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Vokietijai gresia visuo 
tinas streikas

Persekioja geležinkeliečius
I 1 '

Francija prisibijo Rusijos

Vokietijai gręsia gene 
ralinis streikas

Darbininkai grūmoja streiku, 
jeigu Ebertas neatšauks sa
vo proklamacijos.

BERLINAS, vas. 3. — Vo
kietijos darbininkų unijos 
šiandie įteikė valdžiai ultima
tumų, kad jei prezidentas Eb
ertas neatšauks savo prokla
macijos, uždedančios dideles 
pabaudas ant streikuojančių 
geležinkeliečių, bus paskelbtas 
visuotinas streikas.

Visuotinas streikas turi pra- 
šiąnakt. Jeigu jis įvyks, 

jis tikrai padarys įtakų į Eu
ropos politinę padėtį. Jeigu su
streikuotų ir Ruhr klonio an
gliakasiai, Francija veikiausia 
tuo pasinaudotų ir tą klonį 
užimtų. x

Dabartine Vokietijos valdžia 
išsilaikė tik pagalba visuotino 
streiko (kada Kappo kontr-re- 
voliucionieriai buvo jų išviję 
iš Berlino) ir jos dabartine ko
va *su tokiu pat streiku bus 
sekama su dideliu įdomumu.

Prezidentas Ebertas pasitiko 
geležinkeliečių streikų paskel
bimu bausmių ir konfiskavi
mu geležinkeliečių unijos iž
do, ko nedrįso padaryti net ir 
kaizeris.

Berline jau pradedamas jau
sti maisto trukumas, šiandie 
nė vieno gyvulio neaįvežta į 
miestų.

Vokietijos geležinke 
liečiy streikas

ne

liūs. Nusigandę amerikiečiai 
moka šimtus dolerių, kad kas 
juos nuvežtų automobiliu į Bre-

ti į Jungt. Valstijas.
Konfiskavo streikierių iždų.
Valdžia griebiasi visų gali

mų ir negalimų priemonių, kad 
sulaužius geležinkeliečių strei
kų. Prezidentas Ebertas vakar 
paskelbė beveik karo stovį. Po
licija gi šiandie areštavo du 
narius iš geležinkeliečių komi
teto, kuris balsavo už streikų. 
Kiti 30 to komiteto narių pa
sislėpė ir tuno pasislėpę “savęs 
apgynimui”, kaip jie kad skel
bia.

Valdžios agentai taipjau 
darė kratų streikierių raštinė
se ir konfiskavo milionus mar
kių unijos ižde, iš kurių strei- 
kieriai tikėjosi gauti pašelpa 
ir su ja išsilaikyti kad ir ke
letą savaičių. Policija ir mili
cija visur saugo ir patruliuoja 
geležinkelių nuosavybę, ypač 
Saksonijoj, kur yra pavojaus, 
aid streikas gali priimti revo- 
iucinį pobūdį.

Nors streikas išrodo sėkmin
gu, valdžia nedaro jokių pa
stangų susitaikinti su streikie- 
riais kompromiso keliu. Val
dininkai pripažįsta, kad darbi
ninkai turėtų gauti pakėlimų 
algų, bet jie sako, kad vald
žia neturi pinigų ir todėl ne
gali išpildyti jų reikalavimų.

Streikas plečiasi
Vo- 

strei- 
o .seredos

Valdžios priemonės streiko 
sustabdė. Šaliai gręsia dide
lis krizis.

BERLINAS, vas. 2. — Nors 
dar nė vienos dienos nuo pa
skelbimo Vokietijos geležinke
liečių streiko nepraėjo, trauki
niai visoje šalyje sustoja vaigš- 
čioję. Beveik visi geležinkeliai 
sustabdė veikimų ir anglių tru
kumas, kuris ir taip buvo jau
čiamas visoje šalyje, pasidarė 
labai didelis. Beveik visos dirb
tuves yra priverstos sumažinti 
savo veikimų. Delei to Šaliai 
gręsia didžiausias krizis.

šiandie Vokietija praktiškai 
yra atskirta nuo Europos, nes 
nė internacionaliniams ekspre
siniams traukiniams neleista 
išeiti iŠ Berlino. Tūkstančiai 
svetimšalių turi tupėti Berlino 
ir galvoti kaip jie galėtų pa
siekti kokį nors portų.

Kadangi talkininkai sustabdė 
keletu mėnesių atgal aeropla
nų skraidžiojimų Vokietijoje, 
tai Vokietija turi griebtis ki
tokių susisiekimo priemenių ir 
transportacijos tikslams nau
dojamą vežimus ir automobi-

BERLINAS, vas. 3. 
kieti jos -geležinkeliečių 
kas, klinty prasidėj 
naktį nuolatos plečiasi. Jis iš
karto sustabdė traukinių vaig- 
ščiojimų veik visoje šalyje, o 
šiandie prie streiko prisidėjo 
ir Berlino skyrius geležinke
liečių unijos. Apskaitoma, kad 
dabar streikuoja 77,000 vien 
inžinierių, neskaitant kilty dar
bininkų. šiaurinėje Vokietijoje 
traukiniai visai nebevaigšto.

Pašto siuntiniai nepristato- 
mi.

Paryžius prisibijo Rusijos
Nori, kad talkininkai iškalno 

išdirbtų savo pozicijų linkui 
Rusijos.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis lalkraitis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienom

Kalni 5c

PARYŽIUS, vas. 3. — Pre- 
miero Poinearė prirengtoji no
ta apie niekurias sųlygas, ku
riomis Franci jos nuomone, in
ternacionalinė Gcnoa ekono
minė konferencija turėtų atsi
daryti pareiškia, kad priėmi
mas į tų konferencijų ir Rusi
jos gali būti pavojingas, jeigu 
talkininkai iškalno neišdirbs 
bendros pozicijos linkui Rusi
jos delegatų.

Poincare taipjau pareiškia, 
jog turi būti aišku, kad ant
ras dienotvartyio punktas, pa
vardytas “Pastatymas Europos 
taikos ant tvirtų pamatų”, ne
turi tarnauti kaipo pretekstas 
atnaujinimui Silezijos ar kon
tribucijos klausimų.
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Bermontą išvarė
iš Vokietijos

Kongresas priėmė 
skolą biliu

Nėra kam sudaryti 
kabinetą

No. 29
-

Lietuvos žinios
BERLINAS. — Oficiąliniu 

pranešimu, gruodžio 17 d. bu
vo įsakyta išsikraustyti ligi 
sausio 17 d. iš Vokietijos pa
garsėjusiam avantiurininkui ku
nigaikščiui Avalovui Bermon- 
tui. (“Liet”)

RYMAS, vas. 3. — Premje
ro Bonomi kabinetui rezigna
vus, Italija atsidūrė gana keb
lioj padėtyj. Ji neturi žmonių, 
kurie sutiktų ir galėtų suda
ryti naujų kabinetų, ir tai to-

Vilniaus rinkimai

Gal panaikins guberna 
toriaus Small bylą

3.

labai margų didžiuma parla
mento.

Kalbama, kad atstovų buto 
ir senato prezidentai patarė 
karaliui pakviesti sudaryti ka
binetų buvusį premierų Gioli- 
tti. Tečiaus abejotina ar jis 
laimėtų parlamente. Jį pir
minius rėmė klerikalai, bet da
bar jie yra užpykę kam Bono
mi liko išstumtas iš vietos. 
Galėtų jį remti kitos dešinio
sios partijos ir cpntras, bet ir 
fascisti ant jo rūstauja už nie- 
kurius jo išreiškimus prieš 
juos.

WASHINGTON, vas. 3. — 
Atstovų butas šiandie priėmė 
visus senato priedus prie bi- 
liaus apie talkininkų skolas. 
Bilius dabar eina prezidento 
pasirašymui.

Tikimąsi, kad prezidentas 
Hanlingas tuoj patfLrs komi-

Nusiginklavimo konferen-p i1“i,is su '•>Įki7'k»;s° pavertimą jų skolų Jungt. Vai-

cija baigia darba 3tijon,s į bon,u. nes?nčiu? rJo Z mažiau kaip 4 U nuoš. paluka-
i Tįe, foonai turėtų būti at- 

WASIIIN(iION, vas. 3. mokėti ne vėliau kaip birželio 
Pilnas posėdis tolimųjų rytų m
konferencijos tapo sušauktas 
susirinkti subatoj, 10:30 vai. ry-1 
te.

Tai bus paskutinis posėdis 
nusiginklavimo ir tolimųjų ry
tų konferencijos. Jis priims dar 
keletą susitarimų delei Chini-
jos ir. ,tuo konferencija, kuri I SPRINGF1ELD, 111., vas. 
prasidėjo lapkr. 12 d., galinus — šiandie generalinis valsti- 
užsibaigs. jos prokuroras Brundage veda

Konferenoja užsidarys £ h R <|a . gu
tik panedBIyj. gubernatoriaus Small byla. By-

WASHIN'(rTON, vas. 3. — la prieš gubernatorių prokuro- 
Nusigirikiavimo konferenciją rui labai nevyksta. Teisinas pa
buvo manoma užbaigti ryto | naikino beveik visus apkaltini- 
sušaukiant jos pilnų, susirinki
mų. Tečiaus paskutinėj valan- 
doj pasirodė, kad lai negales 
įvykti, nes įvairios komisijos 
nesuspės parašyti sutarčių. To
dėl konferencijos užbaigimas ta- 
|M) atidėtas iki panedėlio. Į pa
skutinį konferencijos posėdį 
veikiausia bus pakviestas ir 
prezidentas Hanlingas.

--------- -------- ko!-!' ... T. 7 ♦ «. >

Stinnes (maunasi ir
Amerikon

Amerikos geležinkeliamsSiūlo
Vokietijos bėgius.

NĘW YORK, v. 3. —- Vo
kietijos stambiausias kapitalis
tas Hugo Stinnes pradėjo 
briautis ir Amerikon. Delei to 
Wall St., ypač plieno magna
tai yia susidomėję.

Yra žinių, kad jis veda de
rybas su niekuriais Amerikos 
geležinkeliais pardavimų jiems 
15,000 Vokietijoje dirbtų ’ bė
gių. Jis juos siūlo parduoti bis- 
kutį pigiau, negu kati ima 
Amerikos plieno liejiklos. Nors 
pasiūlymas yra nedidelis, bet 
kaipo pradžiai skaitomas yra 
užtektinu.

Mušeikos “darbuojasi”
NEVVPORT, Ky., vas. 3. — 

Pereitų naktį prie geležies lie- 
jiklos, kurios darbininkai strei
kuoja, *vėl buvo didęlio šaudi- 
mos. Šaudė mušeikos iš kul
kosvaidžių. Policija irgi buvo 
pakliuvusi į mušeikų ugnį ir 
turėjo skubiai išsinešdinti iš 
streiko zono. Mušeikos teisina
si, kad jie buvę užpulti, todėl

Visi namai apielinkėje yra 
suvarstyti kulkų ir gyventojai 
turėjo iš jų išsikraustyti. Kul
kos miškine net ir telefono ir 
elektros vielas.

“Geri” tvarkos dabotojai
KENOSHA, Wis., v. 3.

