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Amerika gal nedalyvaus 
Genoa Konferencijoj

■ * J •

Bedarbe mažėjanti

Anglai žudo egiptiečius
Amerika veikiausia Gal atšauks Genoa ekono- 

nedalyvaus Genoa minę konferenciją
konferencijoj

Skaito, kad laikas jai dar nėra 
pribrendęs. Europa turinti pati 

pirma kiek susitvarkyti.

WASHINGTON, sausio 26.
Jei Jungt. Valstijos atsisa

kys dalyvauti Genoa ekonomi
nėj konferencijoj, Europa tu
rės suprasti, kad ji pati viena 
savo spėkomis turi atsistoti ant 
savo . kojų. Tokią nuomonę iš
reiškė vienas Europos delega
tų • VVastiingtono konferencijo
je. Jis šilko, kad Europos de
legatai yra įsitikinę, kad Ame
rika atsisakys dalyvauti Genoa 
konferencijoje.

Tečiaus jie mano, kad Jungt. 
Valstijų atsisakymas dalyvau
ti Genoa konferencijoje, nepri
vers ją atšaukti, o tik atidėti 
iki ba.andžio nūn.i

Iš Amerikos oficialinių rate
lių patirta, kad Jungt. Valstijos 
nesipriešintų dalyvavimui toje 
ekonominėje kon ferenc’j<5je,
jei ji butų sušaukta kiek vėliau. 
Jos mano, kad toji konferenci
ja butų dalig sėkmingesnė, jei 
butų duota daugiau laiko nu
sistovėti Europos padėčiai. Da
bar gi laikas tokiai konferenci
jai dar nesąs pribrendęs.

Pasak niekurių-'. ^valdininkų, 
Jungt. Valstijos gal ir dalyvau
tų paskesnėj konferencijoj, ka
da butų galima tikėties ką-nors 
geresnio atsiekti,?bet jos nega
linčios dalyvauti tokioje konfe
rencijoje, kurioj pavieni inte
resai vien savo naudos žiūrės. .

Tikimąsi, kad prezidentas 
Hardingas paskelbs savo nusis
tatymą linkui šios konferenci
jos pėtnyčioj.

Artimi administracijai žmo
nės sakot kad Amerikos poli ti
ku nuomone, yra keturi pama
tiniai principai, kurios Europos 
valstybės turi pirmiausiai pri
imti ir pravesti gyveniman, jei 
jos noi pagerinti savo ekonomi
nę padėtį. Jaią yra: J**

1. Sumažinti savo dideles 
kariuomenes, kurios ištuština1 
valstybių iždus ir neleidžia mi- 
lionams žmonių sugrįžti prie 
produktyvio darbo.

*2. Bandyti subalansuoti ša
lies biudžetus, uždedant ganėti
nus mokesčius, pripažįstant tei
singus finansinius susitarimus* 
ir sustojant traukti į biudže
tus daugiau pajamų, negu ga
lima tikėtis gauti.

3. Sustabdyti leidimą milžini
škų sumų naujų popierinių pi
nigų.

4. Pripažinti, kad ekonominis 
Europos atsigavimas priklauso 
nuo Vokietijos ekonojninio at
sigavimo, dėlei ko reikia grei
čiausia išrišti kontribucijų 
klausimą.SKAITYKIT IR PLATINKIT 
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Bus atšaukta, jei jai pasiprie 
šins Jungt. Valstijos ir nesu

tiks joje dalyvauti.

\VAS1IINGTON, sausio 26. 
— Oficialiniuose rateliuose gau 
ta žinių, kad Italijos valdžia 
neužilgo padarys žingsnių, 
kad atšaukus Genoa ekonomi
nę konferenciją. Tuo butų iš
vengta nesmagumo, kuris pasi
darytų, jei Amerika atsisakytų 
dalyvauti toje konferencijoje.

Visur viešpatauja nuomonė, 
kad prezidentas Hardingas vie
šai paskelbs administracijos 
nutarimą prieš dalyvavimą toje 
konferencijoje. \

Anglija irgi už atidėjimą;
LONDONAS, sausio 26. — 

Oficialiniuose rateliuose tapo 
pripažinta, kati internacionali
nę ekonominę konferenciją 
Genoa priseis atidėti, jei Jun-„ 
gtinės Valstijos ir Franci ja ir 
toliau jai priešinsis.

Sprendžiama tečiaus, kad 
Anglija daro pienų atsakyti į 
Jungt. Valstijų užmetimus dė
lei tos konferencijos ir vistiek 
vykinti konferencijos sušauki
mo pienus.

Bedarbė mažėjanti
Skaičius bedarbių dabar siekiąs 

2,500,000.
t

WASHINGT()N, sausio 26. 
—• Valdininkai mano, kad be- H danbė Jungt. Vaistuose pasta- 
ruoju laiku sumažėjusi per 
pusę. Tai esą įvykę daugiau
sia delei bedarbės konferenci
jos, kurią buvo sušaukęs prezi
dentas Hardingas.

Dabar esą apie 2,500,000 
žmonių neturinčių darbo. Me
tai atgal buvę 5,000,000 bedar
bių. Normaliniuose laikuose 
bedarbių būdavę nuo 1,000,000 
iki 1,500,000*. Tie valdininkai 
pranašauja, kad iki pavasariui 
ar vasarai bedarbė visai išnyk
sianti. . z'

Anglai žudo egyptiečius,
Caire naujuose sumišimuose 
užmušta 190 žmonių l,0y0 su

žeista.

LONDONAS, sausio 26. — 
Evening Star gavo žinią iš Ry
mo, kad Caire prasidėjo nauji 
sumišimai, kuriuose 190 žmo
nių liko užmušta ir 1,000 su
žeista. Žinia sako, kad Angli
jos kareiviai sukilimą numal
šino.

Nė patvirtinimo, nė užgin- 
čijimo šiai žiniai Londone dar 
nėra gauta.

9 žmonės žuvo juroje.
ST. JOHN, N. F., sausio 26. 

— Manoma, kad ant paskendu
sio norvegų laivo Mod žuvo 9 
žmonės, iš įgulos, kadangi jų 
ikišiol nepasisekė surasti. Kiti 
jurininkai tapo' išgelbėti.

Popiežius palaidotas.
Su didelėmis ceremonijomis jo 
lavonas uždarytas į tris karstus 

ir palaidota bazilikoje.

RYMAS, sausio 26. —Popie
žius Benediktas XV šiandie ta
po palaidotas su didelėmis ce
remonijomis šv.‘ Petro bazili- 
kojc.

Laidotuvių ceremonijose da
lyvavo tik kardinolai ir vatika- Į 
no gyventojai, popiežiaus did-j 
žiunai ir prie Vatikano esantį* | 
diplomatai, šiaip žmonių nė1 
vienam neleista buvo dalyvauti
ir prieš laidotuves juos visus, 
kariuomenės pagelba, iš bažny
čios išvaryta.

Pirmiausia popiežiaus lavo
ną nunešta į vieną bazilikos 
kopličių, lydint jį dideliausioj 
tvarkoj, visiems stovint eilėj 
sulig savo “činais“. Ten, koi)- 
ličioj, atlaikyta pamaldos, o po 
jų sekė laidojimo ceremonijos. 
Pirmiausia lavoną įdėjo į cip- 
riso medžio karstą (grabąj; ta
da vienas kardinolų apdengė 
popiežiaus veidą šilkiniu šyd- 
ru, sudėjo į karstų krūvų me
dalių ir pinigų maišiuką; kitas 
kardinolas visai apdengė la
voną raudonu rubli, o palei ko 
jas padėjo misingio volelį, ant 
kurio buvo parašyta trumpa 
popiežiaus biografija. Tada su
teikta popiežiui dar vieną ab
soliuciją ir karstą uždaryta, 
prispaudžiau t prie jo daugybes 
antspaudų.

Po to karsią įdėth. į švininį 
karstą, kurį tuojaus užlieta, ir 
galinus, į medinį karstą,į prie 
kurio pridėta irgi daugybę ant
spaudų ir užrašas:

“Lavonas Benedikto XV, vy
riausio pontifo, kuris gyveno 
67 metus, laikė šv. Petro sostą 
7 metus ir (mirė sausio 22, 
1922.”

Ceremonijos tuo pasibaigė ir 
karstą nunešta į kiklikus rūsį, 
kur stovi ir kitų popiežių kar
stai.

Tuo tarpu kova už naująjį 
popiežių nesiliauja. •Kall/ama, 
kad. kardinolų konkliava gal
būt bus tulfrni laikui atidėta, 
kadangi esą negalima spėti pri
sirengti prie rinkimų. Rinki
muose naujojo popiežiaus kal
bama vien apie politiką. Svar
biausiu klausimu yra Italija. 
Vieni nori taikintis su Italija, 
kiti tam priešinasi. Tarp kar
dinolų kuriasi blokai. Taip 
Francijos, Lenkijos ir Belgijos 
kardinolai buk priešinasi taikai 
su Italija, nes to nenorinti Fran 
cija. Ji dabar yra didžiausia 
katalikiška šalis ir lošia’ svar
bią rolę prie Vatikano. Ji todėl 
nenori užleisti savo virtos Ita- 
lijai. , < .

Pienuoja naują sutartį, '
WASIIINGTON, sausio 25. 

— Prezidentas Hardingas da
bar svarsto ir galbūt neužilgo 
užgirs pasiūlymą, kad Jungt. 
Valstijos padarytų naują sutar
tį su Vokietija, kurią ja butų 
įkurta arbitracijos komisija iš
rišimui privatinių reikalavimų 
atlyginimo nuostolių, pasidariu 
šių delei pasaulinio karo. Apie 
tą sutartį buvo svarstoma kon
ferencijoj tarp prezidento, sek
retoriaus Hughes ir republiko- 
nų vadovų kongrese.

Valdžia taipjau pritaria su
teikimui $5,000,000 paskolos 
Liberijai (negrų respublikai 
Afrikoje).

DUBLINAS, sausio 26. — 
Gręsęs Airijos geležinkelių dar 
bininkų streikas šiandie / tapo ’ 

sutaikintas. /

Danijos darbininkus laukia 
' smarki kova.

STOGKI IOLM, sausio 26. — 
Kaip pranešama iš Danijos, Da
nijos organizuotus darbininkus 
laukia netolimoj ateityj sunki 
ir smarki kova. Samdytojai 
jau įteikė darbininkams uiti-
matumų, kad jei nepriims algų 
nukapojimo, vasario 3 dieną 
bus paskelbtas visuotinas lo
kautas.

Darbininkai reikalauja, kad 
algos butų nustatytos sulig 
pragyvenimo brangumo ir su-
tinka biskučiu numažinti algas 
tose vietose, kur pragyvenimas 
yra pigesnis.

Esančia padėtimi naudojasi 
komunistai ir sindikalistai ir 
kursto darbininkus prie pas
kelbimo generalinio streiko, 
darbininkų diktatūrų, užgriebi
mo dirbtuvių ir t.* p.

Nors darbininkai yra gerai 
organizuoti, bet taipjau - gerai 
organizuoti yra ir kapitalistai. 
Jie turi organizuotus būrius sa-

Anglija skolins Austrijai.
Paskolinsianti $12,250,000 

tūlomis sąlygomis.

LONDONAS, sausio 26. — 
Anglija sutiko paskolinti Aus
trijai 2,500,000 sv. sterlingų 
(normaliai $12,250,000), su 
sąlyga, kad Austrija tuos pini
gus išleis po Anglijos priežiūra.

Be Angliji^ priežiūros, pas
tatyta dar sekamas sąlygas:

L Kad dalis tų pinigų butų 
išleista užmokėjimui už Ameri
kos maistą.

2. Kad dalis butų panaudota 
atmokėjimui Austrijos užsieni?) 
skolų.

3. Kad likusi dalis pinigų 
butų atsargiai išleista atgaivini
mui prekybos ir pakėlimui ver
tės savo pinigų.

Austrijai gręsia galutinas su-* 
j rimas delei visiško nupuolimo 
Austrijos pinigų vertės, sako 
Vienuos žipia.

Manoma, kajd premieras 
Lloyd George neužilgo svarstys 
•Austrijos padėtį su Jungtinė
mis Valstijomis, kadangi Ame
rika yra nemažai paskolinusi 
Austrijai pinigų, duodama jai 
maistą, 
vanorių, daugiausia iš studen
tų ir raštinių darbininkų, ku
rie streikų laike užima streik
laužių vietas. Ir pagelba tų 
savanorių kapitalistams pasise
kė sulaužyti ne vieną ir didelį 
darbininkų streiką. Jais buvo 
sulaužytas ir visuotinas Dani
jos laivų ir uoftų darbininkų 
streikas.

, ..,. ...... . i ———

LAN^ING, Mieli., sausio 26. 
—’ Valstijos sekretoriaus ra
portas rodo, kad Michigan val
stijoj yra 485,367 automobiliai 
ir “treileriai” (prikabinami 
prie automobilių askiri veži
mai). Iš to skaičiaus 426,984 
yra pasivažinėjimo automobi
liai, 54,053 trokai ir 4,330 
“treileriai.“ Skaičius automobi
lių 1921 m. padidėjo 65,000.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 26 d., užsienio pini

go kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ........  $4.23
Austrijos 100 kronų ................... 8c.
Belgijos 100 frankų ........... $7.85
Danijos 100 kronų .........  $20.09
Finų 100 markių .....................$1.88
Francijos 100 frankų ........... $8.18
Italijos 100 tiru ..................  $4.45
Lietuvos* 100 auksinų .................  50c
Lenkų 100 markų ..........  3V?
Norvegų 100 kronų ............. $15.76

) Olandų 100 guldenų ............. $36.52
švedų 100 kronų ............   $25.02
šveicarų 100 frankų ........... $19.47
Vokietijos 100 markių............  50c

| 15,000,000 rūsy turės 
mirti badu.

f

Daugelio jų visai nebegalima 
išgelbėti, Tei ir butų duota piL 

niamfta pagelba, sako 
Dr. Nansen.

GENEVA, sausio 26. — Da
bar Rusijoje badauja 19,000,- 
000 žmonių ir iš jų 15,600,000 
tikrai turės žūti jei nebus sutei
kta labai ūmi pagelba. Taip 
pasako Dr. Nansen tautų są
jungos internacionaliniam Ru
sijos šelpimo komitetui.

Nascn sakė, kad jis nėra pil
nai patenkintas Rusijos laidy
mu rugp. 27 d. sutarties; ypač 
taisytina yra transportacija.

Paduodamas naujas žinias 
a pi,e Rusijos badą, jis pake, 
kad badas palietė apie 33,000,- 
000 įmonių ir dabar jau ne
begalima spėti išgelbėti visus, 
ne t^ jei geležinkeliai veiktų ge
riausia. Prie esamų aplinky
bių nuo dabar iki sekamos 
pjutės galima btis nugabenti 
grudų tik kad išgelbėjus apie 
.6,009,000 ar 7,(MM),000 žmonių.

Daugiau to, komitetas netu
ri užtektinai pinigų, kad supir- 
kus maistą, nes esančių ižde 
28,000,000 auksinių frankų ' to
li neužtenka. Dar daug pinigų 
reikia surinkti iki gegužės, nes 
po to laiko duoti pagelbą bus 
pervėlu. >

Prašo pašalint lavonus.
Kviečia tai padaryti amerikie
čius, nes Rusijai gręsia naujas 

, . pavojus.

BiERLINAS, sausio 26.
American Society of Fricnds 
pasiuntė į Wasbingtoną atsišau 
kimą, kad butų jMisiųstos ke
lios komisijos į Rusiją pašalin
ti lavonus badu mirusių žmo
nių. Bado distrikte Jie lavo
nai yra sukrauti kaip kokios 
malkos, krūvomis, gale veik 
kiekvieno miestelio ar kaimo.

Atsišaukime pabriežiama, 
kad tie lavonai netik kad .gim
do pavojų naujos typbo epide
mijos, bet taipjau gundo žmo
nes grįšti prie kanibalizmo 
(žmogėdystes), kad patiems iš
sigelbėjus nuo bado mirties.

Dr. Nąnsęno darbuotojai Ru
sijoje praneša, kad “badaujan
tis žmonės, suvalgę visus šunis, 
kates ir dvėselieną, dabar pra
dėjo valgyli žmonių lavonus.”

Quakeriai« ragina tuojaus 
pasirūpinti lavonais, nes jie pri
sibijo, kad jei lavonai nebus 
palaidoti ar sudeginti pirm ne
gu ateis pavasaris, nebebus ga
lima sustabdyti typho ^ir kitų 
baisių ligų epidemiją.

Rusija dekuoja Amerikai.
MASKVA, f sausio 25. — Ru

sijos užsienio reikalų komisa
ras čičerinas, varde Rusijos 
valdžios ir liaudies, šiandie pa
siuntė laišką Jungt. Valstijoms, 
dekuodanias Amerikos . žmo
nėms ir valdžiai už suteikimą 
duosnios pagelbos Rusijos ba
daujantiems. x Dėkuojama ir 
Amerikos šelpimo darbuoto
jams.

Laiškas tapo įteiktas Ameri
kos šelpimo admilfistarcijos 
nariui George S. Baker, kuris 
grįšią į Jungt. Valstijas. Ma
noma, kad tas dokumentas pri 
sidės prie geresnio susipratimo 
tarp Jungt. Valstijų ir Rusjos.

DUBLINAS, sausio 25. — 
šiandie sustreikavo Dublino ir # oPietinės Airijos geležinkelio 
Iderkai.

Influenza New Yorke.
NEW YORK, sausio 26. — 

Susirgimai influenza ir plau
čių uždegimu New Yorke spar
čiai platinasi, bet dar nėra pa
kiltos kom. šaukia visų svei
katos komisionierius visų svei
katos biurų viršininkus pasi
tarimui kaip sėkmingiau bus 
kovoti sti tolimesniu pletoji- 
mos tos ligos.

Šiandie buvo 366 susirgimai 
influenza ir 131 plaučių užde
gimu, kuomet vakar buvo tik 
191 susukimai influenza iri 112 
plaučių uždegimu. „44 žmonės 
mirė plaučių uždegimu ir 3 
nuo influenzos.

Munšaino aukos.
CHICAGO. — Užpcreitą nak 

tj, du žmonės, veikiausia lietu
viai, Aleksandras Rimkevi
čius, 60 m., ir Petras Martine- 
tas (Martinaitis?), 50 m., gy
venę prię 662 Fay st., gerai 
prisigėrė munšaino ir nuėjo 
gulti. Iš ryto rasta juos užAro- 
škusius nuo gaso, kurį jie pa
liko atsuktų.

, Reikalauja tyrinėjimu,
WASHINGTON, • sausio 26. 

— Šiandie atstovas1 Connaly iš 
Texas įnešė atstovų bute rezo
liuciją, kuri reikalauja ištirti 
visą propagandą, kurią vedė ir 
suokalbius, kuriuos darė ir 
daro Amerikos aliejaus intere
sai prieš Meksikos* valdžią. 
Yra žinių, kad tik tų aliejaus 
kompanijų pastangos ir nepri-
leido, kijl Jungt. Valstijos pri
pažintų Obrcgono valdžią. Jos 
taipjau deda pastangų, kad 
kongresas nedarytų jokių ty
rinėjimų apie jų veikimą.

Senatorius Harris įnešė se
nate rezoliuciją, reikalaujančią 
ištirti veikimą darbtinių trąšų 
ir vandens jiegos trustų, kad

'H. Fordui Musele Sboals nuo
savybės. Jis sako, kad tie tra
siai visomis jiegomis bandė ne
leisti karo sekretoriui Weeks 
priimti Fordo pasiūlymą pai
mti Musele Sboals ir juos išvy-»

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 NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHIGAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria sįųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda...jmįją gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. ^ujienos 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 Pramones Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto krabus. Siųsdami pinigus, vi- 

* suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių. ' ’
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.

Iš Skerdyklų 
streiko

Nutarė tęsti streiką
----------------------------------------------------

OMAHA, Neb., sausio 26. —• 
Frank Lauer, pirmininkai 
streiko komiteto, paskelbė, kad 
streikuojantį* So. Omaha sker
dyklų ddrbininkai nutarė 80 
nuoš. balsų tęsti ir toliau savo 
streiką iki jis nebus pilnai lai
mėtas.

Grūmoja streiku.
BERLINAS, sausio 26. — 

Vokietijos geležinkelių darbi
ninkai įteikė sanfdytojains pen
kių dienų ultimatumą, prigrąsi- 
ndami generaliniu -ftliriku, j li
gų jų reikalavimai nebus išpil
dyti.

MOKINS AIRIŲ KALBĄ AIRI
JOS MOKYKLOSE.

Bet ir tai tik ten, kur galės 
gauti tinkamų mokytojų.
DUBLINAS, sausio 26.

Švietimo ministeris Fionan 
Lynch šiandie paskelbė, kad 
gaeliška (airių) kalba turi bū
ti mokinama visose tautinėse 
mokyklose, kur tik galima gan 
ti /tinkamų, tą kalbą pažįstan
čių, mokytojų.

