams”.

Rusija pareikalaus nuo 
stolig atlyginimo.

MASKVA, sausio. 23. Bol
ševikų valdžia pasišaukė visus 
galimus ekspertus, kad jie su
rinktų visas žinias ir apskaity
tų kiek kiekvienas sukilimas 
prieš bolševikus pridarė Rusi
jai nuostolių. Tuos visus aps
kaitymus Rusijos delegatai nu- 
siveš į Genoa ekonominę kon
ferenciją ir pareikalaus, khd 
Anglija, Francija ir Jungt. Val
stijos, ar gal ir kiti talkininkai, 
visus tuos nuostolius Rusijai 
atlygintų. Į apskaitymus bus 
įtraukti ne tik tie nuostoliai, 
kokius Rusijai pradare talki
ninkų intervencija, ar Vrangc- 
lio, Kolčako, Judeničo ir kitų 
puolimai, kuriuos atvirai rėmė 
talkininkai, bet ir nuostoliai 
kiekvieno buvusio Rusijoje kad 
ir mažiausio sukilimo prieš 
bolševikus. Nebus aplenktas ir 
Karelijos sukilimas. Jo nuosto
liai bus priskąityti talkinin- 
kaims ir Finliaųdijai.

Areštavo 100 Indijos naciona
listų.

CALCUTTA, sausio 23. — 
Daugiau kaip 100 Indijos naci
onalistų ^areštuota pėtnyčioj, 
kada jie bandė surengti demon 
straciją.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,’Chicago, Illinois 
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Pirmas Lietuvių Dle nra šils Amerika j e

No. 19

Mokykly taryba nuteista 
kalėjiman.

I)r. Chadsey

CHilCAGO. Apeliacijų tei
smas vakar patvirtino teisėjo 
Scanlan nuosprendį, kuriuo 9 
nariai Chicagųs jnokyklų tary
bos ir tos tarybos , advokatas 
tapo nuteisti kalėjiman ir už
simokėti pinigais pabaudos už 
paniekinimą teismo. Dabar ta
rybą nuo kalėjimo gali išgelbė
ti tik valstijos augščiausias tei
smas.

Ši byla tęsiasi jau nuo senai. 
Dar kada buvo paskelbusioji 
Loebo taryba, ji buvo atsikvie- 
tusi iš IJctroito 
mokyklų superitendentu. Te- 
čiaus naujoji taryba jį nuo 
vietos tuojaus atstatė. Tasis at 
sikreipė į teismą ir taryba bu
vo priversta atgal sugrąžinti jį 
į savo senąją vietą. Tada ta
ryba atėmė iš jo visas galias ir 
pervedė jas jo pagelbininkui, 
dabartiniam mokyklų superi- 
tendentui Peter Mortenson. Po 
to Chadsey rezignavo, betgi pa
traukdamas tarybą teisman už 
iškreipimą teismo nuosprend
žio tuo teismą paniekinant.

Teismas rado tarybą kalta ir 
nuteisė vyrus narius nuo 1 iki 
5 dienų kalėjiman ir užsimokė
ti pinigines pabaudas, o mote
rims priteisė vien pinigines 
pabaudas—nuo $3(X) iki $750.

Byla veikiausia dabar bus 
perduota augččiausiam teismui.

Rusija pagerbs Edisoną.
MASKVA, sausio 23. — Te

chninės mokyklos ir jaunųjų 
darbininkų kliubai Maskvoje, 
Petrograde ir kituose miestuo
se rengiasi švęsti 75 metų gimi
mo sukaktuves amerikiečio 
Thomas A. Edison. Tą dieną 
bus rengiamos paskaitos apie 
tą išradėjo, taipjau parodos jo 
elektros ir kitokių išradimų. 
Edisonas Rusijoje labai popu
liarus.

Paleis parlamentą.
BBUDAPEŠTAS, sausio 23.. 

— Premieras Bethlen nutarė 
paleisti Vengrijos parlamentą 
vasario 16 d. Tai nutarta pada
ryti delei to, kad parlamente 
yra daug monarchistų, kurie 
trukdo visą darbą.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEĘAS 
NEGALI PASIŲSTI 2TUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU ka# NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, 111. I

. Rinks naują popiežig 
vasario 1 d..

ŠianRYMAS, sausio 23. 
dic tapo paskelbta, kad kardi
nolų konkliava susirinks vasa
rio 1 ar 2 dieną, kad išrinkus 
naują popiežių, vieton miru
sio Benedikto XV.

Nors visi Europoj gyvenan
tis kardinolai suspės atvykti 
į Rymą į laiką, nemanoma, 
kad tai padaryti įstengs Ameri
kos kardinolai. Jie suspės at
vykti tik konkliavai jau atsi
darius.

šiandie popiežiaus lavonas 
tapo perkeltas į šv. Petro baž
nyčią. 'Delei to didelės minios 
žmonių renkasi dabar bažny
čioje. Dabar prasideda viešos 
pamaldos ir laidojimafi, kurių 
bus devyni — vienas ant kiek
vienos dienos novenialo (de- 
vintmečio).
Vakar popiečiaus lavonas bu

vo išstatytas Vatikane, kur irgi 
daug žmonių atsilankė . Buvo 
■atsilankęs ir vienas ministeris, 
o virš valstybes rūmų, pirmu 
kartu nuo to laiko kaip popie
žius paskelbė Italiją priešo ša
limi ir užsidarė savo “kalėji
me“ Vatikane, tapo nuleista iki 
pusčš stiebo Italijos valstybes 
vėliava.

Del. J. žibaus paskirimo.

WAlSHINGTON, sausio 21. 
(Elta) — Eltos pranešime iš 
sausio 14 dienos-įsibriovė ste- 
nografės klaida, vieton “Žilius-* 
Lietuvos karinis atstovas Klai- 
pėdai,” turi butu “Žilius-Lietu- 
vos Jaikinis atstovas Klaipė
dai.” Gerb. J. Žilius vra Užsie
nių Reikalų Ministerijos pas
kirtas prie laikinos Santarvės 
administracijos Klaipėdoje at
stovauti Lietuvos interesams. 
Jisai yra ne kalinis, bet civilis 
atstovas.

SKAITYKIT IR PLATINK1T

±

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet
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šoji nuosavybė, 
ar galas.

privatinių savininkų išnaudo
jamosios privilegijos..

— Jos: W. Sharts.
Palengva, bet tikrai Ameri

kos kapitalistai yra varomi 
prie valstybinio gelžkelių val
dymo ir vedimo. Jie negali ši
to Markso ir Engelso išprana
šauto likimo išvengti lygiai 
taip, kaip upės vandens nega
lima priversti prieš kalnų te
kėti. Gelžkelio streikas tuo tar
pu tapo prašalintas. Jungtinių 

<Valstijų gelžkelių taryba išlei
do pareiškimų, kuriuo driau- 
džiama gelžkelių tarnautojams 
streikuoti be jos leidimo. Griū
vantis gelžkelių privatinės nuo
savybės statinys tapo apram- 
stytas visokiais ramsčiais. Bet 
visi jie nieko nepadeda. Priva
tinė nuosavybė griūva.

Tarp ateinančio griuvimo 
ženklų yra šitie: Tarpvalstiji- 
nės prekybos komisijos verti
nimo skyrius išleido galutinį 
vertinimų pirmiems 150 gclž- 
kelių iš daugiau kaip 2000 if 
praneša, kad 71 iŠ šitų gelž
kelių turi neišmokėtų bonų su
moje $84-4,377,(XX) ir užtrauk
tos skolos $131,086,000, gi jų 
tikroji verte yra tik $877,000,- 
(XX). žodžiu, šitų 71 gelžkebo 
turto ištenkja tik bonams at
mokėti ir $32,623,(XX) užtrauk
tosios skolos, paliekant noat- 
mokėtos užtrauktosios skolos 
$98,463,000. Net kongreso su
teiktasis $500,000,000 bonas 
negali pakelti šitų dalių ver
tės. šitie 71 gelžkelis yra ka- 
pitolinami, vadinas, yra skai
toma, kad jie turi kjaprtolo, 
daugiau kaip $544,000,000, o 
jie yra tik septyniais su puse 
nuošimčio viso gelžkelių kapi- 
tolinimo. Musų gelžkelių dalys 
(pajai) matomai yča paklotos 
ant vėjo ir vandens.

Kongreso pastangos paimti 
iš viešo iždo tiek žmonių pi
nigų, kad užtikrinus gelžkelių 
dalininkams šešis nuošimčius 
dividendo, yra tolygios pasa
kinio Sisifo pastangoms tan- i "" 
ėio akmenį į kalnų aukštyn. I 
Kansaso senatoriaus CappeFo I 
pasakymu žmones išmokėjo. 
gelžkeliams mažne $1,000,000,-! 
000 valdžios užtikrinimais ir j 
dar prie to aukštesnėmis važ- i 
tos ir važiuotos kainomis. | 
Capper sako, kad gelžkeliai i 
paima už ūkio gamįnių perve-į 
žimų daugiau, negu jie atsi-i 
eina pagaminti.

Texaso ryžių augintojai ga-! 
Ii pasiųsti ryžius per Atlanti- i 
kų į Livenpoolį ir atgal į New , 
Yorkų pigiau, 'negu gelžkelių 
iš Beaunionto, Tex. į Ncw 
Yorkų. Bovelna galima pasių
sti iš Gelvestono į Bremeną, 
3(MX) mylių vandeniu už 35c. 
1(M) svarų. Bet siunčiant 300 
mylių gelžkelių Texase atsiei- ' 
na 95c. šimtui svarų, mažne 
tris kartus daugiau, špinakai, 
kopūstai ir svogūnai pusta Tex 
aso laukuose; šienas ir kuku
rūzai Kansase eina niekais, ar
ba panaudojama kaip koralas; 
vaisiai Califomijoj supilta ir 
stovi, odos gyvulius auginančio 
se apylinkėse eina niekais, nes 
šitų daigtų negalima be nuo
stolių pasiųsti Amerikos gelž- 
kcliais.

Šituos skaitmenis paduoda 
ne kokie privatiniai žmonės, o 
Jungtinių Valstijų senatoriai ir 
valdžios komisijos,
gelžkelių nuosavybė , smaugte 
smaugia 
Arba privatinė nuosavybė tu
rės sutrukti kaip pančiai ir jos 
vietoje turės būti įsteigta di-į 
dėsni nuosavybės santykiai, 
ba Amerikos žmonės turės

Kongreso Knygynas
Kongreso knygynas tapo įkur

tas 18(X) m. Washingtonc, I). 
C. 1814 m. jis sudegė, bz 1851 
m. nuo gaisro žuvo 35,000 to
nų knygų.

Dabartinė knygyno troba ta
po atidaryta visuomenei lap
kričio mėnesį, 1897 m.; jos 
pastatymas atsiejo $6,347,000. 
Ji stovi netoli nuo kapilobaus 
rytinėj pusėj ir yra didžiausia 
ir puikiausia šilos rųšies tro
ba visam pasauly.

Birželio 30 d., 1921 m. kny-
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gynė buvo 2,918,256 knygos ir1 
brošiūros, 170,005 žemėlapiai,1 
919,041 muzikos gabalas ir 
424,783 fotografijos, spausti 
paveikslai, graviūros ir litogra-1 
fijos. Kopiraitavimo kontoras! 
su visais jo tarnautojais yra I 
atskiras knygyno skyrius. Vi-j 
sas knygyno tarnautojų skai
čius yra 620; knygyno užlai
kymas per metus atsieina 
$978,850, įskaitant $250,000 
spaudinimui ir knygų rišimui.

Kongreso knygiumi yra Her- 
bęrt Putnam, su alga $7,500; 
vyriausias knygiaus padėjėjas 
Apipleton P. C. Griffin, $4,500; 
vyriausias raštvedis, Allen R. 
Boyd, $2,500; sekretore, Jessi- 
ca L. Fanuinį $1,800.
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STEINMETZ PRANAŠAUJA 
GELŽKELIŲ ELEKTRINIMĄ,

Harper’o laikrašty už sau
sio mėnesį garsus elektifįnin- 
kas Charles P. Steninctz turi 
įdėjęs labai įdomų straipsnį 
antrašte “Electricity and Civi- 
lization”.

šitame straipsny jis numato 
laikų, kur visa Jungtinių Val

stijų gelžkelių sistema bus su- 
elektrinta. Tas užvaduos du 
trečdalius dabar gelžkelių su
vartojamų anglių, arba šimtus 
milionų tonų, jei pajiega bu
tų gaminama anglimis, o ne 
vandens pajiega.

Kas tuomet bus su anglia
kasiais, kurie kasa'anglis? Jei 
kapitalizmas dar vis viešpataus 
ir valdys žmonių likimus, tai 

t

jie bus išmesti darbo rinkon 1̂ 
ir numuši nes algas darbinin- 
kaųis kitose pramonėse. Bet 
jei darbininkai įsteigs visuo
menes tvarkų, tai jie tik dirbs 
trumpesnes valandas ir turės 
geresnes sąlygas.

f

K. GUGIS
ADVOKATAS

. Miesto ofisas t 
127 N. Dearborn SU Room 1111-15 
TeL Central 011. VaL nuo 9-8

Gyvenimo vietai 
1528 Se. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvle- 
ft 
r.

ną vakara, išskyrus utanicj 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 Qd

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntinio įkyrius gavo 

pranešimą iš Lietiivos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėją parašais. ‘

Pinigus gavo:

Dirbija* ir Importuotojas Ba
dausią armoniką pasaulyj. Viso
kią gatunką. Pigiau parduosiu no 
gu kiti . Dykai lekcijos plrkljam* 
Raiykt angliikai Informaciją

Ruatta & Serenelll 
817 lelazd Ava,

Įuropean įI

FABIONAS Ir A
G<*rhiusia si

laivakortės, i

Kcal I'.statė 4 r

Sveikime Kūne Tvirta Dvasia
' »

Kam tai kentėt per daugelį metų, kuomet gali išsigydyt
Savo specialiu gydymu stučkinės kirmėlės, esu iš

gydęs daugelį žmonių, kurie jau buvo nustoję išsigydy- 
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkinės 
kirmėlės nežino, kad tai ta liga, todėl ima vaistus nuo 
kitos ligos. Todėl tas gydymas nieko ne pagelbsti.

Stučkinės kirmėles symptomai.
Žmonės kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka

mus symptomus: pilvo skaudėjimas, jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito ,galvos skaudėjimas, vidurių 
užkietiėjimas, krutinės skaudėjimas. Jei turi vieną iš mi
nėtų sympatomų, turit tuoj pamatyt mane, o aš išgydy
siu įtrumpiausį laiką, kaip galima. Gydau visokias vyrų 
ir moterų ligas, su pagelba vėliausiu elektrikiniu įran 
kiu.

j kelias savaites?

1645 W. 47th St., Chicago.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima
Kuomet sergame,' yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip .
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai ženva ir išlygos prieinamos.

___________ _ Patarimai veltui.
Dr. VVhitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Rando! ph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. valą kaadia- 

ną. Nedaliomis nuo 10 vai, ryto iki 1 vai, po pietų.