Owen O’Hare, kuris išbuvo 20 
metų policijos viršininku, ta- 
įm) nuteistas 2^ metams kalė
jimam Jis buvo kaltinamas ki- 
šių ėmime, išaikvojimc pinigų 
ir kitokiuose prasižengimuose.

Buvęs šerifas Joseph Meyer 
tapo nuteistas penkiems me
tams kalėj iman už ėmimų ky
šių iš munšainerių.

Airiai perdaug norį

mus prieš gubernatorių ir pa
liko tik vienų apkaltinimų, ir 
lai menkiausįjį. Pagalios jis 
nutarė taipjau atskirti Small 
bylų nuo Sterling, kuris kartu 
su gubernatorium irgi buvo 
apkaltintas. Jau tada valstijos 
prokuroro atstovas pasakė, kad 
jei bylos nagrinėjimas bus at
skirtas, tai valstija galbūt ras 
reikalingu panaikinti visų by
lų. Manoma, kad apie panaiki
nimų bylos ir tariasi dabar 
Brundage su savo pagelbinin- 
kais.

Ką valstija darys su byla, 
ji turi pranešti teismui ryto, 
nes taip abiejų pusių buvo su
tarta.

LONDONAS, vas. 3. — Ul- 
sterio premieras Craig šiandie 
pareiškė, kad pietinės Airijos 
valdžios galva Collins, jų kon
ferencijoje Dubline pasakęs, 
jo#? yra prižadėta prie Airijos 
Laisvos Valstijos prijungti be

veik pusę Ulsterio. Craig tada 
pasiūlęs pertraukti derybas 
apie rubežius tarp Airijos ir 
Ulsterio vienai savaitei, kad 
pasvarščius tokių padėtį. Rot 
Collins atsakęs, kad skirtumai 
reikalavimuose yra tokie dide
li, jog atidėjimas neatneštų jo
kios naudos.

Airijos laikraščiai tečiaus de
lei to nenusimena. Jie sako, 
kad ir negalima buvo tikėties 
tokio stebuklo, kaip susi taiki
nio su Ulstoriu pirmoje kon
ferencijoje.

BERLYNAS, s. 11 (Elta). — 
Vilniaus miesto rinkimuose 
dalyvavo apie 60% rinkikų, 
(žinoma, lenkų surašytų. Red. 
pas!.). Nors visoj Vilniaus rin
kimų srity tėra tik 30% gy
ventojų lenkų, bet dėl be ato
dairos lenkų įvykintos ^rinkimų 
organizacijos, iš visų skirtų 
Seimui 18 mandatų lenkai ga
vo 16, dėl to rinkimų pasise
kimas nelaiduotas. Iš Varšuvos 
oficialiniai praneša apie Tau
tų Sujungus Kontrolės Komisi
jos narių nepasitenkinimų rin
kimų eiga, apie kurių jie, no
ri lenkams nedraugingai pra
nešti į Ženevą.

Labai blogų įspūdį Varšuvoj 
padarė buvusio franeuzų mili- 
tarines misijos Vilniuje nario 
straipsnis laikrašty “Journal 
dės Dcbats”, kuris neigia Var
šuvai, bet kurių teisę į Vilnių 
ir ragina lenkų tautą atiduoti 
Vilnių teisėtiems jo savinin
kams.

Kodėl Avižienj užmušta
MASKVA. — Sausio 2 d., 6 

vai. vak. Lietuvių atstovybės 
rūmuose nužudytas karo atsto
vo Maskvoje padėjėjas kapito
nas Avižienis. Nužudytajam Že- 
ludkov-Pavlov. Žudymo pagrin
das — pavydas. Žehidkov-Pav- 
lov užėjo savo žmonų nužudy
tojo kambaryje. Visi tardymo 
formalumai žudymo vietoje tin- 
komai<atlikti.

Nužudytojo, jo žmonos ap
klausinėjimo ir vietos apžiū
rėjimo akto protokolai pasira
šyti “narkomindielo” atstovo 
ir Lietuvos atstovo Baltrušai
čio. (“Karys”).

Lenku rinkikai iš Rygos

LaMy spaudos sukaktuvės
RYGA, s. 14 (Elta). — Sau

sio 17 d. įvyksta 1(M) metų su
kaktuvės pirmojo latvių kalba 
pasirpdžiusio laikraščio. Tų die
nų 1822 m. išspausdintas pir
mas numeris, tiesa vokiečių 
dvasiškijos vedamas, bet latvių 
kalba leisto laikraščio “Lat- 
veesebu Awizes”. Gi vasario 
26 <1. sukanka 125 metai nuo 
pirmo latvių žurnalo ----- kalen-
doriaus “Lalwiska Gada Grah- 
mata” pasirodymo.

Vėl jury nesusitaikė apie 
kaltumų Arbuckle.

9 kaliniai žuvo kasykloje

SAN FRANCISCO, vas. 3. 
— Jury vėl nesusitaikė Ane 
kaltumų krutomųjų paveiksiu 
komiko Roscoe “Fatty” Ar
buckle. Jury tapo paleistas.

Arbuckle, kaip žinia, yra kal
tinamas, kad jis laike girtos 
puotos savo namuose bandęs 
nedorai pasielgti su aktore 
Virginia Bappe, bet savo sun
kumu taip pažeidęs, kad ji mi
rė. Arbuckle gi sako, kad ak
torė ir pirmiau sirgo ir mirė 
delei girtavimo.

Jau antru sykiu byla buvo 
nagrinėjimą. Pirmų kartų jury 
irgi nesusi taikė. Tada jury 10 
prieš 2 stovėjo už išteisinimų. 
Šį kartų, gi 10 prieš 2 balsus 
stovėjo už apkaltinimų.

Ar bus Arbuckle teisiamas 
ir trečių kartų, dar nežinia. Tai 
paaiškės gal panedėlyj.

HAAGA, vas. 3. — Interna
cionalinis teisingumo teismas, 
susirinkęs privatiniame posė
dyje!, šiandie išrinko teismo 
prezidentu Dr. B. T. C. Lcnler, 
buvusį teisėjų Holandijos augš- 
čiausiojo teismo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 3 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau -kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais žiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.30 
Austrijos 100 kronų .......... 3 U c

Belgijos 100 frankų ........... $8.00
Danijos 100 kronų ........... $20.35
Finų 100 markių ................... $2.02
Franci jos 100 frankų ........... $8.37
Italijos 100 lirų ..................  $4 68
Lietuvos 100 auksinų ............. 50c
Lenkų 100 markių ............... 3Kc
Norvegų 100 kronų ...... ..... $15 28
Olandų 100 guldėnų ........... $37.06
švedų 100 kronų ................... $25.55
Šveicarų 100 frankų ........... $19.52
Vokietijos 100 markių ........... 50c

BIRMINGHAM, Ala., vas. 3. 
— 9 kaliniai žuvo gasui cks- 
plodavus Belle Eilėn anglių 
kasykloje Bibb paviete.

Toje apielinkėje yra keturios 
kasyklos ir jose dirba apie 300 
kalinių, daugiausia negrų.

RYGA, s. 14 (Elta). — Rin
kėjų į Vilniaus seimų lenkai 
jieškojo ir Rygoje. Tam tik
slui vietinė Lenkijos atstovybė 
buvo patalpinusi “Rižskij Kur
jere” skelbimų, kuriuomi kvie
čiama visus čia gyvenančius 
vilniečius vykti Vilniun paduo
ti balsų. Lenkų patriotiniai vei
kėjai net vaikščiojo po butus 
jieškodami žmonių tam rinkikų 
ešelonui ir ragino prie jo pri
sidėti. Kituose laikraščiuose be 
“Rižskij Kurjer” skelbimo ne
buvo. Tas rinkikų peruolus j ie
škojimas vis dėl to nedaug 
naudos tesuteikė lenkams, nes, 
kaip girdėti ešelonan prisidėjo 
apie 25 žmonės, bet tas žygis 
sukėlė pasipiktinimo latvių 
spaudoje,, nes čia aiškiai buvo 
natyti rinkimų apgaulingumas: 
viena pusė iš visų kraštų rin- 
ciikus gabena, Iš antros gi nic-

ir rašyto
nu tarė tas 
j vienų ir

jų profesinė sąjunga 
abi šventes sujungti 
jas iškilmingai apvaikščioti va
sario 26 d. Tų dienų visi Ry
gos laikraščiai išeis bendrame 
jubiliejaus' leidiny. Be to, bus 
suruoštas žurnalistų^ balius ir 
atidaryta latvių spaudos paro
da.

22 lavonai išimti iš kasyklos.
GATĖS, Pa., vas. 3. — Dar 

3 lavonai tapo išimti iš H. C. 
Frick Coke Co. kasyklos, ku
rioj vakar buvo eksplozija* 
Viso dabar išimta jau 22 la
vonai. Visi jie tapo išvežti į 
Masontown lavoninę,

Manoma,
nų tebėra kasykloje ir skubiai 
dirbama, kad prie jų priėjus.

kali nemažai lavo-

Janitorių byla atiduota jury.
CHICAGO. — Vakar advo

katai užbaigė savo kalbas ir 
janitorių unijos 9 viršininkų 
jyla tapo atiduota jury, kad 
ne išneštų savo nuosprendį, 
kaltinamųjų advokatas O’Brien 
Aalbojc į jury pasakė, kad vi
si kaltinimai prieš janitorių 
viršininkus yra tik nedoras 
kerštas pelnagaudų-namų savi
ninkų už tai, kad unija neleid
žia jiems išnaudoti janitorius.

Moteris kandidatė į 
gubernatorius.

PIERRE, S. D., vas. 3. — 
Nonpartisan Lygos kandidatu į 
South Dakotos 
yra p-lė Alice 
“Aš suvaldysiu 
apie kapitalistų
derins ir jų bosus.

gubernatorius 
Lorraine Daly, 
juos”, sako ji 
sukčius politi-

RYMAS, vas. 3. — Šiandie 
kardinolų konkliavoj padary
ta 4 balsavimai, bet popie
žiaus dar neišrinkta. .

trasių.

Vilnijos keliy banditai
VILNIUS. — “Vilniaus žo

dis” rašo: Neesti tos dienos be
veik, kad keliaujantis keliu į 
Vilnių arba atgal, nebūtų už
pultas ginkluotų banditų. Pro
vincijos gyventojas nuvykęs 
Vilniun arba į artimesnį mie
stelį — negrįšta atgal ir ding
sta be, žinios. Tas pasikartoja 
vis dažniau ir dažniau. Gimi
nių ir artimųjų Šaukimąsi į 
valdžią sujieškoti dingusių, tė
vo, brolio, vyro — lieka be 
vaisių.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St, Chicago, UI-

IMPERFECT IN ORIGINAL



Kas Dedasi 
Lietuvoj

2E.M. KALVARIJA.

nuo
(Musų korespondento) 

šarnelės kaime (3 v. 
miestelio) yra mokykla nabaš- 
ninko “ciecoriaus” pastatyta, 
kurios remontuot niekaip nie? 
kas noprisitaiso, nors sienos 
pūva ir krypsta.