(Gaeliška kalba yra mirusi 
if^airiai jos daugiau nebevar- 
tpja —* jie vartoja anglų kal
bą. Tik labai retas kuris airių, 
ir tai pastaruoju laiku; išmokę 
jop inteligentai, tą kalbą tik 
iš' dalies pažįsta. Tik pastarai
siais metais sinn feineriams 
pradėjus kovą už Airijos ne
priklausomybę, kad pabrėžus 
savo tautinį skirtumą nuo ang
lų, pradėta tą kalbą gaivinti —- 
bent sinn fei nerių Dail Eircann 
posėdžiuose, o dabar pirmu 
kartu įvedama tą kalbą ir į 
mokyklas).

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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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Metriniai saikai Lietuvoj.

Išnaudojamieji Vakarų Ūkininkai

Matų ir Saikų Rūmai skel
bia, kad nuo 1922 m. sausio 
1 dienos visoj Lietuvoj galu
tinai įvedama metrinė saikų 
sistema. Nuo tos dienos pre
kyboj, pramonėj ir prie atly
ginimo darbininkams griežtai 
draudžiami vartoti visus rusų 
ir kitus saikus, s vaflius, il
gio, ploto ir tūrio matus; vie
ton jų privalo būt vartojami 
metriniai matai, saikai ir sva
reliai: vieton rusų svaro bus 
svaras lygus pusėj 
vieton aršino

Už vartojimą uždraustų ma
tų, saikų 14 svarelių bus baud
žiama iki 3000 auksinų.

Pereitų metų kviečių ir ku
kurūzų derlius Jungtinėse Val
stijose tapo parduotas už ma
žiau negu jis atsiejo užauginti 
ir to sekmoje visur javų augi
nimo krašte jaučiama didelis 
trukumas. Ateinančių metų iš- 
vyzdis nei kiek negeresnis. To
dėl pas ūkininkus nėra noro sė
ti pakankamai javų kitam me
tų laikui;. sėjos apštiTŽadama 
mažinti.

kilogramo, 
metras ir t. t.

KAUNAS.

Kauno Senapilis. š. m. 27 d. 
pas Kauno Bulmistrą buvo po
sėdis sukviestųjų visuomenės 
atstovų: Menų Draugija, Lie
tuviai pagražinti Dr., Archai- 
ologijos K., Technikų, arlchi- 
tektorių ir k.

Spręsta, kaip čia apsaugojus 
Kauno pilies griuvėsiai ir pa
darius jie gražiąja senmiesčio 
vieta.

Vieta ten tikrai graži, paki
li; iš Neries puses ir nuo san- 
teklio reginys — fantazija, kaip 
Reino pakrantėje. Dabar pati 
pilis ir aplink apstatyta lūš
nomis, kurios ir akį gadina ir

Šitai padėčiai taisyti buvo 
siūloma keliatas vaistų. Vie
nas jų yra senosios mokyklos 
patarimas leisti “ekonomijos 
dėsnįui” eiti savo keliu. Vadi
nas, lai Irtinie sėjama mažiau 
javų ateinančiais metais ir tuo- 
mi nukertama * bent dalis di
džiojo paskutinių dviejų metų 
antviršio. Bet pelnai iš suma
žintosios sėjos ateinančiais me
tais net ir kiek aukštesnėmis 
kainomis negali 
ninku ant kojų.
giaus subankrutijimų ir skur
do. Vadinafe, sekamais metais 
bus dar mažiau sėjama ii\kai-

to darbininkais — ūkininkų or
ganizacijų su darbininkų uni
jomis kaip tą daro Nacionalūs 
nepartinės lygos spauda; Jie 
nupeikė unijinių darbininkų 
streikus. Taigi propaganda už 
ūkininkų streiką kukuruzų juo
stoj, jei ji ir neturėtų kitokios 
sėkmės, tai ji bent padės tos 
apylinkės žemdirbiams supras
ti, kad būva laikų, kuomet jo
kios* kitos išeities nėra kaip tik 
streikas.

Bet ką pasakis prezidentas 
Hardingas, kada jo administra
cija stos prieš darbininkų uni
jas, joms nurodžius, kad. jo pa
ties kabineto nariai pritaria 
streikams ir dar tokioj pamati
nėj gafnyboj, kaip maisto ga
myba?

pastatyti uki- 
Bus dar dau-

Pilies beliko rytų siena, di
džiulis vasaros saulėtekio ker
tinis bokštas,'arba bonia, kiek 
vasarių sienos ir žiemos sau
lėtekio kerte. Žiemių gi siena 
Neries“ pakylančio vandens vi
sai nugriauta.

Nuspręsta. Pirmiausia vadin
ti pilis ne “karalienės Bonos”

Farmer matomai 
savo misi- 

“Gamy- 
kad ga-

yra nedo- 
niekuomet to

Wallace mato nenuosakumą..

Wallaces’ 
mato nenuosakumo 
statyme, nes jis sako: 
bos siaurinimas tam, 
vus didelius pelnus, 
ras. Ūkininkai
nedarė ir nedaris tokiu žiauriu 
budi* kaip kaikurios kitos vi
suomenės klasės.” Į “ekono
minio spaudimo” panaudojimą 
prieš ūkininkus prisivertimui 
jų streikuoti sekretoriaus Wa- 
lace’o laikraštis nurodo šitaip:

“Pietuose bankininkai, ver- 
teiviai ir politikai yra taip tvir
tai įsitikinę, kad jų gerove pa
matiniai priklauso nuo bovelnos 
kainos, kad jie vist atsidėję 
rūpinasi, kad bovelnos sėjos

negalima 
Be to j ne

vajus butų sėkmingas. Daugely 
je atvejų bankininkai ypatingai 
yra pagelbingi, kadangi jie at
sisako pagelbėti tiems, kurie 
nesumažina savo sėjos bent 20 
nuošimčių. Ar šiaurės banki
ninkai ir kiti įtakos žmonės pa
matys savo gerovės pamatą 
taip aiškiai, kaip šitie pietie
čiai?”

Šitų idėją

Ketvirtas pasiūlymas.'

Galinus teikiama ketvirtas 
pasiūlymas: atgaivint Javų kor 
poraciją tomis galėmis, kurias 
ji turėjo karo metu.
pravedė Naciiy^alės nepartinės 
lygos prezidentas A. C. Town- 
ley. Jo naudon p. T. nurodo, 
kad javų korporacija buvo su
tverta tam, kad neleidus kilti 
kviečių kainoms.' Karo metu 
kainai iškilus iki $3.00 bušeliui, 
Javų korporacija numlušusi ją 
iki $2.20. Jo nuomone, Jdvų 
korporacija taip gerai įstengusi 
išlaikyti žemą javų kainą, taip 
pat įstengs apdrausti gamybos 
išlaidas ir atatinkamą pelną 
ūkininkui 1922 m.

SMITHSONO ĮSTAIGA 
WASHINGTONE.

Pagalbos ūkininkui nėra, 
t

Valdžia gali nustatyti kainą 
kviečiams namie, bet ne užsie- ie i Jniuose. Sėkmė butų ta, kad 
javų korporacija užsienin turė
tų pardavinėti turgaus kaina ir 
skirtumą pridėti iš vąldžios 
įplaukų, kitaip ji negalėtų par
duoti visai. Dabar, jei val^ 
džia neparduotų užsienin visai, 
tai ji ne tik neatliktų savo pa
reigos sulig Europa,* o ir nami
nė rinka butų taip užversta, 
kad antviršis niekam daugiau 
netiktų, kaip kuralui. Aišku, 
kad iš to nėra jokios naudos. t

Ūkininkas greičiausiai turės 
pasiliuosuoti nuo sunkenybių be 
didelės pagalbos iš valdžios pu- įg vice-prezidento, vyriausio tei
ses taip kaip dabar. Jis turės 1Sėjo> trijų Jungtinių Valstijų 
pamatyti savo grupės reikalus senąto narių, trijų atstovų,na-

Smithsono Įstaiga tąpo įsta
tymu įsteigta 1846 in.,' einant 
.lameso Smithsono testamen
tu, kuris 1826 m. paliko savo 
turtų Jungtinėms Valstijoms 
“žinotei didinti ir plėsti tarpe 
žmonių”. Iš fondo įplaukų ta
po pastatytas trobesys, vadina
mas Smithsono trobesiu, Wash- 
ingtono, 1). C. ant Jungtinių 
Valstijų duotos žemes. Įstai
ga turi savo Aariais Jungtinių 
Valstijų prezidentą ir .vice-pre- 
zidentą, vyriausį teisėją ir pre
zidento kabinėtą. Ją valdo 
valdininkų taryba, susidedanti

tos patarnavimas, tautos zoolo
ginis daržas, astrofi zin^ obser
vatorija ir apylinkių biuras 
tarptaufįhiam mokslo literatū
ros katalogdi. Įstaigos pradine 
dovana $541,000 padidėjo nud 
dovanų ir susirinkusių nuošim- v • ciu. t

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai f 
12^1 N. Dearborn Stn Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
382.T Se. Halsted SL

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utairžitai fr 
ketvergą. Nedilioms nuo 9 Ud 12 r.

* j
sės taip kaip dabar. Jis turės

ir kovoti už juos taip kaip 'ir 
organizuotieji darbininkai, daž
nai priešingai . tam, ką mes 
klaidingai vadiname “visuome-

išėjo, trijų Jungtinių Valstijų

/Bet ar Javų korporacijai bus 
taip pigu išlaikyti aukštą kvie
čių kainą, kaip buvo pigu išlai
kyti žemę? Jei tektų skaitytis 
tik su vidujiniu vartotoju, tai 
tas butų galima padaryti. Tą
syk valdžia galėtų pirkti ir par
duoti kviečius savo kainomis. 
Padidėjęs brangis vartotojui 
butų vidujiniu muitu dedamu 
ūkininko naudai. Jis turėtų 
tas pačias klintis ką ir muitas 
fabrikanto.apsaugai. Be to, iš
vežimo klausimas sudarytų ne
pergalimų kliūčių.

ino narių ir šešių piliečių, kon- 
■greso bendra rezoliucija paskir
tų. .Ji yra artimiausio Smilh- 

e“isono įstaigos sekretoriaus vady- 
nės labu .. - Jei susipratimas ir iJ0j, kuris yra vykinamuoju ta- 
kova ilgainiui nuves prie susi- rvĮ)OS viršininku ir istaio’os dar* 
vienijimo su organizuotais dar
bininkais, tai tas bus pirmynei- 
ga abiem pusėm —ir savo keliu 
bus prieita tikresnes ----------
nes gerovės, negtvji paprastai 
yra suprantama tų, kurie šian
die^ tą žodį taip sklandžiai var- yra tautos muziejus, tautos dai- 
toja. (The Nation). Į jgS galerija, tarptautinės iškai-

(Kybos viršininku ir įstaigos dar
ybų vedėju. Įstaiga gelbsti ty- 
i rinčtojams, teikdama pašalpos 
už tyrinėjimą, pagelbsti rengti 

tikresnes visuome- paskaitas, sukelia 'mokslinius 
nmm n nonraatm proje]ęįus jr leidžia mokslo laik-

. raščius. Jos administracijoj

[UROPEAN jĮMERIČAN gUREAU 
FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved. 
(Hu’ia tįsia siuntimą? .frinigi] 

laivakortes, pašportai irlE

1 { I Em tat c, J»a 
Insiiriiml ir

809 W. 35th St, arti S. H*1**“
Tel Boulevard6ll

Valandos: e iki 6 kaadi enaį5K
Vakarais: Ųtar., Kct. ir-Sub'. iki va' 

Ned./iki 3 po pietų

ri nieko bendra neturi su Kau
no pilimi, bet tiesiog Kauno 
senapiliu ar senpiliu, nes jo 
pradžia gludi XIII amžiuje, bu
vo tai lietuvių, lai kryžiuočių 
statoma ir griaunama. Pasku
tinis Kunigaikštis Vytautas bu
vo pilį pataisęs sau gyventi. 
Po jo niekas daugiau pilim ne
besirūpino. Gilbert de Lanoy, 
franeuzas, sako tai buvusi to
kia pat graži pilis, kaip ir 
Trakų. Kauno muziejuje*" yra 
jos vaizdas, senovinė litogra
fija, 

t" •
Daugiau, nuspręsta visą apy

linkę aptverti, gyventojus nu- 
ir padaryti 

nė vieno sen- 
Tuo rūpintis, 
padėti sudaro- 

komisija.

kiloti pamažu 
skverą, kurio 
miestyje nėra.
miesto valdybai 
ma visuomenės

ŽINIŲ ŽINELĖS.

Jaunas rašytojas negras Be
ne Maran laimėjo metinę Gon- 
courto Akademijos dovanų už 
geriausią franeuzų romaną 
1921 m. šitas rašytojas gimė 
franeuzų vakarinėse indijose, 
Martinikos saloj. Romane ap
rašoma nėgrų gyvenimas vidu
rinėj Afrikoj; jis yra užvar
dintas “Batouala”. Gonqnirto 
dovana išneša tik 5000 frankų, 
bet tai yra didžiausis atlygi
nimas Francijoj, kurį literatas | nuostabus, 
gali gauti.

miestus. šitas ėjimas į mies
tus tolai tęsis iki sėjęs apštis 
tiek sumažėsr kad kainos iškils 
į padanges.

Greitos pagalbos nėra.
Prezidentas Hardingas sava 

kalboj į kongresą padavė kitą 
sumanymą ūkininkams gelbėti. 
Skambiais žodžiais jis skelbia 
koperatinį pardavinėjimą. Tai 

I yra puikus sumanymas, bet ko
dėl jis jį siūlo kongresui, tai 
sunku suprasti; šitą pagalbą 
gali suteikti tik palys ukinin- 

Įkai vieni kitiems.
Bet kliūtimi ’ koperatiniam 

pardavinėjimui einamuoju lai
ku yra tas, kad jam reikia lai
ko augti ir dėlto juo 
pasinaudoti tuojaus.
mi pasinaudojantieji ūkininkai 
turi turėti nemažą kapitalą, o 
jo kaip tik ir trūksta tuose 
kraštuose, kur pagalba labiau
siai reikalinga.

Ragina ūkininkus streikuoti.
Trečias pasiulinimas dar kei

stesnis. Ūkininkai, bent vidu
rio vakarų kuruzų augintojai, 
raginama streikuoti, šilą pa- 
siulininią pravedė hkio laikraš
tis “Wallaces’ Farmer”, leidžia
mas iš Dės Moines, La. šitas 
laikraštis yra prezidento Har
dinio kabineto žemdirbystės se
kretoriaus, Henry C. Wailace, 
organas. Jis siūlo sumažinti 
sėją kukuruzų juostoj Joent 25 
nuošimčiais. Pasak “VValiaces* 
Farmer’o” busią prašoma ver- 
teivių ir Rankininkų padėti šitą 
planą įvykinti “ekonominiu 
spaudimu” neklausiųjų auginto
jų. Aiškiaus sakant, jų bus 
prašoma, kad'jie neskolintų pi
nigų tiems, kurie nenorės su
mažinti sėjos. Sėjos sumažini
mas 25 nuošimčiais atstotų 
daug daugiau negu nesentai nu
puolusias kainas ir todėl yra 
skaitoma, kad 1922 m. kukuru
zų kaina pakiltų iki tokio laips
nio, kur bent nuostolio nebūtų 
augintojams.

Ką pasąkis Hardingas?
“VVallacęs’ Farmer’o” ir kitų 

“pagirtinų” ūkio žurnalų atsi- 
nešinias į žemdirbių streiką yra

Šitie laikraščiai ne
ragina ūkininko dėtis su mies-

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS
Rengia

LIETUVIŲ ATGIMTIS DRAUGIJA 
Subatoj, Sausio 28 d., 1922 m. 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ 

35 ir Union Avė.

Savininkai Panama Amusement Corporation

Rosglen Building Corporation

3!

Ii 4'

t,

Rengiamas
Lietuvių Raudonos Rožės

Cicero, III.

Pradžia 7-tą vai. vak. Inžąnga 25c ypatai

Bus puiki muzika prie kurios galėsite linksnvaĮ laiką praleisti ir pasi
linksminti. Kviečiame kaip jaunus, taip ii’ sėlius, kaip vyrus, taip ir mo
teris, o mes pasistengsime užganėdinti. KOMITETAS.

Kepurinis Balius
Rengiamas .su dovanomis

LIET. PILIEČIŲ DARB. PAŠELP. KLIUDO 
'Chicagoje 1

SUBATOJ, SAUSIO 28 <1., 1922
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.

Pradžia 7 vai. vakaro

Visus širdingai kviečiame atsilankyti su puikiausiomis kepurėmis
Orkestrą J. PHILIPHS. KOMITETAS

PASTABA: Meldžiame nenumesti tikictų, nes jie bus su numeriais, 
ir geri dovanom.

Milda Teatras
SPECIALIAI SPEKTAKLIAI SVENTEMS!

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Inyairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Subatomis, Nedaliomis ir šventadieniais:
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ:
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
įžanga Balkonas 35 centai, Apačioj 50 centų.

centai.

MASKIN « BALIUS
Pašelpos Kliubas

Subatojį Sausio 28 dieną, 1922
Pradžia 7:30. Muzika nario J. POCIAUS

Naujojoje Lietuvių Liuosybės Svetainėje .
Kampas 14-os ir 49-to Courto, Cicero, III.

Kviečiamo vėsus Federacijos Kliulnis'dalyvauti ant pirmo maski- 
nio baliaus, kuris yra rengiamas Naujoj svetainėj. Kas dalyvaus mu
sų baliuje, tai mes dalyvausime jūsų baliuje. Kviečiame kitas drau
gijas ir pavieniysJdalyvauti musų baliuje.

Kviečia L. R. R. B. HLIUBAS.
w i •

' A SS*. "
Visudtini kontraktoriai, bučlavo- 

tojai ir finansistai.

Pabudavosime tinkamai už že
miausią kaip galint kainą.

Jei turit tuščią prapeitę, nepai
sant kurioj dąlyj miesto, pabudavb- 
sime ant prieinamiausiu išlygų, ne
paisant dydžio, ilatu, apartmentų ar
ba court namų.'

Stern&Company
79 West Monroe Street. /

Pasarga: Tėmykit šiam laikraštyj, musų kitą pagar
sinimą nepaveiksią mųsų vėjiausį 21 apartmento na- 

/
mą Edgewater’yj..

RALTIJOS-AMERIKOC
U Ll NI JA 9 Broa dvay, Nev*\or k. N Y U

TIESI 
KELIONE

HAM DUR. GĄ.PILJ^Ą
ARBA. LJEPOJU. ' 

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

aplenkia Lenkų juostu (karidorių) 
VISA TREČIA K TASS A PA D Art. IN

TA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, G-šių ir 8-nių LOVŲ 
“LTTUANIA” ” VASARIO 1, 1922 
POLONIA ............................ Vasario 22, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St, kerti Lesritt St.
Telefhone Canal 2552, 

Valandos i 4 iki 3 po piet, ir du 
7 iki 9 vakar*.

V»d» visokiM bylu. visu»M 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, .ir padirbu v laukius Dokumen
tus, perkanti arba parduodant, Lo
tus, M amus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą- 
čiaus ant lengvą ižlygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. La Šalie St. Room 324
• Tel.: Central 6390

— Vak. 812 W. 33 St., Chicato.
Tek: Yąrds 4681

S. W. BANKS 
' ADVOKATAS

1311 Rector Building
71 Weat Monroe Streąt, Chlc«| 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. llulated St.

Yardi 1615. Vak: 6 iki > vau.

Tel, Haymarket 8669
JOSEPH W. GKIGAL f 

Lietarii Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Mihvaukee ir Ashland Aie> 
Ofiso vai. j nuo 9 iki 5 ir lae 7

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

13115-7 127 N. Dearbora Si. 
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Reo. 1102 S. Aehland Biri.

Seeley 367d

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOC1AT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303 >

Valandos: 9 ryto* iki 5 po pietą 
i

Na»»ų f ei.: Hydė Purk 8396

Phsna Boulevard C301
ANTANAS GREDUŽ1KA 

' GanaraUa
Kontraktor&u |g 

budavotojas. , 
Budavojams ir taisoma.

1401 W. 47th St, CHcac^

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siulo- 

m-e savo visą ataką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kailiu, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Temykite'* sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir »$30.
Siutai? $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koltai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojam-as> įsteigta 
1902. w

Atdara kasdieną iki 9 ral. Ned, Bd 
6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.



Pėtnyčia, Sausio 27 tl„ 192^ _________ ,.N „ , , _ , - NAUJIENOS, Chicago, III._____________________________•3

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

(Atsakymas A. čiaplikui)

Naujienų 15 num. lajškc iš 
Gary, Ind., Antanas čiaplikas 
nusiskundžia, kad aš neteisin
gai aprašęs prakalbas, kurias 
sausio 8 d. jų t. v. “Lietuvių 
Politiškas Kliubas” surengęs, 
įdomu man dar tai, kad p. 
Čiaplikas mano rašinėlį vadina 
“užpuolimu”. Kas moka skai
tyt ir skaitė, niekas tur būt 
nepavadins mano koresponden-’ 
cijos “užpuolimu”, nes jokio | tų ir parašytų feljetoną “Drau- 
ten užpuolimo nėra nei ant 
dro ?Smito nei tos organiza
cijos, kuriai jis darbuojas. Aš 
dagi duodu kredito drui Smi
tui už tai, kad jis ką nors vei
kia, nes daugelis kitų dakta
rų labai aptingę veikti ką nors 
organizacijose. O kad dr. Smi
tas nėra kalbėtojas, tai jau ne 
mano kaltė. Nuo pat savo kal
bos pradžios jis tik rėkavo, 
kojom trepseno ir rankom mo
sikavo, taip kad atrodė lyg da
rytų gimnastiką. Tokiu kalbė
toju pigu būt kiekvienam, kas 
tik turi drąsos išeit ant pa-

rinkti kaipo nedarbo pašalpą— 
pačius menkniekius didžiojoj 
pramonęj, kuri niekuomet ne
buvo verčiama aprūpinti nei 
nuolatiniu darbu, nei apdrauda 

minės netrūksta. Bet už tą na-'nuo nedarbo.
minę kai kas pakliųva ir nu
kenčia. Sausio 18 dieną pas 
vieną lietuvį “balių” bekeliant 
štai ir užklupo policija. Ant 
rytojaus pokilio < dalininkai už
simokėjo po 50 dol. pabaudos 
ir 60 dienų šaltojoj sėdėti.