Privatinė

Amerikos X*pramonę.

ar
žu-

šia grūmoja ne gelžkelių tar
nautojų streikas, o gelžkelių

s

Ar Norite Parduoti?
Ar Norite Pirkti?

Biznį, 
Dalį, 
Storą,

Boną,

Palikimą, 
Ukę,x 
Namus, 
Lotą

/

Gvarantuotas Pardavimas
Kas tik nori greitai parduoti kokią 
didesnę nuosavybę, arba pirkti su pel
nu, tegul visuomet kreipiasi pas Pijų J •
Dubicką Naujienų Bridgeporto Sky
riuje.

P. DUBICKAS
Kauįienu Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted str.

2611—N. Umbras 
2634—K. Arbačauskas 
2642—O. Čerkauskienė 
2649—K. Doviat 
2655—O. Dlmbauskieno 
2665—M. Arbačauskas 
2670—L. Ūdras 
2679—K. Pakšys
2681— A. Darbutaitė
2682— B. Burdulis 
2711—B. Viršelienė 
2714—D. Griunas 
2721—F. Jarutis
2729— J. Jablonskis
2730— J. žemaitė
2741— F. Lokąuskiš
2742— J. Stašinskienė 
2744—P. Kaminskas 
2746—T. Zalubiene 
2748-—K. Adomaitis
2750— Z. Abelkienė
2751— A. Stankevičiūtė
2762— J. Rosenvald < 
2779—M. Katilenytė 
2783—P. Vazgusk
2785— J. Martišauskas
2786— J. Zablionis 
2793—K. Rutkauskas 
2799—K. Bielinis
2804— D. Balsevičius
2805— A. Janauskienė 
2808—Socialdemokratas
2811— 0. Mikštienė
2812— M. Sadauskienė •
2814— V. Gailius^
2815— O. Navickkitė
2817— H. Yčienė
2818— ąE. Grabaliąuskaitė
2819— fc. Žiškiute
2820— V. Musteikis
2821— A. Karpavičiūtė
2824— M. Dalba
2825— M. Liaukas
2827— K. Debulevičienė
2828— N. Kasparicnė
2829— V. Jakūbauskis
2832— A. Sirgydas
2833— Socialdemokratas 
2837—Liet. Ūkininkas 
2839—J. Kikilas
2842— F. Tamašauskas
2843— K. Paulauskis,
2844— A. Kubilius
2846— M. Gutauskas
2847— M. Grabeliene
2848— S. Grabelis
2849— A. Grebąlis
2850— V. PetraviČia -
2851— K. Grinienė
2853— J. Mikuliunienė
2854— J. Rudzinskas
2855— A. Klombraitė 
2858—D. Czyž ’
2860— A. Jukiieyičius
2861— M. Zinkevičius
2763— O. Koris
2864— V. Kaleckis
2865— J. Andrijauskas,
2866— V. Dačola
2868— P. Kriščiūnas,
2869— P. Dalinis
2870— J. šimašius
2877— M. Stiklytė Gaigalienė
2878— K. Stiklius

2879— P. Marma
2880— O. Mockienė
2881— M. Bakiutis
2883—Ai Krizienė
2885— S. Radavičia
2886— J. Kutra '
2887— F. Puidokas
2888— K. Beržinienė
2890—J. Buivydas
2893—-P» Juška
*2894—A. Tuzinienč
2897— R. Raupenas
2898— K. Petrulis
2903— R. Siedliorius
2904— K. Sukis
2905— B. šarakattskas
2909— P. Petrauskas
2910— A. Mikšienė
2911— —P. Mackevičai te
2917— M. Pocevičicnė
2918— A. Maižvila
2919— V. Dapšis
2922—J. Norušis
2924—J. Baltriikonis
2928—J?Jurgelionytė
2980—M. Stiklytė »
2931—P. Grinutė
2933—V. aykiutė
2936—J. Malinauskas.
2938—J. Sveikinas
2945— E. Seklcckienė
2946— M. Janavičienė
2947— T. Sankuuskaitė
2948— J. Saldis
2949— O. Striogaitė
2950— A. Grigaitienė
2951— K. Gaigalas
2952— šviet. M-ja
2955— D. žilevičaitė
2956— I. Banevičia
2957— J. Cižinauskas
2959— D. Petraikis
2960— M. Matulevičiene
2966— A. Jakimas
2967— M. Bukaveckienė
2971—O. Barzdkitienė
2974— A. Goštautas
2975— F. Bogučenskis
2976— J. Goris
2977— K. Navickas
2978— V. Finelis
2x983—St. Balsevičius
2993— Socialdemokratas
2994— J. Stalilionis
3000— M. Viščiuliutė
3001— J. šarkiunienė
3006— Liet. Ūkininkas

- 3004—J. Bubolas
3007— P. Petrauskas
3008— P. Stiklius
3009— H. Mockus
3010— V. Pauiauskafltė
3013—Socialdemokratas
8018—Socialdemokratas
3025—J. Lemantavičia
3028—S. Gasparaitė
3030—B. Talovski
3035—P. Bliudžius❖
3041—J. Savickis
3044— A. Gricius -
3045— D. Visockis
3046— J. Šilingis \
3049—S. Darįus , \
3055-—J. Malinausko s-ton \

BULGARIŠKA KRAUJO i 
/ ARBATA I

/ iClilionai žmonių vartoja šią arbatą, ■ 
flogų užmušimui; ima ją karštą ei-! 
nant gulti. Ji paliuosuoja užkietėju
sius vidurius, silpną pilvą sutvirtina 
ir inkstus ir prigelbsti kraują išvaly
ti. Prašykit savo vaistininko arba pa
siųsime apdrausta paštu 1 didelį šei-; 
mynai baksą $1.25, arba 8 už $3.15,1 
arba 6 už $5.25. Adresas: Marvel 
Product Cotnpany, 451 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

KRUPAS
Krupo baisus smaugiantis kosulis 

užeina pačiame vidurnaktyj be jukio 
perspėjimo ir pasigailėjimo. Glcssco 
prašalins krupą į 15 minutų be vėmi
mo. Užlaiko kvėpavMno pereinamas- 
vietas ir išmeta gličiąją medegą iš 
visos sistemos. Pasirūpinkit Glessco 
butelį šiandie, gaunamą visose vais
tinėse — 50c. butelis, bet kaip galit 
pamieruot dalyko veztę, kuris gali iš
gelbėti gyvastį ?

(koše© 

For Coughs, Colds and Group

Kvitai su paemejy parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

(V

T.I Boul.vaidl
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JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Lenvikt St.
Telefone Canal 2552.

Valandos: < Iki 6 po piet, ir bm 
7 Ud 9 vakan.

Vada visokias bylai, vIsuom 
teismuose. Ekzemlnavoja Abstrak
tus, ir padirba vbekiua Dnkuman- 
tua, perkant arba parduodant, lx> 
tus, Namus, Karmas ir Bhniaa. 
Skolina Pinigui ant pirmo morgą- 
liaus ant lengvą iHygl.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. La Šalie St. Room 324
Tel.: Central 6890

Va k. 812 W. 33 St., Chicago.
Tel.: Yards 4681

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS 
LYTIŠKAI NUSILPNĖJUSIEiM

VYRAMS. /
Prisiųskit mums tik 50c . -

Lytiškai nusilpnėję vyrai, kaipo Z 
nervuoti, išgyja ant visados. Išsigy- 
dysit vartodami NOVO. Todėl, ir ga
lima pavadinti stebėtinu, kuris jau 
tūkstančius išgydė lytiškai nusilpu
sius vyrus. Jei vargina nerviškas 
nusilpnėjimas,,jei nustojęs vyriškumo, 
jei turite melankoliją, šaltas rankas 
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą ar- I k 
ba vidurių užkietėjimą, iš priežasties — 
paeina baisus sapnai ir abelnai kas r 
tik apsireiškia žmonėse. Kaip pasi
naudojo kiti, tai pasveiksit ir jus nau
dojant tyOVO. Tą būdą vartojant, 
trumpame laike tapsite tvirtu,s sveiku, 
laimingu, jei tik laiku vartošit. Pa
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi, 
pasiųsime NOVO ir tikrai persitikrin-1 
šit pasiųsime VELTUI tiek, kad pil-: 
nai užteks ant 15 dienų, jei tik pri- 
siųsite pavardę antrašą ir 50c. pašto į 
ženkleliais arba pinigais apmokeji-' 
mui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atidą, kad tai ne yra per ma
žas pamėginimui pakeli?, užteks ant 
15 dienų, šis pasiūlymas yra ant ap- 
rubežiuoto laiko. Parašykit mums be 
vilkinimo, paminėdami laikraščio var- j 
dą, kuriame matėme šį paskelbimą, o 
mes išsiųsime minėtas gyduoles tuo- 
jaus.

NOVO COMPANY 
Box 33, Dept. 48, ’ Brooklyn, N. Y.
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CATARRH 
jOF THE STOMACH 
Tl ĘĮĮJ EEIČ

CANT ENJOY LIFE 
with a «ore, eour, bloated «tom-
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Kasn ach. Food doe« not nourish. 
Instead it is a aource of misery, causing 
pains, bclclung, dizzineji aūd head- 

- achcs.
The person tvith a bad stomach 

«hould be tatisfied wilh nothing kss 
than permanent, lasting relief.

The right remedy will act upon the 
lininga of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strenglhen every bodily funetion.

The large number of people who 
have sr.ccessfully uscd Dr. Hartman’s 
famous medicina, recommended for all 
catarrhal condilions, offer the atrongest 
poaaible endorsement for 

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIFIY TEARS

nesi
TABLETS OR LIQU!O 
SOLD EVERYMKEKE
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S W. BANES
ADVOKATAS

1811 Rector Rgilding 
Weat Monro© Street, Chicag 

Pkone Central 256D
Ilez. 3203 So. Halated St. 

Yarda 1«15. Vai.: 6 iki • vak.

Tat Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAM

Lieteds Advokatas
Kambaris 806, Romo Bank Bldg 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofise val.i nuo 9 iki 5 Ir nao 7

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearbora Si. 
Randolph 5890 .

MAURICE J. GOLAN 
Rm. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 8670 ,

.............. M——

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
•, ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Koom 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po platų

Namų Tel.: Hyde Par^ 3395

Phone Boulavard 8801 
.ANTANAS GR£DUAKA

GvneraJIs
Kontrakterim h 

budavotojaa.
Budavojame ir Catanaa.

1401 W. <7th St, CHcag..

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

$Ž0, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeigines ir darbinės ke

linės po $2.50 ii’ aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužes mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganč- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1002.

Atdara kasdieną iki 9 t&L Ned. iki 
8 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.
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Balsavimų laiko tai ir pats Ho- laikyt dainininkų per visų va-

Į KORESPONDENCIJOS
VALPARAISO, IND

Pastaba prie klerikalą šmeižtą. 
4

Lietuvių Moksleivių Literatiš
ka Draugija, Valparaisoje, kur 
priklauso kiekvienas lietuvis 
Valparaiso Universiteto studen
tas — katalikas, kopiunistas, 
socialistas, tautininkas bei be- 
partyvis, atkreipė domę į ne
pamatuotus klerikalų laikraščių 
šmeižtus, šmeižiančius jos na
rius ir dagi pačią mokyklą. Vi
suomenė žino kuo pasižymėjus 
kunigą spauda, tačiau vistiek 
L. M. L. D. savo susirinkime, 
laikytame sausio 13 d. 1922 
m., nutari parašyti į keletą 
laikraščių viešą pastabėlę prie 
tą “Draugo“, “Darbininko“, 
“Garso“ ir “Moksleivio“ šmeiž
tų.

Praeitą vasarą atsirado mu
sų taqje vienas-kitas nesusipra
tėlis ir ėmė niekinti (“Darbi
ninko” No. 48, “Garse“ keliais 
atvejais, “Moksleivio“ nd. 7) 
Valparaiso Universitetą. Girdi, 
Čionai atvažiavę mokiniai pasi- 
leidžia, išvirsta į bedievius ir 
t. t.; nes čia nesą studentai 
prižiūrimi, esą laisva mokykla, 
etc. ir ragino, kad tėvai ne
leistų savo vaikų į šią moky
klą. Daugelis tam patikėjo, ka
dangi nevienas musų esame pa
ėmę laiškų, klausiančių kaip 
ištikrųjų šioje mokykloje yra. 
turi kurie da ir dabar su tais Į
klausimais pas mus kreipiasi 
ir bijosi važiuoti mokytis į j 
Valparaiso Universitetą. Viešai 
pareiškiame, kad taip nėra šio-, 
je mokykloje. Tai grynas kle-’ 
rikalų laikraščių bei jų korės-( 
pondentų melas. Valparaiso 
Universitetas turi gerus moky
tojus, laboratorijas bei jų pa
būklus ir mokinimo sistemą, 
šis universitetas jau stovi be-< 
veik tarp geriausių [Toli gra-j 
žu! — Red.] Jung. Valst. uni-|

versitetų. Tačiau neturtingiems 
mokiniams prieinamiausias.

J^i pasitaiko, kad atvažiavęs 
katalikas tampa bedieviu, tai 
ne mokyklos kaltė. Tas apsi
reiškia kiekvienoje mokykloje.

Vienas-kitas nesusipratėlis 
šmeižia ir musų draugijos pa
rengtus vakarėlius ir svečius, 
kurie juosna atsilanko. “Drau
ge” (gruod. 3 d.J tūlas Augš- 
tuolis rašo, kad buk “kai ka
da tai dar panašus musų va
karėliai į vakarėlius; o kai ka
da tai...“ Prie to da nepama
tuotai iškolioja musų narį, da
lyvavusį programe, S. ^pudą 
ir svečius iš Clūcagos, Kaz
lauską ir kitus, išvadindamas 

“malka-juos “cicilikučiai 
skaklžiais“ ir kitaip. albamų 
vakarėlių programą išpildo pa-
lys mokiniai ir todėl gal ka
da trukumų ir įsileidžiame. Ta
čiau nėra taip, kaip tas Augš- 
tuolis kad rašo. Ypač mum ne
malonu, kad tas kunigų pa
stumdėlis išplūsta svečius, ku
rie buvo atsilankę į praeitą 
musų vakarėlį. Mes gerbia^ne 
visus svečius, neatsižiurėdami 
į jų įsitikinimus ir nenorime, 
kad koki nesusiprlatėJiai, pa
sislėpę po įvairiais slapivard- 
žiais, juos šmeižtų vien todėl, 
kad jie yra skirtingų 
žmonės.

Toliau, “Draugo“ 9 
las Horatius prirfašo
nesąmonių ant musų nario A. 
A. Tūlio. Ypač mes norime pa
stebėti dėl lietuvių mokytojo 
reikalo. Netiesa Horatius rašo, 

. kad Tulys siūlosi* mokyklos 
prezidentui į lietuvių klasių 

į mokytoją. L. M. L. 1)., maty
dama, kad Tulys butų ’ tinka
miausias mokyti lietuvių kla
ses, sausio 6 d. per susirinki
mą vienbalsiai nubalsavo re
komenduoti Valparaiso Univer
sitetui Tūlį, kad jam suteiktų 
mokytojauti lietuvių klasėj.

pažiūrų

n., tu- 
visokių

NAUJIENOS, Chicago, UI.
dėjo iš 17 gabalėlių; publikai jie \klauso, nei kitiem duocla / 

ratilis nedrįso pakelti ranką karą ant “steičiaus“. Ant ga- gausiai plojant iš artistų iš-
• Vi i 1 . , . . • . , . , , .. _ 1 Iri:.’prieš rekomendacijųprieš rekomendaciją, o pasi- lų gal^ sekant programa, 

slėpęs po slapyvardžių nesigė- dainai duetą 
di rašyti melus.