Mokyklą kasdien lunko virš 
60 mokinių. Kursistų-kursisčių 
(suaug. jaunimo), kurie tris 
kartus savaitėje vakarais lanko 
mokyklą esti virš 80 dūšių. 
Kursistų-čių butų ir daugiau, 
bet vienam mokytojui persun
kti.

Naujais metais mokiniai ir 
kursistai švietimosi naudai 
rengė vakarėlį, kurs davė gry- 
no pelno virš 600 a ūks. Nors 
girtuokliavimas gana išsiplati
nęs, bet vakarėlyje girtų kaip 
ir nebuvo. Jaunimas, kursistai- 
tės norėtų įsitaisyt savą knygy
nėlį, bet kur gaut tiek lėšų, 
nes knygos brangios, o jauni
mo kišenios neturtingos. Iš 
vakarėlių pelno reikia pirktis 
vadovėliai, ir pinigų nebėra. 
Jaunimas lanko su pasišventi
mu, nors' ir blogas oras esti, 
vistiek ir iš tolo atbrenda.

Adomas iš Rojaus.

TELŠIAI.

sa-
(Musų korespondento)

šviet. ir Kult. Komisija 
vo posėdyje gruodžio 23 
1921 m. paliuosavo nup moky
tojavimo Žem. Kalvarijos mies
telio mokytoją An. Kerpauską, 
kad šis plačiai vartoja kūno 
bausmes mokykloje. Mokiniai 
klupdomi dažnai ir ilgai su iš
keltomis aukštyn rankomis; 
kaip pailsta ir mokinys prade
da kiek nuleisti rankas žemyn, 
tuomet mokytojas su lazda mu
ša per rankas. Kitų bausmių — 
stovėjimo kerčioje ant vienos 
kojos ir panašiai, nebeminėsiu. 
Mokytojas priguli prie 
brostvininkų partijų. Mokinių 
tik virš 20, nes vaikai bijo los 
šventosios mokyklos ir eina į 
kitas, nors tos prigrūstos po 
60-70 vaikų. Davatkos bando 
užsistot už Karpauską, žada 
rašyt “sprozbą” ar vyskupui, 
ar “gubernatoriui,” nes moky
tojas buvęs geras ir “nobaž- 
nas” ir žinąs kaip reikią iš vai
kų ožius išvaryti...

Sermėgėlis.

Veiveriai, Mariamp. apskr.
— Mozurrškių kaime ūkininko 
Černeckio namuose buvo ves
tuvės. Jaunimo buvo nemažai. 
Atėjo ir nuo 2-3 kilometrų 
tolio. Vakare pradėjo daugintis 
įkaušusių skaičius ir šiaip viso- 

rę jaunuoliai pakėlė trukšmą. 
Pasirodė sugniaužtos kumščios 
ir buteliai rankose. Ir kažin 
kuomet butų tas ♦pasibaigęs, 
jei namų šeimininkas nebūtų 
įsismaginusių sudraudęs. Beto, 
skirstantis svečiai pasigedo ke
purių, skrybėlių, skepetų ir 
daug k. daiktų.

švietimo Ministerija rengia 
atidaryti Valstybės Centrtalį 
Archyvą, Valstybės Mažėjų ir 
Meteriologijos stotis / Kaune, 
Palangoje, Telšiuose, Mariam- 
polėje, Ežerėnuose-Zarasuose. 
Centralinė meteriologijos stotis 
bus Dotnuvoje prie Žemės Ūkio 
ir Miškų Mokyklos. Mcrteriolo- 
gijos stotis tyro Lietuvos oro 
permainas: lietų, sniegą, vėjus 
ir kitus musų oro apsireiški
mus.

Valstybės Centralės Knygy-

$500.00 

Bus išdalyta

PIRMAME, METINIAME MASKARADINYJ BALIUJ
Kuri rengia

BRIGHTON PARK LIET. A. IR P. K.

Sub. vak. Vas. 4d., 1922
Mcldažio svetainėj 2242 W. 23rd

Pirma dovana vyratns $25 cash.
Pirma dovana moterims <$15 cash.

Pradžia 7:30 v. v. Tikėtas su karės taksomis 55c
X '» • Muzika JERECKIO.

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, i 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.
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nas, kuris dabar yra Kaune St. 
Seimo rūmuose, dabar turi sa
vo skyrius Šiauliuose, Rasei
niuose, Mariampolėje, Telšiuo
se ir Panevėžy. Dar manoma 
atidaryti skyriai Ukmergėje,, 
Rokiškyje ir Mažeikiuose.

1922 metams Lietuvoje bus 
10 valstybinių gimnazijų, 37 
progimnazijos- ir vidurinės mo
kyklos, 5 mokytojų seminari
jos: Panevėžy, Šiauliuose, Ma- 
riampolėje, Telšiuose ir žydų 
mokytojų seminarija Kaune. 
Mokytojų pradžios mokykloms 
1922

Be 
voje 
klos.

m., numatoma 2001.
valdžios mokyklų Lietu- 

dar yra privačios moky-

neveikia.
sergąs.
namai

• y neis-
naktis
kam-

vci-

už

Teneniai, Naum. vai. Taura
gės apskr. — Nesenai man te
ko pervažiuoti per Tenenius. 
Kas krito į akis, tai liaudies 
mokykla. Kuris metas, kai ki
tose mokyklose dirbama, o čia 
mokykla stovi dyka! Tik iš 
iškabos pažįsi, kati čia mokyk
la.

Klausinėjau vietinių 
jų. delko mokykla 
Girdi, - mokytojas 
Pirmiau kuro nebuvę, 
neremontuoti ir lt. Mokytojas 
vaikščiojęs, vaikščiojęs: tai vie
no daikto, tai kilo trukdavę 
mokyklai, ir 'vis negalėjęs pra-j 
dėti darbo. Mokytojas ypač 
reikalavęs ir Tėvų Komiteto, 
ir namų šeimininkės kamba
rius išbaltinti ir langų stiklus 
apkituoti, bet to niekas 
pildė, Mokytojas kelias 
benakvodamas tokiuose 
bariuose, kur vėjas kiaurai per 
langų stiklus švilpia, gavęs in
kstų uždegimo ligą ir dabar 
sergąs.

Tada aš paklausiau. “Ką 
kia Tėvų Komitetas?”

Ogi nieko! Pirmininkas 
kiekvieną žingsnį reikalaująs 
atlyginimo, padėjėjas — senas 
žmogus negali, o kiti nariai — 
užkrosnyje. Tokiu budu nėra 
kam mokykla rūpintis. Esąs 
kaltas ir Naumiesčio vaisčiusį 
kad sargu nesirūpinąs ir lt.

•Tenenių mokykis viena Var
gingiausių visame aspkrityje.

Dar girdėjau buk čionykščiai 
gyventojai atsisako ir mokyto
ją vežti mokyklos reikalais.

PAPRASTAS LAIŠKAS 5000 
RUBLIŲ.

Kaunas, Sausio 8.
paštų ateina iš Rusijos paprasti 
laiškai aplipdyti pašto 
lėliais (markėmis) už 
rublių. — Nieko sau.

[Mes Amerikoj taipjau gau
name iš Rusijos laiškų, ant ku
rių prilipdyta pašto ženklų už 
10,000 rublių. Tai, brač, irgi 
nieko sau!].

Į Kauno

ženk- 
5,000

PAŠTO AUTOMOBILIAI 
KAUNE.

Nuo šių Naujų Metų 
no centralinės pašto 
pradėjo kursuoti į tas 
kur nevaikščioja 
kaip antai į A lytą, Prienus, ir 
kitur, dideli puikus geltonos 
spalvos pašto automobiliai.

— Proletaras.

iš Kau- 
įstaigos 

vietas, 
traukiniai,

BANDĖ NUSINUODYTI.
Kaunas. Nedėliojo, 8 sausio, 

gerai įsigėręs kiemininkas J. 
Linkevičius reikalavo iš savo 
žmonos pinigų, kad 'daugiau 
galėtų pasismaginti, bet nega
vęs, sugriebė ir išgėrė uksuso 
esencijos, norėdamas nusinuo
dyti. Nukentėjusis nuvežtas į 
ligoninę; sako, kad pasveiks, 
nes nedaug teišgėrė nuodų, o 
būvio tikrai pasiryžęs nusižu
dyti, vaikučiams pasakė ir su
diev. Tai mat ką daro girtybė.

* — Kaunietis. *’

DOVANU

■mu'L
NAUJIENOS, Chicago, HL

Organizuoti darbininkai Iminias vkurdan ir niiopnoiin. .1

ir kapitalizmas.
Organizuotieji darbininkai iš-, 

augo kapitalizmo rėmuose ir 
yra dalimi tos pramoninės sis
temos, kuri padaro kapitalisti
nę turtų gaminimo formą.

Atsižvelgiant į nituos santy
kius, ar tenka darbininkų uni
joms, kaip jos dabar kad yra 
suorganizuotos, tikėtis pamati
nės permainos, kuri galų gale 
padarys galą privatinei nuosa
vybei tos turto dalies, kuri da- 

tūlas
Daugelis amatinių unijistų 

yra priešingi tam, kad griež
tai atsiskyrus nuo pradinės 
amatinės unijos formos, už
miršdami, ar nenorėdami žino
ti, kad ji tolydžio mainės, ir 
dabar jos nedaug panašumo be
turi toms 
gomt,
laikius.

formoms ir sąly- 
buvo pirmesniaiskurios

Galimybės vidutiniam darbi
ninkui sukrauti kapitalo tiek, Į 
kad ėmusis verslo (biznio) ir 
sėkmingai lenktyniavus su ge
rai įkurtomis ir finansuotomis 
įstaigomis, labai nedaug; taigi 
neyergalimos klintys Įiasmerkia 
99 nuošimčių alginės klasės. Iš 

nuo būtinumo

turėjo progą, ačfti savo taupu
mui, blaivumui ir sumanumui, 
pasiliuosuoti
dirbti kitiems. Laikai pakitėjo 
ir dabar tik retas kuris gali 
ištrukti nuo alginės vergijos 
jungo.

Bet tas dar nėra aršiausiu pa
dėties dalyku. Jei darbas butų 
užtikrintas pakankama apsti- 
mi nuoki (a i ir tokia alga, kuri 
leistų žmoniškai pragyventi, tai 
dar butų pateisinimo nesiskir
ti nuo pradinio unijos tikslo. 
Bet kapitalistinė sistema nesu
teikia visiems darbininkams 
užtenkamos progos ir užeina 
tokie suoslojo laikai, kur ga
minimo eiga visai apmiršta ir 
darbininkai priversti yra dyki
nėti. ’

Kartais visa sistema sudaro 
tokį prieštaringumų mišinį, kad 
sunku suprasti ir pakęsti. Kai- 
klipiose šalies dalyse javais yra 
kūrenama, nes nėra anglių, o 
angliakasiai be darbo badau
ja neturėdami tų daiktų, ku
riais ūkininkai kūrena. Tuk- 

rijos pramonėj nedirba prie 
pergabenimo ūkininko gami
nių į pramonės centrus ir prie 
pergabenimo dirbtuvių bei ka
syklų gaminių pas ūkininkus.

Maitinimo punktai, viralo 
davyklos ir kitos tolygios įs
taigos yra pažeminimu tai ša
liai, kuri visko tur tiek daug, 
kad nereikalauja darbo! Pen
kiasdešimts milionų turto yra 
pražudoma kasdien bedarbių 
darbininkų jiegos formoj.