L- B. Ūkininkės.

Skaitytoju Pastabėlės
jei švcnčioniškis im

jis 1917 m. patalpino “Lais
vėj”, ir labai gyrė? Ar ne pa
sakytų jis ant švenčioniškio: 
Niekšas, išdavikas, buržuazijos 
uodega, sociaKpatrijotas, svo- 
lačuis, judošius, darbininkų 

klesos išdavikas, snialavirys ir 
t t. ir t. t.? i

Bet jei Paukštys pasižiūrėtų 
veidrodį, tai nieko daugiau 

nepamatytų kaip tik anų pik
tų žodžių autorių — švenčio- 
niškį.

Svencio-

Smalavirių autorius Dėdelė, 
nekalčiausią miną dary<laiiia», 
prisidengęs lygos lapu landžio
ja iio lietuvių įstaigų raštines 
ir jieškb simpatijos. Bet 'deja 
jie niekur jos negauna. Visur 
jis žinomas kaipo be principų, 
be doros, nusidėvėjęs 
gontas”.

“intcli-

lietuviams visokių

Kai dėl organizavimo kliu- 
bo, aš irgi neturiu nieko prie
šingai. Bet aš gerbiu lik tokias 
organizacijas, kurios yra nau
dingos darbininkų klesai, o kad 
toksai butų dro Smito orįa-> 
nizuojamasai kliubas, aš nenii- 
matau. T< 
nori gauti
poliemonų ir * detektyvų džia- 

J>ų, tuo tarpu patsai gyveni- 
r mas davė mums pamokų, ko

kios naudos darbininkų kle
sai neša detektyvai. Patariu 
ponui Čiaplikui pasiskaityti kad 
ir “šimto nuošimčių patriotą”, 
kur jau ilgokas laikas eina 
“Naujienose”, kurias, sakote, 

daugumas kliubiečių skaitą. 
Dras J>«ittas sakosi esąs dar
bo žniogus ir norįs visus lie
tuvius sutraukti į vieną kliu-

M. l'ndžiene, naujos 
jos” *sek i V l o r ė-vert ė j a, 
vers viską iš apačios 
variščiai
padidinimo partijos. God bless 
her... — Kazys.

dabar 
nes “to

to reikalauja — dėl

bo žmogus, prisidėčiau, jei jus 
dirbtumėt naudingesnį darbą, 
negu toks kliubas. Aš patar
čiau todėl geriau prisidėt prie 
jau senai pradėto ir veikiamo 
darbo
lietuvius 
socialistų 
vienintele 
kovojanti 
kalus. O

ir Įraukti prie jo visus 
tai dedanlies prie 

partijos, kuri yra

už darbininkų rei- 
G

toks kliubas ką duos 
darbininkams? Jis paims iš jų 
$3.30 ir suvartos kapitalistinių 
politikierių mašinoms tepti. 
Mes juk gerų geriausiai žino
me, kad prieš rinkimus tie ka
pitalistų tarnautojai politikie
riai aukso kalnus darbo žmo
nėms
išrinkti, 
cistus ir 
toks ar

žada, o kas tik .tampa 
tai tuos pačius jx)li- 

detektyvus, kuriuos 
kitoks kliubas džiaban
siunčia mums patiems, 
darbo žmonėms galvasvadinus 

daužyti.
Anoj

nei
su

jie-

są yo korespondencijoj 
neturėjau noro žemin

ti (ir nežeminau nei kliubo 
joj veikėjų. Aš Irk daviau 
prast vietos lietuviams, 
kuomet jie ųieko savomis
gomis neveikia, tai nors iš ki
tų miestų niekelio nekviesti at
vyksta veikti, ir butų gerai, 
kad tas patsai ^cliubas dar su
rengtų pas mus prakalbas — 
tik, žinoma, pasirūpinus geres
nių kalbėtojų, 
geriau išaiškin 
nėms daromas
tokių jų |)olitikier>ių, kokius 
tas kliubas žada remti. ’

i — Mažiukas.

kurie mokėtų
kliūtis žino-

HAllT, MICH.

žinia, čia yra pusėtinai 
lietuvių ūkininkų kolo- 
Gyvena jie gerai, ypač

nu
jie žiemos 
tik neturi 
sirinkdami bent šiaip linksmi
nas, “balius’* kelia, kur ir na-

Kaip 
didelė 
nija. 
tie?kur turi geros derlingos žo

nkilis įtaisę. Iš savo ūkių 
motu turi visa ko, 

ko veikti. Dėlto su-

Angliakasiai reikalauja 
ištyrimo -X \J

Amerikos Kasyklų Darbinin
kų, apskričio 2 viršininkai savo 
iškalbingame atsišaukime į pre
zidentą, vice-prezidentą, kon
greso pirmsėdį, kongreso na
rius ir federalės prekybos ko
misiją prašydami palengvinimo 
dabartinėj nedarbo padėty, 
klausia: “Argi valdžia nesugeba 
surasti kokio nors budo kritiš
kai angliakasių padėčiai page
rinti

Šitame atsišaukime pasirašy
tame prezidento Brophy, vice
prezidento James Mark ir se
kretoriaus - kasininkei Richard 
Gilbert reikalaujama “forma
lio, nuodugnaus valdžios ištyri
mo.” Atsišaukime sakoma:

“Pasirašiusieji, atstovauda
mi 43,000 angliakasių vidurinėj 
Pennsylvanijoj, gavo Amerikos* 
Kasyklų Darbininkų 2 
čio tarybos vykinamojo 
lėto įsakymą atkreipti 
valdžios domę į rimtys 
ties faktus ir paklausti valdžios 
tam tikrų dalykų.

“Kaktai, kiek*jie mums yra 
žinomi musų pačių plačiame ap
skrity, apimančiame didelę 
Pennsylvanijos dalį, trumpai 
sakant, yra tokie: sustojamas 
per metus laiko darbas didelę 
daugybę angliakasių paliko to
kiame blogame piniginiame sto
vy, kad tuksiančiuose atsitiki
mų angliakasių šeimynos lau
kia^ tikras badas, o tūkstan
čiuose kitų atsitikimų gyvenimo 
norma puola žemyn. Šito ap
skričio angliakasiai mažne per 
metus laiko vidutiniai dirbo tik 
po vieną iki trrį^ dienų savai
tėje. Dabartine tūkstančių mu
sų šeimynų padėtis aiškiai paro
do nepamatuotą tvirtinipią apie 
“angliakasių sukrautas aukštas 
karo algas.”

“Per pereitas kelias savaites 
musų vietų skyriai ir apskričio 
organizacijos buvo priverstos 
bandyti tai, ką anglių pramonė 
seniai butų buvusi priversta pa
daryti valdžios verčiama. Mes 
paskirtam ir mokam tas men
kas sumas, kokias galim su

apsk ri- 
lc omi-

šito apskričio angliakasiai, 
kurie karo metu valdžios ragi
nami gaminti, tempė kiekvieną 
gyslą, dabar be jokios kaltės iš 
savo pusės, žiemai atėjus, ne
turi iš ko gyventi. Tūkstan
čiams moterų ir vaikų trūksta 
paprasčiausių dalykų, nekal
bant jau apie kokią Amerikos 
gyvenimo normą.

“Ir kaip yra su musų 43,000 
angliakasių, taip yra ir su dau
giau kaip puse miliono kitų 
unijistu ir neunijistų angliaka- 
siu. Alės nesame išimtimi; ta i
pati padėtis yra viduriniuose ! kaikuriuos 
vakaruose, pietuose ir tolimuo-1 budus panaudotus jos patarimu.

Iš vietinių sky- Jokia vietine įmonė nebuvo pa- 
organizacijų naudota visam didžiuly apskri- 

apgailėtina j ty, kur musų angliakasiai lau- 
—-----  I kiu darbo. Išskiriant tai, ką

mes skaitomi' laikraščiuose, tik
rumoj atrodo, kad šalies valdžia 
nedavė 
dančio, kad ji žino apie 
sunkią padėtį.

'dus žodžiai.

mus butų reikalaujama vėl pul
ti į bedugnę pelkę. Jie taipgi 
žino, kad neunijines kasyklos 
taip pat menkai jlirb.a, kaip ir 
mūsiškės, nors ncunijistų algos 
mažesnės.

“Mes sakome, kad pramonėj, 
kuri, kaip visi pripažįsta, yni 
aršiausiai vedama pamatine 
pramone šaly, sąlygų gerinimo 
politiko suverčiama ant darbi
ninkų, nėra jokia politika.

“Paskutinis faktas, į kurį 
mes kreipiame valdžios* domę, 
yra tas, kad sąlygos pas mus 
dabar yra daug įilogesnės, ne
gu jos buvo beveik keturi mė
nesiai tam atgal prezidentui ne
darbo konferenciją šaukiant. 
Toji konferenciją neseniai p ra-

M

nešė, nurodydama ypatingai į 
vietinius pašalpos

teikti faktai?
“Ar vieninteliu pastebiamu 

Valdžios žingsniu yra susirūpi
nimas, kada nusiminusieji an
gliakasiai sukelia streiką?

Kaipo greitos pagalbos įmo
nes sergančiai Europai Sin
clair siuto:

MRS. A. MICHNIEWICH

se vakaruose, 
rių ir apskričio 
menkų surinkimų ; 
pašalpa numetama Į sudcmora« 
lizuotų gyvenimo sąlygų jurą.

“Dabartiniai anglinės pramo
nės vedėjai pasirodė nesugeban
čiais nei pagalvoti apie pašalpą. 
Gaivindami savo nesąžininguo-. 
sius karo pelnus ir laukdami tik! 
kainų kilimo su neaiškia lūkės- dėsni, 
timi piuties dėl anglių stokos,

nei vieno ženklo

Tai yra 
dar

paro- 
musų 
skau- 
skau-

Iš savo atstovų nies suži-
jie atsako į musų pastangas panom, kad toji konferencija ne
dėti pagerinti reikalavimu ai- daug suko sau« galvą svarstymu
gas sumažinti. Jie nei nemanų-a 
sakyti, kad algų numušimas at-! duotų Tarptautinio 
naujins progą dirbti.

mgliakasių galutinų planų, pa- 
> prezidento 

naujins progą dirbti. Jie pripa-• J. ‘ L. Lewiso tai padėčiai iš- 
žįsta., kad plieno pramonėj be-:spręsti. Todėl mes priversti 
jiegiams neorganizuotiems dar- esam paklaust/ šituos, klausi- 
binuikams be pasigailėjimo nu- mus: 
mušta 40, 50 ir net 60 nuoŠ., 
daugiausia pereitais metais,

“Ar valdžia neįstengia suras
ti ti kokį planą pagelbėti anglia- 

bet pareikalavimas darbininkų kasimus kritiškoj padėty?
“Ar didėjantis skurdas ir sty- 

gis turi' būti palikta toms men
koms laimingesniųjų angliaka
sių pašalpoms, kurias jie įsten
gia duoti?

“Ar nėra nei valdžios agem 
turos, kuriai galima butų su;

yra tik ndrmalio trupmena. 
Kasyklų savininkai šaukia, kad 
mes kalti ir kad npircų algos tu
ri pasiekti ncunijistų angliaka
sių lygį, nors jie žino, kad jei 
tas atsitikiu, tai neunijistų al
ga nupultų dar žemiau ir iš

■ssacanzraasrtCdB

Pagautas Su Tavorais
The Lion Shoe. Store

3445 S. Halsted St.
7 durys į šiaurius nuo 35-os gatves

VAIKAMSCEVERYKAI

NAMAMS ŠLIURES

A pnihežiuotas skaičius, $1.50 
Moterims, kailiu aptrimuo- 
tos veltinės namams šliurės 
odos padais— 
pardavimo kaina

VYRAMS CEVERYKAI 
štai kur vyrai, 
te šios progos, 
šios $6.00' juodi
Goddyear milo padais, nau-<

= ’ $3.85

Ncpraleiski-
Aukštos rų- 
ir rudi su

110 porų vaikams minkštų, 
mikliais padais kiti su guzi- 
kais čeverykai. $1.75 laips
nio; miela 4 iki Y OK 
Pardavimo kaina 4* ■

MOTERIMS* ŠILKINĖS 
PANCIAKOS : 

100 pon; 95c rųšies moteriš- M 
kos fibre šilko pančiakos — K 
su siūle užpakalyj; juodos, u 
kordovanos, rudos ir baltos— h 
specialiai šiame iš- R
pardavime tik už

sey auieiių, guzikiu iki kelių. 
Visokio dydžio iki 12 mevU. 
ReguliarS kaina $1. 
yra pora 
UŽ

MOTINI M S AUKŠTI 
CEVERYKAI

550 porų $10 iki $12 aukštais 
viršais su šniūreliais čevery- 
kai. Juodi ir rudi. Suode 
ir ožiuko odos, naujos mados. 
Susirinkimas sezono čevery- 
kų, pardavimo kainos pažy
mėta tokios, kad greitai par
siduoda. Labai specialiai, ke
liai dar yra. Par- g? J Ktfl 
davimo kaina

VYRAMS DARBINIAI 
CEVERYKAI

Daugybė po $4.00. Tvirti juo 
di arba rudi darbiniai čeve- 
rykai. Blucher mados, du- 
beltavi tfO OE?
padai

150 porų vaikams visos vel
tinės namuose šliurės. Regu- 
liare kaina $1.00, iš- 9C|p 
pardavimo kaina poraVvv

miVW1M IIM HM... .

NUMUŠANT |

3445 S. Halsted St
7-os durys į šiaurius nuo 35-os gatvės

sumos ir 
nuoijimčių mokėjimą 25 mc-

“Jei valdžia ^prisipažįsta ne- tams.
turinti jokių planų, tai ai 
neišklausytų
nų? Mes, mažiausiai
galim naudotis savo teise pra
šyti atsiklausti faktų ir išklau
syti musų pasiulinimų. 1...... 
reikalaujam tokio formalio val
džios ištyrimo.”

»  r   ■ ■ —

t .JI
Dabartine valdžių poli

tika išnaikysianti 
Europą.

^tnnujinimą visų 
angliakasių pla-j’r politikos ryšių su Vokietija 

sakant,’ir Rusija.
Pašalinimą visų ekonominių 

__  klinčių tarp šalių.
Mes) įsteigimą maino punktų, kad 

šalys žema valiuta galėtų mai
nytis prekėmis su šalimis auk
štomis valiutomis.

Kaipo pradžią ^visoms šitoms 
įmonėms jis siūlo pasaulinę 
ekonominę konferenciją visų 
pasaulio šalių.

Sinclair įrodo, kad 
n j ninkai reikalaudami 

išmokėti atlvginimi
bankininkas 
kuris nese-

pt’ekyhos

santarvi- 
negalimų 

j ..........   v padarė
<u.1 j Vokietijos ir Austrijos pinigus

Minneapoliso 
John F. Sincla 
niai sugrįžo iš Europos, I 
jis gerai prisižiūrėjo ekonomi
niai Europos šalių | 
ko, kad Jungtines 
kurios leido save įtraukti už
sienio politikon visai netiku- 
sion savo pačių ir ]>asauli6 rei
kalams, yra ne kas daugiau 
kaip žiopli kaimo vaikai.

Jis pranašauja, kad jei šita 
politika nebus atmainyta, tai 
visa Europa 
žmonių išnyks ir Amerikai teks 
sulaukti smarkių ekonominių ' liutos nužtylninimas 
konvulsijų.

beverčiais. Tirs savu keliu pa
dare negalimu Vokietijai p^*« 

’ * kianti sir Anglija ir Amerika 
įstūmė Anglijos ir 
darbininkus į nedar-

ir tuomi 
Amerikos

“Mes 
Mes patys 
atlyginimo skolas 

330,000,000 neveikimo padėtimi

žiopli kaimo vaikai, 
mokam Vokietijos 

pramoninio 
jis-

r taipgi sako, Kad va- 
yra toly-) 

gus konfiskavimui. i

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo;
Tel. 122/9—J. Akelaitis"

2059—A. Nefas
2368—D. Lukauskienė
2416—N/. -h)2iaugienč
2440— V. Nacius
2441— V. Nacius
2576—A. Navickas
2693—O. K. A. A. Grąnskiutės
2720—J. Vilkas
2743—K. Rauskirias
2838—O. Vaitkienė,
288L—J. Geriba
289^—S. Mačiulis
2895 y K. Krušinskienė

10514-41. Gudaitis 
10566-rk. Piliponis 
10569—M. Žilinskienė 
10602—J. Markūnas 
10612—1. L. šlikas 
10630—A. Pctrikauskienė 
10631—V. Vinckevičius 
10635—J. Auškalnaitū 
10643—S. Tamošauskienė 
10652—S

2923—M. žegunis

2911—J. Karaliukas
Janioniene

AKUėERKA
31111 R. Haiated St., kamana 11
Vienam* name m Dr. Monkariėium.

Tai. Boulavard 970^
Baigud Akw> 
iarljoa kolaci 
ja; litrai prak- 
tikaruai Peni 
•ilvanijoi hoi 
pitaliea. Pa 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo
da rodą Trau
kiose ligose ir 
kitokiu o M rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

OR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistu

4649 S. Ashland Avė.

Dienoms, 9 ryto IU 9 rak.

»Ne4. 10 Iki 12 ploti.

Tcl Boulevari <417

OR. YUSKA
1900 So. Halsted St

TeJ. Čanal 2118
Ofisą raiandoaj nna lt ryte Dd 

8 takam.
Reaideadja: 2811 W. MrJ JH.

Tel. Prospect 8466

Ofiso Tėl. Blvd. 7820 
Pranųiimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
• Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą | 

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

6:30 iki 8:30. Neda 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 \V. 43rd Street.
Tel. [.afayette 263

29G8—A. Kaukienė
* 2981—P. Tumavičia

2982—A. Grigalaitis
2986—B. Grigaitiene
3015—B. Buda
3029—•Sočiai Demokratas
3042— P. Austien^.
3043— B. Eidriėienū
3058—j. Tylas
3063— T. Stulpinas
3064— S. Punčhis
3070—A. Drulis
3074—P. Pankui skis
3076— Prek. ir Pram. B-kas
3077— P. P. Grigaliūnas 
3080—M. Baravičienė
3087— K. Daknis >
3088— 0.
3089— V.
3117—J.
3126—J.

Judickas 
Tarabildaitė 
švagždaitė 
Steponauskas 
Jankus 
Danhblauskis

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 tuetai 

Ofisas*
8149 S. Morgan St., kerta 22 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.

OFISO VALANDOS)
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. NedSlionda nuo 10 — 
2 po piet.

Telephone Yard* 687

Cinai 7
N aktini j Tai. Caual <118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Yalaadea: 19 iki 12 ryte; 1 Iki I r 
piet. 6 iki 9 Takam. •

Hadlliomia nue 9 Iki 12 ryte, 
1821 8. Haiated SU 

Campo 18 b HalaUM RV

P. Atkačiunas
Sereikienė 
Ilermanavičius5 
Romanavičius 
Puškauskas

3134—M. Glažė
3138—J. Mileris '
3140—P. Beliauskas
3143—Sočiai 1 )emokratas
3148—J. Pelštis
3151—A. Grigaitienė
3174—Sočiai Demokratas
8438—V. Balkaitiene
8972—J. Petkus
9332— A.Grigonis
9939—J. Skadas
10169—O. Michnievičienė
10368—M. Levulicnė
10373—U. Balnaitienė
10384—D. žėruolis

^10405—M. Parakinkienė 
10448—P.