Šitą pastebėjus, tikime, vi
suomenė nebekreips domės į 
klerikalų šmeižtus, kurie jau 
tiljx), arba dar kada tilps. Kas 
nori mokytis, patartina važiuo
ti į Valparaiso Universitetą. 
Čia ne tik galima norimos pro
fesijos išsimokinti, bet taip 
pat ir lietuvių kalbos ir kaip 
ąiit pagrindų atsistoti. Kitose 
mokyklose lietuviai neturi 
kių privilegių.

L. M. L. D. įgaliotas 
komitetas:

W. Yovaish, 
J. Keserauskas,
A. A. Tulys.

to-

BALTIMORE, M D.

ivy-

su-
P-

melsta dar keli gabalėliai prie
do.

P. M. Petrauskas, kaip ly-

ŠENDIEN PINIGŲ KURSAS 
Siunčiant Lietuvon per mus: 

54 Centai už 100 Auk. 
arba

185 Auk. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Clearing Ilouse Bank 
1112 Wcst 35th Street
Turtas $6,000,000.00

r 
nininkų ardo ūpą, barbėdami 
lyg barbanti Barbė. Pastara
sis dalykas turėtų būti aštriai 
uždraustas pirmininko.

XXX

Andais musų mieste lankė
si su šventomis konferencijo
mis “biblijos studentai“. Ne
žinia iš kur jie buvo atkeliavę, 
— turbūt iš “ano svieto“, nes 
paveikslus velnių rodė net iš 
pačios peklos. Rodė visokius 
paveikslus, kalbėjo per du va
karu supeizota lietuvių kalba.

Už sukimų biblijos užburto 
rato, musų viernieji katalikai 
apdrabstė kiauliniais biblijos 
studento automobilį. Užtai tur-. 
bųt biblijos studento dievai at- 
sikeršijo “viemiesiems“, nes 
ant rytojaus kunigui Deksniui 
išvažiavus automobiliu pasiva- 
žinėt, mašina* apvirto ir jis iš
silaužė ranką, <kurią ir dabar 
pasikabinęs nešioja.

Atomas.

“Egle“ su 
Pociene. Duetas taip gerai pa- f ___ ‘t
vyko, kad šalia sutariančių bal-Uiai įr pp, Pociai regis jau ne 
sų ir p. Pociaus akompania- 
mento pianu, puikiausia 1 inc- 
liodija liūliuoto liūliavo po di
delę Lietuvių Svetainę.

Sėdint publikoj teko girdėt 
dainininkams visokių kompli
mentų. Viena moterėlė sako: 
Tai tas Mikas Petrauskas? Ugi 
mes turim rekordų su jo dai
nom. Matai, koks dailus vy
ras, koki ūsai — jam ir 
ka dainuot. Viena jauna mer
gina sako: Aš maniau, kad lie
tuviai neturi tokių gražių .dai
nų ir tokių gerų dainininkų, 
kaip kad aš čia šiandie gird
žiu. Tikrai verta klausytis! Ki
ta moterėlė: Tai buvo gcųtis 
koncertas, geriausias, kokį aš 
esu girdėjus čia pas mus. Ga
lėtum per visą naktį klausyti.

Publikos koncertan buvo at
silankę. apie trys šimtai.

tin

Sausio 11 d. pas mus 
ko g. M. Petrausko koncertas, 
kuriame dalyvavo dar pp. Ona 
Pocienė ir Antanas Pocius iš 
Chicagos. Koncerto programas 
susidėjo iš vienuolikos išėjimų. 
P. Ona Pocienė savo puikiu 
soprano balsu tuojau užžavė
jo susirinkusią publiką, ir 
trukšmingais plojimais ji bu
vo iššaukiama po kelis kartus 
dainuot ir vėl dajnuot. Ir iš- 
tiesų buvo kuo gėrėtis. Jos pui
kiai malonus ir išlavintas bal
sas skambėto skambėjo musų 
naujoj svetainėj, taip kad bal
ti moriečiai negreit tatai už
mirš.

Apie musų Miką turbūt daug 
ką nereikės sakyt, nes jis ir 
taip visiem žinomas, 
bandysiu parodyt, kaip musų 
publika jį širdingai sutiko. Po 
trečiam sudainavimui “■Laimin
gas didus“, publika entuzias
tingai plojo ir šaukė daugiau 
dainuoti; Mikas sudainavo 
“Kriaučius siuva, kriaučius žiu
ri“ (jo sava kompozicija). Ši
tos dainos žodžiai ir jos me- 
liodija' taip patiko publikai, 
kad ji tartum buvo pasirengus. certas. Vakaro programas susi-

Fil- 
pa

gamintus paveikslus iš Lietu
vos. Paveikslai — Lietuvos 
vaizdai, gana plonius. Publikos 
buvo prisirinkę tiek daug, kad

Sausio 16 d. “Lietuvių 
mų B-vė“ čia rodė savo

tainę. Paveikslus rodė Račiū
nas, o p. Račiūniene sudaina
vo prie paveikslų tani tinka
mų porų dainelių.

Darbo padėtis vis ’ prasta, 
žmonės dėl to labai dejuoja, 

-p Nors darbininkams nenaujie-
Aš tik na vargus rokuoti, bet jau

šiuo laiku to vargo yra per-
: daug. — Liutkų Kazys.

GRAND RAPIDS, MICH.

Miko Petrausko bei Pocių 
. koncertas.

-----------------1—

Sausio 17 d. šv. Jurgio svet. 
įvyko M. Petrausko-Pociy kon-

pirmu kart linksmina musų 
miesto publikų, ir užtai jiem 
turime būti dėkingi, kad savo 
maloniais balsais kaip p. Pet
rauskas ir p. O. Pocienė ir 
pianistas Pocius sužadina ge
resnius lietuvių jausmus.

Be šių trijų artistų progra- 
me dalyvavo ir vietiniš M. 
Aleksiejunas, kuris turi pusė
tiną tenoro balsų, bet jam rei
kėtų dar ilgų laikų pasilavint; 
dabar gi jisai turi dauginus 
drąsos negu gali dainuoti, Ypa- 
tingai prastai M. Aleksiejunas 
nudainavo baigdamas dainelę 
“Prirodino seni žmonės man • % jaunam mergelę“. Rodos, kad 
kits jam ant komo butų už
mynęs !

P. O. Pociene gana gražiai 
sudainavo pirmų dainelę “The 
crying of water“, bet ir kitas 
gerai dainavo. P. M. Petnuus- 
kas prijuokino “gerbiamąją” 
padainuodamas liaudies daine
lę “Kriaučius siuva, kriaučius 
mato“. Jam dainuojant tą dai
ną kai kurios kūmutės net iš 
sėdynių virto bekvatodamos.

Man labai patiko M. Pet
rausko bei O. Pocienės duetas,* 
kurį pabaigoj sudainavo iš 
ojxjros “Eglė žalčių karaliene”. 
Jųdviejų sutaikinti balsai minė
tam'duete žavėte žavėjo lietu
vių suvargusias sielas, ir dėl
to mes juos ilgai neužmiršim!

Be gerumų koncerte pajau
stų reikia paminėti ir blogos 
pusės. Viena jų — tai svetai
nės šaltumas. Kaip “aisbaksy“, 
nuo ko ir dainininkai kentė
jo ir publika. Šv. Jurgio sve
tainės prižiūrėtojai butų sve
tainę prikurinę, jeigu butų ku
nigėlis atvažiavęs kalėdodamas. 
Kitas blogas dalykas, tai kai- 
kurių neramus užsilaikymas 
laike dainavimo. Ateina neva 
klausyt dainų, bet paskui nei

Fine for Lumbago «
Musterolc drives pain away and 

brings In its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, white ointment, mede 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER TUAN A MySTARO PLASTER '

DR. A. MONTVID
Liet ari* Gydytoja* ir Chirurgą* 

SC Easl W&*hinft»a Ri. 
Valandos: nuo 10 Iki 12 ryta.

Tdephone Central 886S 
1824 Wabansia Avė.

V*J*judo8i nu» 6 iki 8 vakar* 
Raridencijos te!. Kedzia 7718

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklls užreg. S. V. Pat. Ofise. 

< *

Garmus per daugiau kaip 
50 metų.

Tdmyk Įkaro (Anchor) VaizbaženklĮ.

REUMATIZMAS
Išpurtę musKulai, perriariantis akaua 
mas sąnariuose in sustingimą* aanarią 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto j sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite. ,
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui | 

vidurius ir trynimui 
POLO

SAPOMENTDL

J. P. WAITCHE8
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis: Roona 511 — 
. 127 N. Dearborn. St.

Tel. Dearborn GOJ6 
Vakarais: 10736 S. W*bash A«

Tel.: Pullman <W77.

ParašykM jei jdo- fe
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui.

F 0 R

—j

MANŲFACTURER5
PATEKT CO i

1520 FIFTH AVĖ 
■iMĮ-j/V YORK

STIPRI ALCHOLINE SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovarjrfo muskulų, sustingimą 
sąnarių gidkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jj, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Poio Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums pnsiun&ant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, III.
K

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI I DAUGELI METU

2INOMA9AI Amerikos milionierius James Cou
zen keliolika mėty atgal buvo nusipirkęs Fordo 

automobilių kompanijos 2,180 šėrų už $57,000. Da-

bar H. Fordas atpirko nuo jo tuos Šerus ir užmokėjo 
jam už juos $29,000,000.00. Taigi arit kožno šimto do
lerių James Couzen uždirbo po $50,000. — Taip dau-.

gelis kitų žmonių prabagotčjo, indėję pinigus i 
kompanijas tada, kada jos buvo jaunos ir siekė at
siekti didelių dalykų. . .

Padekite Pamatą savo Pasisekimui ir
v gerovei ateityje

niversa
Viena iš retų progų indėti keletą šimtų dolerių į tikrą 

biznį ir laukti netolimoj ateityj puikių pasekmių pasitaiko 
dabar, kada dar galima prisidėti su pinigais prie naujos kom-

panijos chemiškiems dalykams išdirbinėti, kuri neužilgo ke
tina išauginti į milžinišką pramonę. Tos kompanijos vardas 
yra

Vieno milijono dolerių korporacija
Tšdirbinėjimas chemikalų kaip tai biznio žmonėms yra 

gerai žinoma, yra viena iš pelningiausių pramonių, ir dažnai 
neša iki 1000 ir daugiau nuošimčių pelno.

Kompanijos tikslas: išdirbinėti pelningus chemijos pro
duktus ir vaistus, o taipgi auginti žalią medžiagą įvairiems 
chemikalams ir valdyti žemę. Universal Chemical Co. at
perka visus patentus ir teises nuo Bingol Chemical Co., ir tęs

toliaus tos kompanijos produktų išdirbinėjimą. Bingol kom
panijos išdirbiniai, kurių garsiausias yra Bingol, blizgylas, 
jau dabar yra parduodmi su geru pelnu kompanijai.. Univer- 
sal Chemical Co. netolimoj ateityj ketina įsteigti didesnę 
laboratoriją, kada įsigys naujus namus pritaikytus platesnei 
išdįrbystei.

Universal Chemical Co. išleidžia dabar iš savo iždo ap-

rubežiuotą skaičių preferred šery, kurie turi užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie Šerai parsiduos po $10, ir prie 
to kožnas pirkėjas prie dviejų preferred Šerų gaus dovanai 
vieną common serą. Kas moka permatyti tikrą progą pini
gams darytį tas pasiskubins įsigyti šitų Šerų kol jų galima 
gauti.

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk
Michigan avė., Chicago, III.
Universal Chem. Co.
2816 So. Michigan Avė.
Chicago, III.
Gerbiamieji:

Nieko Jums neuždėdamas, aš noriu viską sužinoti apie Jūsų 8 nuošim
čių žirų pirkimą. Prisiųskite visas informacijas adresu: 

' . I
* Vardas ir pavardė 

t

Adresas

adresu Universal Chemical Co., 2816 So.

Jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą nepa
prastą progą geram, saugiam ir daug žadančiam pinigų in- 
dėjimui, tai parašykite apie tai į Universal Chemical Co., o

* 
jums bus duotas pilnas tos progos išaiškinimas. Išpildykite 
čia pridėtą kuponą, atkirpkite jį, ir prisiųskite laiške į Uni
versal Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, III.

•4'’
r ' V* *1 A’i'P ’ i V i’ Š ' i;' i ’J' ’ ’’ 1 i



M  \v  AflJtKNOS, CBfcagO# I!t Utonmltas, Sausio 24, 1922

1 j.- I Iklly

CHJCAGO, ILLINOIS.
Tetephone R<x>Mr«lt 85M

Subscrfptlon Ratas) 
«r yaar in Canada. 
•r year outaide of Chicag*.

Entorad aa Saeond Clasa Mattor 
March 17th, 1914, at tha Poat Offica 
of Chicago, III., nadar tha aflt vt 
March tod. 187®.

'■fonai

ChieagoM —• paltui
M- "iM —
PUMrf
Trim*
Drtan
VhMMun

Viena kopija 
Savaitė 
Mindai

Metama

Musų skaitytojai jau žino, 
kad tie socialdemokratai sė
dėjo Maskvos kalėjime be 

f teismo nuosprendžio. Be 
* teismo nuosprendžio -taip 

pat buvo padarytas dekre- 
, tas ištremti juos į Turkesta

ną.
Kaliniai delei to buvo pa

skelbę bado streiką, reika
laudami, kad bolševikų val
džia, arba paleistų juos, arba 
bent darytų teismą. Tur būt 
šis bado streikas ir privertė 
Rusijos diktatorius paliuo- 
suoti socialdemokratus.

Bet, paliuosuodami juos, 
diktatoriai išleido. paliepi
mą, kad buvusieji kaliniai 
bėgiu septynių dienų išva
žiuotų iš Maskvos ir apsigy
ventų tam tikruose jiems nu
rodytuose provincijų mies
tuose, arba kraustytus! į už
sienį. i

Laikymas kalėjime be teis
mo, administratyviškas iš
trėmimas Azijon, uždraudi
mas gyventi sostinėje—kaip 
visa tatai primena senuosius 
carizmo laikus!|74»

(Atpiginto)

LIETUVOS KLERIKALAI 
IR MOKYKLOS.

Tri»
Pinigu*
Orderiu, kartu su

4.60

Nauji raštai iš 
Lietuvos.

X

Musų bendradarbis, Lie
tuvos St. Seimo narys, St. 
Kairys, atsiuntė dar vieną į- 
domų straipsnį apie padėtį 
Lietuvoje.