Vyrai, stovį prie vairo nesu
geba jau pramonės laivą sty
rinti; jie neįstengia jį sukont-. 
ruolioti, sąlygos dideliu balsu 
šaukia toli siekiančios permai- 

iš vagos ir valdiškos malonės 
yra teikiamos pftitokratų gru
pėms dosnia ranka, o gaminto
jas yra paliktas be apsaugoji
mo.

Akyvaizdoje šitos baisios su
irutės, ar gali išmintingas ama- 
tinis unijistas bijotis, kad ne-' 
bus Išmintinga jieškoti yaujo 
kelio šitam musų pramonės sis
temos klausimui išspręsti?

Aišku, kad kapitalizme nėra 
nieko, kas butų brangintina tei
singam, darbščiam darbininkui. 
Jis uždarė duris progai ir pa
žangai ir pastatė ribas bei sie-

$500.00

I * ■

Kluse dabar kontroliuojanti 
pramonę savo nesugebumu suk
ti ptamojies ratus prisipažįs
ta prie bankrutumo. Jie turi 
būti atstatyti nuo šeimininka
vimo už tokį nekompetenlu- 
mą ir pramonė turi būti per-, 
organizuota išmintingais pa
matais, kuriais gamybos įran

NAUJIENOS
rengia didįjį

KONCERTĄ
kuris jau nebetoli 3 *

TODĖL visi Chicagos apielinkių miestų ir mies
telių Naujienietes ir Naujieniečiai bukite iš 

anksto prisirengę atsilankyti į didžiausių astuonių 
metų Naujienų iškilmę. Sekamų miestų ir miestelių 

musų draugai pradėkite rengties.
Argo, III. Mayvvood, III.
Aurora, III.
Auburn, 111.
Bellwood, III.
Clearing, III.

Melrose Park, III.
Milwaukee, Wis.
Michigan City, Ind.
Muskcgon, Mieli.

Chicago, Heights, III.
E. Chicago, Ind.
So. Chicago, III.
N. Chicago, III.
Gary, Ind.
Ilammond, III.
Hegewich, III.
Joliet, III.
Kenosha, Wis.

Pana, 111.
Rockdale, III. 
Racine, Wis. 
Stegerf Itl. 
Summit, III. 
So. Bend, Ind. 
St. Joseph, Ind. 
St. Charles, III.
W. Hammond, Ind.

Kankakee, UI. VVaukegan, III.
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Bridgeporto 
Lietuviams

kiai ir maino vyk šiai turi pe
reiti į visuomenės rankas ir 
kiekvienam norinčiam dirbti 
turi būti duota proga teisingu 
budu pasidaryti sau gyvenimą 
be privatinių vienetų leidimo, 
ar stabdymo.

(Minnesota Union Advocate)

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
»<AT A TT T T T XT C!”

Sf'

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

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

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

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

.......  ...." g'ĮV-ĮfgS-—1 "■■■■'1 I

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybl, Co* 
, lumbijos Grafo* 

notas ir lietuvi!* 
ki naujausi re
kordai.

4637 8. Askland
Av„ Chicago, 111

7X43-z

‘Subata, Vasario 4 d., 1022

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATARIMUS

K. GUGIS
ADVOKATAI

127 N. Dearborn SU Rooa 1111-18 
Tel. Central 441L VaL nao 9-8

• ■ l

Gyvenimo vietm 
8823 Se. Halsted SL

Valandos: nuo 8 fhd « ▼. v. kiekvie
ną vakaro, ifeskyrus uterofolm ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 fld 1B r.

HįFABIONAS Ir MICKIEVICL

itieriąiiMi.i miiiiii uh^ pinigų, i 
laivaKvrteK, į«Įh|siriHi ir t t.v\ J 

K 
Kcal

Insul iną^ ir i.f. *

809 W. 35th St, |rti S Hhlsted St.
f: i Tel leiĮevjįnįAh sjf,*

-k. ;

JOHN KUCHlNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

1201 W. 22id SL, kerti Leavttt SL 
Telefone Canal 2652, 

Valandom 4 iki 6 po piet, k
7 Ud 9 w£aro.

leda visokiai bylai, vlauoM 
teismuose. Ekzeminavoja Abatrak- 
tua, ir padirba visokius Dokumi 
tua, perkant arba parduodant, Ko
tus, K amu s, k Fermas Ir Bimbų. 
Skolina Pinigus ant pirmo merga- 
liaus ant lengvi iUygą.

V, W. RUTKAUSKAS
Advokatas

39 S. La Saite St. Room 824
Tel.; Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago, 
Tel.: Yards 4681

S. W. BANES 
'ADVOKATAS .

i weat Jaonroe Street, Calcage.
Fhone Central 2668

Rez. 3203 So. Halsted St.
Jarde 1616. Vai.: 6 Ud • rak.

Tai. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAS

LIetavia Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avee 
OHm y ai. i nuo 9 Dd 6 br ąu 7 

Ud 9 vakaro.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1805-7 127 N. Dearbora Si. 
Randolph B8M

' MAHRICE J. GOLAN 
Bm. 1102 8. Ashland RLWL 

Beeley 167|

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Saite SL 

Room 1803 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

Namų f ei.: Hyd~e"Pait 8891

Phone Boulevard 68D1
ANTANAS GREDUiKA 

CsjitaHb 

Kottraktoriua fr 
budavotojai. 

Budavojame ir Caiema.

Pratašiiiiimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

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

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

$20, $25 ir $80.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ n*$ti kitur, mes norime iš- 
pardu. Ateikite anksti ir pasirin
kite ko».>4 dar visko yra. Užsigane- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902.

Atd'uff kasdieną Iki 9 vai. Ned. Dd 
6 vak.

S. GORDON, 
1416 So. Halsted SL
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KORESfONOENGIJOSj Japonijos žmoningumo 
klausimas.

SO. OMAHA, NEBR.
Grupę salų'ploto didumu 

žesnę už Californiją apgyvena 
skaičius žmonių šešiolika kar
tų didesnis už tą, kuris bando 
ją apleisti. Califomijoj viduti
niai imant pareina dvidešimts 
du žmonės ant ketvirtainės 
mylios. New Yorko valstijoj 
ant vienos ketvirtainės mylios 
špuola 211. Japonijoj, 375.

Ir 1x4 šitie skaitmens nepa
rodo viso skirtumo, nes apskri
tai, Japonijos ketvirtaines my
lios neprilyginsi prie New Yor
ko, ar Californijos ket. mylios, 
nežiūrintį pastarosios dykumų 
plotų. Fudži nėra vienintelis 
kalnas Japonijoj. Aukšta, ak
meninė juosta yra nugara vi-j 
sonis didesnėms saloms. Ūkiai 
nilipa aukštai į kalnų pašlai
tes. Kartais matai lauką paš- 
lijusį tokia kerte, kad rodos ne
galima butų arti jis be kope- 

Toliau eina uola. Anaip- 
ne kiekviena “ketvirtainė 

mylia” Japonijoj gali išmaitin
ti jai pripuolamus 375 gyven
tojus.

Net jei gyventojų skaičius 
pasirodė, beskebau- ^nedidėtų, Japonija turi žmonių 

daug daugiau, negu ji gali pri
deramai juos išmaitinti ir būti Į 
pati save išlaikanti 
pagaminanti 
maistą.

Bet ateitis

ma-

sidalinimų valstybiniai komunis
tai yra mažumoj prieš bendras 
anarchistų ir sindikalistų pajie- 
gas. Trečiojo Internacionalo 
spauda tikina mus, kad svarbiau 
siu mažumos tikslu ištraukti V. 
D. K. iš Amsterdamo Interna
cionalo ir prijungti ją prie 

ių, medžiojančių ! gumas dar vis pasilieka dide-1 Maskvos. Tas yra tiesa tik su 
Klimatus nedidelė liu apkalbamuoju dalyku tarp- dideliais pataisymais. Mažuma 

tautinėj politikoj, ir gal, dar ii-'pasiuntė delegatus Maskvon, bet 
gai jis tokiu pasiliks. Bet rei- su instrukcijomis aiškiai sindi- 
kia manyti, kad įtakingesnieji kalistinėmis. Delegatai, nepa- 
japonai pradės kitur jieškoti klausiusieji šitų instrukcijų bu- 
gyventojų antviršio klausimo vo aštriai kritikuojami. Sąryšyj 

išsprendimo. |su delegatų pranešimu kilo
Pav., jie žiuri į Angliją, nes karšti ginčai kas dėl nusistaty- 

Anglija taip kaip ir Japonija | mo linkui Rusijos bolševikų, ku
šino, ką reiškia gyventojų ant- 
viršis turėti. Japonijos skait
muo 375 žmonės ketvirtainėj 
mylioj yra gana didelis paly
ginti su Californijos dvidešimts 
dviem. Bet kaip jis atrodo 
lyginus jį su Anglijos 650?

Anglija išsprendė savo 
ventojų antviršio klausimą 
liaudama auginti sau 
ir išplėsdama savo

o nesikelia į Forinozą.
Tas suprantama. Bet Japo

nijos kitoj azijinėj šaly, Korė
joj padėtis visai kitokia. Čia 
žemė taipgi yra japonų rankose 
su visokiais patogumais
kiamais japonams ateiviams; 
ten užauga geri javai, tifonai 

medžiojančių

dėtį tų, kurie pasilieka.
Europos klotis su išeivybe, 

mažiausiai pasakius, yra abejo
tina. Ir prisižiurėjimas šitam 
faktui drauge su Japonijos

tei- prityrimu su išeivybe Korėjon 
padarė įtakos į daugelio japo
nų protus. Išeivybes reikalin-

nėra.
nes Korėja, nors jos 
ir šaltesnės kiek kaip

Sausio 30.
Darbininkų kova su mėsos 

kakaliais dar nebaigta. Nors 
per tas praeitas kelias savaites 
buvo daug susirėmimų, daug 
areštų, bet žmonės nenusigan
do ir atkakliai kovoja su išnau
dotojais. štai pasirodė balsavi- 

\no pasekmės. Balsavo už tęsi
mą streiko 1702 prieš 292. 
Reiškia, kad streikas tęsis. Mu
sų tautiški patriotai buvo ne 
tik priversti apleisti dirbtuvę, 
bet kai kurie jų prisiekė, kad 
daugiau nebeskebausią. O vie
nok kovai nepasibaigus jie vėl 
nuėjo dirbti... Dar patirta, kad 
tie skebai išdavinėjo bosams 
tuos streikininkus, kurie buvę 
juos paklupdę ant kelių priesai
kai... Mes, darbininkai, turėjo
me viešą susirinkimą, kame bu-1 
vome išrinkę komisiją iš trijų Į
harių parašyti atsišaukimą į I [()į ’ 
Amerikos lietuvius darbininkus, 
kad jie padėtų mums kovoti 
paduodami brolišką pašalpos 
ranką, bet ir tos komisijos vie
nas narys, ] 
jas. Ateinančiame susirinkime 
jo vieton J** išrinktas komisi- 
jon kitas.