• 10452—V.
10453—R.
104,65—A.
10r?00—J. Siaurusailis

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Ruta'lis 
Matuliene 
Matutienė 
Vanagas

Urbanskis 
10654—A. Tamkevičius 
10669—J. Zaukaičius 
10670—R. Grinkienė 
10684—A. Aleknevičius 
10690—A. švaigždaitė 
10696—J. Slaminskiutė 
10702—S. Gudaite 
10708—E. Strankausiutė 
10711—B. Kristinavičius 
10715
10745—J. Tamalevičienė 
10755—A. Nagienė 
10756—A. Dapševičius 
10787—A. Dadurienė 
10802—P. 
40813—P. 
10828—A. 
10837—A. 
10848—R. 
10853—B.
10858 — Akelaitis 
10859—J. Draugelis 
10860—0. švereckiene 
10910—O. Kasiliauskie.nė 
10920—E. Maciūtė 
10922—A. Stankus 
10940—T. Sveikatskas 
10944—S. Baravykaitė 
10953
10978—TALiuĮkiutė 
10985—M. Serapinienė 
10988—P. Barauskas 
1096—S. Baravikaitė 
11009—J. Vaitulioni’s 
11011—J. Va'lis 
11016—J. Ripskis 
11017—V. Vanagas 
11033—K. Vinckis 
110/18—A. Pieirauskas 
11058—J. Mikčlaitis 
11059—J. Mikolaitis 
10065—T. Savickis 
11077—M. Valaritinaitė 
11157—J. Rimas 
Tel. 123/1—S. Stasevičius 
Tel. 123/3—B. tf/iozaitis 
Tel. 123/6—A. čebatas 
Tel. 123/7—V. Jankauskaitė 
Tel. 124/8—M. Daunius 
Tel. 144/11—T. Liutkaitė 
Tel.’l24/16—J. Utakis 
Tel.»124/17—M. Žilinskienė

Talephona Yard* 1682

OR. J. KULIS
LIETUVI?

.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydė visokias ligas moterą vai
ką ir vyrą. Specialiai gydė iim- 

paniias, senas ir panlaptla- 
gas vyrą ligas.

6259 8o. Halsted St.. Cklcare.

I II I IIMĮ ■■■■ I.

Tel. Boulcvcrd 2160
Dr.A.J.KARAUUS

Gydytoja* te Chlrurta*

1101 8e. Morgą* Strool, 
Chkago, 111.

T«J«phen« Vaa Burna B94
Rat. 1189 Indepnndnnca Blvd. Chica<«

< DR. A. A. ROTU
RGSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialbita* Moterišką, Yyriiką, 
laiką Ir vlaą chroniiką ligą

Oflaaa: 8314 8o. Haiated 81. Ukicagn
Talephona Drovrr 9698 

▼alaadea: 1*—11 ryta; 1—8 pa plai, 
7—8 yak. Hadlliemia 11—11 dlaaą.
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Pėtnyčia, Sausio 27 d., 1922

naujienos
Tha Uttliuanj&a Daily Newi X

Pebllshed Daily excepl Sunday by 
tha Lithuarifaa ■•wa Pab. Ce., Ine.

Bet kita kardinolų frakci
ja *yra priešinga šitokiam 
bažnytinės vyriausybės “nu
sileidimui” ir reikalauja, 
kad Vatikanas boikotuotų 

 Italijos valdžią, kuri atėmė 
1739 SO. HALSTED ST., pasaulinę galią iš papų (Pi-

■ditor r.

CHICAGO, ILLINOIS
Telaphone Ko o so r eit 85fll

Subscription Rateai.
|8.00 per year in Cauad*.
$7.0C per year outaide of Chlcage.
$8.90 per year lu Chicage, 

8c. per copy.
Entered *s Second Ciane Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., andar the act oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
nedildieniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halated SU, Chicago, 
Ilk -h Teiafonaai JUoMvalt 8M0, .

jaus IX laiku) .
Tarp kardinolų turi nema

žos įtakos ir tie pasiskirsty
mai tarptautinėje politikoje, 
kuriuos pagimdė didysis ka
ras. Vieni jų simpatizuoja 
Ententės (talkininkų) ša
lims, kiti — Vokietijai.

Kuri šitų srovių, arba sro
vių kombinacija paims viršų 
Rinkimuose — šiandie tur
būt nė pati “dvasia šventa” 
nežino.

be
Bu-

lyje. Straipsnio autorius, 
to, nurodė, kad iš “Sovietų 
sijos Draugų” fondo gauna rie
bias algas, po 50 ir 60 dol. sa- 
vaiteų lietuvių komunistų agi
tatoriai.

Kuomet buvo praėję dešim
tis dienų po pasirodymo td 
straipsnio ir jokiam komunistų 
laikraštyje tie kaltinimai prieš 
“Sovietų Rusijos Draugus“ ir 
prieš komunistus nebuvo , už- 

i “Naujienos“ porci
jų pusės pasiaiškini-

‘^Laisvė, reiškia, paskelbė 
tiktai dalį išlaidų, ir tai, be 
abęjonėa, pačią menkiausiąjų 
dalį. Taigi jos skaitlinės ab
soliučiai nieko neparodo; grei
čiaus jos verčia manyti, kad 
čia kas nors yra slepiama.

Kaip anąkart, taip ir dabar, 
mes sakome, kad mes nežino
me, ar Geležėlė parašė tiesą, ar 
ne. Bet dalykas, kartų iškel
tas viešumon, turi būt išaiškin
tas. Grūmojimais ir pravard
žiavimais išsisukinėti nuo to 
nėra prasmės.

dar keletas dienu, ir 
komunistų spauda

U lai moki j t mo Kalnu 
Chlcagoja — paltui 

Metama , T ,
Pusei meti , » ■ a
Trimi minesiama , , t
Dvieili DiAnaalanui „ < „
Vienam ^4neeiui r ■ >

Chicagoje — per eoiietojul 
Viena kopija ,-r-
Savaitei , r r-r
Minėsiu! t , - T-, , , r -

Suvienytose ValatijeM m thfcagoj, 
paltu:

Metama — L r , $7.00
Pusei metq 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uisiauleoa^l 
{Atpigintai •

Metama , .-r----  $8.10
Pusei meti « » .ui 
Trima mėnesiam! 2.25 

Pinigus reikia siųsti palto Monay 
Orderiu, kartu eu užsakyme.

$8.00
; 4.50

2.25
, 1.75 
> 140

4.00 
2.00 
1.50
.75

Visai naujas 
sumanymas.

".£/# ’fJbne/ArSiamu
■winj.w jSWa V./jta fhictaaitroj

NE PERANKSTYBAS 
SVEIKINIMAS? *

‘Keleiviu

Religija ir 
politika.

Mažiau kaip už savaites 
laiko prasidės Ryme naujo-, 
jo papos rinkimai. Balsa
vimo teisę tuose rinkimuose 
turi tarp 60 ir 70 žmonių, 
vadinamų “kardinolais”

Tikinčiųjų katalikų mi
nioms sakohia, kad^kardino-

pasako “dvasia šventa”. Bet 
pasaulis šiandie nėra toks 
naivus, kad viską rimtų už 
tiesą.

Švedija yra nepaprasta 
šalis. Jos ministerių kabi
netas susideda iš vienų so
cialdemokratų, nežiūrint to, 
kad augščiausiaš valstybės 
galva skaitosi karalius.

Bet ji pasižymi ir kitais 
žvilgsniais. Jos sostinėje, 
Stockholme, (kur miesto 
galva yra socialdemokratas) 
anądien tapo atidaryta mo
kykla bedarbiams. Pačią pir
mąją dieną į ją įsirašė 900 
mokinių. Pritarimas mo
kyklai, reiškia, yra labai di
delis.

Bet tai yra puikus suma
nymas. Jeigu pramones kri- 
zis priverčia darbininkus tū
lą laiką būti be darbo, tai 
mokykla duoda jiems pro
gos per tą laiką "įgyti dau
ginus žinių, apsišviesti. Iš 
savo bėdos gali naudą iš
traukti.

Sprantamas tečiaus daly- 
kas, kad bedarbiai turi'būt 
ir taaterialiai aprūpinami. 
Badaujančiam žmogui mo
kslas neitų į galvą.

kalavo iš 
mo.

Praėjo 
ant galo 
prabilo. Sausio ,24 dienos nuinc
ryje “Laisvė” rašo:

“Kas pasakyta apie Friends 
of Soviet Russia, tai mes gir
dėjome, kad Lietuvių z Sky
rius pridavė valdybai lų 
‘Keleivio* numerį, todėl tiki
mės, kad Friends of Soviet 

yba mokės su 
]Mtlalpinusiu Joki

bjaurų šmeižta, pakalbėti Įs
tatymų keliu.”
Tas komunistų laikraštis, va

dinasi, grūmoja teismu. Gaila, 
kad jisai įstengė per dvi savai
tes laiko sugalvoti i tiktai lo
kį atsakymą. Nejaugi grūmo
jimas teismu prirodo, kad už
metimai buvo neteisingi?

Del priekaištų, padarytų Lie
tuvių skyriaus agitatoriams, 
tas pats laikraštis rašo, kad 
skyriaus skelbiamos atskaitos 
rodo, jogei jie jokių algų' uč

“Pavyzdžiui, spalių mėne
syj, kuomet susitvėrė Lietu
vių Skyrius, komiteto išlai
dos tokios; už dvi knygas už
mokėta $1.80 ir štampų išlei
sta už $2.57 — viso $4.37. 
Nn, o kur tos riebios ah?os?

“Lapkričio mėnesyje* ko
mi tolo išlaidos už štampas— 
$2.00. Kur čia tos riebios al-

“Nauiienos” 12 num. savoY 

editoriale rašo, kad Vokietijos 
komunistai siūlo Maskvai, kad 
ji šauktų j bendrų darbų vi
sų rųšių socialistus ir profe
sines sąjungas. Tą faktų pažy
mėjusios “Naujienos” sako:

“Mes sveikiname šita komu
nistų atmainą”.

Taip. Kiekvienas susipratęs 
darbininkas žino kad: kur vie
nybė, ten ir galybė, 'lai dar
bininkų obalsiš. Ne todėl, kad 
jis gražiai skamba, o todėl, 
kad jis yra tdismgas. Ir gir
dint darbininkus refigiant šitų 
obalsį realizuoti, ’ ir dagi lo
kius darbininkus, kurie šitų 
obalsį buvo paniekiiię, ne vien 
lik sveikinimas veržias iš kru
tinės, b ir džiaugsmo ’ ašaros 
ritas <per veidus. Vienok kįla 
klausimas: Ar ne peranksty- 
bas sveikinimas? /

“Gruodžio mėn. komiteto 
išlaidos — $7.65. Tai kur tos 
riebios algos?“
šitos “Laisvės” paduotosios 

skaitlinės, deja, ne liktai neiš
aiškina dalyko, o dar 
Jį supainioja.

Viena, ji kalba apie 
lėto“ išlaidas, kuomet
muose buvo minėta apie 
tatorius, kurie renka aukas RV 
sijos badaujantiems žmonėms, 
laiko tuo tikslu prakalbas, 
važinėja, ir tt. Tas' faktas, kad 
komitetas negauna už savo dar
bą jokio atlyginimo, visai ne-

komunistinėm^ organizacijoms, 
priklausančioms prie III In
ternacionalo ir Raudonojo Uni
jų Internacionalo, yra diktuo
jama iš Maskvos, lodei gali
ma sakyti, kad ir šisai Vo

kietijos komunistų sumanymas 
yru padiktuotas iš Maskvos.

labinus

“komi- 
kaltini- 

agi-

Telegranfos iš Rymo pra
neša, kad tarpe kardinolų 
apsireiškia dvi griežtai prie
šingos frakcijos: .viena stoja 
už tai, kad Vatikanas tęstų 
Benedikto XV polišką, ku
rios tikslas buvo sutaikyti 
Katalikų Bažnyčią su Itali
jos vajdžia ir su kitomis val
džiomis. Toks sutaikymas, 
žinoma, gali būt įvykintas 
tiktai tuomet, kai “šventasis 
tėvas” tenkinsis savo role, 
kaipo dvasinio valdovo, ir 
atsisakys kištis į valdžių 
reikalus;

Ąpivalga
L » i — ■ ■ <

DEL “SOVIETŲ RUSIJOS 
DRAUGŲ” VEIKIMO.

bus iš to 
ar pasau- 
darbinin-

kad kada 
susiskaldę į 

frakcijas' ir į kejias

“Naujienose“ jau buvo rašy
ta, kad sausio 11 d. š. m. K. 
Geležėlė paskelbė “Keleivyje” 
straipsnį, kuriame sakoma, kad 
IWW. pildomojo .komiteto na
rys, Smith, atsilankęs “Sovietų 
Rusijos Draugų“ raštinėje ir 
lenai jam papasakoję, kad tr. 
organizacija nesiunčia surinktų 
Rusijos badaujantiems aukų 
Rusijon, bet suvartoja jas ko
munistų propagandai šioje ša-

ra mokama algų.
Antra, tarpe išlaidų “Laisvė” 

mini tiktai tas sumas, kurios 
buvo išleistos knygų ’ nupirki
mui, stampoms ir panašiems 
dalykams. Mums visai nesino
ri tikėti, kad Lietuvių Skyrių# 
butų turėjęs tiktai tokias išlai
das. Visi gerai žino, kad ta 
organizacija rengė daug pra
kalbų, siuntinėjo kalbėtojus į 
įvairius miestus '— nejaugi vi
sa tai galėjo apsieiti be išlai-

III Internacionalo. Kodėl? To
dėl, kad Maskvos balsas ne
ganda sau prjielankios vietos 
pasaulio organizuotuose darbi
ninkuose — dėl visiems žino- 
3iežasčių. Kam 

ar Maskvai, 
ganizuotiems

* Visiems žinoma, 
darbininkai 
mažas
tarptautines sąjungas, jie ve
da tarpusavinę žiaurią kovų, 
iš ko yra nauda lik tarptau
tiniam organizuotam kapita
lui, o ne darbininkams. Šitų 
supranta ir Maskva. Todėl ji 
ir pavedė Vokietijos komunis
tams sukelt' jai politinio kapi
talo. Kad tai]) gali būti, tai 
liudija ir šisai faktas. Jeigu 
Vokietijos komunistai trokštų 
suvienyt pasaulio darbininkus, 
arba jie butų Maskvos inštruk- 
tuoti taip daryt, jie turėjo pir-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas j

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

Aš pasakiau jam, “žiūrėk, aš gyvenu 
šituose rūmuose, o ten miesto pramonės kvar
tale yra keli tuksiančiai vyrų ir moterų, ku
rie vergauja man prie mašinų visų dienų, o 
dabar, karui prasidėjus, ir visą naktį. Aš paimu 
pelnų iš šilų žmonių darbo — o kų aš pada
rau, kad jį užsipelnyčiau? Visiškai nieko. Per 

gyvenimą aš nei piršto neprikišau prie 
jis atsakė man: “Sakysi-

visą savo 
naudingo 
me, 
met c

darbo”. O 
dividendai

cj a

kad
irytumęte?”
atsakiau jam; “žinoma, aš bučiau nelai- 
nes aš nekenčiu skurdo, aš ųegalgčtau, 

ti, man baisų pagalvoti apie — ne- 
įštaigų, švarumo ir užtikrinamybės. 
antu. kaip darbininkų klasė paken- 

defto aš ir esu Raudona, aš žinau,

nežinau, ką aš dury-

kad neteisinga būti beturčiu kam nebūk ir kad 
lai yra nepateišinamas dalykas. Todėl aš steng
siuosi nuversti kapiltalizmo tvarką, net jeigu 
man prisieitų iš skalbimo, gyventi!”

Petras sėdėjo žiūrėdamas j jų jos kvepian
čiuose baltuose šilkuose. Jos žodžiai nupiešė 
baisų vaizdų jo mintyse; jis staiga atsiminę 
apie save stovintį nuomotinės virtuvėj, kur nu
tukusi, garuojanti Jankovičicnė niurkė žlugtą 
muilinomis iki alkūnių rankomis.' Jam atėjo 
ant galo liežuvio pasakyti: “P. (ladiene, jei 
tamstos ištikro paskalytumėte vieną dieną, lai 
nekalbėtumėte šitaip!”

Bet jis atsiminė 
vaidinti ir pasakė: - 
džios 
skaldė 
sime te 
vėl jo 
giaus.

kad jis turi vaidmenį 
Baisus daiktas tie val- 

agentai. Vakar naktį jie dviese sustoję 
man galva. Sakydamas šita jis ap- 

csų silpnu sukaneveiktu; p. Gudienei jam 
pagailo ir ji ėmė kalbėti dar nęatsar-

iai vis dėl šito baisaus Karo! — sakė 
ji.» — Mes nuėjome į karą padaryti pasaulį sau- 
gu.m demokratijai ir tuo patim laiku turime 
paaukoti 
inįc. Jie 
nas kitų,

kiekviena demok ra lybės trupinį na-

bof jie gali daryti, kų jie nori, jie ne
manęs! Aš žinau, kad santarvė yra 

tiek pat kalta, kaip ir Vokiečiai, aš žinau, kad 
šitas karas yru pelnagaudų ir bhnkininkų ka-

ma pareikalaut iš Maskvos, 
kad ji paliuosuotų savo poli
tinius kalinius, arba Maskva 
savo liųosu noru butų paliuo- 
savus. Taigi šilas faktas mums 
lyg sakyte sako, kad Maskvai, 
rupi sukelti sau politinį kapi
talų, o ne suvienyt darbinin
kus.

Todėl šitokį skymą, man re
gis, yra dar per <mksti svei
kint. Bus galima sveikint ta
da, kai Rusijos valdžia paliuo- 
suos savo politinius kalinius ir 
atsisakys nuo despotiškų re
presijų, ir kai tas sumanymas 
kviesi viso pasaulio organizuo
tus darbininkus prie bendro 
veikimo bus kviečiamas ne į 
Rusiją, o j kitą kurią šalį.

— Laisvės Mylėtojas.

Tos priežasties delei nebuvo 
kam išduoti rapųrlo apie ra
jono iždo stovį. Tuogi tarpu 
paaiškėjo, kad buvusis iždinin
kas yra prisiplakęs prie tos be- 
tvaikės keliančių žmonių gru- 

*pės, kuri iš Sąjungos tapo pa
šalinta. Iždo klausimą išspręsti 
todėl padėta į nebaigtus rei- , 
kalus.

Priėjus įvairių komisijų ra
portų paragrafui, pereitoj kon
ferencijoj išrinktoji komisija, 
suradimui rajono stalo ir ra
šomosios mašinėlės (type- 
wriler) praneša, kad dėl tūlų 
priežasčių ji savo pareigų ne
atliko, 
nariui 
kus, o 
mi.aj a
* vari) u to 
Komisijai pavesta

dirbti organizacijai delejj 
draugiškai išsiskirstė.

Presos komisija:
P. Miller,
J. Degutį,

J. I/apąitis.

Piliečių “laisvė”
. A. Bobrer’ą ištepė degutu ir 
apibėrė plunksnomis nepažį
stami vyrai Sanforde, Fla.

L. S. Sąjungoje
S. S. VIII RAJONO 
KONFERENCIJA.

didžiųja miesto gatve, nešant 
plekatą, sakantį, kad jis parda
vinėjo degtinę nemečiaiųs vai
kams.

Lonnii* N vvsome, negras, ta
po nulinėiuotas gaujos nežino
mų vyrų arti Glade\vatęr, Tex., 
gruod. 12 d.

Apskričio tardytojo tardy
mas nesurado kas buvo kau
kėti vyrai išvedusteji Earlų 
Dksbmanų iš miesto kalėjimo, 
Tibgoj, Tex., gruod. 17 d., iš
tepusieji degutu ir apibarusie
ji plunksnotais. Dishman bu
vo kaltinamas paslėpto ginklo 
nešiojime.

Wewoka (Okla.) Capital- 
Demokrat laikraščio redakto
rius tapo pavogtas kaukėtų vy
rų gruod. 13 d. ir nuvežtas j 
vietų, kur Seminole’s apskri
čio Ku Klux klaniečiai tolai 
plakė, kol jis priėmė jų apkal
tinimą degtinės pardavinėjime 
ir galvijų vogime.

Neseniai tapo suareštuoti ai- 
doblistai einant (Kalifornijos 
valstijos kriminalinio sindika- 
lizmo įstatymu: C. J. Sullivan, 
Kern Junction’e, aidoblistų or- 
ganizuotojas; Ray Leonard 
Bra\vley’je, Roscoe Thurman, 
tik-ką paleistas iš kalėjimo EI 
Centroj, suareštuotas vėl kal
tinamas valkatybėje.

Vienam tos komisijos 
Ko n fe re n c i j o n nea tvy
lotam atsisakius, ko- 

sudaryta iš draugų A.
Grebelio ir Saikaus, 

patirti ka
me tie dalykai randasi ir pra
nešti rajono viršininkams, o 
pastarieji pasirūpins juos iš
gauti. Rajono propagandos mo
kyklai atsteigti komisijos na
rys P. Miller raportuoja, kad 
mokykla tapo likviduota, o li
kusi dalis pinigų randasi pas 
jį. Paprašius jam konferenci
jos nuosprendžio, kur tuos pi
nigus dėti, paėmė balsų vienas 
1.SS. 81 kp. delegatų ir pra
plėšė, kad panašių mokykla 
steigia 81 kuopa ir patarė kon
ferencijai šį reikalų pavesti ko
misijai, kuri kartu su 81 kuo
pa mokyklos kūrimo reikalais 
rūpintųsi. Pereitoj konferenci
joj išrinktoji VIII Rajono kon
stitucijai taisyti ' komisija at
šaukta.