įgijome, be to, dar vieną 
gerą bendradarbį. Pirmuti
nį jo straipsnį, apie klerika
lų viešpatavimą Lietuvoje, į- 
dėsime ryto. Jisai pasirašo 
pseudonimu “Botagas”, ka
dangi jam, dėl jo užimamos 
vietos, yra nepatogu, kad 
“demokratinės” Lietuvos 
cenzoriai žinotų jo raštus.

Šitas naujasis musų ben
dradarbis yra vienas įžy- 
miausiųjų mokslininkų Lie
tuvoje ir nuo senai darbuo
jasi visuomenės dirvoje.

Pelei tą suimtą tilpo “Nau- 
jięnose” puikus drg. St. Kai
rio straipsnis apie tai, kaip 
Lietuvos klerikalai rengiasi pa
vergti mokyklas.

Šitą pavojų mato jau ir Lie
tuvos liaudininkai. Vienas jų 
rašo apie tai So. Bostono “San
darai”. Jisai sako, kad krikš
čionys demokratai “iš moky^ 
klų rengiasi išvyti visus geres
niuosius mokytojus, kuriems 
klebonas neišduos ištikimybės 
liudy'mo”. Toliaus jisai nuro
do, kad

“St. Seimo krikščionys-dc- 
mokratai rengiasi tuoj išlei
sti mokykloms įstatymą, su
lig kurio kiekvienas turės 
gauti klebono ištikimybės 
liudymą arba leidimą dėsty
ti tikybą mokykloje, priešin
gai mokytoją išvarys iš mo
kyklos.”
Nurodęs šitą faktą, “S.” ko

respondentas kreiiriasi į ame
rikiečius:

viems reikalams leisti jūsų 
brangias aukas. Kiekvienas 
susipratęs Amerikos lietuvis 
turi reikalauti, kad St. Sei
mas atskirtų bažnyčią nuo 
valstybes ir mokyklos, kiul 
kunigams, kurie dabar Lie

tuvoje yra bankų agentai ir 
klebonijose bankų agentūras 
atidaro (pavyzdžiui, Joniš
kyje), nebūtų leista kištis į 
mokyklos reikalus...”
Bet ką daryti, jeigu Lietu

vos klerikalai, kurie kontro
liuoja Seimą, atsisakys klausy
ti šitų Amerikos 'lietuvių rei
kalavimų?

“Naujienos” visuomet aiški
no, kad tuos reikalavimus 
amhrikicČiai turi pastatyti pir
mai negu duoti pinigų Lietu
vos vyriausybei: kol klerikalai 
neduos užtikrinimo, kad jie 
išpildys amerikiečių reikalavi
mus, tol. amerikiečiai turi ne
duoti aukų Lietuvos valdžiai. 
Tai buvo vienintelis būdas pri
spirti klerikalus skaitytis su 
amerikiečių norais.

Bet kuomet socialistų spau
da siūlė šitokią taktiką, tai 
“Sandara” ir kiti tautininkų 
laikraščiai peikė juos už tai. 
Girdi, atsisakydami šelpti pini
gais Lietuvos vyriausybę, jus 
kenkiate Lietuvos respublikai.

šiandie tečiaus jau ir tauti
ninkai suprato, kad vien žod
žiais perkalbėti klerikalai nesi
duoda. Jų vienminčiams, liau
dininkams, teko^jau pasitrauk
ti iš ministerių kabineto po to, 
kai krikščionys demokratai at
sisakė nusileisti.

Pasitraukdami, liaudininkai 
pasielgė gerai. Bet reikia pasa
kyt, kad jų griežtumas šiandie 
jau vargiai galės sutrukdyt kle
rikalų planus. Įstatymas apie 
mokyklą, žemės reforma ir 
respublikos konstitucija jau 
yra beveik priimti Seime, ir 
klerikalams nedaug ims laiko 
užbaigti juos, jeigu jie norės.

Kodėl liaudininkai nekovojo 
griežtai prieš klerikalus tuo
met, kai tie svarbus dalykai 
tik buvo pradėta svarstyt Sei
me? Kodėl jie tada neragino 
amerikiečių pro tos tuo t ir sta
tyt reikalavimus Lietuvos šei
mininkams?

R> K. P., šiuos kursantus, 
buvusius Lietuvių Komunis
tų Sąjungos narius: Stepo
ną Indriūną (šermunį) ir 
Rasimavičių (šaibuną), be 
-teises įstojimo atgal į jitirti- 
ją, kaipo nedisciplinuotus 

narius, nesiskaitančius su R. 
K. P. Lietuvių Sekcijų Cen
tro Biuro tarimais, ir “škur- 
nikus”, besiveržiančius atgal 
užsienin.”
Pasirodo 

tiktai tuodu
tečiaus, kad ne 
du nariu yra blo- 
kuopoje apie pu

sė narių balsavo prieš tų “škur-

Kaip prie caro.
Bolševikų valdžia paleido 

iš kalėjimo visus socialdemo
kratus (menševikus), kurie 
buvo laikomi Maskvos kalė
jime. Kartu tapo atšaukta 
dekretas, kuriuo jie turėjo 
būt išvaryti j Turkestaną.

“Nejaugi jus, Amerikos 
lietuviai, duodami savo ska
tikus Lietuvos vyriausybei, 
leisite, kad tais jūsų sun
kiai uždirbtais skalikais 
krikščionys-demękratai laiky
tų mokyklose vien tiktai ku
nigus ir davatkas ir išvary
tų iš ten visus geriausius mo
kytojus, nejaugi leisite kle
bonams, kurie tarnauja įvai
riose įstaigose, mėtyti ir sa-

* /

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

’ ' ' ... ■ *. •

UPTON SINCLAIK’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS' .

(Tfrinyi) |
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“Aidoblistų įžanga prasideda tvirtinimu,
kad darbdavių klasė ir darbininkų klasė neturi.
nieko bendra; bet šį kartą aš patyriau; kad 
įžangoje klystama, šį kartą aš pamačiau vie
ną bendrą dalyką tarp darbdavių klasės ir dir
bančiųjų klasės, būtent, žaltinį rimbą. Rimbo 
drutgalis buvo darbdavių klasės rankose, o 
rimbo pliekiamasis galas ant darbininkų kla
sės nugarų, ir taip šita klasių santykiavimo tie
sa buvo simbolinama per amžius.”

LXI

P ETRAS ant rytojaus atsikėlė su gyvu gy
venimo skausmo ir siaubo vaizdu akyse. Jis 
šaukdavo, kad šitie Raudonieji reikia nubau
sti; bet jis apie šitą baudimą manė kokiu tai

LIETUVOS KOMUNISTUS 
BOLŠEVIKAI META Iš 

PARTIJOS.

“Rankpelnis” aimanauja., kad 
Amerikos lietuviai komunistai 
esu labai • prasti. Kuone visi jų, 
kurie nuvyko Rusijon, pasiro
dė, kaipo “nedisciplinuoti” ele
mentai arba kaipo “škurnikai” 
(kurie tik savo kailiu rūpina
si), ir kaikuriuos jų bolševi
kai jau išmetė iš- partijos, štai 
kų praneša tas laikraštis:

munistų Partijos paskelbtu

eilėse šitasai valymas jau 
prasidėjo. R. K. P. kuopa 
prie lietuvių partines moky
klos savo sprendiniu išme
tė iš kuopos, o tuomi ir iŠ

nikų” išmetimą, jų tarpe be
veik visi amerikiečiai.

f

Taigi matome, kad tiems 
amerikiečiams Rusijos komu
nizmas tiktai ištolo išrodė pui
kus; o kuomet jie tenai nuvy

kt) ir prisižiūrėjo į dalykus sa
vo hkimis, tai jie ėmė galvot,’ 
kaip išnešus savo kailius iš 
bolševikiško rojaus. Komuriik- 
tų partija ėmė juos už tai “va
lyti”.

4 Butų labai sveika, kad ir 
kiti Amerikos karštakošiai nu
važiuotų pagyvent Rusijoje.

Kas Girdėti Lietuvoj?
Kaip aikvojami žmonių sudėti pinigai

gų, kuriuos Valdemaras pasi
ėmė išvažiuodamas iš Lietuyos 
1918 m.”

Nedavęs p. Valdemaras at
skaitomybės ir iš didelių su
mų, kurias jis išleidęs pačioj 
Lietuvoj beministeriaudamas.

“Kokioj tvarkoj yra atskai
tomybes iš veikimo Paryžiuj, 
tai irgi, tur būti, tik vienam 
Valdemarui tėra žinoma. O į 
Paryžių vieni amerikiečiai yra 
atsiuntę apie 40 tukst. dolerių, 
tačiau atskaitomybės jokios.”

Taip tatai rašo Darbo Fede
racijos organas ‘Darbininkas” 
N. 31, 1921 m.

Pil. Valdemaras “L. Balso” 
10* num. 1921, spėdamas, kad 
aukščiau minėtus žodžius rašė 
Seimo narys Ambrozaitis (kr.- 
deni.), kuris patsai esąs trau
kiamas tieson už valstybes pi
nigų išaikvojimą, pataria jam 
pirma pačiam išsiteisinti, o ne 
kitus kaltinti ir toliau rašo, 
delko jis negalėjęs duoti apy
skaitos:

“Gi bene ant rytojo (kai įdė
jęs buvau tuos 2 mil.) aš iš
važiavau Kopenhagon, if čekių 
knygutę palikau pas d-rą Pu- 
rickį, kuris tada pavadavo Ber
lyno pasiuntinį šaulį. Palikda
mas pas jį čekių knygutę aš 
po eile jų pasirašiau, kad ga
lėtų be manęs išimti pinigus. 
Atidengiant sąskaita buvo per
vesta 200 tukst. markių Ko
penhagon mano vardu, kiti 1,- 
800,000 liko Berlyne.... > 

“Paėmęs pats vesti užsienio 
Ministeriją aš nekartą reikala
vau iš d-io Purickio apyskai
tos, buvau grasinęs neduoti Ber
lyno pasiuntinybei nei skatiko 
kol bus pristatyta apyskaita 
iš išleistųjų sumų, bet iki ma
no ministeriavimo pabaigos aš 
jos nesusilaukiau”...

Iš šito* ginčo paaiškėja, kad 
ir Valdemaras ir Purickis kaP 
ti — abu leidžia didelius val
stybės pinigus ir net per ke
lius metus neatsiskaito. Aš ne- 

___ d___ __  _ _ r sakau, kad jie nori tuos pi
kulio valdžios atstovai spėja, ’ nigus pasisavinti, aš tik nu- 
kad minėtos 50 tukst. kronų rodau, kaip lengva širdimi yra 
yra dalis tų valstybinių pini- žarstomi milionai žmonių kru-

Amerikos draugai, be 
nes, žino, kad Lietuvoj 
ninko uždarbis neatatinka esan
čiai brangenybei, žino ir tai, 
kaip sunku ytfa jam iškovoti 
nors ir mažiausio darbo sąly
gų pagerinimo. Kai tik darbi
ninkas pradeda reikalauti dar
bo užmokestį pakelti, tai tiek 
privatinis samdytojas 'tiek vy
riausybė atsako: Jus esate bol
ševikai, jus griaunate valsty
bę! Mes neturime iš ko jū
sų reikalų patenkinti, ir t.t.

Kad Lietuvos valstybė netu
ri pinigų perdaug, tai aišku, 
bet nemažiau yra aišku ir tai, 
kad trūkstant pinigų reik juos 
taupingai vadtoti. Ką gi mes 
matome gyvenime? Gi begė
dišką pinigų mėtymą. Yra be
galės faktų, kurie šaukiasi į 
dangų. Paminėsiu nors vieną, 
antrg.'

ą“Mcs turime tikrų žinių, kad 
pernai rudenį p. Kontrolerius 
paklaustas vienoj Seimo komi
sijų dėl p. Valdemaro atskai
tomybės davė tokį atsakymą: 
Jis, ponas Kontrolerius, nese
nai kreipęsis į p. Valdemarą 
duoti apyskaitą iš išleistųjų pi
nigų. Valdemaras gi ^tuomet 
važiavo tam tikrais įgalioji
mais į užsienį. Išgirdęs Kon- 
troleriaus reikalavimą, Valde
maras atsakęs: ‘Jei reikalau
site atskaitomybės, tai aš ne
važiuosiu ten, kur mane vald
žia siunčia’. Kontrolerius, žino
ma nusileido... šiomis dienomis 
tas klausimas Kontrolei vėl pa
rupo. Pav., mėginama uždėti 
areštas tiems pinigams (50 
tukst. kronų), kuriuos p. Val
demaras yra įdėjęs savo var
du į vieną banką 
(Danuose). Tuos 
Valdemaras įdėjo 
kai pasiėmęs tam

abejo
ti arbi-

Kopenhagoj 
pinigus p. 
ten tuomet, 
tikrą sumą 
pinigų 1918

m. išdūmė iš Lietuvos. Dalį tų 
pinigų (apie 10,()f)0 kronų) p. 
Valdemaras pavedė musų Skan
dinavijos atstovybėms.... Mu
sų \itstovybe Danuose ir kąi

vinai sudėtų skatikų. Kame ra
si tokį ūkio vedėją, kuris • at
leistų savo darbininkus ir tik 
po Iželių metų tereikalautų iš 
jų apyskaitos. Taip nedaroma 
---- rliurljiiH pabaigtas, ir duok 
apyskaitą. Taip turi daryti ir 

krašto vedėjas — vyriausybė.
O matome ką kita. Trys 

metai kaip p. Valdemarui duo
da 2 milionai0 auksinų, metai 
ar daugiau kaip jis ncbctair- 
nauja jokioj valstybinėj vietoj 
ir iki šios dienos jis nedavė 
apyskaitos, km* tuos pinigus 
dėjo. Tai yra negirdėtas daik
tas!

Gerai, Valdemaras iškilo aik; 
štėn. Bet, sakykite, kas pati
kės, kad tokiai tvarkai esant 
panašių istorijų nesideda ir su 
kitais diplomatais, kurių ačiū 
dievui turime ne du, bet ke- 
lioliką. Gal kiekvieno jų kiše
nėse dar didesnės sumos guli 
be jokios apyskaitos ir lau
kia, kol ^etiketai kas viešumon 
iškels. Gal to ir nėra, bet yra 
pamato taip manyti.

Toliau. Lietuva pilna įvairių 
politikos komivojažierių, spe
kuliantų, įvairių atstovų: tai at
važiuoja, tai išvažiuoja. Lietu
viai žinomi savo vaišingumu, 
kaip čia nepamylėsi ir tų ge
radarių. Ir štai nuolat skai
tai, kad čia kėlė puotą kokiam 
nors Amerikos atstovui užsien. 
Reik. Minist, ten vėl kėlė Pre
zidentas Anglų svečiams ir t. 
t. ir t.t.‘

Aš ne diplomatas, todėl ne
suprantu tokių pokylių politi
nės reikšmės, mano mužikiškas 
protas sako: “Kiaulę ar šersi 
ar nešersi, vis kiaulė pasiliks”, 
taip ir tų diplomatų gražio
mis akimis nesuviliosi. Bet te
gu sau juos vaišina, nusileid
žiu. Tik tada teišaiškina, kuo 
pateisinami tie baliai savo žmo
nėms.