Pas mus daug kalbama, kad 
reikėtų įkurti vakarinė moky
kla, kur butų mokoma lietuvių 
kalbos ir gramatikos. Sumany
mui daugelis pritaria, tik var
gas, kad nėra kam mokytojau
ti. Iš” tūkstančio lietuvių nėra 
čia nė vieno, kurs galėtų tą dar
bą atlikti. Ką bekalbėti, - 
mes, omahiečiai turėjome jau 
penkis lietuvių kunigus, o dagi 
ir iš jų visų lietuvių kalbą ii 
gramatiką pažinojo tik vienas 
kun. Tamoliunas! Deltogi da
bar kalbamą, kad reikėti! būti
nai kreiptis į kitų kolonijų lie- I 
tuvius inteligentus ir profesijų Į 
žmones, kaip daktarus, advoka-1 
tusyte., kad, jų kas atvažiuotų Į 
ir čia apsigyventų — žinoma Į 
tokie, kur nori ir visuomei ką 
gera veikti. Jie galėtų čia daug 
gero padaryti, ir savęs nenu
skriaustų, nes rastų žmonių už
uojautos ir paramos, 
neturėdami doro lietuvio, 
mus pamokintų, rodytų 
kelią, duotų patarimų, 
priversti kreiptis į kitataučius, 
bet ir čia keblumas: nemokame 
gerai anglų kalbos ir negalime 
išdėti taip, kaip norėtume.

Taigi jei kurie profesijos 
žmonės panorėtų čia atvykti gy
venti ir veikti, prašomi susiži
noti su d. A. A. Žalpių, 5311 S. 
33rd St., So. Omaha, Neb.

I*. J. Juzeliūnas.

nori emi-

žinoma, 
kad tarp-

savo
valstybe, 
nuosavų

vis dau-

pa

py
pa

ma i sius 
pramones

riuose anarchistiniai ir sindika- 
iistiniai elementai griežtai stojo 
su kalinamais ir persekiojamais 
anarchistais, sindikalistais ir so 
cialrevoliucionieriais ir nutarė 
pasiųsti Rusyjon specialų dele
gaciją iš dviejų komunistų ir 
dviejų anarchistų, kad išaiški
nus Sovietines valdžios revoliu
cinių socialistų persekiojimo 
priežastį. Šitas įnešimas buvo

po pėrgale. Tai yra visai kas Į 
kita, o ne pasidavimas Maskvai.

Tai yra pamatiniai * dalykai 
“Alarmo” aiškinime.

K

Jei spaudos pareiškimai butų 
surinkta vienas po kito ir su at
sidėjimu peržiūrėti, tai tuojaus 
butų aišku, kad “17 milionų” 
skaitomų remiančiais Maskvos 
Amatinių Unijų Internacionalo 
avantiūrą, didžiumoj susideda iš 
tokio ruko, kaip franeuzų ko
munistų mažuma.

Burbulai pusti yra smagus pa
silinksminimas, bet tyčia apgau
dinėti pasaulio darbininkus, jieš- 
kančius tęisybės, tai vis vien ką 
sėti pagiežą sau ateity. Minios 
galvoja rimtai ir jos pasielgs aš
triai su tais, kurie jas apgaudi
nėja. (Specialė koresp. į Indus
trini Solidari ty.)

Dabargi 
kurs 

mums 
esame

Semionovas, bet ne to- 
koi geras kapitalistams

neduoda 
pirmei- 
buvusis 

republikos
1917—1918 m., Os-

Jungtinės Valstijos 
prieglaudos ateiviams 
viškais įsitikinimais; 
Suomių socialistų 
premieras
kari Tokoi tapo areštuotas ir 
norima jis deportuoti. Bet Jung
tinės Valstijos įsileidžia svetim
šalius pasižymėjusius teroru 

prieš radikalus: Sekretorius 
Hughes priėmė atamano Šėmio 
novo prašymą, kad jam butų 
leista keliauti po šitą šalį šešis 
mėnesius. Nors jis yra nenu
teistas žmogžudys ir turi bai
saus terorininko vardą, bet mes 
tikim, kad jis turėtų būti įleis
tas. Alės manom, kad judėjimo 
ir kalbos laisve turi būti duoda
ma kiekvienam, kad ir aršiau
siam, kol jis nėra nukaitintas 
prasižengimu ir teisėtai apkalin- 
tas. Bet kaip su Oskari Tokoi, 
kuris yra žinomas, kaipo tvirtas 
Suomių nepriklausomybės šali
ninkas, kuris kovojo su vokie
čiais ir bekovodamas užsitarna
vo Anglijos pulkininko laipsnį, 
kuris kritikavo bolševikų meto
dus ir kurio vieninteliu nusidė
jimu yra tas, kad jis yra socia
listas? Ar mes leisim atvykti 
Semionovui ir mesime laukan’ 
Tokojų?—(The Nation).

suteikia 
maitinimui; Japo- 

I nijos gyventojų skaičius užau- 
I ga apie po 700,000 į metus. Per 
I septyniasdešimt metų — dar 
I per dvi gentkartes ir, šitaip 
I gyventojų skaičiui augant, Ja- 
I ponijos gyventojų skaičius bus 
Į lygus dabartiniam Jungtinių 
Į Valstijų gyventojų skaičiui.

Kas daryti? Nieko kita, 
kaip keltis kur kitur, ar badu 

I mirti.
Taip atrodo daugumui japo- 

I nu. šitie skaitmens verčia juos 
protestuoti prieš neįsileidimą 

Hų į kitas šalis. Gali lomi ja jų 
neįsileidžia. Australija jiems 
uždaryta; taip pat Kanada. Si
biras yra atviras, bet klimatas 
netinka. Japonai neišlaiko jo. 
Net japonai kareiviai pilnai 
karo vyriausybės aprūpinti ne
išlaiko Sibiro žiemos. Jie taip 
apsivyturiuoja, kad dažnai ne
girdi balso. Bolševikai prieina 
‘š užpakalio, sviedžia akmenių | 
ir pasiima šautuvą, 
graži pasaka, o 
kusis dalykas.

Be Sibiro kur 
galėtų emigruoti 
nėra draudžiama apsigyventi? 
Japonija pati turi salą pačioj 
gaurėj, nokwaido, bet ji 
*)j pačioj platumoj ką ir Vla
divostokas įr jos žiemos 
pat varo baimę japonams, 
kui yra Chinija. Bet Chinija 
taipgi, kur tik žemė derlinga, 
apgyventa per tirštai, 
ventojai yra priešingi 
nams ir ten negalima 
ti.

Galiaus Rytų Azijoj 
Formoza ir Korėja, 
klauso japonams. Abiejose vie
tose ateiviai iš salų ne tik pri
imami, bet teikiama jiems ge
riausios progos.

Formoza yra sala Chinijos

reti ir 
galvas 
kliūtis, 
žiemos 
Japonijoj, bet ji maždaug to.
pačioj platumoj. Kiekvienas 
geografinis, ekonominis ir po
litinis veiksnys rodos padaro 
Korėją ideale vieta Japonijos 
išeiviams. O bet per dešimts 
metų nuo aneksavimo laiko ja
ponų ateivių joj gal bus ma
žiau kaip 200,000.

Korėjos atsitikimas pasako į 
kurį Formoza tik nurodo, kad 
išeivybėje yra veiksnys, į kurį 
nekreipiama domės, būtent tai, 
kad klausimas yra ne liktame, 
kad japonams reikia emigruoti, 
bet ir tame, ar jie 
gruoti.

Bet emigruojančių, 
visuomet užteks tam,
tautinei padėčiai kliudyti, pav., 
Californijos padėčiai. Bet ar 
jų bus kada tiek, kad jie galėtų 
Japonijos gyventojų perviršio 
klausimą išspręsti, — kur 22,- 
000,000 žmonių yra daugiau 
negu reikia ir kas metas geni* 
700,000 daugiau?

Korėja to neparodo. Jei emi
gruoto butų geru vaistu, tai 
Korėja jau dabar butų apgy
venta taip tirštai kaip Japonija 
ir klausimas butų kaip sulaiky
ti ateivius. »

Žinoma, Japonijoj keliama 
didelis protestas prieš vienos, 
ar kitos šalies neįsileidimą ja
ponų išeivių ir tvirtinama, kad 
išeivybė yra vienintelė pagalba. 
Bet labai gali būti, kad šian
dien Japonijoj didelė įtakingų

mano, kad išeivybė neįrodė, jog 
ji gali Japonijos gyventojų ant
viršio klausimų išspręsti ir, gal, 
ji niekuomet negalės įrodyti,.

Dešimts metų aitgal n^rky- 
zas Komu ra tvirtino seime, 
kad išganymas yra išeivybėje į 
rytų Aziją. Bet per tą dešimtį 
metų Japonija turėjo rytų Azi
jos dalį ir nematė didelės išei- 
vybės į ją. Beto kiti Japonijos 
vadai per tą dešimtį metų tu
rėjo progos prisižiūrėti tkiro- 
pos prityrimui su išeivybe kai-

Tas nėra
dažnai atsiti-

kitur japonai 
ir kur jiems

yra

Pas-

Jos gy
ja po- 

emlgruo-

prtsilieka 
Abi pri-

kieti ja visos bandė išeivybes 
kaipo vaisto gyventojų antvir- 
Šiui gydyti ir visos atsižadėjo 
jos. Išeivybė tam tikru žvilg
sniu yra tolygi seniaus varto
jamam gydymui kraujo leidi
mu, kurį gydytojai siūlė kaipo 
vaistų nuo visko, pradedant 
skaudėjimu ausy, baigiant 
skaudėjimu strėnose. Žmonės 
pasirengusieji emigruoti daž
nai būva darbštesni ir suma
nesni negu vidutiniai.

Tas yra su daugeliu japonų. 
Ir tas buvo su tais, kurie pir
mieji atvyko į Ameriką. Taigi 
išeivybė dažnai atima raudo
nuosius valstybės kūno kūne
lius. Tas ne tik susilpnija val
stybę, bet dar, atimdama jau
nesniuosius ir darbštesniuosius 
žmones, kad ir padaro daugiau 
vietos, daugiau apsunkina pa
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taip, kad jos išvežimai galima priimtas 46 balsais prieš 21 ir j 
pasiųsti užsienin mainan už buvo teisinga federalistų princi-
maistus, 
žavimu i 
Anglijos 
medžiaga gauti jai 
lengva kaip Anglijai, 
nėra nepergalimų kliūčių.

Galiaus, ar ji turi rinkas? 
Neišsemiamas Chinijoj ir Sibi
re — jei jos tarptautinė politi
ka bus sutaikoma ir gerais no
rais.

Anglijos surastasis išsprendi
mas vis daugiau ir daugiau' 
puola į akis šios dienos japo
nams. — (Charles Merz).

— (Charles Merz).
----------------------------------- 4-------------

Radikaly grupė Francijoj 
linksta prie sindikalizmo.

Išdirbystės
Japonijai 
sugebamų. Nedarytoji 

nėra taip 
bet tam

suorgani- 
net rūksta

PALYGINKIT
KAINAS!