Nebaigtus reikalus besvars
tant, išnaujo pakeliama rajono 
iždo klausimas. Rajono valdy- 

įgaliota daryli visas 
esamas priemo- 

senoj^> iždininko 
priklausantį tur-

LSS. VIII Rajono konferen
cija įvyko sausio 22 dienų, 
Naujienų name. Konferencijų 
atidarė rajono organizatorius 
drg. P. Miller 11:30 vai. ryto

imti ir sutvarkyti delegatų 
mandatus. Konferencijos vedė
ju išrinkta J. Mickevičius. Lai
ke mandatų tvarkymo pakvie
sta drg. P.- Grigaitis pasakyti 
keletą žodžių, kaipo konferen
cijos įžengiamąją kalba. Trum
pais ruožais kalbėtojas nušvie
tė keli metai atgal kilusius L. 
S. Sąjungoje kivirčus su ko
munistais ir kaip . vėliau su 
jais persiskyrus Sąjungą išti
ko kita nelaimė, kurios prier 
žastim buvo kilusieji Naujienų 
Bendrovėj nesutikiMai. Tie

tapo pašalinti ir da- 
įnirtiinii stengiasi 

kenkti kaip Naujienų Bendro
vei taip ir L. S. Sąjungai. Bet 
kada tie kerštaujantys žmonės 
iš Sąjungos tapo pašalinti, tai 
kalbėtojas išreiškė nuomonę, 
kad tie bereikalingi/ bet taip 
didelio nuostolio nešę Sąjungai 
ginčai 
zacija 
švielos
organizavimo darbų.

Baigtis kalbėtojui konferen
cijos įžengiamąją kalbą,* man
datų tvarkytojas praneša, kad 
konferencijoje dalyvauja 12 de- 

nuo keturių kuopų. Iš
spaudos ir kitas reika- 

komisijas, rajono rasti

Sujungęs 

bar visu

tapo 
galioj ka<l 
rajonui

ta išgavus.

Central i pi n
lan sekantiems metams įųėjo

rajono komi te-

butas, ' J. Vainauskas, Ant.

y W. Bllinger ir Hichard 
Ebert suareštuota Denvere už 
pikietavimų nelinijinės šapos 
priešingai Colorados Pramonės 
Komisijos Aktui, baubiančiam 
pikietavimų.

aigsis, o musų organi- 
ėl gfelės pradėti ap- 
ir lietuviu darbininke c *,

lis. Cook Kauntės Socialistų 
Partijos susirinkimus lankyti 
komisijon išrinkta 
Kavaliauskas, 
Kemėža.

M ii k'ris

besibaigiant

legalų 
rinkus 
1 ingus 
įlinkas
forencijos protokolų, kuris vien
balsiai likt) priimtas. Paprašius 
rajono vh'šihinkų raportų, or
ganizatorius pažymėjo, kad pe
reitų metų rajono nuveiktais 
darbais pasidžiaugti negalima. 
Visas laikas ir jėgos buvo pa
švęsta bereikalingiems ginčam^. 
Rajono raštininkui padarius 
dar kaikurių pastabų prie or
ganizatoriaus raporto, nubal
suota visus uapattus priimti. 
Konferencijon tečiaus neatvyko 
rajono iždininkas Kazlauskas.
________ ____ - —----------- ------ .

Konferencijai 
pakviesta joje dalyvavusįsve
tį (rodos Juzeliūną) iš vakari
nių valstijų pranešti, koks 
ūpas lietuviuose randasi vaka
ruose./ Pastarasis suminėjo ke- 

vn+slijų ir miestų, kur 
teko būti, pažymėdamas* 
socialistiniam judėjimui 

ran-
ebieagiečių 

remti.

iam
kad
pritariančių žmonių visur 
dasi ir pasižadėjo
darbų visomis jėgomis

Spaudos komisijai malonu 
yra pažymėti, kad konferenci
jai besibaigiant visi žymesnie
ji kuopų delegatai išreiškė di
delio noro pradėti nuo dabar 
organizavimo darbą. Konferen-

jai puolus vietos organizacijos 
būklę tapo suareštuota 11 ai
doblistų. Jie buvo kaltinami 
valkatybėje. Puolimas padary
tas įsakius policijos viršinin
kui Denipsey areštuoti visus 
aidoblislus pakaunjų streiko 
metu.

Emilio Coda ti^po suareštuo
tas Bostone gruod. 18 d. už 
pardavinėjimą brošiūros, apra
šančios Sacco-Vanzetti bylą.

Adolph (iross, kuris tapo 
suareštuotas teisingumo sky
riaus puolimo metu 1919 m. 
ir tapo nuteistas einant šnipy- 
bės aktu, gruod. 23 d. tapo 
deportuotas Vokietijon. Gross, 
kuris prieš savo areštavimų iš
gyveno šitoj šaly 40 metų, bu
vo laikomas McNeil saloj.
— (American Civil Liberlies 

Union).

Jos tvarka buvo pavyzdinga. 
Pilni energijos .ir pasišventimo

ru; jie gali paimu mano sūnūs ir pristatyti 
juos armijon, bet jie negali paimli mano įsi
tikinimų ir pristatyti jų savo armijom Aš esu 
ramybininke ir aš esu tarptautininke; aš no
riu, kad darbininkai sukiltų, kapitalistiį vald
žias išvarytų iš vietų ir padarytų galų šitam 
baisiam žmonių žudymui. Aš sakysiu tą kol aš 
gyva busiu. — P-nra Gadiene sėdėjo, Nusiėmu
si savo gražias, baltas rankas lyg maldai; di
delis deimantinis žiedas ant mažulio piršto ir 
ramios akys, vaikinis įsitikinimas josios veide, 
atsidėję švietė prieš visus josios įsivaizduotus 
valdžios agentus, apskričio teisintojus, kapita
listų teisėjus, diplomatus, generolus ir burinin- 
kus civilizuotame pasauly.

Ji ėmė pasakoti apie tai, kaip ji nuėjo pa
siklausyti trijų rymtininkų kunigų bylos apie 
dvi suvaitos tam atgal. Kaip lai yra baisu, kad 
krikščionys, krikščionių šaly siunčia į kalėjimų- 
už Kristaus žodžių atkartojimų. • Man buvo 
tai]) pikta, ■—■ pasakė p. Gadiene, - - Kad aš 
ėmus parašiau laiškų teisėjui. Mano vyras pa
stebėjo man, kad lai bus teismo paniekinimu, 
jei aš rašysiu 'teisėjui nagrinėjimo laikų, bet aš 
atsakiau jam, kad mano paniekinimas tam teis
mui įtoli ana])iis visa to, kų aš galėčiau para
šyti. Palauk truputį...

Ir p. Gudienė palengva atsikėlė išzsa\’o kė
dės, priėjo prie rašomojo stalelio ir paėmė lai-

Washingtone yra viešbutis, 
kur patarnavimų atlieka tik 
nioters, — pasišaukiamos mer
gaitės, durininkės, virėjos, 
kambarių vedėjos ir kitos pa
tarnautojos. Vedėja pirmians 
vedė valdžios viešbutį karo 
darbininkams.

jau Redakcijos Atsakymas.

ke ji ir Petras ėmė klausyti olinųiinio bolše
vizmo manifesto... ' ’ ' \

Jq Malonybei:
Kai]) aš įejairšventų šventybę, pasižiutė- 
aukštvp V^fflrvuoito stiklo bonią, kurioje 
ta keutS^odziai: 'laika... Teisingumas...

'Liesa... Įstatymas ' - lai aš turėjau viltį. Po 
mano akių buvo žmonės, kurie neperžengė jo
kio konstitucijos įstatymo, kurie neturėjo nei 
mažiausio kriminalinio . palinkimo, kurie buvo 
priešingi visokiam gvollui.

Nagrinėjimas prasidėjo. Aš vėl pasižiurė
jau į gražia purvuoto stiklo bonią ir prašnabž
dėjau sau tuos puikiai skambančius žotj^ius: 
“Taika... Teisingumas... Tiesa... Įstatymas.” Aš 
klausiausi kaltintojų; įstatymas jų rankose bu
vo kietos, aštrios, žiaurios ašmens, su užsispy
rimu, be pasigailėjimo jieškanČios silpnos vie
tos' savo aukų šarvuose. Aš klausiaus jų Teisy
bės ir mačiau, kad lai buvo Netiesa. Jų taika 
buvo žiaurus ir kruvinas karas. Jų teisingu
mas buvo tinklas aukoms gaudyti kokia nebū
tų kaina — kaina visų daiktų, išskiriant kal
tintojų raštinės garbę.

J. Petroniui, Rockfd. — l os 
našlaitės reikalu rūpinas Chi- 
cagos Komitetas Lietuvos Naš

Mrs. M. Zolpienė, 922 W. 3 Ith 
Place, Clucago, UI.). Jei tam
sta nori tai našlaitei 

savo per tų

\V. Va.
los su-

(Bus daugiau)

A. Repečkai, Henry, 
i—- Reikia# 4 proę. nuo 
mos, kų vedęs ir su šeimyna 
gyvenus žmogus yra uždirbęs 
daugiau per 2 tuksiančiu dol., 
o nevedęs — daugiau per 1 
tukst. dol. Be to, iš tos su
mos, kur vedęs žmogus uždir
bo daugiau per jis at
skaito dar kiekvienam savo 
nelncčiui vaikui po 200 dol. 
išimtinės, už kuriuos taksų ne
moka. '
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Karas ir Krikš
cionys

šimtai metų tam atgal 
savo rašiny “De Mouar- 
atkreipė krikščionių do-

šeši
Dante
chia”
nię į kuo aiškiausią krikščiony
bės nepavykimą. Pažadėjimu 
duotu žmonijai Kristaus gimi-

savingumo išsižadėti . Kapita
lizmas negali būti kitokiu negu 
jis yra. Jis arba žus nuo savo 
darbų toks, koks jis yra, ir 
drauge su savim pražudis visų 
dabartinę europiečių civilizaci
jų, arba jį pakeis sveikesnė vi
suomenės tvarka — socializ
mas, kada darbininkų klasė 
prideramai supras savo klasi
nius reikalus. Bažnyčia, jei ji 
nori išlaikyti savo įkūrėjo (tas 
nesvarbu, ar jis buvo tikra as-kurie paskelbė Jo^afėjimą, nie- nesvarbu, ar jis buvo tikra as- 

ko nesakė apie laimę, ar gero- menybė, ar išsvajota), svajonių 
vę, ar net meilę: jie pareiškė 
garbę Dievui Aukštybėse, o že
mėje taiką žmonėms geros 
valios. Pažadėjimas neišsipil
dė. Klausimas, kodėl nėra tai-, 
kos ant žemės, nei vilties, kad 
ji Jcada bus, nors krikščionys 
ištisus šimtmečius ją skelbė ir 
dabar menkas atsidavimas jai 
nei’ kiek nesurupina krikščio
nio sąžinės. Žinoma, buvo pro- 
testoniškųjų sektų, kurių nariai 
atsisakė dalyvauti kare, bet jų 
įsitikinimai ir jų elgesys nesu
teikė taikos krikščionių bend
ruomenei kaipo visai. Krikš
čionių bažnyčia, suprantant 
šituo už vadinimu visus bažny
tininkus, nežiūrint jų nomina- 
lio išįjažinimo Kristaus eti
kos, ;javo atsinešimu į karą ir 
savo noru gėrėtis juomi, savo 
pataikavimu jam, ar pakenti
mu jo, esminiai nesiskyrė nuo 
tų žmęnių, 
krikščionys.

likučius — tuos jo tvirtinimus 
ir pažiūras, kurie nesipriešina 
mokslo nustatytoms teisybėms, 
tai ji gali tą padaryti tik prisi
dėdama prie* darbi ninku klases 
darbuotės, o ne bandydama 
donkišotišką darbų nuveikti *— 
bandydama sutaikyti dvi •nesu
taikomas klases: darbininkus ir 
darbdavius.
r

Monopolis ir 
Žmonės

kurie nesisuko esu

k rikščioniškosios 
tarp savęs berei- 
ir pragaištingiau-
Krikščionių baž- 
nedarė užbėgimui 

nereikalavo 'jo

tautos vedė 
ka Ii ngia usią 
šią karą, 
nyčia nieko
jam už akių, 
užbaigimo ir labai -maža sten
gėsi palengvinti, ar atitaisyti 
išpustijimus pavienių krikščio
nių sielose. Airglikonų tikybinis 
žurnalas “Churman“ rašmeniš- 
kai yra teisingas, sakydamas že
miau paduotus* žodžius, apra
šančius i sakomųjų, krikščionių 

ą karo metu:
kariavusiųjų 

čios dalinosi 
nuodėmėmis.

taip, kaip mums vai
ri

tautų 
savo val- 
Mes neap-

tinom melus apie savo priyšus 
ta*ip, kaip tie melai bu v 
dėti mums
gandoj. Mes mokinėm nedo-
vanojimo taip, kaip musų vai

is-
pfopa-

Kame mes imi rodė Kristaus 
dvasią šituose dalykuose?”

Kiekvienas teisingas tėmyto- 
jas turi pripažinti pilną teisybę 
šitam apkaltinimui. Yra pavie
nių, vieni jų vadino save krikš
čionimis, kiti ne, kurie atsilaikė 
šitam neteisybės ir blogų norų 
kalno užgriuvimui ir kurie, kiek • v
galėdami, stengėsi parodyti vo
kiečiams pakantos ir teisingu
mo atsinešimą, kurį Lincolnas 
Piliečių karo metu rodė pilie
čiams. Bet daugumas jų tapo 
pasiųsta į kalėjimą, o»tie, kurie 
ištikimai remdami karų, bandė 
priešintis jam ir gvildeno jo 
klausimus Lincolno dvasioje, 
kuri yra naujoviniu Kristaus 
dvasios išvyzdžiu, buvo niekina
mi aršiausju Jbudu su aiškiu di
delės krikščibnių bendrdome- 
nėsjpritarimu. r ,

Tatai “Churman” siūlo smar
kų vaistą šitam aiškiam prieš
taringumui tarp krikščionių eti
kos ir krikščionių pačių elgesio. 
Jis siūlo krikščionių bažnyčioms 
ateity žiūrėti į karą kaipo į nuo
dėmę. Jo nuomone jos “turi 
atsisakyti laiminti kokį nebūk 
karą”. Tokis vaistas, jis pripa-

Musų geriausis vyriškumas 
turi piktintis suteptomis naujo- 
vinio pasisekimo plunksnomis. 
Jis negali tenkintis, kada jo 
broliams trūksta. Jis turi pa
matyti, kad tiek pat yra žiau
ru, tiek pat nedora parblokšti 
žmogų protu, kaip ir kumščiu, 
turės gimti naujas vyrišku
mas, kuris gėdysis nieko ne
veikti, kada maži vaikai visur 
suka pasaulio ratus.

Vadinamieji sėkmingieji as
mens įtraukė pasaulio civiliza
ciją į paines tolygias aklam są- 
raktui ir neturi nei proto sa
vyje, nei filosofijos susidųru- 
siems su jais klausimams iš
spręsti. Avalinę gaminanti ♦pra
monė šitoj šaly su dabartinių 
naujoviniu mašinų pagalba per 
šešis mėnesius gali pridirbti 
avalinės tiek, kiek “rinka” prie 
dabartinės tvarkos gali jos pa
imti. šeši mėnesiai darbo per 
mętus alga nustatoma vieno al
kano žmogaus pasiulinimu 
prieš kitus alkanus žmones ne
duos ištaigos kurpiams ir jų 
šeimynoms.

Kas reikia daryti? Ar kur
piai turi vaikščioti basi dėlto, 
kad jie pridirba per daug kur
pių? Ar audyklų darbininkai 
turi vaikščioti nuogi dėlto, kad 
jie perdaug pagamina audimų? 
Ar kepėjai turi vaikščioti alka
ni dėlto, kad jie per .daug pri
kepa duonos? Ve žmonės, ku
rie gali ir nori dirbti, o negali 
uždirbti tiek, kad galėtų nusi
pirkti tų daiktų, kuriuos jų pa
čių rankos pagamino! Ką nau- 
jovinis kapitalizmas gali pasa
kyti į šitą? Nieko! Rame jo 
atsakomybė? Visame! Jis 
turi kongresą; valstijų teisda- 
rijas, teismus. Jo politiniai 
taniai iškaulina darbininkų 
balsus, bet darbininkai nėra 
atstovaujami. Darbininkai var-c 
giai bežino, kad yra koks įsta
tymas iki jis neuždeda ant jų 
savo sunkios rankos ir jie grie
biasi kuopinių derybų savo pa
dėčiai gerinti. Bet kas metai po 
100,000 darbininkų pamato 
kad jie patys gali turėti, finarl- 
suoti ir kontroliuoti savo poli
tinę partiją. Ateis laikas, ka
da darbininkai bus tiek susior
ganizavę, kad galės pasakyti 
inažumos klasei turinčiai ga-

jai. Ar jis kam baisus? Ne 
darbininkams; jis baisus tik 
toms menkos dvasios būty
bėms, kurios tikis, ankščiau ar 
vėliau, nusigabenti iš dabarti
nės sistemos tai, kas jiems pa
gal teisybę niekuomet negalėtų 
priklausyti ir kas, kaip jie ma.- 
mo, negalėtų jiems priaugti 
progos lygybės sąlygose.
. Jei socializmas) neatitaisis ši
tų baisių sąlygų, tai kas jas 
atitaisis? Mes siūlom jums sa
vo planų. Ar jis jums nepatin
ka? Tašyk, kokį planų turite 
jus? Nes planas turi būti tuo- 
jaus parūpintas. Tie žmones, 
kurie iš turtų ir malonės tikisi 
daugiau negu iš darbo ir nuo
pelno, turi surasti subtelinesnį 
(plonesnį) būdų sau gyvenimų 
darytis iš gaminančiųjų klasių 
negu privatinė medžiaginių gy^ 
veninio įmonių nuosavybė. Jie 
ne tik turi surasti šitų subteli
nesnį būdų, bet jie turi dar pa
teisinti jį tiems,, kurių protas 
toks pat geras kaip ir jų.

Mes nemanom, kad socialisti
nis judėjimas yra tik ekonomi
nis darbininkų klasėš sukili- 
ipas. Jis ^ra galingiausias do
rinis t sukilimas, kokį pasaulis 
kada matė. Tai yra nuskaus
tosios žmonijos balsas visu pa
saulio plotu; ir visi vyrai bei 
moters išvys, kad darbininkų 
klasė, atsisakydama remti nu
sidėvėjusia ir nesąžiningų eko
nominę sistema, bus žmonijos 
išganytoja.

Giliausi pasaulio rašytojai ir 
galvotojai šiandien yra socialis
tai. Visas ekonominės išrutu- 
os krypsnis eina socializmo lin

kui. Ar bevaizdžiai, siaurapro
čiai asmens, kurių sąvoka apie 
’pirmyneigų ir gerovę yra kitų 
žmonių nuosavybės sųranka, 
gali suimti judėjimų paremia 
’iziniu darbininkų klasės vie
ni, perimtu perdėm žmonijos 
aštriausio proto šviesa?
— (Franklin II. Went\vorth).

lis įvairi, bet visur degtinė 
slaptai dirbama ir pardavinėja
ma. Virginijoj,^ kiekvienoj 
valstijos šaly slaptų bravorų 
esą priaugo kaip grybų po lie
taus. Federalės valdžios kas 
menesis sunaikina jų po 100.

Ne kitaip yra ir tose valsti
jose, kurios lik paMečia^ sieną, 
kT v. Illinois, kurioj Cbicago 
yra pažymėtinai “škųiia”, ir 
(Ibio.

Iki kokio laipsnio peržengia
ma blaivybės įstatymas gali
ma, numanyti iš sekamo prane
šimo iš VVashingtono:

“Fcdcraliai viršininkai per 
pereitus ipetus suareštavo 34,- 
175 žmonos. l'ai yra vieninte
liai melui, apie kuriuos galima 
gauti tikrų pranešimų. Oficia- 
ląi spėja, kad šiais metais tik 
viena centralinė valdžia įvykins 
suareštavimų apie 50,000.

“Pereitais metais tapo sugau
ta 9,746 distiliuotuvės bedir
bančios gėrimus priešingai įsUiJ- 
tymui, o blaivybės, agentai šil
ome 86,187 privatinius koštu
vus, kubilus ir kitus prietaisus 
blaivybes įstatymui laužyti.

“Valdžios apskaitymu buvo 
suimta gėrimų ir kitokios nuo
savybės apie už $10,000,000 
vertės, bet šitas apskaitymas 
esąs daug žemesnis negu tik
roji nuosavybes vertė.

“Oliio valstija viršijo sua
reštuotų žmonui skaičium visas 
kitas valstijas, net'Ncvv Yorko 
valstiją, kurios gyventojų skai-

Ohioj

jos šituo žvilgsniu eina šitaip: 
California, 1,222;
1,086; Illinois,v 2,086 
chusetts, 1,915;

1,186; š. Carolina, 
Texas, 1,765.

Delewarej sureštuota ma- 
Huusias skaičius, tik 14.

Kas dėl padėties apskritai, 
tai Washingtono oficialų nuo
mone ji yra tokių:

“New York, California, Ohio, 
S. Carolina ir Georgia yra 
viršininkų laikomos paduotoj 
tvarkoj kaipo valstijos kur 
sunkiausia yra blaivybė įves
ti.”