štai nesenai Kaunan suva
žiavo visi musų atstovai už
sieny. Kelia jiems puotą Už
sien. Reik. Minist., paskui Pre
zidentas, galų gale vėl Užsien. 
Reik. Minist. visam diplomatų 
korpusui (saviškiams ir sve
timųjų valstybių atstovams). 
Trys puotos tiems patiems žmo
nėms ir tai tuo metu, kada val
stybė negali galų su galais su- 
megsti, kada darbininkui ^lel 
lėšų stokos atsisakoma mokė
ti žmonišką algą. Tai vėl ne
leistino žmonių sudėtų skatikų 
aikvojimo pavyzdys! Jei nori
te puotauti —a niekas negina, 
tik darykite tai iš savo, o ne 
valstybės kišenės.

Manau, įdomu butų Lietuvos 
darbininkams matyti tų poky
lių apyskaitos. Reik spėti, jos 
yra ne skatikais apmokamos, 
nes tuose pokyliuose dažnai 
musų ponuliai tai]) nusivaro, 
kad vos kojomis bevaikštinėja. 
Tų apyskaitų pasižiūrėję darbi
ninkai aiškiau negu iš sausų 
valstybės išlaidų skaitmenų su
prastų, kur ir kaip leidžiami 
Lietuvos liaudies sudėtieji ska
tikai. Pav., 1921 m. I pusm. 
valstybės išlaidų sąraše paša-

kyta, kad Prezidento išlaiky
mui išleista 330,515 auksinų. 
Suma graži, nėra kas sakyti, 
bet ji visai aiški tebus tik ta
da, kai ją sulyginsi su kitomis 
suinomis. Tai |>:«larę mes nia- 
tysime, kad Prezidento išlai

komas sudaiio penktadalį viso 
Seimo išlaidų arba keturiolik
tąją dalį visos teisingumo mi
nisterijos su jos teismais, tar
dytojais ir t.t. Tik tada paaiš
kėja, kokia tai didelė suma 
išleidžiama vienam žmogui. 
“Kur tas Ih’ezidentas deda 
tiek daug pinigų?” paklausite. 
Pagalvokite — atsakymas su
siras.

Aš nurodžiau tik porą pačių 
ryškiausių pavyzdžių, o jų yra 
kiek nori. Kitą kartą gal teks 
daugiau jų suteikti.
9. XII. 1921 m.

atitrauktiniu budu, kaip apie daiktą, kuris ga
lima atlikti rankos mostelėjimu. Jis visai už
miršo jo fizinę pusę, kuri yra kruvina ir at
kari. Per dvi valandas jis klausės rimbo pliauš
kinimo per žmogaus kūną ir kiekvienas at
skiras kirtis buvo smugiu jo paties nervams. 
PetKis paėmė per didelę keršto dožą ir dabar, 
ant rytojaus, jo sąžinė griaužė jį. Jis žinojo 
kiekvieną tų vaikinų ir jų veidai stovėjo jam 
akyse. Ką kuris-nors iš jų padarė tokio, kad 
butų vertas tokio nubaudimo? Ar jis gali pa
sakyti, kad jis žinojo nors vieną jų darant 
ką-nors taip žiauriai, kaip žiauriai buvo pa
sielgta su jais? f

Bet visų labiausia Petrą kankino baimė. 
Petras, tas skruzdė, pamatė, kad milžinų kova 
eina smarkyn ir kad jo padėtis po tų milžinų 
kojoniis yra pavojinga. Abiejų pusių lūžimas 
smarkiai kilo ir juo labiau jų neapykanta di
dėjo, juo didesnė buvo proga Petrą susekti, juo 
baisesnis buvo, jo likimas, jį susekus. Gera 
buvo Magivnei sakyti, kad tik keturi Gofės vy
rų težina tiesą ir kad visi jie kad ir mirtų ne
išduotų' paslapties. Petras atsiminė jo išgirstus 
Šono Greidės žodžius, kurie atėmė jam norą 
valgyti ne vienam kartui. Jaunasis a i rinkas pa
sakė: “Jie turi šnipų tarp mus. Anksčiaus ar 
vėliaus mes patys turėsim pašnipinėti!”

Ir dabar šitie žodžiai atėjo Petrui mintin

kaip balsas iš kapo. Sakysim, vienas Raudonų
jų pas kurį yra pinigų, pasamdo ką-nors, kad 
jis gautų darbą Gofės kantoroj! Sakysim ko
kia Raudona mergina pamėgina Petro įmonės 
ir suvilioja kokį Gofės vyrų — tas visai ne
sunku! Vyras gali visai nemanyti pasakoti, kad 
Petras Gudžas yra slaptas agentas; jis gali lik 
išsiplepėti taip, kai]) Onele išsiplepėjo apie 
Džekį Ibelą! Tokiu budu Makas sužinotų, kas 
sufabrikavo prieš jį; ir ką Makas padarytų 
Petrui išėjęs iš kalėjimo? Kada Petras ėmė 
galvoti apie tuos dalykus, tai jis suprato, ką 
reiškia eiti į karą; jis matė, kad jis nieko ne
laimėjo, pasilikdamas namie; jis buvo pavojuj 
nemažesniame kaip tie, ką stovėjo kasimuose 
fronte! Galų gale, tai buvo karas, klasinis ka
ras; kiekviename gi kare šnipai baudžiama 
mirtimi.

Petras taipgi susirūpino dėl Nelės. Ji iš
buvo naujoj vietoj mažne savaitę laiko ir ji 
jam nieko nepranešė. Ji uždraudė jam rašy
ti pas ją, bijodama, kad jis neparašytų ką ne
pritinkamo. Ji liepė jam laukti, nes ji žino
sianti kas reikia padaryti. Bet jam labiausia 
rūpėjo tas, kad ji rengė kitą »fabrikaciją; jam 
baisi buvo per didelė josios vaizduotės tarpa. 
Paskutinį kartą, kada josios vaizduote pribren
do, ji apdovanojo jį dinamito pilnu lagaminu. 
Ką ji gali suteikti jam ateinantį kartą, jis ne

žinojo ir bijojo pagalvoti apie tai. Nelė gali 
prisidėti prie to, kad Gofė gali jį susekti, o tas 
butų beveik tiek pat baisu, kaip ir kad Ma
lt ui sužinojus!

Petras pasiėmęs savo rytmetinį laikraštį 
“Times”, rado visą puslapį prišašylą apie Rau
donųjų plakimą; laikraščio nuomone, tas bu
vo vyriškai atlikta patriotine priederme; su
prantama, tas Petrą labai nuramino. Jis atsi
vertė redakcinį puslapį ir perskaitė dvi skiltis 
vedamojo straipsnio, kuriame rašėjas negalė
jo atsidžiaugti. Tas pagydė Petro dar vis su
sisielojusią sąžinę; o kai]) jis ėmė skaityti ei
lę pasikalbėjimų su žymiais piliečiais širdin
gai paginančiais “vigilantų” (budruolių) dar-< 
bus, tai Petras susigėdino savo silpnumo ir 
džiaugės, kad jis niekam nepasipasakojo apie 
jį. Petras, kiek galėdamas, stengėsi patapti tik
ru vyriškuoju vyru/ šimtanuošimliniu raudon- 
krauju amerikiečiu ir jis pirko laikraštį “Times” 
du kartu į dieną, rytą ir vakarą, kad jis jį ves
tų, palaikytų ir įkvėptų.

(Bus daugiau)

Buvo, ir Nėra
Tas jau taip yra, kad kiek

vienas darbas, kuris pradeda
mas dirbti be tam tikrų tam 
darbui sąlygų, visada nepasise
ka ir žlugsta. Kada tas nelai- 
ku pradėtas darbas nepasise
ka, žlugsta, tai retai kuris jų 
vadovų prisipažįsta prie savo 
klaidos, nekaltindamas kitų dėl 
savo nepasisekimų. Labiausiai 
prie to bijo prisipažinti tų nau
jų darbų sumanytojų ir vado
vų sufanatizuoti sekėjai. Dau
guma jų įsitikėję į tuos nau
jus dalykus kaip į kokią ne
klaidingą religinę dogmą, ir 
1 ada tie naujų darbi] suma
nytojai paskelbia, kad ta dog- 
rha pasirodo visai negalimas 
dalykas, kad tai buvo stam
biausia klaida, tada jų sufa
natizuoti sekėjai jaučiasi taip, 
kaip kad jaustųsi karščiausis 
katalikas, jei šventasis tėvas 
imtų ir paskelbtų, kad Dievo 
visai nėra.

Kaip pavj’zdį paimsim lietu
vių komunistus. Kada Rusijoj 
bolševikai paėmė valdžią į sa
vo rankas, jie paskelbė, kad 
komunizmas galima įvykinti 
bet kur ir bet kada ir, kaipo 
pavyzdį, pradėjo vykinti jį Ru
sijoj. Na, jeigu komunizmas 
gali būt įvykintas Rusijoj, tai 
kodelgi jis negalėtų būt įvy
kintas čia-pat Amerikoj? Tai
gi ir prasidėjo komunizmo vy- 
kinimas Amerikoj. Neskaitlin
ga saujalė ateivių, sufanatizuo
ta savo naujų “vadovų”, kurių 
dauguma ne tik nepažinojo ir 
nekreipė domės į šalies darbi
ninkų susipratimą, į šalies su
tvarkymą, bet nesuprato nei 
šios šalies kalbos, nė rašto, 
pradėjo vesti agitaciją už ko
munizmą.

Kokių nesąmonių, kokių ig- 
norantiškų darbų papildyta! 
Dauguma tų “vadovų”, pagau
ti fanatizmo dvasios, per laik
raščius, per prakalbas ėmė 
skelbti, kad darbininkams nie
ko daugiau rūpintis nereikia: 
nereikia unijų, nereikia pašel
pimų draugijų, nereikia net 
šviestis, nes apšvieta tai bur
žujų prasimanymas; agitavo 
tiesiog viską griauti ir ardy
ti, nes ryt po ryt bus jau 
įsteigtas komunizmas. Netik 
visi kapitalistai, bet ir visi 
inteligentai: daktarai; inžinie
riai ir kitoki profesionalai bus 
nuvaryti gatvių šluoti, o visi 
darbininkai sėdės sau palociuo- 
se, valgys bulves su sviestu, o 
kapitalistai ir visi profesiona
lai, kaipo * kapitalistų tarnai, 
šluos gatves ir valgys bulvių 
lupenas. Mokinti darbininkus 
klesinio susipratimo, mokinti 
organizuotai veikti, šviesti 
jiems to visai nereikėjo. Kas 
apie tai užsiminė, kas paabe
jojo jų)pamokslais, tas buvo 
biauriaiisias išdavikas. Visi 
skurdžiai darbininkai, kurie pa
abejojo apie komunizmą ant 
rytojaus, buvo apšaukti išda
vikais ir buržujais.

Puiku, ar ne? Vietoj kad 
-nesusipratusius darbininkus ap
šviesti, pamokinti, organizuoti, 
jie buvo koliojami ir pravard
žiuojami; vietoj vienyti darbi-

(Tąsa ant 5-to pusi.)



BUVO IR NfiRA

kad dėl jų

nios Enrico

T. Pullman 5481

m ui •umažin erzinimą gerki;

vaike

žemes, farmas ir bondsus,

666

Lietuviams

Telefonas i Boulevard 7M1

New

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

Dienomi, 9 ryte iki 9 vak 

16 iki 12

dabar. Kaina stebėtinai 
amas, jei norite. Mielai

Motinos panašiame padėji
me, privalo skaityt šį laiškų, 
aplaikytų nuo

NAUJIENOS 
Bridgeporto Skyrius

ninku klesą 
ina

Naujienų- Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsargos 
užtikrinimų.

Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą, rūpestį tam padeda.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metame. Galema jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Svstabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

Yra Jie tikrai pavoingi ženklai, Ne
dora* ligas su tol i n sekančiais pa
sekminis tankiai gali būti prašalin
tai turent tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu ihisakojimti, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.— tever*’* Cold andGrip 
Tablete (Severo Plyikelei nuo Per
sišaldymo ir Oripoe) sulaiką persi
šaldymą nsdodant jam išsivystyti. 
Kaina 80 centai. Visose Aptiekus®.

TURĖJO DIRBTI, KAD 
UŽLAIKIUS KDDIKĮ

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

buvo ardo- 
buvo keliami didžiausi tar 
darbininkų nesutikimai ii 

vaidai.

tas neisiąs į dangų, tas 
taip-pat darė ir 

visi

viešpatauja 
kad čia vi- 

, kur dar šimtai 
darbininkų nieke

Bet šviesesnieji darbininkai 
pradeda suprasti, į kokias pel
kes juos buvo įtempę tie “ko- 
munigmoM platintojai. Ir pri
eis laikas, kad visi susipratę 
darbininkai arba apleis juos, 
arba prašalins iš savo tarpo vi
sus fanatikus “vadovus”. Pra
džia jau matyti. Jau jie da
bar tarpe savęs pradeda pjau-

TeL Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytoju ir Chirurgai' 
VALANDOS: 6-12 ryta

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i •
8149 S. Morgan St., kerti 22 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

. Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOSl

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yard* 687

T«L Auati* 787

DR. MAKYA 
1M)WIATT—8ASS. 

Kųtik ngrJU n CaUfendjee Ir 
▼ii tą* praktikavimų p* M*. 

WB W. Marriaon Si 
Falaadesi 8—19 kasdieną ir i—« 

vakare išskiriant Aedaidienie*.

Canal 157
MaltttMi Tel Dana! 1112
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandų: II iki 12 ryto? 1 fld < pe 
piet. 6 Ud • vakar*.

■adluomii no* 9 IH 18 ryto.
1821 B. Malgted Rl.

EfempM 18 it HaletKl Si

DENTISTAS
12S1 Be. Mabted St., CNeage. HL 

ta*e»a* 18th SI
Valandevi 9—12 ryte ir 1—| yak. 

Phon* Canal 217

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindu!iai
Ofisas 2201 W. 22nd St, kampa* & 

Leavitt St. Tėl. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd SI 

u i . J*;1* 4988.
1-4 Ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

DR. M. STAPULIONIS 
Gydai be gydvolių ir be operacijų 

3347 'Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

"" ’ Boulevard 9897 
ą gal 2 iki g y*k. 
>l.i Canal 279

Telephone Yarda 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos Mio 8 iki 12 Iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St., Chicago, TU,

MYKOLAS ŠAULYS
Mirė nedėlioj, sausio 22 d., 

1922, 9:30 vakare, sulaukęs 51 
metų amžiaus. Paliko nuliūdi
me moterį Marijoną, tris vai
kučius: Mykolą 11 metų, dukte
rį Bronislavą 9 metų ir suntj 
Antaną 6 metų. Amerikoje li
ko brolis Jonas, o Lietuvoj, 
paliko tris seseris Marijoną, 
Magdeleną ir Barborą ir brolį 
Motiejų. Velioniu paėjo: Kauno 
r8d., Tauragės apskr., Eržvilko 
valsč. Eimantų sodžiaus. Lavo
nas randasi 1746 S. Union Avė. 
laidotuvės jvyksr seredoj, sausio 
25 d. 9 vai. ryto. į Apveizdos 
Dievo bažnyčią ir į Švt Kazi
miero kapines.