• Jei norite pasiųsti pinigų Lietuvon, už žemiausią kainą ir 
kad nueitų į trumpiausią laiką, skaitykit nvusų pagarsi
nimą šiandien, aukštutiniame po tiesiai rankai kampe ant 
3-io puslapio šiame laikraštyj. Kainas keičiame kas
dieną. 1

Bridgeporto didžiausia Bankas — Turtas virš $6,000,000.

pakrašty, gulinti apie už 700 
mylių į pietus nuo didžiųjųt 
Japonijos salų. Ji yra Japonijos 
kolonija. Bet yra priežasčių 
nenorėti japonams ten apsi
gyventi. Didelė jos žemės da
lis yra perdaug kalnuota, kad 
ji galima butų dirbti; ji randas 
garsiausioj pasauly vėtromis 
tifunais juostoj ir jos uoluota
sis vidus yra apgyventas pradi
niais gyventojais, kurie dar vis 
tebemedžioja galvas. Taigi iš- 
vyzdis nepatraukiantis.

Vienok Formozoje tebegyve
na apie 2 ar 3 milionai chinų. 
Ir po septyniolikos metų jos 
p f i klausymo japonams po Chi- 
nijos atidavimui jos Japonijai, 
apsigyvenusių joje japonų skai
čius nedidesnis kaip 100,000. 
Nors gana bloga Japonijoj dek 
gyventojų tirštumo, o bet jos 
žmonės verčiau kenčia tėvynėj,

Trečiojo Internacionalo spau
da, bebandydama išpusti savo’ 
amatinės unijos prieaugį, savi
nas! viskąk ką pamačius, pasiti-' 
kėdama reikšmingu, . trukšmu 
priversti unijas daryti žingsnį 
be pagalvojimo. Kaip jų svar
biausia “faktininkas” Zinoviev 
sako: “Kad ir kiek tas atseitų, 
mes turim pasigauti amatinių 
unijų judėjimą”. Kada pinigų 
leidimo “strateginiams” punk
tams neužtenka, retkarčiais ne- 
pasakymas teisybės yra panau
dojama — saka norvegų sindi- 
kalistų laikraštis “A'larm”.

Vienu didžiųjų trupų gazdini- 
mo vajui buvo tvirtinimas, kad 
franeuzų sindikalistų judėjimo 
mažuma yra komunistinė, kuo
met 'didžiuma, žinoma, buvo 
skaitoma nieku daugiau, kaip 
geltonaisiais išdavikais, refor- 
mininkais ir socialpatriotais.

Kaip ir didesnė informacijos 
dalis, ateinanti iš šito šaltinio, 
taip ir šita yra netėfkinga.

“Alarmo” tvirtinimu 
stovi taip:

Franeuzų Visuotinoj 
Konfederacijoj mažuma
da iš daugybės įvairių krypsnių, 
bet jų daugumas taip arti gimi- 
niuojasi vienas su kitu, kad ga
lima pasakyti, jog mažuma su
sideda iš trijų didžiųjų pasidali
nimų — anarchistų, sindikalistų 
ir komunistų. Iš šitų trijų pa-

dalykai

. Darbo 
suside-

CENTRAL MANUFACTURINfi 
DISTRIGT BANK

1112 West 35th Street
, Bankas atdaras visą dieną subatoj iki 8 vai. vakaro. 

Seredos vakarais nuo 6 iki 8 v. v.
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JUSU LAIMINGOS DIENOS
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Vasario 1 iki 10-tai
♦ ' I

10 dienų nuošimtis bus duodamas už visus 
padėtus iki 10 vasario, . i

Ateikite ir pradėkite accountą. Jis atneš 
gerą laimę ir ateitį jūsų vardui.

9feWEST SiDEsMžBaNK

Baigusi Aku-
Serijos kolegi 
ją; ilgai prak-
tikavusi Penn
silvanijos hos
pitalčse. Pa-
sėkmingaii pa-
tarnauja prie
gimdinro. Duo
da rodą viso-
kiose ligose ir
kitokiuosei rci
kaluose mo-
terims ir 
ginoms.

mer-

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų 

Tel. Boulevard 6437

Tel. Boulevard 216p

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Canal 257
Naktinis Tcl. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 6 
po piet, 6 iki 9 vakare 

•Nędčljomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
£

Telephone Ykrds 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

ir nuo 5 iki 8 vakaro
V .. ........     /

Vai 0ur» m
Bm. 1189 Indapendanc* Blvd. Chioa**

DR. A. A. ROTH
RVSAS GYDYTOJAS ir CM IR URS AB

OftolMH 8314 So. Halsted St. C
Ttiophono Drevei 9693 

Vohmdoai t>—11 ryte; 4—3 i 
I HedMIends 14—13

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlš savo ofisą | 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Valu 10:30 iki 12; 8:80 iki i Ir 

6:80 iki 8:30. Ntd.1 10:80 Ud 
12:00 dieną.

■am.: 2914 W. 48rd Street.
Tai. Lafayette 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas i <
8149 S. Morgan St., kert* 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 18 ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedčliomds nuo 10 — 

2 po piet
Telephone Yards 687
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Prie progos mes norime 
pranešti, kad tik-kų gavome 
iš Lietuvos tris įdomius 
straipsnius apie pradeda- 
masiaš mokyklas, apie Lie
tuvos universitų (universi
tetų) ir apie mokytojus. Du 
tų straipsnių yra parašęs 
vienas • įžymiausiųjų Lietu
vos mokslininkų ir pedago
gų. * Jie tilps artimiausiuose 
dienraščio numeriuose.

Naujimoa aina kaadian, Usklriaot 
Mdilditnius. I-aidžia Naujiani Ban- 
droyf, 1789 Sa. Habitai SL, Chlcago, 
HL — Telefonai! BeeMvalt 85M

UtalmoMJlrso Kalnai
Uhleagoje — paltu

Metami » w ■> w< *8J0
Pusei meti . . . 4.50
Trims minėdami j, ...- —į >r 2.&>
Dviem minėdama m ■ 1.79
Vienam mAneehi L< .. — 1 90

Dhieagoja — per neiietejitfl
Viena kopija . , , 03
Savaitei _________ _ , . , ...... ■ 18
Minėsiu! w 78

Buvienytoie TalitŲeaa M ChlcagoJ, 
palte:

Metama ■ ------ -- ------ |7.00
Pusei meti  ........... -■.
Trims minėdama , ■■■■■■ ■ 2.00
Dviem minaniame .■-... 1^0
Vienam mCnasiul _ . . _ - .76

Uetuvoa ir kitur nirienhNmef 
(Atpigintai *

Metama -...........-.........  n |8.90
Pusei meti .,... 4.60
Trina minariame -............ — 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu eu uiaakymn.

Lietuvos mokyklos 
ir visuomene.

Klausimas/kuris daugiau
sia prisidėjo prie to, kad 
Lietuvos visuomenė suskilo 
j dvi priešingas viena kitai 
pusės^ yra mokyklų sutvar
kymas. Klerikalai nori pa
statyti mokyklas po kunigi
jos globa, o beveik visi kiti 
žmonės stoja už tai, kad mo
kykla butų laisva.

Ačiū tam, kad krikščio
nys demokratai turi dic^iu- 
mą St. Seime, įstatymas 
apie mokyklas bus padary
tas klerikalų dvasioje. Lai
svosios mokyklos šalinirr 
kams tuomet nebeliks nięko 
kita, kaip tiktai tęsti kovų 
dėl mokyklų laisvės pačioje 
visuomenėje.

Butų getai, kad šito klau
simo svarbų suprastų kaip 
galint greičiaus ir amerikie
čiai. Vadinamoje pažangio
je musų visuomenėje daug 
kartų buvo mėginama sura
sti dirvų bendram vęikimui, 
ir daugiausia vis be pasise
kimo. Bet mokyklų reikale 
ta visuomenė galėtų sudary
ti daugiaus ar mažiaus ben
drų frontų.

Tarptautines 
darbininkų 
konferencijos.

Planai ir sumanymai at
gaivinti suardytųjį proleta
riato Internacionalų, kuris 
apimtų visas tarptautinio 
darbininkų judėjimo sroves, 
pagalios pradeda virsti tik
renybe.

Socialistinių partijų Vie
nybės (Viennos Internacio
nalo) biuras, susirinkęs vi
duryje sausio mėnesio Ber- 
line, nutarė sušaukti kaip 
galint greičiaus penkių ša- 
jių proletarinių partijų kon
ferencijų karo nuostolių at
lyginimo klausimui apsvar
styti; tos šalys yra: Anglija, 
Francija, Italija, Belgija ir 
Vokietija. Be to, tas biu
ras nutarė susižinoti su ant
rojo internacionalo centru 
Londone ir su trečiojo inter
nacionalo centru Maskvoje, 
<ad sušaukus * visuotinų 
tarptautinę konferencijų.

Iš Europos socialistų 
spaudos Atsiliepimų matyt, 
<ad tos konferencijos įvyks.

PROTESTAS DAVĖ VAISIŲ.

Savo laiku “Naujienose” bu
vo pranešta, kad Busijos_vaE 
džia “paleido iš Butyrkų kalėji- 
mo (Maskvoje) socialdemokra
tus, kurie buvo paskelbę bado 
streikų, kuomet valdžia buvo 
nutarusi išgabenti 35 kalinius i 
Turkestanu. Paliuosuodama so
cialdemokratus, sovietų valdžia 
panaikino ir savo nutarimų iš
tremti juos Į Turkestanu, bet 
įsake jiems apleisti Maskvą ir 
apsigyventi provincijoje arba 
keliauti užsienin.

“Naujienose” buvo taip pat 
rašyta, kad Vokietijos nepri
klausomųjų socialdemokratų 
suvažiavimas Leipzige kaip vie
nu balsu priėmė protesto rezo
liucijų prieš sovietų valdžių dė
lei nežmoniško apsiėjimo su 
kaliniais ir dėlei socialistų per

sekiojimo.
Iš Bėdino “Ereiheit” dabar 

mes patiriame, kad tarp augs- 
čiaus paminėtųjų dviejų įvykių 
yni ankštas ryšys. Vokietijos 
socialdemokratų protestas ta
po priimtas sausio 8 d. ir tele
grafu pasiųstas Maskvon; o 
sausio 10 d. kaliniai Maskvoje 
jau tapo paliuosuoti. Reiškia* 
tas protestas privertė bolševi
kus atidaryti kalėjimo duris 
Maskvos socialistams.’

Iš to matome, kad Rusijos 
diktatoriai vis dėlto skaitosi 
su užsienių proletariato nuo
mone. Jeigu socialistai Euro
poje (ir Amerikoje butų pa
kėlę savo balsų prieš bolševi
kų terorų, kaip jisai prasidėjo, 
tai Rusijos diktatoriai niekuo
met nebūtų drįsę eiti taip toli 
tuo kruvinu keliu, kuriuo jie 
ėjo per paskutinius ketverius 
suvirsimi metus. Deja, tarp
tautinis darbininkų judėjimas, 
užžavėtas skambiomis bolševi
kų frazėmis, ilgą laiką nenor, 
rėjo tikėti žinioms apie sovietų 
žiaurumą.