Tas rodytų, kad tos valstijos

Georgia, 
; Massa- 

Missouri, 
1,036; ir

kios rūšies. Tarp jų buvo 
10,365 blaivybės bylos ir 6,558 
vidaus įplaukų mokėjimo by-«i 
los.

ap- 
buj 
ku-

yra “slapiausiomis”.
Sekamos Ištraukos iš davi

nių, parūpintų blaivybės agen
tų Wasliingtone, parodo jstąty- 
mo laužymo didumą ir blaivy
bės agentų veiklumą.

Federaliuose teismuose 
skaitomųjų metų pradžioj 
vo 2,548 kriminulės bylos,
riose įmaišyta šalies blaivybės 
įstatymo peržengimas. Z

Apskaitomųjų metų pabai
goj buvo 10,365 bylos dėl tojo 
įstatymo peržengimų.

Teisingumo skyriaus žinio
mis birželio 30 d., 1921 m. 
federaliuose teismuose buvo 
57,112 kriminalinių bylų viso-

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, pertariantis skaua 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite^ bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui | 

vidurius ir trynimui 
POLO

SAPOMEN

čius daug didesnis.
areštuota 3,334, o New Yorko
valstijoj 3,089. Kitos valsti-

1

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

Degtinės dirbimo 
išsiplatinimas

Dveji prievartinės blaivybės 
metai šitoj šaį^z padėjo išplėsti 
naują pramonę — slaptą deg
tinės gaminimą ir įkūrė naują 
ir skaitlingą kriminalistų rūšį 

degtinės pardavinėtojus. 
Degtine verčiamasi visur, kur 
tik sąlygos tą leidžia. Degti
nę pardavinėjančių vietų skai
čius baisiai didelis ir jis vis au-

šiaurės Dakota buvo “sausa” 
valstija nuo laiko jos patapimo 
valstija; dabar korespondentas 
š Bismarcko rašo:

“Valstijoje atsirado nauja 
kriminalistų klasę — degtinės 
gabentojai ir jų užpuolikai; 
pirmieji gabena degtinę iš Ka
nados, antrieji tykoja degtinę 
gabenančių. Nežiūrioj aštrių 
įstatymų ir valstijos sargios 
priežiūros, degtines visur pilna, 
nors ji brangesnė kaip du me
tai tam atgal, šmugelis deg-

Iš šiaurinės Dakotos perė
jus Į Mbntaną, kuri patapo 
blai\a prieš Volsleado aklo įve
dima, 
lis:

“Kur pirma prievartines blai
vybės įvedimo žemesnės rūšies 
degtinę pardavinėjo vienas as
muo, ten jų dabar pardavinė
ja keli. Musų piliečiams yra

randama šitokia padė-

, MOTINOS! IŠTRINKITE KŪDIKIŲ SLOGAS
Iš vidaus vartojamos gyduolės, tankiai atsiliepia ant 

jauno, opaus pilvelio.

Naujas būdas gydymui slogų, 
iš viršaus trinant krutinę ir gerk 
lę su VICKS VAPORUB MOS- 
ČIA.
Kudikiai nemyli imt karčias, ne- 
gardaus skonio gyduoles, kurios 
labai tankiai apverčia mažo pil
velį. Jie myli gardų kvapų ir 
stimuliuojantį veikimą VICKS. 
Vartokite VICKS nuo mėšlungi- 
nio krupo gilaus kosulio, uždegi-

mo tonsilų, bronchitis, ir viso
kiuose slogų atsitikimuose.

/
VICKS yra mostis sudėta iš ko
letus senų laikų — išmėgintų 
gyduolių — Mentholo, kamparo, 
čiobrelių, eukaliptų ir tarputyno 
aliejaus. Kada ištrinsi krutinę 
ir gerkle su šia mosčia, tada kvė 
pavimas yra antisepliškas, gy
dantis kvapas, greitai pajusite 
palengvinimą nuo skausmo ir 
uždegimo. Bardavojamas visose 
vaistinėse po 35c

VICKS
v VapoRub

Virš 17 milionų puodų išvartojame 
kas metai.

Prie
“Vi-

mių”, bet, girdi, “valdžios nesi
skubintų šauktis prię ginklo, 
kada krikščionių sąžinė sakytų, 
jog karas yra nuodėme.” 
šito “Churman” priduria
sos šalys privalo gailėtis savo 
komercinio savingumo ir tuomi 
prašalinti karo priežastį.”

Gali būt, kad šitas tikybinis 
Rašytojas, duodamas savo pata- 
rimus kitiems savo vienmin
čiais, įuri gerus porus; bet 
jie yra be vertės ir krikščionių 
bažnyčiai, kuri yra kapitaliz
mo tvarkos dalimi, ir šalims, 
kurios negali savo komercinio

“Geradėjai, dabar mes prašom 
vesti pramonę taip, kad daik
tai butų gaminami naudai, o ne 

kad ten, kur užtenka 
niekas nereikalauti; 

ir’plikinėti. Jei jus
visiems, 
badauti 
negalite surasti budo priversti
niam skurdui pašalinti; jei, tu
rėdami visus patogumus išmin
tingam ir tesingam pasauliu 
padaryti, parodote savo nesu
gebu mą tam dalykui; tai mes, 
būdami 20 prieš jus 1, turėda
mi balsų ir galėdami savo bal
sais įstatymus leisti, pasmer
kiame jus, paimame gamyklas j 
savo rankas ir vedam jas visuo
menes labui.”

Tai yra socializmas, geradė-

nėra 
“šlapia” kaip Oregonas, 
pasieniu, sakysim Texa- 
namie dirbtos gabenama 
iš Meksikos. Mississip- 

kaip korespondentas iš 
Nuo blaivybes

• v Abenant degtinę iš Kanados ir 
tas yra didele pagunda.” 

Washingtono valstija 
tokia 
Pietų 
se be 
dar 
in’je,
Jacksono sako, 
įstatymo priėmimo laiko dau
gelis žmonių užsiima dek tinęs 
gaminimu ir kaikurių ’ vietų 
įmonės pritaria jiems.”

Floridoj padėtis esą gerėjan
ti. Bet iš Georgijus pranešama 
kaip įtik* priešingai. Pa
čioj Atlantoj degtinės pardavi
nėtojų esą 2000.

Kitose pietų valstijose pddū-

f

STJPRI ALCHOLINE SMETONA 
caip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
iio ir nuovargio muskulų, sustingiipą 
tanarių girkŠtelejimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
sartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
55c. Nueikit Šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
aeimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums p n siunčiant 
pinigus iškalno. '

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė, 

Chicago, III.

Kur seniausia,
Ten goriausia.

,1*

SENIAUSIA

VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuva ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, . 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo-

Me tikiną

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

4

i Kur vienybė, 
Ten galybė.

„VIENYBE”
EINA DUKART 

SZtVAITŠJE
Spausdina geriausius 
tus, vėliausias žinias
Lietuves ir visur Ir turi 
' juokų skyrių

”JARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... -1.50

"VIENYBfiS”
SPAUSTUVE

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams i/opioras, 
plakatus, vizitines kerteles, 
baliams tikietus ir tt.

* ars m ari
Pirkite ^Vienybė; 
drevės Šerus. J>i 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

SGkin knygų.

Reikalaukite dalesni a 
formacijų apie- viską, 
fiykito mums laiškas, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

&

Telefonas Boulevąrd 9663

Mn 

IN.TINS 'IN,LOAVES
\UlSK YOUH: GUpCElk,'.

Bridgeporto 
Lietuviams

i'

ir
■

tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia i ijiietuvą 
ir visur vingiausiu įpirsu; 
už juos garantuoja, kart — 
ypač Lie’tiVojo — pinigai 
bus greitai Y parankiai iš
mokami artiuH!nisi®j£ vie' 
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.
•* pinigus j Lietuvą 

siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

. maino ant visų 
šalių pinigų.

to

t)

£1 Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da- 

gg- rosi reikalingesnis kiekvienom lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 

i ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto. 

yff Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge- 
r riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar- 

ųąvimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsargos 
užtikrinimą. ’

Ateikite!
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, koki tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpesti tam padeda.

s į __

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted Street

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.M VVkVA VVA VAiALVAkJ • JAVkV -A-V/ V V* A • •*- V x z aaa-a J vzv A. • £ J
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to

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITftUflNIftN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.

Brooklun, N. Y.

Ben-

vi-

ra5- 
iš

ra- 
rei-
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SKAITYKIT IR PLATINK1T
“NAUJIENA S” o
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Kapitalistinis Švietimas.
Kapitalistinis švietimas ap

linkiniu burtu apsimoka, bet ne 
jaunam darbininkui. Jo veik
mių kiek ji jaunąs darbininką 
liečia, padaro vergus išteses- 
niais ir našesniais. Gamindami 
daugiau ištesingų jaunų darbi
ninkų, kurie noringiau panau
dodami savo darbinę jiegą, pa
gamina daugiau vertes, kapita
listai sugeba padidinti savo pel
nus iki didesnių proporcijų. Ši' 
tuo žvilgsniu kapitalistinis jau- 
nuomonūs švietimas yra pelnin 
gas._ Bet jis nėra pelningas 
darbinikui. Jaunam darbinin
kui jis reiškia didesnę iš jo iš- 

, trauktų prakaito ir kraujo ap- 
štį, negu jis norėtų be kapiali- 
stinio švietimo duoti, žodžiu, 
tai yra priedinis kapitalistų pel
nas ištrauktas iš didžiulių su
mų jų išleistų jaunųjų darbi
ninkų “švietimui.“

Būdamas nuosakus savo pra
dams, kapitalistas be phąukoji- 
mo šitų pradų, negalėtų dėlioti 
milionų dolerių, tartum dykai, 
neskaitydamas to doliojimo ge
ru “indėliu“. '

Todėl kapitalistai nedalina 
aukų, stipendijų, ar kitokių ky
šių, jei jie išanksto nežino, kad 
galų gale iš to bus pelnas.

Ko kapitalistai tikisi.
Aišku, kad kapitalistai įdeda 

mibonus į švietimo įstaigas ir 
pastangas tuoju tikslu, kad 
įskiepinti jauniems darbinin
kams kapitalistines idėjas ir 
troškimus. Atlyginiman už tai 
jie laukia turėti pasitenkinu
sius vergus, leidžiančius kapi
talistams nenatūraliai valdyti 
visuomenę ir tuomi sAu lobį 
krauti. •

Kapitalistinio švietimo jiegos 
ypatingai yra kreipiamos lin
kui plėtojimo jaunuomenės, 
ateinančios alginių vergų kar
tos. Ateinančiai kartai šituo 
“švietimu’’ aiškiai numatoma 

'-S nemalonių sėkmių. Spraga 
tarp kapitalistinės klasės ir 
darbininkų klasės vis didėja. 
Darbininkų reikalai ir kapitali
stų reikalai niekuomet nebuvo 
tolimesni vieni kitiems kaip 
dabar, o spraga*vis didėja. Ši
to proceso sėkmė yra klasinės 
kovos cenlrinimas ir abiejų kla
sių sąmonės stiprinimas, ypa
tingai kapitalistinės. Todėl ka
pitalistinis kontroliavimas švie
timo vis bus didesnis. Kapita
listinė švietimo mašina labiaus 
didės ir centruosią. Kapitalis
tinė ideologija bus brukte bru
kama jaunuomenei. Tiesioginė 
kapitalistinė propaganda pakeis 
aplinkinę-. Dabar kapitalisti
niai tamaFTengiasi visai užval
dyti darbininkų vaikus protiš
kai.

Bergždžias darbas.
• Bet, nežiūrint to, kas pasa

kyta aukščiau, yra daugelis 
jaunų darbininkų, kurie tikisi 
sau geresnės individinės padė
ties per kapitalistinę “apšvie
tę“. Tai yra bergždžias dar
bas. Tokie troškimai gali pa
eiti tik iš labai sukvailinto pro
to stovio ir yra gpru kapitalis
tinio švietimo pavyzdžiu. Ši
tie jaunieji darbininkai mano, 
kad stropiai išmokę kapitalisti
nių pradų jie gali iškilti aukš
čiau savo dabardraugių galvų, 
lai yra utopija net ‘ pagalvoti 
apie tai.

Kapitalistinė propag’anda.

Neužginčijamu dalyku yra 
tas, kad darbininkų vaikų di- 
žiuma baigia savo mokslą še
štuoju pradžios mokyktos sky
rium. Statistika įįįktTfilmai įro
do, kad šitą staigų mokslo nu
traukimą priverčia , padaryti 
ekonominis būtinumas, tėvų lai
kymas, ar savęs paties, švie
timas yra priverstinis, iš vaikų 
nereikalaujama, kad jie eitų 
mokslą aukščiau šeštojo sky
riaus. šitos švietimo apšties 
kapitalistų tikslams užtenka 
Naujovinėj pramonėj sudėtinė

mašinija atstoja buklumą. Ačiu 
tam vidutiniam vergui užtenka 
mokėti paskaityti, parašytDir 
turėti pradinį supratimą apie 
skaitmenis, šita minima yra 
tik techninė pažintis vaikams 
mokinti ir yra tik menka viso 
mokinamojo mokslo dalis. Di
desnė pradinėse mokyklose mo
kinamojo mokslo dalis, yra aiš
kus kapitalistinių idealų ir pra
dų mokinimas. Tolesnį jauno
jo darbininko švietimą propa
gandos pagalba atlieka kapita
listinė spauda ir kitos tolygios 
nupuolę kapitalistinės įstaigos.

Apšvieta nepasiekiama.
Aukštesnė apšvieta didžiu

mai januomenės nepasiekiama. 
Labai maža kas iš darbininkų 
valkų įstengia iškilti aukščiau 
pradžios .mokyklos. Jie gali 
mokytis techninio mokslo tikė
damies patapti specialistais ko
kioj pramonės šakoj, šituo 
budu.jie tikisi iškilti aukščiau 
klasinės kovos. Jie mano, kad 
didesnė jų darbo pajiegos vertė 
suteiks jiems didesnį užmokės
iu. Bet jie daugiausiai apsirin
ka.

Užtenka paviršutinai prisi
žiūrėti, kad pamatyti, jog kapi
talistų klasė dabartiniu laiku tu 
ri išlavintų specialistų kiekvie
name darbe daugiau negu jai 
reikia; šitas antviršis toli pra
neša jų reikalhvimus specialis
tų iki jų kaipo kapitalistų bū
ties pabaigai. Aišku, kad la
bai maža jaunųjų darbininkų 
sugebės iškilti į patinkamesnį 
darbininkų klasės skyrių. Ar
čiaus prisiziui'čjus bus matoma, 

kad didelė daugybė tokių speci
alistų dirba' po šiai dienai 
toj pačioj lygmėj, ką ir neišla
vintieji darbininkai ir gauna 
tokį pat užmokesnį.

Lengva, matyti, kad jaunieji 
darbininkai tokiomis ambicijo
mis randa nepasisekimą. Nėra 
naudos turėti tokie ti'oškimai. 
Jauni darbininkai kaipo viene
tai negali savo būtį pagerinti. 
Darbininkai v gali pagerinti sa
vo būtį tik kaipo klasė ir jau
nieji darbininkai kaipo klasės 
vienetai turi eiti išvien su dar
bininkais kaipo visuma.

Jauno darbininko uždavinis.
Jauno darbininko uždaviniu 

yra visa širdžia atsiduoti jaunų 
darbininkų kovai už laisvę su 
kapitalistine tironija. Kapitali
stinė priespauda nesibaigia 
vien prievartiniu darbininkų pa 
verginiu.1 Jos nagai yra apglė
bę viską. Jos pasalios klasinės 
idėjos ir pradai yra priespauda 
jaunų darbininkų protams. Ka
pitalistų švietimas yra subteli- 
nis ir kaipo toks yra nuodug
nesnis negu darbininkų darbuo
tės stabdymas. Darbininkai 
beht mato klasines jiegas stab
dančias jų darbuotę. Bet ka
pitalistinis švietimas savo ne- 
tiešumu) ir teisybės iškraipymu 
nuveda jauną darbininką prie 
darbų priešingų savo paties kla-* 
sės reikalams.
Reikia kovot su kapitalistine

- propaganda.
Todėl jauno*darbininko uždavi
niu yra kovoti su šituo nelabu 
jaunuomenės priešu — kapita
listine propaganda. Jaunasis 
darbininkas privalo ginti savo 
klasę protiniais ginklais, kito
kiais negu kapitalistiniai — tei
sybe. Visur jauniems darbinin
kams turi būti parodyta kapi
talistinė visuomenė tįkroj jos 
šviesoj. Jaunuomenė turi būti 
pasiekta pamokomis, paskaito
mis, masiniais susirinkimais ir 
individine propaganda, aiškiai 
išdeda^ darbininkų klasės 
troškimus.

Tai tokis kelias jaunam dar
bininkui. k-— V. L.

< r“----------------------------- —'— n.
DR. A. MONTVID

Moteris Gydytojas Ir Chirargaa 
2* Eaat Waahingtoa St. 
Yalandoa: nuo 10 iki 12 ryte.

Tolephono Central 8862
1824 Wabanaia Avė.

▼alandosi nua 6 iki 8 vakare 
Kadencijos tek Kedzlo 7711

O Atspėk! Atmink! O
Pasakyk!

A

VIENA TŪKSTANTI MISLII

Dabar Turi-Tą Progą

Susiūtas, bet ne drabužis, 
su lapais, bet ne medis, 
ne žmogus, o viską pasakoja.

Atmink kas tai?

Tik ką dabar tapo atspaus
dinta didelis rinkinys, kokio 
dar niekad nebuvo, lietuvių * 
mįslių—vienoj didelėj kny
goj vardu

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai pirktą, 
pirma buvau tėvo duktė, 
paskui tapiau tėvo motina.—

Atmink kas tai?

MĮSLIŲ KNYGA
1

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 lietuvių mįslių 
— naujų ir senų — su palyginimais prie kitų kalbų 
mįslių. Kiekviena mįslė yra žingeidi istorija pati 
savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

4

žingeidžiaųsio skaitymo šalitinis. Ir jaunas ir se
nas naudosis MĮSLIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet 
nuolat, prie kiekvienos patogios progos — sueigo
se, pasišnekėjimuose, pasijuokavimuose, prie ginčų, 
prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

i

r

Jos Kaina Tik $1.00
Jos Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsdamas
* /

$1.00 į Naujienas. ' 1 <• .t V ~' * V A 1 2 4.-. 1 • . Ii i. I tiri Į * 4 u J

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street \ 

) Chicago, Illinois

Kuponas
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.

Gerbiamieji:
Čia indedu $1.00 už kuri prašau atsiųsti man 

Mįslių Knygų šiuo adresu:
Vardas pavardė .....................................................



*
* » 1 ' X

»

CHICAGOS
ŽINIOS

V. K. RAČKAUSKAS 
CHICAGOJE.

šiandie atvažiuoja Chicagon 
p. V. K. Račkauskas ALT. San
daros prezidentas.

Chicagos Tautininkai 
kvietė pas save Sandaros prezi
dentų tautininkų partijos rei
kalais, 
ros Politinio Fondo 
posėdžiai, tautininkų 
rencija, pora 
bei pokilis. 
Račkauskas

užsi

keliui keletą 
kolonijų.

čia žada būti Sanda- 
Komiteto 

konfe- 
viešų prakalbų 
Panedėlyje p. 

išvažiuoja atgal 
užsukdamas pa- 
lietuvių Rytinių

Dailės paroda Art Institute.

Art Insti- 
gan avė.

Ketverge po pietų su orkes
trą ir užkandžiais atsidarė dai
lės kurinių paroda 
lute (Muzejuj Mi< 
ir Adams gat.)

šių parodų surengė Chicagos 
Dailininkų Draugija. Parodoje 
yra iškabinta apie pora šimtu 
su viršitiu tapybos ir apie šim
tų skulptūros kurinių. Tapyba 
galima padalinti į keturias 

rųšis: reale, “mo- 
dekadentiškoji ir

skirtingas 
derniškoji, 
<Hhibolinė

ši pinota tos pačios Dailinin-

Nors joje daugiausia 
o mažai 

bet užtai

tingesni
yra laukų vaizdelių, 
simbolinių kurinių, 
geriau suderinta.
ra turi daugiau reikšmės negu 
paveikslai.

Lietuviams patartina atsi
lankyti ir pamatyti paveikslus

ir skulptūrų, nes tai yra labai 
svarbus dalykas, taip kaip 
muzikaliai koncertai arba 
atras mums duoda kų nors 
teresingo ir gražaus.

, — Busiantis dailininkas.

ir 
te- 
in-

Kaltina kalėjimo viršininkus už 
O’Comnor pabėgimų.

Chicago Crime Comntission 
komisijos naciai srtvo ratyrte 
apkaltina kalėjimo viršininkus 
už (yConnor pabėgimų iš kalė
jimo.

Norėjo nužudyti Borowskj.

Raymond Obendorf, 25 me
tų amžiaus, 1327 Fulton gat., 
norėjo nušauti Borowskį, 
Chicagos Muzikos kolegijos 
prezidentų ii’ kompozitorių. Jis 
iššovė keletą šūvių ir jo revol
veris sugedo. Tada jis pribė
gęs prie Boro\vskio ėmė ’jj mu
šti. Borowski tik lengvai su-

Obendorf buvęs tris melus 
Borortvskio raštininkas ir pas 
jį tūla laikų mokinosi. Sako, 
kad jis, Obendorf, norėjęs iš- 
pavydo Borowskhii mirčia at
keršyti.