Gimines, draugus ir pažįsta
mus meldžiame apsilankyti ir da 
lyvauti laidotuvėse.

Šaulių šeimyna ir giminės.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avą, 
Tsi.i Yards 994

10 r- nto, 1 M 8 
ir / iki 9 v. Naktimis iimedėlioj po 
Pietų. Tel.: Oakland 1294

J. 18-th 
Chicago.

. Chicago, Illinois. — “Ėmiau Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound nuo

arba kitaip pro- 
yra išdavi- 

buržujus. Dar ir dabar 
nai-

DR. C. Z. VEZELIS 
Uetavto Dantiste*

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikioįa 15 attal 

Ofisas
4721 Be. Ashland Avė. I laba* 

Chicago, Illliol*.
Specialistu džiovu 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Valkų Ligų. 

OFISO VALANDOSl

» ▼»!. P« piet ir nuo V iki 8:88 vai. 
rakaro. Nedaliomis nu* ifl vat 

raland®* ryte iki 1 vaL p* pie*.
feiefoaa* Dreaei 2888

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St 

orei. Canal 2118
Ofii* valanda* i n«* II ryte Iki 

8 vakare.
Berfdendjal 2811 W. «3rd 81

Tel. Prospect 8466

1808 Se. Morgan SftM, 
Chlcagi, DL

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
' Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą J 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 Ir 

6:30 iki 8:30. Ned.i 10:30 iki 
12:00 dieną. >

Nam.: 2914 W. 43rd Street 
Tel. Lafayett* 263

laivakortes i visą pasauli 
namus

STREIKAS UŽBAIGTAS
Sustvesk elektros dratus I savo nar 

tema. Paghbus išmokesči* planas autai 
hpkainavimą sutelkiame.

THE BRIDGEPORT
1619 W. 47th St Tel. Boulevani 1892 Chicago, H1

PRANEŠIMAS -

Dr. C. K. Cherrys 
Dentistas ir Radiografas
2201—W. 22nd St., Kamp. Leavitt

Pilone Canal 6222 
įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-splndulių laboratoriją.

Traukiama X-spindulių paveiks
lai suradimui įvairių dantų, galvos 
ir zundų ligų.

sunkių ligų Krei
piausi prie dauge
lio daktarų ir visi 
atsakė — operaci
ja. Iš pradžių jau
čiau skausmų kai- 
riąjamo šone, bet 
vėliau pradėjau 
jausti abiejuose šo
nuose. Estnu siu
vėja prie spėka 
varomos mašinos 
ir turiu mažą duk-

NAUJA 
TIESI KEUONft iš MONTREAL 

IKI DANZIGO. 
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

(.aunu ir Karaliaučium. 
VISA VANDENIU KELIONI 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
aivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
‘Corsican” 11,500 tonų, 

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
r SOUTH AM PTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau- 
ios kabinete ................... $200.00
Crečios klesos ...».......    $110.00

Kaina iki Pilavos.
Plečia klesa............... ....... ............$135.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva- 
corčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas

10 N. Dearbom Stw Chicago, III.

A. f A.

ANTANAS BERTULIS

Persiskyrė su šiuom pasauliu 
sausio 20 d., 1922, 1 vai. po pie
tų turėdamas 81 metą amžiaus. 
Paėjo iš Raseinių apskr., Eržvil
ko valsč., Butkaičių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 13 metų.

Paliko dideliame nuliūdima 
moterį Zusaną, dukterį Eleono
rą 9 m\ ir sūnų Telesportą 7 
metų, brolį Jimą Chicagoj ir ki
tas gimines Lietuvoj. Gimines 
ir pažįstamus meldžiame daly
vauti laidotuvėse, kurios atsibus 
sausio 24 d., 10 vai. iš ryto iš 
vietos 3652 So. Secley Avė.

Nuliudusi moteris su 
liais ir brolis.

tis, viens antram prikišdami
tas visas nesąmones, kurios
tapo jų pridirbtos. Vieno tik 
dulyko gaila, 
tų nesąmonių tiek daug pra 
gaišties tapo pridirbta darbi 
ninkiškąm judėjimui.

Sparva.

L SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. Stato St 

___Chicago, Hl.

OR. A. R.BLUMENTHAL
Aklą Specialistas 
M49 S. Ashland Are, 

*«myas 47|h 81

munistai pasijuto kaip tas 
paikšas, kuris tikėjo ir kitus 
stengėsi įtikinti, kati su kak
ta galima -muro sieną sudau
žyti: po ilgo daužymo pasiro
dė, kad siena kaip buvo taip 
ir tebėra sveika, bet ant kak
tos tiktai guzas pasiliko.

Dabar jau musų komunistai 
truputį atsigavo nuo to su
trenkimo. Dabar jau ir jie su
žinojo, kad unijų griaut ne
reikia. Sužinojo, kad reikia ei
ti prie “palšųjų minių”. Suži
nojo, kad reikalingas parla
mentinis veikimas. Ir dabar 
jau pradeda pamėgdžioti tuos, 
kuriuos jie buvo prakeikę.

Bet vistiek: kad dabar ir aiš
kiai pasirodė, kokių nesąmo
nių pliauškė tie nauji /‘vado
vai”; kad ir taip aiškiai pasi
rodė kiek pragaišties jie pri
dirbo darbininkiškam judėji- 

jie ir dabar rašo ir pa
sakoja tokias pat nesąmones, 
kaip ir pirma. Pridirbę tiek 
daug nesąmonių, jie gėdijąs 
prie jų prisipažinti. Jie ir da
bar kursto vienų dalį darbi
ninkų prieš kitus; jie ir da
bar keikia visus ir viską; jie 
keikia kitus net už tas nesą
mones, kurias jie patys pri
dirbo! Jų laikraščiuose irgi tas 
pats: vieloj rimtų pamokinan
čių straipsnių, vietoj rimtų 
aiškinimų darbininkų klesos 
reikalų, nuo pat editorialų iki 
paprastų korespondencijų — 
kelionės ir pravardžiavymai vi
nį tų, kurie parodo ir peikia 
jų daromas nesąmones.

Tai taip yra “šviečiami” ir 
nokinami darbininkai klesinio 
susipratimo; tai taip* jie yra 
irganizuojami ir vedami prie 
šsiliuosavimo iš po kapitalis- 
;ų jungo.

Kaip kad tikėjimo fanatikui 
visur vaidinas pragaras ir vei
dai, taip tiems sufanatizuo- 
iems komunizmo skelbėjams 
kiekvienas vargšas darbinin
kas, kuris tik nenori tikėti jų 
lesąmončms 
:auja negu jie 
kas ir 
visuose savo laikraščiuose 
aiškiausiais budais jie plepa, 
<ad komunizmas plėtojasi, ir 
ai dar pusiau civilizuotose ša
lyse. Indusai, vedami Mahat- 
nos Gandhi, kovoja su Ang1 
'uis už savo krašto nepriklau
somybę, o jie savo laikraščiuo
se pasakoja, kad Indijoj einąs

4^DR.HERZMAN^ 
U RM8UO8

Pmlklll *M 8412 8*. Kal*l*tf 82.
M N*. 8818 B*. KairtH SI

**r*l Haturiam 4in*ma* ytt H 
auta kaipo patyrę* gydytoja*, ui- 
rarra* ir akuftori*.

smarjkus judėjilhaa, netrukus 
ten busianti įkurta sovietų val
džia ir įsteigtas komunizmas. 
Afrikoj arabai kovoja už tau
tinį pasiliuosavimą, o jie ra
šo, kad Afrikoj eina smarkus 
komunistinis judėjimas. Kur 
koliotis negalima, ten jie savo 
skaitytojus pasakomis mulki-

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais, ar telegrarrcais.
Parduoda
Parduoda

pakent 
nių, taip dabar dar uoliau ėmė 
keikti tą, į ką jie pirma tikė
jo. Ir todėl pridirbo tiek ža
los ir suirutės darbininkiška
me judėjime, — nes tokie “va
dovai” nieko geresnio ir neži
nojo.

Argi galėjo būti didesnės ne
sąmones, kaip kad įkalbino t 
darbininkams, kad šioj šalyj 
bus įsteigtas komunizmas ant 
rytojaus? šalyj, kur dar šim
tai tūkstančių darbininkų te
bėra po jungu visokių tikybi
nių sektų, kur šimtai tūkstan
čių dar nėra visai klesiniai su
sipratę, kur šimtai tūkstančių 
tebėra valdomi atžagaredviškų 
unijų vadovų, kur dar tūkstan
čiuose darbininkų 
senovės tradicijos 
si yra lygus 
tūkstančių 
daugiau neskaito kaip tik ka
pitalistinius laikraščius! Ir štai 
tokiam darbininkų susipratimo 
laipsnyj buvo įkalbamas steig
ti komunizmas. Vietoj stengtis 
ištraukti tas darbininkų mi
nias iš po įtekmės kunigų, ka
pitalistų ir atžagareivių unijų 
vadovų, vietoj juos šviesti ir 
organizuoti, į vieną klesiniai 
susipratusią, organizaciją, vie
toj prirengti juos socialiniam 
ir politiniam ‘perversmui, jie 
buvo keikiami ir pravardžiuo
jami, buvo griaunamos ir ar
domos darbininkiškos ongani- 
zacijos.

Tokiu budu buvo bandoma 
vykinti komunizmas. Ir matyt 
pats Leninas pamatęs, kad tie 
“vadovai” per daug uoliai pra
dėjo steigti “komunizmą”, net 
tam tyčia turėjo išleisti raštą, 
kad sulaikyti tuos naujos vie- 
ros platintojus. Netrukus p Te
sirodė, kad komunizmo bet 
kada įvykinti negalima; pasi
rodė, kad tas komunizmo vy- 
kinimo karštis išėjo daugiau 
kapitalistų klesos natųlai, ne
gu darbininkų. Nes kuomet 
darbininkiškos partijos ir or
ganizacijos buvo skaldomos ir 
ardomos vardan komunizmo, 
tai kapitalistų klesa, turėjo 
progos dar stipriau susiorga
nizuoti ir kiečiau užsisėsti ant 
sprando pakrikdytai proleta
riato klesai. Ii* dabar, kada 
Busijos komunistų vadai vie
šai prisipažino, kad komuniz
mai įvykinti dar negalima, .kad 
sąlygos tain dar nepribrendu
sios, kad reikia duot pirma ka
pitalistinei industrijai išsiplė
toti, tai musų lietuviškieji ko-

OFISAI:
1439 S. 49th Court. 

Cicero. \

vyrą, motorą Ir valką, 
Jausto* metodas X-Ray fjrnteidafl 
elektra* prietaisu*.

Ofisas Ir Labaraterijat 108 
18th 8t., netoli liek St.

VALANDOSl Nes 14—11 lietą. 
Ir aus 6 Iki 8 vai. vakarai*.

( Dienomis: Oaaal
8116 arte 857 

■aktiniai DnmI 
951 - Drevei 41M 

GYVENIMAS: U18 S. Halsted 81 
VAJUI K-18 ryte Ir 8—• vai vak.

MBS. A. MICHNIEWICB 
AKUSERKA

8101 S. Hdiated 81, k*m*e* 81 |al 
Viename name *e Dr. MonteviMero 

Tel. Bealevard 9718 
0Balffmd Ak* 

šeri jos kolafi 
Ją; Ilgai prak 
tikavuri Peni 
silvanljo* hoi 
pitalise. P* 
sėkmingai p* 
tarnauja prit 
gimdymo. Du< 
da rodą viso 
kiose ligose ii 
kitokiuose re! 
ketuose mo 
tarini* ir mer 
ginorns.

Tie naujieji apaštalai savo 
fanatizmu pralenkė net tam
siausius klerikalus. Kaip fana
tiški katalikų kunigai kad kei
kia visus tuos, kurie netiki jų 
pamokslams, jog kas ne kata
likas.
prakeiktas 
tie komunizmo apaštalai 
darbininkai, visos darbininkų 
unijos ir kitokios jų organiza
cijos, jei tik nenorėjo tikėti, 
kad ant rytojaus bus komu- 

♦ nizmas, buvo prakeikti, buvo 
išgamos, išdavikai, buržujai.

Taip buvo platinamas tarpe' 
darbininkų “susipratimas”, taip 
buvo organizuojama darbinin
kų klesos vienybe. Parlamen
tiniai rinkimai, streikai už eko
nominio būvio pagerinimą ir 
kiloki artimiausieji darbininkų 
gyvenimo sąlygų pagerjniniai 
taipgi buvo prakeikti ir ap
šaukti buržuazijos išmislais. Ir 
stebėtinas apsireiškimas, kad į 
tą \ “komunizmą” palinko ne 
tik tie, kur pirma keikė ir ne
pakentė kuomažiausiai kaires
nių minčių, bet daugelis to
kių, kurie ndbuvo net nariais 
kokios nors pažangesnės dar
bininkiškos organizacijos, —- 
visi jie patapo uoliausi “ko
munistų” šalininkai, kai ku
rie net “vadovais” pasidarė. Ir 

pirma keikė ir ne- 
pažangesnių, nuomo-

lepąndmce Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

SveclalifltM Moterišką. Vyrilką, 
Vaiką ir viaą chronišką ligą

OflBMi 8854 So. Halsted St. Chicage
TelophoiMi Drover 9698 

Valaad**: 11—11 rytoj 2—8 
7—8 sak. .'

M NAUIIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienosjsteigė savo šakų ant Bridgeporto.

užlaikyk Dirbau kriaučių Šapo-' 
jo ir tame laike iškilo didele bedar
be, kad reikėjo būti didelę dalį laiko 
namie. Nenoriu ilgiau laukti, tad 
pasikalbėjus su savo draugėmis ir 
viena moteris sako “Imk Lydia Pink
ham gyduoles”, ką aš ir padariau. 
'Puoj pradėjau jaustis daug geriau ir 
dabar esu ganėtinoj sveikatoj eiti 
dirbti. Rekomenduoju Jūsų Vegetable 
Compound ir Sanative Wash visom-s.” 
—Mrs. MARY ENRICO, 459 N. Car- 
penter St., Chicago, Illinois .

Tankiai motinos turi užlaikyti sa
vo kūdikius ir gera sveikata reika
linga. Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound vienintelė gyduolė, ant 
kurios gali remtis. Tai yra gyduolė 
nuo visokių moteriškų negalių irr pa
lengvinimą gali priduoti kaip Mr. En
rico Užsilaikyt , gerai imdamos Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound.

Telephone Boulevard 505|

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

I Valando*: nuq 9 iki 9 vai. vaka
ri Senidem 9 v. ryto Iki 12. Va
karai* 6—9. Nedai, pagal sutarimu 
*2*1 flot Halsted St, CUcag*. UI

Telephone Yard* 1582

DR. J. KUUS
LIETUVIS

UJDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydą visoldaa Ugas motorą, val
ką Ir vyrą. Specialiai gydą lim- 

pan*ia8, senas ir paslaptla-

nUEUMBM ■ MM MnHVIFg
Telephone Yarda 5082

DR. M. STUPNICKI
2117 Be. Morfa* &L, 

Dhicaąe, DL
VAMMDOSt Mae 8 fM 11 ryte

Ir nte * iki 8 vakare.