“Freiheit” rašo:
“Mes su pasitenkinimu pa

žymime tų faktų, kad ačiū 
Vokietijos proletariato pro
testui pavyko paliuosuoti iš 
kalėjimo urvų suimtuosius 
draugus ir sulaikyti jų ištrė
mimų į Turkestanu, j Bet so
vietų valdžios padarytasai 
žingsnis toli gražu nėra pa
kankamas ir neatitinka tarp
tautinio proletariato norams. 
Sovietų valdžia vėl atgaivino, 
tik naujoje formoje, senąją 
nelemtąją carizmo sistemą 
tremti savo politinius priešus 
į tolimas, apmirusias provin
cijos vietas ir lenai metų 
metais laikyti juos po vieli
nių valdonų priežiūra. Šita 
sistema yra dabar vartoja
ma prieš musų draugus Ru
sijoje — kas rodo, jogei so
vietų valdžia persekioja juos 
ne dėl kokių nors baudžiamų 
darbų, o dėl jų politinių. įsi
tikinimų. Nors ji turi savo 
rankose tokių galios priemo
lių, kokių neturi jokia kita 

• valdžia pasaulyje, bet ji taip 
bijosi dvasinės musų draugų 
įtakos į darbininkus, kad ji, 
paleidusi juos iš kalėjimų, 
steigiasi palaidoti juos tam- 

■ Šiuose provincijos užkam
piuos arba išvaro į užsie
nius.” e

DAR APIE KONSPIRACIJAS.

šioje vieloje jau buvo minėta 
apie “Krivijos” aplinkraščius 
ir priešingus jiems klerikalinio 
turinio slaptus lapelius. Po to 
pasirodė dar vienas “Krivijos” 
laiškas.

Šis laiškas (arba aplinkraš
tis), nežinia delko, yra išleistas 
dviejose*versijose, ant dviejų 
atskirų lapelių; vienas trum
pas, o kitas ilgasa.

Aplinkraštyje paduodama ke
letas jau žinomų publikai “nau
jienų” apie įvykusias Lietuvo

je atmainas valdžioje ir griež
tai kritikuojama klerikalų vei
ki masį anapus vandenyno ir 
šioje šalyje. Vienoje vietoje 

tečiaus skaitome:
“Tu, pažangioji Amerikos 

viešuomene, pakilk, subrusk, 
sugriauk klerikalų tvirtoves. 
Neleisk jiems plėsti jų (sa
vo. “N.” Red.) partiją. Ei
kit į jų susirinkimus, staty
kite jiems klausimus, nu
šviečiančius jų kenksmingą 
Lietuvai politiką. Bukite 
tikrais Lietuvos draugais! 
Iššvilpkit jų kalbėtojus, ku
rie šmeižia tave...”

• Navatnas to aplinkraščio au
torių protavimas. Norintiems 
parodyti savo “tikrą draugin
gumą” Lietuvai, jie pataria ei
ti i viešas prakalbas, daryt 
trukdymų kalbėtojui ir švilpt!

Jeigu žmonės imlų sekli ši
tuo “Krivijos” patarimu, tai 
klerikalų svetainėse prasidėtų 
tokios scenos: kun. Garmus 
ant estrados keikia, dalis pub
likos švilpia, kita dalis leidžia 
j darbą kumščius ir kėdės — 
kol atvyksta policija ir \ prasi
deda areštai. -

Dabar klausimas: ar šitokios 
scenos gali prisidėti prie to, 
kad “tie žmoneliai, kurie yra 
viliojami ir tamsinami”, pama
tytų tiesą ir paliautų klausę 
klerikalų? Mums rodos, kad 
tai ne apšvies žmones, o tik
tai padarys ju6s dar didesniais 
fanatikais.

Aplinkraštyje, be to, yra į- 
tarjamas visokiuose neteisin
guose darbeliuose p. Julius 
Bielskis.

Išimant šitą įtarimą, kurį 
lapelio autoriai gal būt neturi 
kuo paremti, ir išimant augš- 
čiaus nurodytąjį kurstymą prie 
netvarkos kėlimo klerikalų 
prakalbose, — visas kitas ap
linkraščio turinys susideda iš 
tokių paprastų dalykėlių, ku
riuos skaitančioji lietuvių pub
lika nuolatos mato laikraščiuo
se. Kam gi tad reikalinga yra 
ta konspiracija? Kodėl tų la
pelių autoriai neparodo savo 
veido visuomenei?

Viena iš dviejų: arba jie už
ima tokias “garbingas pozici
jas”, kad jiems nepritinka at
virai peikti klerikalų veikėjus, 
šitame atsilikime jie negali rei
kalauti, kad visuomenė skaity
tų juos nuoširdžiais klerikaliz
mo priešais. Arba jie mano, 
kad “misterijos” skraistė duos 
daugiaus svarbos jų argumen
tams. Bet jeigu taip, tai, va
dinasi, jie patys netiki savo ar
gumentų stiprumu.

Kaip vienam, tai ir antram* 
atsitikime jų vartojamas kons
piracijos kelias ne padeda jų 
darbui, o kenkia jam visuo- 
mčpės akyse.

Pagalios, tas kelias yra pa
vojingas. “Krivijos” žmonės 
gal būt turi geriausių norų.— 
bet kur yra užtikrinimas, kad 
kas nors kitas, turįs blogų 
tikslų, nepavartotų tokį pat bū
dą prieiti prie publikos?

Jeigu “Krivijui” pavyktų iš
šaukti žmonėse tokį judėjimą 
prieš klerikalus, kokį jie nori 
iššaukti, tai kas uždraus kle
rikalams atkeršyti jiems, pa
naudojant provokaciją, t. y. iš

leidžiant “Krivijos” vardu at
sišaukimą, dėl kurio net ir val
džia gali įsikišti?

Taigi, vyrai, jeigu esate rim
ti, tai meskite į šalį tą kūdikiš
ką žaidimą konspiracijomis!

Nugalėtoj Vokietijoj
(Laiškas iš Vokietijos)

“Naujienų” skaitytojas gerai 
žino, kaip atrodo po karo vie
na iš karą laimėjusių valstybių
— Amerika. Yra žmonių Ame
rikoje, kurie ųicr karą laimė
tus turtus neįstengia suskaityti

lai fabrikantų ir pirklių 
būrys. Bc4 didele didžiuma gy
ventojų darbininkai, smul
kus kontorų bei valstybės įs
taigų tarnautojai ne fik per ka
rą nieko nelaimėjo, Ęet ne vie
nas jų paguldė galvas tolimos 
Prancūzijos laukose, o grįžę 
namo neretai negauna darbo ir 
badauja su šeimynomis. Kavas 
į pelenus pavertė ištisus kraš
tus, kitų kraštų gyventojus pa
dare elgetomis, lodei Ameri
kos, Anglijos ir kitų kraštų 
pramonė, nerasdama tinkamų 
rinkų, nebeturi kur parduoti 
savo išdirbinius; užsidarė dau
gybė fabrikų ir dirbtuvių, ir 
milijonai darbininkų atsidūrė 
be darbo gatvėse. Kapitalistai 
dėl to mažai kenčia: karo me
tu jie susikrovė tokių gražių 
pinigėlių, kad dabar jiems nie
kas nerupi.

Taip dalykai atrodo nugalė
jusiose valstybėse. Dabar pa
niūrėsime, kaip gyvena plačios 
darbo minios vienoje ‘iš tokių 
šalių, kurios karą pralaimėjo
— būtent, atkakliausia karia
vusioje Vokietijoje.

Pradėkime nuo bedarbės 
klausimo. 1913 m. t. y. prieš 
didįjį karą apie 2%% Vokieti
jos darbininkų neturėjo darbo.' 
Karo njetu bedarbių beveik vi
sai nebuvo; jų pradeda atsi
rasti 1918-1919 m. bedarbių 
procentas siekia 2.6, 0 1920 m. 
pasiekia aukščiausio laipsnio: 
šiais metais iš 100 darbininkų 
5.20 neturi jokio darbo ir gau
na tenkintis menka valdžios 
pagalba. 1921 m. bedarbė greit 
pradeda mažėti. Rugpiučio mė
nesy 1921 m. bedarbių tėra tik 
2.5%, o lapkričio mėn. mažia i 
kaip 2%. Paaiškinu lentąle:

Bedarbių nuošimtis:
Rugp. mėn., .1921 m. gale:
Metalų išdirbinių darb. 2.25
Medžio ” ” 2.94

* Statybos ” ” 2.24
Siuvimo dirbt. ” 2.9
Lapkričio mėn., 1921 m.

Metalų .išdirbinių darb. 1.51 
Medžio ” ” 1.87
Statybos ” ” 1.12
Siuvimo dirbt ” 2.4

J

Iš čia skaitytojas gali Įiasis- 
kubinti padaryti išvadą, kad 
vokiečių darbininkų padėtis ge
ra, nes , Vokietijoje bedarbių 
mažiau kaip prieš karą. Bet to
kia išvada nea ta tiktų tikreny

bei. Yra kiti “prakeikti” klau
simai, kurie slegia darbo mi
nias ne mažiau kaip bedarbė— 
tai brangenybe ir persunkus 
mokesčiai.

Vienas Reino vokiečių laik
raštis mėgina išrokuoti, kiek 
pakilo Vokietijoje kainos pa
lyginant su prieškarinėmis kai
nomis. Jis ima 77 prekių kai
nas, perkant didmenomis ir 
randa, kad jei už tam tikrą 
prekių skaičių prieš karą rei
kėjo mokėti 1(M) markių, tai 
1920 metų pradžioj už tiek pat 
prekių jau buvo mokama 1083 
markės, o 1921 m. lapkričio 
mėnesy — jau 2687 markės, 
gruodžio pradžioj 3300 mk., 
t. y(į pragyvenimo brangumas 
Vokietijoje pakilęs apie 33 kar
tus palyginus su. prieškarinė
mis kainomis. Ligi pačių pas
kutinių dienų kainos ne tik ne 
atslūgo, bet vis pučiasi ir pu
čiasi.

Darbininkų uždarbiai taip 
pat, žinoma, pakilę, bet vis dėl
to toli gražu ne taip smarkiai 
kaip reikalingiausių daiktų kai
nos. Yra darbininkų (ypač mo
teriškos lyties), kurie (rios) li
gi šiai dienai tebeuždirba tik 
po 500-600 markių i»er mėnesį; 
didžiuma gi gauna po 1000-1500 
markių ir tik mažas nuošimtis 
uždirba per 1500 markių per 
mėnesį. Bet to dar maža. Kiek
vienas darbininkas Vokietijoje 
apkrautas mokestimis, kurios 
vidutiniškai siekia 10% jo už
darbio. Kitais žodžiais tariant: 
jei darbininkas gauna HMM) 
markių algos, jis atiduoda val
džiai 1(M) markių per mėnesį 
arha^HMM) mk. per metus. Nuo 
mokesčių liuęsi tik tie, kurie 
turi jper mėnesį pajamų mažiau 
kaip 250 markių arba Ameri
kos pinigais apie 1 dolerį!