CICERO.

Illinois Valstijos Free Emp- 
loyment Bureau žada uiuo se
kamo mėnesio pirmos atidaryti 
savo skyrių Ciceroj, prie 18-tos 
ir 22-ros gat.

Norėjo nusižudyti keturių 
vaikų motina.

Marshtiekl avė 
motina, bandė nusišauti, 
tik pavojingai susižeidė.

Sako, kad neturtas jų prie 
privedė.

keturių vaiku 
bei

to

Musų Moterims

1167

Moterims ir Merginoms Suknia — 
• No. 1167.

Jautiena ir ryžiai.

Prikimšta jautiena.

ta

lo. Ryžių turėtų bpt daugiau 
mėsos.

Labai sotus ir pigus valgis^

Norėtume šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo g4||tų 
moterys ir merginos kuo daugiau pa

 

sinaudoti. O\fai galėsime padaryti, 

 

jei turėsime berhįradarbių iš pačių 
musų skaitytojų ti o. Deltogi kvie
čiame bendradarbia ’ moteris, mer
ginas, kurios ką nus4ų ano ką gero 
žino kas butų naudin ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rašihėja ir ckiTi- 
nasi savo žiniom su kitomis skaityto
jomis — Vedėja.

Sukapok užtektinai šaltos atlėku
sios jautienos, kad padaryti du puo
duku. Ištarpink puode arba gilioj 
skauradoje šmotą sviesto taip didelį, 
kaip kiaušinis. Kuomet sviestas 
pradės net parasti pridėk cibulį su- 
piaustytą į riekutes ir viryk svieste 
iki pagels. Tada įmaišyk 2 dideliu 
šaukštu miltų ir 1 puoduką verdan
čio vandenio. Gerai išmaišyk: kuo
met bus gerai paviręs, pridėk mėsą. 
Leisk kartą gerai užvirti, pridėk pa
gal skonį druskos ir pipirų.

Turėk gatavą kiek nori išvirtų 
karštų ryžių, ant tdrielkos. Užpilk 
mėsą ant šių ryžių ir padėk ant sta
lo. Ryžių turėtų būt daugiau negu

steak)

Labai daili yra ši suknia su ilgu 
liemeniu ,ir plačiu diržu, kurs susi- 
mezga užpakalyj.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1167, 
sukirptoj/’mieros nuo 36 iki 44 colių 
per krutinę. S.ukniai 36 colių mie- 
ros reikia 3% jardo materijos 36 c 
pločio, ir % jardo 36 col. materijos 
apvedžiojimui.

Norint gauti tokiai sukniai su-' 
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
konvertą karju su 16 centų (palte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
S L, Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern OopJ- 
1739 S. Halsted St., Chicugo, IU.

čia idedu 15 centų, ir prašau at
siųsti nvan piy^zdį No. 1167.

Mieros ....... .T..... colių por krutinę

, 1 svarą jautienos (round 
mėsa turį būti lygio storio. Nu
plauk taukus. Sumaišyk 4 didelius 
šaukštus duonos trupinių % šaukštu
ko druskos, vieną aštundalį šaukštu
ko (žiupsniuką) pipirų, pusę šaukš
tuko sutrintų šalavijų, 1 šaukštuką 
sukapotų cibulių. Pridėk gana pie
no sušlapinti mišinį. Nušluostyk 
jautieną su šlapiu čystu audeklu, už
tepk virš paduotą mišinį lygiai ant 
mėsos, suvyniok it surišk ją. Tada 
susitik gajus, kad košė neišbėgtų, 
įdek į blėtą kurioj paprastai kepama 
višta ar taip dideli šmotai mėsos, ir 
pripilk blėton truputį vandenio. Kepk 
apie tris bertainius valandos, tankiai 
apliedama mėsą skystimu. Reikia 
valgyti su obuolių koše.

Jautiena su pakepinta duona.

(Vardas ir pavaldi)

(Adretas)

(Miestas ir Valst)

Įdėk į skauradą 1 didelį šaukštą 
sviesto ir vieną labai smulkiai su- 
piaustytą cibulį. Spirgink iki cibu
lis bus pajuodęs. Tada pridėk 2 
paukštu tlažalo (gravy) atlikusio 
nuo kepimo' jautienos ar kitos me- 
sos ir 1 puoduką verdančio vandens. 
Pridėk du puoduku sukapotos atlie
kamos kepintos jautienos žiupsniuką 
sausos muštardos, pipirų ir druskos 
pagal skęgį. Leisk užvirti, tada pri
dėk šaukštą miltų ar “corn starch”, 
išleisto truputyj drungno vandens. 
Padėk skauradą ant vietos kur ugnis 
neperdaug karšta ir virink apio pus
valandį. f

Kuomet bus gatava, išpilk mėsą 
ant tam tikrai pritaisytos (džiovin
tos — toasted) duonos rieškučių ir 
padėk ant stalo. Labai skanus val
gis. - * X ■ i I |j

w R» W ir

Geresnių nesuradę, susitaikė.

Išgyvenę 16 metų po persi- 
skyriinui, James Lints, 57 me
lų aminus ir Bertha Lints, 48 
metų amžiaus, nusprendė vyt 
apsivesti. Sako, kad juodu ne
begalėjo sau geresnio nei geres
nės susirasti, tat ir susilaikę iš- 
naujo...

—t—-***—» ’
Sudegė daug karų.

Vakar anksti rytų sudegė 80 
karų, kai užsidegė Devon ave- 
nue karų barnūs. Nuostolių, 
sako, padaryta daugiau kaip 
$1,5(KUH)().

Pabėgo su pinigais.

DOMAI NORTHSIŪIECIŲ
šiuomi pranešam visuomenei, kad mes atidarėm valgyklą-restau- 

raciją Northsidės apielinkėj, kur mes gaminami gardžius lietuviškus 
valgius.

Taigi, visus lietuvius kviečiamo atsilankyti ir persitikrinti gar
dumu ir pigumu valgių.

Del jūsų patarnavimo •

J. USSAS ir S. BALTRAITIS
1803 W. North Avė. ir kampas N. Wood St.

M^OR.HERZMAN^m'Į
IA RUHIJOB

Paraiklll aaa 1413 Ba. MalaKA 81.
Na. UU La HalaUl 81.

Starai Uatuviąjna linamaa par M 
DMRtv kaipo patyru Kydytajaa, ahl- 
ramia ir (Utuieris.

Gydo aitriai ir chr»nllko»-4«^/ 
vyrų, matarą Ir vaiką, pagal »aw- 
jauaiaa motodan K-Ray Lr Idtaklo 
alaktroa prietaicua.

Ofisas Ir Labaratarljai 183K W. i 
18th St., netoli Pisk St. H

VALANDOSi Nva 1S-—U ptetą, 
Ir nu* G iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Ganai 
8110 arba 367 !

fifaklimlai Draial 
959 - Drovar 418?

'GYVENIMAS: 8813 S. Habted Si. 
VAJU 0—10 ryta Ir 8—9 vsL yak.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
54 Centai už 100 Auk. 

arba
185 Auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike

Centrai Manufacturing 
District Bapk
State Bank— 

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

Charles Oschger, Indepen- 
dence State Banko, 3159 W. 
Hoosevelt rd., darbininkas pa
bėgo su $5,000.

Lietuvon ir iš Lietuvosl

LAIVAKORTES

Chicago

i

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

T«L Kedde 8902

Paminėjimas metinių sukak
tuvių ,
Frančiškaus Arlausko mirimo

Jau metai laiko praėjo, kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu ma
no brangiausias globėjas ir vy
ras. Mirė sausio 28 d., 1921 m. 
turėdamas 28 merus amžiaus. 
Velionis paėjo Kauno rėd.. Pane
vėžio apskr., Pumpėnų valsčiaus 
ir parapijos, Gustadalio kaimo. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Valeriją ir sūnų Pranuką, 2

broliu, 3 seseris Amerikoj ir 
2 Seseris, 3 brolius Lietuvoj.

Nedoras žmogžudys atomo gy
vastį ir suardė musų gyvenimą. 
Nors mirė, bet mano širdyje ne
užgęsta liudėsis n apgailestavi
mas mylimo vyro. Be tave nė
ra draugų ,nėra prieteiių! O 
kaip sunku yra man ir mažam 
Pranukui vieniems pasitikusiems 
be globėjo!. Lai būna lo>gVa 
svetimos šalies žemelė.

Aš sesuo, ant tavo kapo gėles 
graudžiomis ašaromis laistysiu; 
lai ŽA’di ant kapo retos ir lelijos, 
o tu ilsėkis ramiai jaunystės 
dienose ir lauk, kuomet pas ta
ve ateisime.

Mes jo daugiau aut šios ašaių 
pakalnės nematysime nei sutik
sime, todėl, giminės, draugai ir 
pažįstami atmindami tą liūdną 
dieną a. a. Frančiškaus mirtų 

šliaukykite ant pamaldų, kas
galėsite sausio 23 d. 7:30 vai. 
iš ryto į Apveizdos Dievo bažny
čią Chicagoje. širdingai kvipčia 
nubudę: moteris Valeriją ir sū
nūs Franciškus.

: PATRIOTIZMAS 
jį, Paččdumas turi būt 

pasargos žodis
■ I0WA STATE
■ SAVINGS BANK
■ Kapitalas ir Perviršis
■ $120,000.00.
J S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
5 SIOUX CITY, IA.

KRUPAS
Krupo baisus smaugiantis kįosulis 

užeina pačiame vidurnaktyj be jokio 
perspėjimo ir pasigailėjimo. Glessco 
prašalins krapą į 15 ininutų be vėmi
mo. Užlaiko kvėpavimo pereinamas 
vietas ir išmeta gličiąją nvedegą iš 
visos sistemos. Pasirūpinkit Glessco 
butelį šiandie, gaunamą visose vais
tinėse — 50c. butelis, bet kaip galit 
pamieruot dalyko vertę, kuris gali iš
gelbėti gyvastį?

a B>roGlessco
For Coughs, Coldsand Croup

NO >

1500
PRIČE 

$j5d

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvų, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mįerą, antrašų ir $1.50, o iš
siusime Circlet. Sizcs 34.to .1S, 

Namo Hygienic-Fauhion Instituto 
120 E. 16 St. New York., Dop’t M.

Waukegani) 
LfefuvIaP-

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų Linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas ■ 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku, ♦ i
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksą.' '
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j

. ' . 'f

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St

3514-16 Koosevelt RJ. 
Arti St. Lottis Ave^ 

CHICAGO. ILL.

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

laivakortes i visą pasaulį, 
namus, 

i
žemes, farmas ir bondsus.

666 W 18-th 
Chicago.

OFISAI:
St., 1439 S. 49th Court 

Cicero.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus | savo narna dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčią planas suteikiamas, jai norite. Mielai 
epkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I a c.
1G1O W. 47thSL Tel. Doulevard 1K92 Chicago. III.

Kurse 
for Little lite Saule nudegus nosj

Vartok apsčiai šaldančio

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškai.

Norėdami SIŲSTI PDUGŲ 
savo giminėms LIETUVON, v 
kreipkitės į J. E. Bruževi
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
WaukegaiL III.
TO j iM a a ltįti ni u»rrri

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

t
Pinigus iš Rockfords 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
ską, Rockford Real Es 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pv 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimų pilnai atsfb 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, UI

Pinigai Iš
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar ciraf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini- 
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 MUwaukee Av&, 

Kenosha, Wia.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

■BB HM MB BMinBBI W ■■ riHMI
T. Puilman 6480

i. SHUSHO 
MRKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. Stote St. 

Chicago, UI.
s&EKn nsu na ■■

DR. CHARLES SEGAL
1 raktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriški,, Vyriškų' ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki
5 val/po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

----------- ----

DR. S..BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofmas 2201 W. 22nd St., kampa* S.

Leavitt St. Tek Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd SL 

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

, Tel. Auatto 737

j DR. MARTA
j Dowurr—sass.
j Kątlk acgrlU H Callfoniiju Ir
| vii tą* <av* pralrtikavfTną pa *«,

JMžI EarrUua BL
. Val*Md0<ii 3—li kandleną fe 1—1 

vakar*) lUHriant nadt]dienia*.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolią ir be operaciją 

3347 Emerald Avė.
9 Dd 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
« TeI.i Boulevard 9897 

»T81 W. 18-tą gat. iki g rak.
Tek: Canal 279V---------------------- —

Telephone Varde 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuč 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 ilų 9 v. vak.
3325 So. Halsted Stn Chicago, III.

Telephone Boulevard 5061 ,

Dr. A. Juozaitis j
DANTISTAS

Valandoa: nuo 9 ild 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karai* 6—9. Nedėk pagal sutarimą.

So. Halsted Su, Chicago, JUL

Telefoną* i Boulevard 7041

DR. G. Z. VE2ELIS
Lietuvi* Deatlsta*

OTŲ Bbntb Afkhni

* bjrM 47-ioe gaivia'

PRANEŠIMAS

Or. G. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas *
2201—W. 22nd St., Rąmp. Leavitt

Phone Canal 6222 
įsteigė savo ofiso pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.

Traukiama X-spindplių payeiks- 
lai ^suradimui įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.



MIKO PETRAUSKO

oras buvo šaltas ir

NAUJIENOS, Chicago. UI
■p

Pėtnyčia, Sausio 27 d., 1922

Atsiimkit laiškus iš Pašto PRANEŠIMAI. Mi)i ilAIIBINIMįl PARDAVIMUI

dar 
M. 
to

Petrausko koncertą perei- 
trečiadienio vakarą publi- 
atsilankė taip skaitlingai, 
erdvioj Bohemų salėj vi- 

kedės buvo užimtos žemai 
ir galerijoj.

Programas prasidėjo gerokai 
vėliaus negu buvo skelbta — 
napakenviama lietuvių' vakarų

šie laiškai yra atėję iŠ Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 

■ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcrtised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

Chicagos ir Apniolinkėa L L. Pasko
los Apskritis laikys metinį susir! Li
mą sekmadienį, sausio 29 d., 2 vai. po 
pietų šv. Jurgio par. salėj (Bridge- 

(porte) Teiksitės būtinai visi susi
rinkti, nes bus renkama nauju valuy 
ba šiems metams,

Pirm. J. A. Mickeliunas, , 
Sek r. E. Statkienė. •

Lietuvių Neprigutmingo Kliubo me
tinis : usifinlcimas įvyks šeštadienį, 28 
sausio, 7:30 .v v. Aušros svetainėj, 
3001 So. Halsted Str. Draugai, ma
lonėkit visi susirinkt paskirtu luku, 
nes turim išrinkt <h’.ila’ninkuj baliui, 
kuris įvyks 2(5 vasario Mildos svotai- 
nėji— Pl ot Rašt. J. M. Vainauske h.

V1KŲ

Keikia pažymėti, kad artis
tai, būtent p. Petrauskas ir p. 
Pocienė, šiuo kartu turėjo ne
laimės “pagauti šaltį”, deltdgi, 
suprantamas dalykas, dainuot 
jiems pažeistais dainuojamai
siais instrumentais buvo nelen
gva ir negalėjo duoti to, ką bu
tų galėję duot sveikais ir pil
nai 
Poni 
savo, 
buvo
dus, užtat visai šauniai ir gyvai

nustatytais instrumentais. 
Pocienė vistik pastate ant 

Kad “Rudens lapai“ ir 
kiek pagelto, ir nuobo-

1 Abecassis JL T. 
6 Antonajtis Anton B. 

Austini Petrui 
Augustinas Deminikas 
Auskalnes Marijona 
Baldauskas W. 
Rasinskieni Marijona 
Bowszys Wincenty 
Brazauskas Juozapas 
Brusas Juzapaą 
Buinarui Antonui 
Burneiniui Ipolitu 
Jasaitaitč Aleksandrą 
Cenipas Justinas 
Cibauckos Vilim 
Lukasaviciui Mateiwi 
Daraskevich K. 
Daubor Zofija 
Daukuįi Antono 
Dirgeli a Frank 
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nellę. Tas visa atlygino.
Janušauskiene šiuo 

dainavo “pasirinkdama,0 
bu t pagal upę, ir tas jai

Poni 
kartu 
tur- 

gerai
išėjo. Poni Valerija Bučienė su 
jausmu padainavo Birutes ari
ją “Dievaičiai, dievulėliai” ir ari 
ją iš “Madame Butterfly.“ 
Tai visi dainininkai. Pianistas 
p. A. Pocius, Kurs didžiumai 
dainininkų aktynjKinavo, davė 
dar Saint-Saenso “Allegro Ap- 
passionato” įnterpreaciją ir 
Etude dc Concert-‘McDowello. 
Pianistė p-lė B. Nausėdaite, 
kuri kai kurias daininkes paly
dėjo, paskambino dar Gounod- 
Raffo “Valse de Juliettę”

Dar vienas dalykas žymėti
nas, tai blogas publikos užsilai
kymas laiku programo. Rodos, 
tokiuose vakaruose publika pri 
valetų šiek-tiek rimčiau užsilai
kyti. Ypatingai labai peiktina, 
kad\dar artistams nepabaigus, 
pradedama ra komis ploti. Toks 
elgęsis netik klausytojams ner
vus gadina, l>et blogai atsilie
pia ir į artistus.

— Ten buvęs.

ogai atsilie-

NORTH SIDE.

kaipJau kelinti metai, 
Nortbsidiečiai naudojasi * viešu 
knygynu ir prie knygyno pri 
klausančia svetaine. į knygyną 
susirenka pasidkaityti laikraš
čių ir naudingų knygų, o į sve
tainę — ant prakalbų, diskusi
jų ir tam jVanašiai. Taipgi sve
taine naudojasi vaikų draugijė-

lietuvių

orkestrą.
Nors svetainė nedidelė, bet 

labai naudinga ir paranki, ka
dangi jinai randasi 
apgyvento] vietoj. K
gynę taip ir svetainę užlaiko 
draugijų .Sąryšis bet prie dabar 
tinią (brangenybių pasidaro daug 
išlaidų, o ypač pakilus rendoms 
nesvietiškai. Taigi kad pagelbė
jus Sąryšiui, Pirmyn Mišrus 
Choras rengia koncertą ir ba
lių sekrųadienį, sausio 29 die
ną Knygyno svetainėje 182Z 
VVabansia avė. Vakaro pelnas 
skyriamas Knygyno palaiky
mui.

Visa progresyviška visuome
nė kviečiama kuo sl^aitlingiaip 
sia atsilankyti ir paremti Kny
gyną, kuris kiekvienam reika
lingas. Atsilankiusieji pralei
site linksmai vakarę.

— Northsid ietis.

(Apgarsinimas)

BULGARIŠKA KRAUJO 
ARBATA

Imk Šutintą karšta einant gulti 
PAGELBSTI GAMTAI

UŽMUŠIMUI SLOGŲ
Apsaugojimui nuo influenzos
SutvarkfmUi jaknų
Bulgariška Kraujo Arbata susideda, 

iš tyrų žolių. IJos sutirština, padaro | 
raudoną kraują gįslose, priduos tvir-

T. M. D. 22 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį. Sau
sio 29 d. 1 v. po pietų Fellowship 
svet. 831 33-rd Place. Pasistenjfr- 
kim užsimokėti mokesčius, "■piHTi- 
šyt naujų narių ir atsiimkit knygas 
“Kitas Karas“. Už kelių mėnesių bus 
užbaigtas Wells’o “Istorijos Braiži
niai’, svarbiausia 25 metų T. M. D. 
sukaktuvių leidinys.

— Sekr. A. J. Mosgers.

REIKALINGI I DARBĄ SU- 
nianųs 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 konverto:

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

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, apgyventa lietuvių ir sve
timtaučių. Pardavimo priežastis, turiu 
kitą didelį biznį. Kreipkitės:

626 W. 18th St.
Tel.: Canal 2964

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI 2 FLATŲ 5 ir 6 

kambarių, 4 metų senas namas; mau
dynė ,gasai, elektra, 36 pėdų lotas, 
furnace, pirmas floras, aržuolo tri- 
mingai. $800.00 cash, balansą $H0 į 
mėnesį. Rendos $80 į mėnesį. Kainu 
$7,300:00. McDonnell, 3517 Archer 
Avė

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU BROLIŲ PO VARDAIS: 

Vaclovo, Jono ir Kazimiero Paulaus
kų Šiaulėnų valsč., Stelmokų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą dėl žemės. At
sišaukite: Bronislava šiaudikieno 3791 
Archer Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI KARČIAM A, TIRS- 
tai apgyventa lietuviais. Biznis iš
dirbtas per 20 metų. Pardavimo prie
žastis, nesutikimas partnerių.

4530 S. Paulina St. 
Ant Town of Lake

VYRU REIKIA ŠIOFERIŲ DIDE- 
Ičn Taxi Co. Gali padaryti $150 j 
savaitę. Kapitalo reikia $400. Išmo
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ra alga; biznis. Chicagoj Bukie pat
sai bosu. Diamond Taxi Agency. 82 
W. Washington St. Room* 525

REIKALINGAS BUČERIS 
suprantantis savo, darbų. Atsh 
šaukite nuo 4 iki 7 v. vak.

1314 S. 49th Ct.
Cicero, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
restauranu, tarp didžiausių dirbtuvių. 
Parduosiu iš priežasties, kad pirkau 
kitą biznį su namu, tad šitą turiu 
greitai parduoti.