I LIETUVA

žieminės numažintos kainos galčje 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie- 

:a. Geras maistas, ir užtektinai. Di
leli pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
ankumai, moderniško laivo.

Red Star Line
Plaukia kas savaitę

York iki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o ir Antverp°

Zeeland) ............... .................  Sausio 28
Finland> ................................... Vas. 11
Kroonland) ................................. Vas. 25

> American Line
Ncw York iki Plymouth’o," Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel ir Hamburgą 
Visa kelionė vandeniu į Ijenkiją 
Minąekahda) ........................  Kovo 8

New York į Ha/nburgą
Haverford, ................ J................... Vas. 9
Sustoja Queenstown į rytus važiuojant

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO„ 

120 laivą 1,800,000 toną 
Chicago: F. C. Brown, We«t. Pas*.

Manager. 14 North Dearborn St.

LIMITED
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CHICAGOS Lietuviu Rataliuose
ŽINIOS

Paskaita apie k psycho-analizą.

Pereitą sekmadienį, sausio 
22, Percy Ward laikė paskaitą 
apie psycho-analizą Kimball 
Hali svetainėje, Jackson ir 
VVabash avė. Buvo išdėstyta 
kaip žmogaus prote kartais in- 

tokios 
nieką-

Draugiškas LSS 4 ir 22 
kp. vakaras.—Gausi au
ka Lietuvos socialdemo- 

u kratams.

Septintadienio vakarą Paliu
lio valgykloje Bridgeporto 
miesto dalyj LSS. 4 ir 22. kuo
lais turėjo draugišką vakarėlį 
Svečių Sąjungos narių ir jos 
pritarėjų susirinko gražus bū
relis — net per didelis vietai; 
šeimininkės sodindamos prie 
stalų kimšo juos kaip silkes 
šulėn ir džiaugės, kitd vietos

stiktyvkri apsireiškia 
mintįs, apie kurias jis 
dos nėra ąvajojęs.

Pasak jo, kiekvienas žmogus 
“aš” yra labai mažas ir nei 
kiek ne reikšmingas. Bet kiek
vieno žmogaus smegenyse yra 
daugybė didžiųjų celių (giant 
cells), kurios pad/tęo žmogų di
deliu. Tos celės žmogaus sme 
genyse apsireiškė dar pirmuose 
žmonijos atsiradimo amžiuose.
Matematiškai skaitliuojant, | valstybės reikalais^ 
žmogui išpuola po dvi toki cė- 
li nuo jo tėvo ir motinos, nuo 
jo tėvų tėvų —4, nuo tėvų tė
vų tėvų — 16 ir tt. Ir dabar 
kiekvienas asmuo turi savo 
smegenyse tokių celių apie du 
ir pusę miliono. Tos eėles yra 
niekas kitas, kaip tik įgimtos 
žmogaus ypatybės.

Viskas ką žmogus mato, gir
di, mąsto arba jaučia padaro į 
tas celes savo rūšies žymę; tik 
vieni dalykai <laro didesnę, o 
kiti — mažesnę. Todėl vienus 
dalykus mes atmename geriau, 
o kitus — praščiau.

Tos žymės žmogaus proto 
celėse pasidaro, pasak jo, taip, 
kaip fotografui imant paveik
slą kameroje. Gi vietos to
kioms fotografijoms, t. y. at
minčiai daryti žmogaus 'sme
genų celėse palyginamai yra 
gana daug. Žmogus gali be pa
liovos domėtis dalykus ir vis 
naujas mintis bei mokslą įgyti 
ir niekados jo smegenyse vie
tos naujoms mintims nepri
trūks. • *

Taigi pagal jo išvedžiojimus, 
< žmogui lavintis ir tobulinti

savo protą nėra aprubežiuota 
ir niekados nepervėlu tai da
ryti.

šiaip-iaip išteko.
Svečiai tapę pavaišinti ne tik 

vištiena — ir kitais gardumi- 
nais, bet ir dvasios maistu ži
niomis. apie momąnto klausi
mus paliečiančius gyvus Sąjun
gos reikalus sąryšy su Lietuvos

FOUNTAIN PAINT BRUSH 
KO. DALININKŲ SUSI

RINKIMAS,

Vakaro vedėjas A. Žymontas 
keliais žodžiais papasakojęs 
apie Sąjungos nepageidauja
mus bet neišvengiamus skili
mus, iš kurių LSS. išėjo perga
lėtoja pristatė kalbėti “Naujie
nų” redaktorių Grigaitį, kuris 
aiškindamas paskutinį 
gos kilimą apibudino jį 
ambicijų sekine, kur 
nes neturėdami nei 

[nei žinojimo užsispyrė
vais tapti. Pamojęs į juos ran
ka, kad su jais, kaipo su to
kiais, ginčytis gaila laiko gai
šinti, priminė, kad Soc. Partija 
visai pašalino juos iš Partijos 
ir dabar Sąjunga, apsivaliusi 
nuo tų neturinčių nei paprastos 
gėdos gaivalų, turi liuosas ran 
kas varyti toliaus apšvietus 
darbą darbininkų klasės mi
niose. Nors Sąjunga likosi ma
žesnė narių skaičium, bet gana 
ska^linga tani darbui Varyti. 
Nurodęs to darbo svarbą, ypa
tingai dabartiniu momentu iš- 
vakarose didelių ix>litinių per
mainų Lietuvoj, jis ragino sve
čius nenarius rašytis prie Su
jungus kuopų ir padėti dviem 
tą patį darbą dirbančioms 
darbininkų organizacijoms — 

LSS. čia ir Socialdemokratams 
Lietuvoje, su atgarciviškais cle-1 
mentais kovoti.

Sąj im

žmo- 
idealo, 
vado-

Po jo dar kalbėjo
Sausio 12 dieną įvyko Mali-j vaikinas nesenai 

nausko salėj, 1843 S. Halsted 
str., minėtos lietuvių kompani
jos dalininkų susirinkimas. 
Dalyvavo apie 50 žmonių. Val
dybai davus raportų apie kom
panijos pa<lėtį ir buvusiems ke
turiems komisijos nariams re
zignavus jų vieton išrinkta šie: 
S. Gaaparaitis, B. G. Liebonas, 
J. Butkus, I. G. Katoski ir W. 
Milash. Pirmininku išrinkta B. 
G. Liebonas, padėjėju J. But
kus, prot. sekr. Win. Malin, 
fin. sekr. B. Maleckis. Iki kom
panija sustiprės, visi valdybos 
nariai apsiėmė dirbti be 
kesnio. — Ten Buvęs.

čia, Amerikoj. Iš 
savo patyrimų 

kad 
laiku tik socialistai

ino-

MunšaJneit.ų vargai.

Pereitą pirmadienį, sausio 
23, Maxwello teisme teisėjas, 
rekomenduojamas States At- 
torney J. Kučinsko, nuteisė 
Walter Wojcuchowskį, lenką 
smuklininką, 1900 S. Westem 
avė., ulaimokėti $750 pabaudos 
ir teismo lėšas už pardavimą 
vyno bonkutės už $3 keturiems 
jaunuoliams, tarpe 16 ir 20 
metų amžiaus.

Teisme smuklininkas bandė 
priparodyti, kad tas vynas, ku
rį jis tiems jaunuoliams par
davęs, yra vynuogių skystimas. 
Tada teisėjas, Adv. Kučinskas 
ir visi kiti tą vyną “tęstino”4 ir 
vienbalsiai pripažino už ge
rinusį vyną.

jaunas 
atvykęs iš 

Lietuvos, P. Tolutis. Jis sakė
si pergyvenęs revoliuciją Ru
sijoj, matęs ją Vokietijoj ir pri
sižiūrėjęs lietuvių darbininkų 
judėjimui 
visų tų
jis padaro išvedimą, 
dabai tiniu 
čia ir socialdemokratai Lietu
voj sveikai protauja ir eina 
geru keliu. Jis ragino laikytis 
šito judėjimo ir visomis galo
nus, ypač piniginiai remti so
cialdemokratų darbą Lietuvoj. 
Jis davė įnešimą svečiams su
mesti tam tikslui aukų ir pats 
padarė pradžią duodamas $5. 
Kiti aukavo: Mickevičius $10; 
A. Talutis, K. Gugis po $5; A. 
Vilis, A. Grebclis, Povilaitis, 
Miknevičienė po $2; Šimkus, 
C. Macke, Martin Čapaitis, A. 
Viščiuliutė, Augustinavičius, 
Pocevičius, K. Kavaliauskas, 

J. J. Strazdas, B. Bagdžiunas, 
Kavalmuskas, Grašulis,^V. Mi- 
šeika, Čeponis, Kemeža, Keme- 
žienė, E. Zakarauskas, P. Mil- 
ler, J. Vilis, C. Janus, A. Rip- 
kevičia, V. Rušinskas, A. L. 
P. Grigaitis po $1.00 Smulkių 
aukų

Po
$3. Viso $55. • • 
aukų visi išsiskirstė.

—Vienas svečių.
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baigus tęsėsi šokiai iki vėlu- 
iliai.

Publikos atsilanko neperdau- 
giausiai. —Westeidletis.

Cicero Lietuviy Liuosybes 
Svetainės atidarymas.

NAUJIENOS, ChlcAgP, W.
I kių labai retai galima išgirsti, 
i Trūksta net ir žodžių šio 
koncerto aprašymui', nes jo rei
kšmę galima suprasti lik savo 
jausmais ir siela girdžiant ant 
estrados artistus savo garsiais 
ir gerai išlavintais balsais dai
nuojant jausmingas lietuvių 
klasiškas dainas. O ar gali ras-

sybės Svetainės atidarymo ap- 
vaikščiojimas. Nors oras buvo 
labai šaltas, tečiaus publikos 
susirinko nemažai.

Apvaikščiojimas prasidėjo 
lygiai trečią valandą po pietų. 
Pirmiausia maršuota gatvėmis, 
gražiai papuoštose ameriko-

I niškomis ir lietuviškomis vėlia
vomis. Automobiliuje važia
vo amerikoniškų ir lietuviškų 
vėliavų padarytu kastiumu ap- 
si rėdžius jauna amerikonka. 
Paskui šį automobilių iš eilės 
ėjo direktoriai, R. R. Renas, R. 
R. Kliubo nariai ir pąskum 
juos dar keletas vietos draugi
jų, kurios prisidėjo prie šios 
svetainės pastatymo.

Po apvaikščiojimui gatvėmis, 
prisekta didelis gėlių vainikas | 
prie prieangio svetainės, 
kum visi suėjo vidun, 
programai prasidėjus, 
Kliubas įteikė direktorių ,pir- 

[mininkui, L. Švėgždai, gyvų gė
lių bukietą. Paskiau prasidėjo 
svetainės 
programas. Pirmiausia iš eilės 
orchestra griežė amerikonišką, 
tarptautišką ir pagalinus lietu- 
višą himnus (kas žin kodėl lie
tuvišką himną griežė paskiau
siai?)

Toliau kalbėjo iš eilės kon- 
traktorius II. P. Kukutis, Dr. 
S. Riežis ir S. J. Dargužis. Visi 
kalbėtojai girc ciceriečius už 
pastatymą nuosavos svetainės 
ir linkėjo jiems ko geriausio 
pasisekimo palaikyti tą svetai
nę savo rankose Jie sakė, kad 
Ciceriečiai yrą geriausia pavyz- 
dis ir Chicagiečiams, kurie, 
nors būdami ir skaitlingesni 
už juos, bet dėl partljinių ki- 
virčių, iki šiol negalėjo pasista
tyti nuosavos svetaines. H. P. 
Kukučiui įteikta gražus gyvų 
gėlių bukietas.

Prakalboms pasibaigus, se-

Pas- 
Pirma 
R. R.

at idarynio vakaro

tęsėsi

pas-

ir tt. Geriausia publiką užžavė
jo p. Stogis, Riežienė, Staniu- 
liutė, V. Ascila ir Laisvės Miš
rus Choras. Taipgi pasižymėjo 
neblogai ir kiti artistai.

Programų i pasibaigus, 
šokiai iki vėlumai.

CocerieČiams svetainės
tatymas, sako, atsėjo apie $70,- 
000. Apie $35,000 jau išmokė
ta, o dar apie $3O,O(X) yra sko- 
los. Šerų, sako, jau parduota 
už apie $1^,000. Apie $20,0(k) , 
pasiskolinta iš Cicero Lietuvių 
Skolinimo ir Budavojimo Drau 
gijos. Ši svetainė sako, atneš 
kas mėnuo apie $450 vien iŠ | 
krautuvių rendos, 
bus imama po $50 
sykį. Taigi, kad 
nemažai skolos, bet, sako, kad 
ją btls galima neužilgo išmo
kėti, pardavus daugiau Šerų 
($25 už šėrą), nes mat kai na
mas neš gerą pelną, tai ir šėrai 
bus nesunku pardavinėti.

šiaip namas, ir pati svetainė 
atrodo neblogai. Ypatingai sa
lė gražiai ištaisyta ir gana erd
vi. Joje gali sutelpti apie 1,000 
žmonių. Taipgi jos sccncrija 
labai puikiai įtaisyta.

Publikos vakare buvo susi
rinkę apie 1,200 Komitetams 
liks gražaus pelno.

o už salę 
kiekvienų 

ir yra dar

PASKUTINIS CHICAGIE- 
ČIAMS PRIMINIMAS.

■*

Musų Moterims
Moterims

REIKIA ŪARBIHINKŲ

kurie nesidomėtų klasiška lie
tuvių muzika, ir - nenorėtų iš-

Ashland Avė.!

girsti šauniausių 
Be abejones, kad ne

koncertų?

' lt
Taigi visi į Miko Petrausko 

puikų klasišką koncertą, kuris 
įvyks rytoj vakarą American

4 ‘ g
Bohemian salėj, 18-ta gatvė ar
ti

~ —- i

Iš Ex-kareivių darbuotės.

j Pereitą penktadienį, sausio 
20, S. L. Ex-Kareivių Centras 
laikė savo susirinkimą 1^ Ex- 
Kareivių skaitykloj, 4603 So. 
Marshfield avė. Susirinkime 
dalyvavo veik visų kuopų at
stovai. Pihniaušiai likosi išrin
kta nauja šiems 1922 metams 
valdyba. Tikimąsi, kad naujo
ji valdyba- uoliai darbuosis or
ganizacijos labui.

Reikia pastebėti, kad centras 
pereitais metais mažai ką vei
kė, gi jo pavyzdį pasekė ir pa- 
vienios 
Centro 
centras 
piamas 
valdybai buvo pavesta 

[minti tinkamus 
įstatus, bet įstatai dar ir šian
die yra nebaigti.