ANTANAS STUKUS,
1834 W. 89th St. Tel.: Lafayette 3230

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visas arba tik puse, labai gera 
vieta bizniui, 4 kambariai dėl gy 
veninio. Parsiduoda labai pigiai, 
nes yra didei svarbus reikalas 
parduoti 3159 S. Halsted St.

I
RAKANDAI

SUUTOK MOKĖJĘS RENDĄ!
Ateik ir pamatyk musų naujos ma

dos bungalovvs po 4 kambarius kiek
viena: skiepas elektra, gasas ir mau
dynės. Viskas puikiausiai padarytu, 
visi įrengimai sudėti ir apmokėti. Že
mos kainos. $500 Įmokėti, likusius 
kaip rendą; arti mokyklos ir 3-jų xat- 
vekarių linijos. 30 minutų iki vidur- 
miesčio.

Turime lotų puikiausioj vietoj ir ge 
riausia transportacija Chicagoj. Biz
niams ir rezidencijoms. Namus stato
me kokių tik kas nori su mažu j mo
kėjimu. Lotų kaina $200 ir aukščiau.

WM. D. MURDOCK & CO., 
4400 S. Kedzie Avė., arti Archer Avė.

Matykite Zevvert. Ofisas atdaras 
nuo 9 ryto iki 7 vak. taipgi ir nedėl- 
dieniais.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS ;

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSD VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburrt Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, 3138 S. Eme- 
iald Av., nut. rasi. J. V. Dimša, 
3242 S. Emerald A "*., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalkh f r. Kuzir.inc- 
kis, 910 W. 82rd Place.

-BRIGHTON PARK
Namas su saliunu pardavi

mui.
4510 S. California Avė.
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Gaubas Paimti 
Gecis Adam 
Getraici” Frarz Toni 
Grigas Waronikn 
Janiūnas Danielius 
Jokubauskis Jurgis 
Jogminu Juozapu 
Juška Stanislovas 
Kosmanskis Juzupas 
Katelo K. 
Kukauskis Stanislovas 
Litvinas Tnni 
T nkanski Boleslavas 
Maciauskic J. Jan 
Marilrie Marijonai 
Martinka Petras 
Moskauskns Tzidoris 
Miknaitis Pit 
Mikalauski« Anton 
Miksunas W. L. 
Paukšto A 
Pralenkia CMH 
Permininnc Barbora 
Pinkas Anuprui 
Porins Vaclovas 
Vilkos Povilas 
Pucbkorius J. M. s 
Ratinskio K^rolin 
Ragazinskuj Ignacui 
Rapsvs Antanas 
Rauba Wincentas - 

K od ainy s Gasparas 
Rimkus Parlas 
Femanatiskas Antanas 
Rudavicis Jonas 
Simonene Jaseno 
Šimkūnai Jozapai 
Sinkiane Jan 
Simokaitis Bruno 
Svelnis Frank 
Tarno,sotis Marcelis 
Urba Jurgis 
Valaneauska Petrai 
Varanis Kazvmes 
Walontvnoviciai Joseph 
Žalis Kazimieras 
Zįjis Anton 
Žirgulis Martinas 
Zytkiewicz Vincent

DAILININKAS APOLINA- 
ras šimkevičius-šimkimas gyve
nantis Kaune ant Mickevičiaus 
gatves No. 16 j ieško sa vo krikš
to tėvo, A. Barkevičiaus. v

REIKALINGAS BUČKIUS pa 
tyręs savo darbą, kalbantis lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai.

2602 W. 23 PI.

SUNAUS LIUDVIKOJIEŠKAU
Nainio, kuris prasišalino nuo manęs 
iš Pittsburgh, Pa.
Girdėjau, buk apie Ne\v Yorką randa
si ar pačiame New Yorko mieste. La

ibai malonėčia, kad jis pats atsišauk
tų arba žinanti kad praneštų, nes tu
riu labai svarbų leikala#

LOUIS NA1NIS,
107 Grantham St., N. S. Pittsburgh, 
Pa.

PARDAVIMUI
apie šeši menesiai. PARDAVIMUI BUČERNE i/ GRO- 

sernė, visokių tautų apgyventa. Biz
nis išdirbta per daugelį meti}. Par
davimo priežastis — partnerio liga. 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No
rinti padaryti gerą gyvenimą, kreip
kitės: 8856 Ix)we Avė., arba Tel.: 
Stewart 9074.

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

4 1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 2 KAMBARIŲ RA- 
kandai visai gerai, kaip nauji.

Atsišaukite:
ADOLFAS POCEVIČIA • 

1947 S. String St.
Iš fronto skiepe.

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: furnace šiluma, elektros 
šviesa, maudynės, cementuotas skie
pais ir viskas įtaisyta pagal naują 
madą. Parsiduoda ant labai lengvų 
išlygų, arba priimsiu lotą, automobi
lių arba kokį biznį kaip pirmą įmo
kėsimą. Atsišaukite pas F. J. Sze- 
nvet, 4217 Archer Avė.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“N A U J T E N O S”

-^SagSSy" "'II I m

Pranešimai /
LSS. 4-tos KUOPOS susiHn- 

kimas bus laikomas sekmadie
nį, sausi6 29, 10 vai. ryto 
RAYMOND CHAPEL Salėj, 
816 W. 31-st Str. (puse bloko 
nuo Halsted). Visi nariai pasi
rūpinkite susirinkti laiku.

— Sekretorius.

S. L. Ex-Karcivių 3-čios Kuopos 
sirinkimus įvyks penktadienį, 
27, 7:30 v. v. šv. Juigio svet. 
svarbių reikalų, visi nariai malonėkit 
atvykti laiku.—Valdyba.

su
gausiu

SLA. 36 Kuopos extra susirinkimas 
įvyks sausio 29 dieną Aušros svet. 
3001 So. Halsted St. antrą valandą 
po piet. Malonėkite visi^nariai atsi
lankyti, nes bus Centro viršininkų 
rinkimai ir balsavimas dėl įsteigimo 
prieglaudos namo.— Valdyba.

West Side. —D r. V. Kudirkos D-jos 
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
sausio 28 d. kai 8 vai. vak., Meldažio j 
svetainėj. Yra daug svarbių reikalų 1 
aptarimui tad visi nariai kviečiami 
susirinkti. — Nut. Raštininku*.

Susivienijimas Brid-Bridgeport
geporto Draugijų ir Kliubų laikys su
sirinkimą antradienį, sausio 31 d. 8 
v. v. Mildos salėj, ant antrų lubų. 
Visi draugijų atstovai ir valdybos 
būtinai susirinkite.

Nut. rašt. J. V. Dimša.

viešos prakalbos sekmadienį, sau
sio 29, St. Davis Hali, kampas 32-ros 
ir E merai Avė. Kalbės V. K. Rač
kauskas iš New Yorką.

šeštadienį, sausio 28. Sandariečiu 
konferencija Raymond Chapellėj, 816 
W. 3 Jma g v.. 8 vai. vak.

Sekmadieni, sausio 29, 6:20 v. v. 
Fellowship House salei, 831 W. 33rd 
Place, pokilis V. K. Račkausko pri
ėmimas. Rengia A. L. T. Sandaros 
25 kuopos Komitetas.

Vaistininkai visur pardavinėja
Arba prisiusime apdrausta naštų 1 i 

dideli šeimvnai baksą už $1.25, arba [........- ---------- -------- ----
3 baksus už $3.15. arba 6 baksus už j sybės Svetainėj sekmadienį, j^uaio 29 
$5.25. Ant’ašas: n. **. ovimvi%,, — -
Presidcnt Marvel Product Co., 4511 Knygynui palaikyti. Kviečimc publi- 
Marval Building, Pittsburgh, Pa, ką atsilankyti.—Komitetas.

North Side. — Koncertą ir balių 
rengia Pirmyn Mišrus Choras Lino-

JIEŠKAU puseserės Masaičiutėa, po 
vyru Kaminskienės, iš Lietuvos, Su
valkų rėd., Liudvinavo miesto. Pasku
tinį nuo jos laišką aplaikiau iš Brook- 
lyn, N Y., o dabar nežinau kur būva. 
Turiu svarbų reikalą. Teiksitės atsi
šaukti, arba kas ją žino, malonės pra 
nešti, už ką busiu dėkinga. Ona Si- 
danavičienė, po vyra Lelešiui?, P. O. 
Box 146, Frankfort Heighta, III.

PARDAVIMUI PULRUIMIS, 
7 stalai, geras biznis, parsiduo
da pigiai. Atsišaukite:

901J W. 1 ils. St.

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių geri rakandai. Parduosiu pi
giai ir galima gyventi tuose 

pačiuose kambariuose. Priežas
tis, pardavimo — savininkas va
žiuoji Lietuvon. Galite matyti 
bile laiku 3362 S. Lawe Avė.

PARDAVIMUI — 508 W. 81-st PI. 
5 kambarių medinis namas; ištaisy
ta gatvė ir apmokėta. Kairia $2,400. 
Jmokekit $500 cash, likusius rendo- 
mis. Kreipkitės: W. H. Brinkman.

8688 Vincennes Road

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Bartis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos Icrn. Ja- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas j Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

IJ ET U VIŲ LAISVES KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTES 
Valdyba: Pirmin. Ante Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4114 S. 
Califi-rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18tb st. 
ir Ant. Daujotis 2026 CanalpoPt 
avę.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
su bizniu, įtaisymai naujausios ma
dos; parduosiu pigiai. Atsišaukite:

2519 W. 43rd St.
Tel.: Lafayette 4472

JIEŠKAU JUOZAPO LAUCIAUS: Į . 
turiu svarbų reikalą (gavau žinių S. 
nuo brolio Karolio iš Lietuvos). Mel- ( Tel. Canal 1640 
džiu atsišaukti ar kiti žinanti apie jį 
praneškit žemiau pridėtu adresu.

PETRAS ŠATKAUSKAS 
10835 Edbrooko Avė. CHICAGO, III.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui geriausia bučernė ir gro 

šerne, kokia dar nt*buvo ant pardavi
mo lietuviams, verta $2,500.00, bet tu
riu pigiai parduoti — priežastis—ap
leidžiu miestą; randasi prie Canal- 
port netoli Union Avė. Kreipkitės 

Tuponich, 1315 W. 18th St.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU VAIKINO ARBA NAš- 

lio, kuris mylėtų Važiuoti į Lietuvą, 
ten apsivesti su našle turinčia savo 
gyvenimą, 
žiaus, geros 
ne. Malonėkite __ __ ___  ____
jant Box 529, 1739 So. Halsted St. 
Chicago, Ilį.

PARDAVIMUI SALDUMYNU IR 
n važų daiktų krautuve. Gera vieta, 5 
kambariai pragyvenimui, pigi renda. 
Noriu parduoti greitai, nes turiu ap
leisti Chicago. Atsigaukit:

125 W. 107 St., Roseland, III.

BEKARNĖ ' PARDAVIMUI, 
Moteris yra 37 metų am-1 biznis gerai išdirbtas, vieta tirš- 
■ite atsmaukti Sre'noJ tai 1‘etuvių apgyventa, lietuvis 

—..... ■ 1 duonkepis, gali daryti labai ge
rą biznį; 3601 Emerald Avė. 

/ • ■ — —> ■ II I—l. —M. • M. 
PARDAVIMUI GROSERNĖ 

ir daugelis kitokių daiktų, biz
nis eina labai gerai.
visai pigiai, nes esu ligos pri
verstas apleisti biznį. Atsišau
kite: 3656 S. Union Avė.

JIEŠKAU VARINO, KURIS UIš
varinių atsiimti iš Lietuvos merginą. 
Mergaitė yra 19 metų, aukšta, gel
tonplaukė. Jos tėvukai ilgai Ameri
koje gyveno, bet dabar yra abu mi
rę Vaikinas ar našlys atsišaukiantis 
neturi būt senesnis kaip 35 metų. At
sišaukite adresuojant Box 530, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, 111*.

.. .................... ............... ...... W ■ 11 ■■■■■■>

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠ.RENDAVOJIMU1 KAMBARIS 

vienam arba dviem vaikinam, be val
gio. Kambarys švarus, visokį paran
kamai garu apšildomas, elektros švie 
sa, maudynės ir telefonas.

VANDA LAUSIMAlTIS, 
3252 S. Halsted St., ant 3-čiu lubų 
Tel. Yard 3001.

JIEŠKO PARTNERIU.
RIKALINGAS PARTNERIS, KU- 

ris sutiktų suorganizuoti kompaniją 
naujai išrastam dalykui, su kuriuo bu 
tu galima gerai pasioelnyti. Tokia 
kompanija į nve*us 'a>ko padarytų ke
lių šimtų tūkstančių dolerių pelno. 
Žingcidaujanti orųai izavimu tox:? pei 
n‘ go biznio, malei ikite atsišjukti 
ti-G’i’Ufe laišku Naujienos 1739 So. 
Halsted St., Box 528, arba Tel.: Lafa
yette 1044. %

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ ir NE- 
patyrusių moterų popierių sor- 
tavimui. Kreipkitės:

1451 S. Peoria St.

Parduosiu

PARDAVIMUI puikus groseris lie
tuvių ir kitų tautų apgyvento  j vietoj, 
prie Šv. Kryžiaus bažnyčios ir tarp 
dviejų mokyklų. Priežastį pardavimo 
patirisite ant vietos. Meldžiu atsi
šaukti: 4536 S. llermitago Avė.

PARDAVIMUI 1?ARBERNfi, LA- 
bai pigiai 4610 S. Marshfield Avė. 
Kreipkitės kas vakaras po numeriu 
4739 S. Honore St. Tol. Lafayette 
5964

PARDAVIMUI BUčERNE ir GRO- 
sernė ant Town o f Lake, beveik vienų 
lietuvių apgyventa: 1 ice box veltas 
$500.00, trejos vogos, (skalse) —$400. 
2 geriausi show rasai, vertes $200.00 
4 counterei po $50.00. Visos lentynos 
atakas ir viskas kas yra Store. Par
duosiu už $1,175.00. Atsišaukite grei
tai: 4537 S Paulina St

PARDAVIMUI BUČERNE ir GRO- 
seraė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. 1 arduosiu pigiai. 
Priežastį pardavime patirsii ant vie
tos.

2722 W. 47th St. 
Lafayette 5864.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERA 
vieta, biznis nuo senai išdirbtas, ly- 
sas ant 3 metų, tarpe 2 didelių dirb
tuvių didžiausias stry.tkarių privažia
vimas iš visų miesto kraštų. Kas ši
tą vietą nupirks, tas nesigailės. Prie
žastis pardavimo— savininkas turi 

—,' 2 bizniu. 2607 S. Halsted St.
REIKALINGA Moteris ap

žiūrėjimui 2 vaikų ir namų; ge- 
rui-ras mokestis, 

m a s.
JOSEPH

660 W.

boardas ir

GIRICH, 
14th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj; biznis išdirbtas, tarpo lie
tuvių, lenkų ir kitų tautų. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastis —turiu 
du saliunu. Vienas po No. 3355 'So. 
Morgan St, o antras 4250 So. Ash
land Avė.

H. H. Von Schlick, i d. Visas pelnas skiriamas Viešajam bas.

REIKIA MOTERŲ SORTAVIMUI 
skuduru. Gera alga, nuolatinis

Kreipkitės:
COOK & RUBIN,

2643 W. Roosevelt Rd.

dar-

PARDAVIMUI SALIUNAS, PUSE 
arba visas su barais Kas norės, ga
lės imti ir namą. Svetimtaučių ap
gyventa vieta ,biznis gerai eina. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos.

927 W. 64th St.

RETAS TOKS BARGENAS
Oakland 5 pasažierių touring auto

mobilius, geriausiame mechaniškame 
padėjime. Tajerai kaip ir nauji, šis 
automobilius tik-ką perėjęs dirbtuvę, 
pennalevotas ir nikeliuotas, faktiškai 
atrodo kaip naujas automobilius.

Padarėme specialę kainą ant šito au 
tomobilio ,kad pardavus šią savaitę 
už $400 pridedant ekstra taijerį ir vi
sus reikalingus įrankius.

Lengvi išmokėjimai 
Dirbtuves brenčius 

OAKLAND MOTOR CAR CO , 
2125 Michigan Avė. Tel. Calumet 4310

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

C. P SUROMSKI
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
Hudson Sedan, 7 pasažierių; labai ge
rame stovyje. Didelis bargenas, už 
$875.00. Visai kaip naujas. Galima 
matyti prie gąsdino stoties, 2100 S. 
Laflin St.

I

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI —447 E. 44th St., ar

ti Grand Boulevard; 3 aukštų ir 
skiepas mūrinis1 namas ir akmens 
namas 3 flatų, 7, 8 ir 8 kambarių, 
apšildomas. Cash $3,500. Kaina 
$13,500.

PARDAVIMUI—618 W. 26th St., ar
ti Wallace St.,.,3 aukštų ir skiepas 
mūrinis nainasį akmens namas 3 
flatų, 7, 8 ir ^kambarių, pečiaus 
šiluma. Cash $2,500, kaina $9,000

PARDAVIMUI — 2826 Emerald Avė.. 
2 aukšti; ir skiepas mūrinis namas, 
2 fl. ir garadžius, 2 šeimynų ant
ras aukštas, 7 kambariai pinuam 
flore. $2,500—Kaina $7,500.

PARDAVIMUI —šiaurvakarinis kam 
pas Emerald Avė. ir W. 25th PI., 
2 aukštų ir ^skiepas, mūrinis na
mas; 6 fialai 5 ir 4 kambariai kiek 
vienam. Cash $2,500. Kaina $6,500. 
Turime paskolos ant aukščiau minė
tų praperčių ir dabartiniai savinin
kai npri dapar parduoti, kad išly
ginus savo tėvų palūkanas.
ŠIE YRA TIKRI IR SENŲ LAIKŲ 

BARGENAI ir NE YRA AUKŠTOS 
KAINOS.

Taipgi 3057 S. Halsted St. Krautu
vė ant rendos 25x75. Galima užimti 
apie kovo 1.

KOCH & CO., 
2603 S. Halsted St.

Tel.: Yards 1148.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ PUI- 
kus mūrinis namas, su (“hardware?) 
bizniu. Priežastis pardavimo, važiuo
ju į kitą kraštą. Parduosiu labai pi
giai. Atsišaukite:

P. A. LEMONT ,
5133 S. Halsted St.

LIETUVIAI, TĖMYKIT!
Norėdami pirkti faunas, kreipkitės 

prie musų, o atrasite teisingą patar
navimą ir tikra linkę iimą. Mes paty
rėme agentų šelmystes, tad praneša
me, kad apsisaugota nuo ju. Mes pa- 
tarnauslm viengenčiams, čia randasi 
agentas, kuris Chicagoj iš \vholesale 
medų pardavoja ir sako, kad Hart, 
Mich. medus.

. F. STANKEVICH,
R. F. D. No. 2, Hart, Mieli., ūkininkas

PARDAVIMUI ŠEŠIŲ FLATŲ 
plytų ir medžib-namas, 26x160. $1,700 
išleista ant pataisymo; pardavimo 
priežastis—našlysta. Kaina $5,150. 
$1,500 cash. Rendos $960..

McDONNFLL, 
3517 Archer Avė.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTES Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Sutrinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avemlc.

MOKYKLOS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. ^Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalan 

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P-lis E. KAZLAUSKAlTfiS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti I» 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St^

Tel:. Ilarrison 1421. Chicagc

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.

Specialia vakarinės klesos biz- 
tiiavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitės ypatiikai arba rašy
kit išlygų paklausdami. s

Sara Patek, pirmininkė.
..................... ................ , i. .n.. ■ . >

Vakarinš Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.

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

Sunaudokite liuosus vakarus pusi 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago, III,

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TES valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Aubum 
ave.;nut. r^št. Kaz. J. Denvereckią 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Tcoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadieniert^aka- 
rą Urbono salėj 8338 S. Ąuftum 
avo. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTES PALAIMINTAS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontroles rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikiiu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko sajej 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KTJUBO 
SAVITARPWĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 4n*etams: — Pirm. A. 
švelnia 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Janų^kevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valam 
dos 6—8 vak.).— ReguliarĮniai su- 

• sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 vi v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia,
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avo. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pčtnvčia, vakaro, 
TarnuiiunienSzs svet. 1747 S. 49th 
Averiue,

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P.4R T.
KLIUBO Valdyba 1922 metams: 

Pirm. A. Kadževskis 1143 Bermvn 
Avo.: padėjėjas A. Sabeckis 1/940 
W. North Avė.; nut. rašt. M. Bud- 
revich 1626 N. Oakley Blvd.; iždin. 
M. Baiga 2951 W. Pershing Rd . 
kontr. rašt. J. RadiŠaųskas 1712 N. 
Lincoln St. Susirinkimai laikomi 
pirmąjį ketvirtadienį kiekvieno mė
nesio TJuosybes svet. 1822 Waban- 
sia avė., 8 vai. vak.

LIETUVIŲ POLTTTšKASTR PAŠEt 
POS > KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.: 
Vico-pirm. Aht. Salemonavičo, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.;* Turto 

^•ašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca
lifornia Avė.; Kontr. rašL St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio avet., 1750 S. Union Avė.