Išpradžių minėta organizaci
ja buvo visą laiką užimta Lie
tuvos politiniais ir aukų rinki
mo klausimais. Taigi įstatų 
klausimas vis buvo atidėlioja
mas jmt toliaus. Vėliaus, atsi
radus organizacijoje įvairių 
elementų, prasidėjo privatiniai 
ginčai, kurie pagimdė suirutę. 
Pereitą pavasarį vėl įvyko vi
sokių nesusipratimų, kada bu
vo rengiamas ccntraliriis ba
lius. Tie ginčai. galima sakyti, 
dar ir iki šiai dienai nepalaido-

Iš priežasties 
neveikimo,

kuopos.
valdybos
buvo viešai mažai šel- 
finansiškai. Centro 

paga- 
orgiųiizacijai

Todėl naujai i valdybai prisi
eis šiais metais sunkiai padir
bėti, kol ji viską 
Tik tiek valdybai 
tiek daug rūpintis dėl finansų,
nes dabar kuopų iždai netušti.

Butų labai ! pageidaujama, 
kad visi senieji nariai 
į savo kuopas'ir vėl 
pradėtume veikti.

sutva'rkys. 
nebereiks

sugrįštų 
išnaujo

ex-karei-
Wų nemato reikalo prigulėti 
prie šios Vniganizacijos, bet aš 
tikiu, kad jie taip manydami 
labai klysta. Norint kų nors 
naudingo nuveikti, reikia orga
nizacijos, vienybės, reikia stip
rios grupės, rimtų minčių ir 
gerų norų. Be darbo nėra nau
dos, be muzikanto — ne šokis.

Taigi visi cx-kareiviai rašy- 
kimės prie šios organizacijos, 
ne? visiems drauge bus 
mingiau dirbti.

— Studentas.

AČIU DRAUGAMS!

sek-

NuoSnunšainės prie akmenų.

PeiYitą sekmadienį, sausio 
23, Maxwello teisme teisėjas 
nuteisė Mike Czemeckį, 49 me
tų amžiaus, 1804 W. 21 place, 
šešių vaikų tėvą, užsimokėti 
|200 pabaudos, teismo lėšas ir
paskaidyti tris mėnesius * akme- vaidino. Buvo dar ir šiaip pa
lų, už darymą munšainės. marginimų. Programui pasi-

Komunistų vakaras.

Pereitą sekmadienį, sausio 
22, ALDLD 19-tos kuopos rū
pesčiu buvo suvaidinta juo
kingas veikalėlis “Balon Kritęs 
Sausas Nekelsi”. Ir, galima sa
kyti, kai kurie “artistai“ savo 
vaidmeniu “balon” įkritę sausi 
neatsikėlė... Kai kurie šiek 
tiek gerėliau savo vaidmenis

Trečdienio vakarą, sausio 25 
d., Chicagiečiai turės pirmuti
nę progą, kokios jie laukė, per 
daug metų, išgirsti vieną šau
niausių Miko Petrausko klasi
škų koncertų. Taipgi reikia pa
žymėti, kad apart jo, p. Pet
rausko, koncerto programoje 
dar dalyvaus visa eilė gabiau
sių lietuvių artistų visoj Ame
rikoj. Dainuos žymiausios so
listės, solistai ir tt. žodžiu, bus 
vienas gražiausių koncertų, ko-

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4-tos ir 22-ros kuopų draugiš
ko vakarėlio rengimo komisija 
taria širdingą ačiū visiems at
silankiusiems musų vakarėlin 
kaip tai draugams kitų kuopų 
nariams, taipgi Socialistų rė
mėjams ir pritarėjams.

Mes nesitikėjome turėti taip 
skaitlingą ir gražų būrelį drau
gų šiame vakarėly j, Tas labai 
mus džiugina, nes parodo, kad 
musų idėjos ir musų darbas 
tarpe Cliicagiečių turi didelės 
užuojautos ir pritarimo. Ir to
dėl mes dirbsime energingai ir 
toliau musų nuo senai dirba
mą darbą.

Taipgi širdingą ačiū tariame 
draugams, kčrie, vienam kal
bėtojų sumanius paaukauti Lie
tuvos Socialdemokratų parti
jai, dalyvavusieji bankiote su
dėjo aukų $55.00.

Dar sykį ačiū visiems.
Vakarėlio Rengimo Komisija.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
A TT T T T? M H C”

L'-•L;? J . / iii...

"Two Piece” Scjonas 
No. 1185

VYRŲ

1105'

Nepaprasti kišeniai daug 
šį truputį prirauktą sejoną.

Tokiam sejonui pavyzdys 
sukirptos mieros 26 iki 32 . 
juosmenį. Sejonui 26 colių 
reikia 2 U jardo 36 col. Materijos ir 
1% “bindings”.

Norint gauti tokiam sejonui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, p» 
Žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, jdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašta 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavuR; NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

padailina

No. 1185 
colių per 

mieros

NAUJIENOS Pattesn Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III

Čia (dedu 15 centų. Ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1185.
Mieros •........... colių per juosmenį

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

i
(Miestu ir Valst.)

Pranešimai
Miko Petrausko koncertas, kurį ren

gia “Birutė”, įvyks trečiadienį, sau
sio 25, American Bohemian salėj, 18- 
ta gatvė prie Ashland av. Be komp. 
M. Petrausko koncerte dalyvauja žy
miausios vietos artistinės jiegos. Vi
suomenė kviečiama gausiai atsilanky
ti.— “Birutė’’.

Gelbėkim Lietuvos Našlaičius.
Chicagos Komitetas Našlaičiams 

šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bkzarą vasario 12 d. 
1922 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-ros . gatvės, šiuomi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chfcagos ir kitų ir
miestelių moteris ir mergaitės melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį didesni ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiau minėtam baza- 
rui.

Išdirbinius meldžiame' siųsti antra
šu: N. Valančauskieno 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, 111. (3-čios lubos), 
arba, kam parankiau*, atnešti dieno
je bazaro tiesiai į svetainę, kud at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant išdirbinius malonėkite 
piidėti savo pilną verda pravarde ir 
antrašu, taipgi kainą už kiek galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi
nių kainos nebūtų >nerauk6tos, kad ne 
apsunkintų išpardavimo.

—Bazaro Rengimo Komisija.
Repeticija *Blindos” neįvyks trečia

dienį, sausio 25, dėl Miko Petrausko 
koncerto.

Susiv. Bridgeport D-jų Komisija.

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
T Jot. Pasilinksminimo * ir Pašalpos 
Kliubo nepaprastas susirinkimas bus 
laikomas ketvirtadienį, sausio 26 d., 
7:30 v v. Kliubo Rūmuose, 158 E. 
107-th St. Visi nariai kviečiami su
sirinkt laiku, yra svarbių reikalų.

.—Valdyba.

PRANEŠAME. KAD “NAUJIENŲ” 
DIDYSIS KONCERTAS šįmet bus 
KoVo-March 5. 1922 Draugijos ir 
Kliubai malonės nerengti tą dienų jo
kių pramogų. . .

—Naujienų Koncerto Rengėjai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SESERS DUKTERIES 

Onos Dągytės. Girdėjau, kad atva
žiavo Amerikon, b<4 nežinau kur ap
sigyveno. Jos jfrolfe iš Lietuvos ir gi 
nežino kur ji apsigyveno. Gimines ir* 
pažįstami .kas ją žino, malonės man 
pranešti. Jos tikras dėdė.

JONAS KANOPA, 
2348 Upton St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKTA DVIEJŲ GABIŲ LIETU- 
vių pardavėjų. Puiki proga padaryti 
nepaprastą uždarbį, turėti nuolatinius 
ryšius su pirmos klesos instaigoms, 
ypatingai, pageidaujama šion vieton 
Insurance ir Real Estate pardavėjai. 
Kreipkitės: Majestic Bldg., 22 W. 
Monroe St., 20 lubos. Klauskite Mr. 
Fermos v t

REIKIA PIRMARANKIO be 
kerio, kuris moka atsakančiai 
duoną kepti. Darbas užtikrin
tas ant visados. Kreipkitės į 
Naujienas num. 525.

AUTOMOBILIAI

NAMAI-ZEME

MOKINKIS

PIGUS IR GERAS AUTOMOBI- 
lius 7 pasažierių, Paige sedan; atrodo 
kaip naujas ir eina kaip naujas. Par
duosiu arba mainysiu ant namo, far- 
mos Joto, hučemės ar bile kokio ki
tokio biznio, kreipkitėspas: 

C. P SUROMSKI 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 
kandai, gerame stovyje. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į kitą miestą. At
sišaukite:

B. VAIŠNORIENE, 
6079 I/afayette Avė.

Tel.: Engelwood 7423.

PARDAVIMUI 125 AlfERIŲ FAR- 
ma, 60 mylių nuo Chicagd, 1 mylia iki 
gatvekarių; 9 kambarių namas, bamė 
ir kiti budinkai. Upelis bėga, 25 ake- 
riai.miško, likusi dirbama. 4 arkliai, 5 
kaivės, 12 kiaulių, 50 vištų ir visi įran 
kiai. Kaina $14,000.00, prieinamos iš
lygos.

WM. J. LAMB,
R. F. D. No. 9, I>a Porte, Ind.

MOKYKLOS

1

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

«

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių iapose.

Master Sewing School
Princi palas

JOS F. KASNICKA
190 North State SL 

Kampas Lake St. 4-fl.

Utarninkas, Sausio 24, 1922 
g'Į' ■ ! j >■ 'J »" ............

' RIUNOAI

REIKALINGI Į DARBĄ SU- 
manųs vyrai, po vieną kiekvie
noj lietuvių kolonijoj. Reikia 
mokėt susikalbėti angliškai. 
Darbas lengvas, ir žmogus su 
gabumais gali uždibti $400.00 į 
mėnesį. Atsišaukite iš įvairių 
kolonijų rašydami lietuviškai 
šiuo adresu, kurį aiškiai užrašy
kite ant konvento:

ERWIN MILLER CO., 
1207 Garland Bldg., 
58 E. VVashington St., 
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamajam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
t.t. 4959 Prairie Avė. Apt. 1. 
-------------------------------------------------- ■■■ - •-■i

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt urnai parduoti 
aųtsyk ar atskirai už teisingą pasiu-' 
lymą. Tapgi grojiklis pianas pri
jungta Ukelele ir didelis dubeltava 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzic Avė.

REIKALINGAS OPERATO- 
rius į krutamu paveikslų teat> 
rą. Galinti tą darbą atlikti, 
kreipkitės tuoj į bftmjienų ofisą 
numeriu 526. \

REIKALINGAS SENAS ŽMO- 
gus pridabojimui vaikų iri namo ka
da moteris iš namų išefra. Tegul 
atsišaukia tokis ,kuris jau darbo ne
gali dirbti. Gyvenimas užtikrintas 
ant viso amžiaus. Užlaikysiu kaip sa
vo tėvą. Atsišaukite:

5415 S. Hoyne Avė.

VYRŲ REIKIA ŠOFERIŲ DIDE- 
len Taxi Co. Gali ^padaryti $150 į 
savaitę. Kapitalo -elkia $400. Išmo
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ra alga; biznis. Chicagoj Bukie pat
sai bosu. Diamond Taxi Agency. 82 
W. Washington St. Room? 525

’ REIKIA^ PORCELĖNO 
enameliuotojų first coat- 
man dirbti prie cast iron; 
first coatman dirbtie prie 
Steel ir cast iron. Vieta iš 
miesto—ne Chicagoj. Kreip
kitės :

61 W. Kinzie St.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas, bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33 PI. arti Halsted St._______
PARDAVIMUI 2 FLATŲ 5 ir 6 

kambarių, 4 metų senas namas; mau
dynė ,gasai, elektra, 36 pėdų lotas, 
furnace, pirmas floras, aržuolo tri- 
mingai. S800.00 cash, balansą $80 į 
mėnesį. Rendos $80 į mėnesį. Kaina 
$7,300.00. McDonnell, 3517 Archer 
Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI • bučernė ir 

grosernę? gerai įrengta; puikus 
pragyvenimui kambariai atski
rai kautuvės.

S. J. SHELIIAMEB,, 
I

4300 S. WesternpAve.

PARDAVIMUI DELIKATESEN, 
kendžių ir cigarų krautuvė. Randasi 
geriausioj apielinkej South Side. Pas
kutinieji laiko per 14 metų. Iš la- 
bai svarbios priežasties turiu par
duoti labai pigiai. Kaina $1,450.00 
už viską., Rendos tik $40.00 už kam
pinę krautuvę ir gražius 4 pragyve
nimui kambarius su maudyne.

7400 S. Peoria Avė.

PARDAV1MUI KENDŽIŲ, CIGA- 
garetų krautuvė ant labai bizniavo 
kampo South Side, antros durys nuo 
didelio teatro. Priežastis, nesutiki
mai šeimynoj.| Turi būt parduota 
gi'eitai. Kaina už viską $2,450.00, o 
verta du syk tiek. Pigi reuda su 
vienu dideliu kambariu. Užpakalyj. 
Kreipkitės: 6844 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI DELEKATESEN ir 
groseris South Side, turiu parduoti, 
kadangi apleidžiu miestų. Geras pa- 
siulymas nebus atmestas, cash arba 
išmokesčiais. Rendos $25 į mėnesį; 
keturių kambarių flatas ant lyso. Ge- 
x-a vieta naujininkui, taipjęi marko- 
tui. Kreipkitės: 8139 S. Halsted St. 
-------i——-— --------------------- -------- ----------tt

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne geroj vietoj. Biznis gerai eina. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos, arba mainysiu ant namo tik su 
savininku, ne per agentą.

710 West 33rd St. >
PARDAVIMUI GROSE^NĖ ir DE- 

likatesen, vioskių tautų kolonijoj. Tu
ri būt parduota į 3 dienas. Yra daug 
stako ir geri įrengimai. Teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas. Parda
vimo priežastis, važiuoju ant farmų.

2633 W. Armitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis nuo seniai iš
dirbtas, 4 kambariai pragyveni
mui, kolonija tirštai lietuviais 
apgyventa. Parduosiu* pigiai.

3201 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtures labai prieinama kaina. 
Savininkų galima matyt visada. 
Jim Andrews, 902 W. 38th PI. 
Tek: Yards 5216

BARGENAS
Pardavimui saliunas, kadangi 

turiu kitą biznį.
2702 W. 47th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GERA, 
kampinė vieta, prie Stock Yards. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus, visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.
Kreipkitės:

4458 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 
geroj vietoj, netoli geležinkelio ir di
delės Kilnpa Runtauzės. Saliunų nė 
ra per 6 blokus aplinkui. Biznis ge
rai eina. Pardavimo priežastis— li
ga. Moteris ilgai serga, negaliu 
pats vienas laikyti.

2125 West 63rd St.

P-lls E. KAZLAUSKAITftS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA.

Mokina: kirpti, aluti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
0>

EVELYN ACADEMT OF 
G0WN DESIGNING

Room 402, 59 E. Adams SU
Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted SL

Kreipkitis ypatiikai arba raiy- 
kit illygą paklausdamL

Sara Patek, plrminlnki.

Vakarinė Mokykla
Mažos klejos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pnsi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatery School, 
z 4509 So. Ashland Ave^ 

Chicago, UI.
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