Žinoma, šis brangumas krin
ta tik ant neturtingųjų luomų 
pečių. Turtuoliai — visoki fab
rikantai, dvarininkai, pirkliai— 
uždirba didžiausius pinigus, o 
nuo mokesčių moka puikiai išsi

sukti, vesdami vienas pajamų 
ir įeigų knygas sau, o kitas pa
rodyti vyriausybės valdinin
kams. \

Brangenybės priežastis.
Kįla klausimas, iš kur atsi

bunda tokis brangumas, kuris 
smaugia ne tik vokiečių, bet ir 
Lietuvos liaudį, nes Lietuva 
ligi šiol buvo tampriai ekono
miniai surišta su Vokietija. 
Lietuva gi vartoja vokiečių pi
nigus;. didelę didžiumą įveža
mų prekių gauna iš Vokietijos.

Brangumo priežastis galima 
trumpai taip apibudinti: karas 
ir visos jo pasekmės. Vokietija, 

kaip žinoma, nešė visą Santar
vės priešininkų k>ro naštą, 
karą pralošė ir dabar gtiuna su
mokėti nugalėjusiems didžiau
sias pinigų ir kitokių gerybių 
sumas. Išmokėjimo suma, San
tarvės nustatyta Londone, sie
kia ' 132 miliardų markių, yra 
kelis kartus didesnė už viso pa
saulio aukso fondą (visame 
pasauly yra apie 40 miliardų 
aukso markių). Vokietijos vy
riausybė priversta nežmoniškai 
kelti mokesčius, kad surinkti 
reikalingas išmokėjimams su
mas, o kuomet ir to nepakanka, 
leidžia vis naujus popierinius 
pinigus. Toki pinigai vis daro
si pigesni, o brangumas vis kį
la. šiandien, pavyzdžiui, Vo
kietijoje paleista apyvarton 108 
miliardai popierinių markių, o 
aukso fondas siekia vos kelio- 
liką dešimtų milijonų.
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Šimto Nuošimčių
Patri jotas

’ JUPT0N SLNCLAJE’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(T^dny.)

—Gerai tad, aš tau duosiu dar progą. Bet 
Dieve, tave saugok, jei aš sužinosiu, kad tu nors 
mirktelėjai į merginą, Įai aš tau iltinius dantis 
ištrauksiu!

Petro širdis plakė džiaugsmu. — O, dėkui 
tamstai, dėkui tamstai, p. Gote!

-XS ta.11 mokėsiu dvi<k'šimts tlolvvių į sa
vaitę, ne daugiau, — tarė Golč, — tu esi vertas 
daugiau, bet aš negaliu tikėti tavim, kada tu 
turi pinigų; gali liek imti, arba pasitraukti, kaip 
sau nori.

Tuomi busiu pilnai patenkintas, p. Gofė, 
—tarė Petras.
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TAIGI aukštasis gyvenimas Petrui Gudžui 
pasibaigė. Jis nesimaiše daugiau dangiškuo

se Olimpo kalno rateliuose. Jis nematė daugiau 
p. Akermano chino tarno, ar p-nios Gadienės
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franeuzės tarnaitės. Į jį neą^ypdbjo daugiau du 
šimtai dvidešimts keturi vaikai angelai Ilotel de 
Soto <iešl)uiSo koridoriaus lubose. Dabar Pet
rui liko valgyti savo valgis atsisėdus ant kėdės 
pas užkandžių stalą užkandinėj ir būti tikruoju 
proletaru sav^“I)žimio Iginso” vaidmeny. Jis. 
atidėjo į šalį^iavo skaisčiąsias svajones apie su- 
rinktinį kompetentumą ir ėmėsi sunkajus dienos 
darbo auklėti pažintį su agitatoriais, lankytis jų 
namuose ir daboti jų aktingumą, rinkti jų sklei
džiamos literatūros pavyzdžius, vogti jų laiškus, 
adresų ir užrašų knygas ir nešti visa tai į kam
barį mml. 427 American Ilouse viešbuty.

Dabar buvo pats bruzdusis laikas. Nežiū
rint plakimų, linčiavimų ir kalinimų — ar gal 
ačiū visa tam - < radikalų darbuotė virte virė. 
Aidoblistai slapta persiorganizavo ir rinko pini
gus savo kalinių gynimo reikalams; taip pat so- 

ii- į, usi-a tidon in i divljo j uosę,
<> unijistui nepidiovū agitavę dėl Guberio bylos. 

Dabar jie dar padvigubino savo aktingumą, nes 
Gubcrienė buvo stengiamasi nuteisti pakarti. 
Busijoje anarchistų gauja surengė demonstra
ciją ties Ajnerikos Pasiuntinybės namu dėl ne
teisingo pdsielgimo su žmogum, kaip jie vadino 
jį, “Guba.” Taip bent kabeliai pranešė ir šitos 
šalies žinių skaidymo bendrovėms taip pavyko 
Guberio bylą uždengti, kad net New Yorko laik
raščių redaktoriai negeriau žinojo ir atspaiidė 
pavedę taip, kaip jie gavo, “Guba,” kas žino

ma, radikalams davė gerą progą pasijuokti iš 
jų ir pasakyti jiems, kaip daug jie paiso darbi
ninkais.

Kraštutiniai Raudonieji Rusijoje paėmė vis
ką į savo rankas. Rudenio pabaigoj jie nuver
tė Rusų valdžią, paėmė šalį valdyti ir darė taiką 
su Vokietija; tas Santarvę pastatė į baisią pa
dėtį ir jie įvedė naują žodį liaudies žodynan, bai
sųjį žodį “bolševikas”. Po to, jei kas patarė 
miestui paimti į savo rankas ledinius vežimus, 
tai užteko pavadinti jį “bolševiku” ir jis buvo 
dingęs.

Ret kraštutiniai atsakymai! į šitą piktumo va
jų priėmė tą vardą ir nešiojo jį kaipo žymę. 
Aiųerikos Miesto socialistų kuoi>a priėmė rezo
liuciją vadintis “Rolševisline kuopa lydint ran- 
koplojo griausmui ir po to “kairiaspiumiai” 
nekurį laiką turėjo visa po savo noru. Šito 

-vu.ln 1>livo liiilc.mšižio, --
kos Miesto “Klariono” reduktoi'ius, vardu Her
bertas Aštonas. Sulysęs, pageltęs, be galo kar
tus laikraštininkas Aštonas 'matomai praleido 
visą savo gyvenimą betyrinėdamas tarptautinio 
kapitalo intrigas ir nebuvo to argumento, į kurį 
jis negalėjo atsakyti. Jis žiurėjo į karą kaipo į 
kovą tarp Anglijos senai įsikūrusio komercializ
mo, kurio valdžią jis vadino “milžiniška preky
bos korporacija,” ir naujai iškilusio ir įtužesnio 
Vokietijos komerializmo.

Aštonas paimdavo karo platintojų formulas

___J_______ LĮ.-UJ____ ' Al!___________________________ L____ -'-TK 
ir padarydavo su jomis taip, kaip šuo su žiur
ke padaro. Ar taj čia karas už demokratiją? 
Paryžiaus bankininkai per paskutinę dvidešimtį 
metų rėmė pinigais Rusijos carus^ kurie ištrėmė 
Sibiran šimtą tūkstančių žmonių,> bedarydami 
pasaulį sveiku demokratijai! Anglijos imperija 
taipgi stojo kariauti už demokratiją — pirma 
Airijai, paskui Indijai su Aigiptu, paskui Vait- 
čapelio skurdyne! Ne, sakė Aštonas, darbininkai 
neprivalo duotis kvailinti save lokiais niekais. 
Valgatvis paskolino kelis bilionus dolerių pini
gų Santarvės bankininkams ir dabar reikalauja, 
kad Amei’ikos; žmones lietų kraują ir padarytų 
pasaulį sveiku) šitoms paskoloms!

Petras buvo raginęs Magivnę padaryti galą 
šitokiai agitacijai; dabar žiurkeveidis vyras pa^ 
sakė jam, kad atėjo laikas veikti. Buvo rengia
ma didelis masinis susirinkimas Bolševikų re- 
voliuci jai ii- .M.aįjivjie porserįjSjo
Pctrij, kad jis. nesirodytų tame susirinkime, nes 

gali būti buožes darbe. Petras nusisegė raudoną 
raikštelį su sagute susįemusiomis rankomis, nu
ėjo ant galerijos ir pranyko. Jis pamate dau
gybę jam pažįstamų “bulių” (policistų) išsimė
čiusių tarpe susirinkusių ir taipgi matė polici
jos viršininką bei miesto žvalgų biuro galvą. 
Kada Herbertits priėjo iki pusei savo rugonių 
tvano, policijos viršinjnkas priėjo prie pagrindų 
ir paliepė jį areštuoti; apie dvidešimts policistų 
tuoj šoko tarp areštuoto ir užiančjOs minios,

Ar galima laukti greito mar
kės pabrangimo? Kurios nors 
valstybės pinigų kursą nusta
to ekonominis krašto stovis ir 
politinės aplinkybės. Nors eko
nominiai Vokietija nėra labai 
silpna: kuone visa krašto pra
monė ir žctnT’S-’ukis pilnu tem
pu dirba,- bet kadangi didele 
dalis to uždarbio eina užsienin 
— franeuzams, anglams ir kt. 
—krašto turtai nedidėja, bet 
mažėja. Vyriausybės iždas^ iš
turėdamas kuo padčngti Javo 
išlaidas, leidžia vis naujų po
pierinių pinigų. Štai paskutinę 
lapkričio mėnesio savaitę Vo
kietijoj popierinių pinigų iš
leista daugiau kaip 3 kart dau
ginti, negu per tokį pat laiką 
1919 arba 1920 m. Taigi, jei 
Santarve neatsisakys nuo jai 
priklausančios, einant Versai- 
lės taikos 'sutarčių, sumos, Vo
kiečių markė ne brangs, bet 
kris. Iš antros pusės, Vokieti
jos suirimas pavojingas visam 
pasauliui, todėl nėra mažiausio 
pamato manyti, kad Santarvė 
tyčia ligi to reikalus davestų. 
Kai ji pamatys, kad vokiečiams 
gręsia bankrotas, nuo savo 
perdidelių reikalavimų atsisa
kys; tuomet ims taisytis Vo
kietijos gyvenimas, o jų pini
gai ims brangti. Bet daug dar 
nuplauks upinis vandens, kol 
vokiečių markė pasieks prieš
karinės vertės.

Brangumo pasekmės los, kad 
ligi šiai dienai didelė didžiu
ma Vokietijos beturčių — dar
bininkų, smulkių tarnautojų 
gyvena pusbadžiai. Ypač* sun
ku tiems, kurie turi didesnes 
šeimynas. Vokiečiai pasipasa
koja, kad karo metu jie kepda
vo blynus ant tos popieros, 
kurioje j)arsincšdavo suvyniotą 
silkę, nes taukų visiškai nebu
vo. Dabar jau taip nedaro, bet 
vis dėlto tik išrinktieji .šian
dien pajiegia nusipirkti svies
to, kurio svarui ivikia mokėti 
apie 50 markių, o mėsą mato 
didžiuma gyventojų tik šventa
dieniais. Tie, kurie turi mažiau 
kantrybės, išsibūdavę mėgina 
savo pykesnį išlieti ant pirklių 
ir ima daužyti krautuves ir 
maisto sandėlius. Tokių pogro
mų buvo Berlyne ir kituose 
miestuose. Kad nuraminti mi
nias, policija ima šaudyti.

i

šis karas puikiausia paįvirti- 
no senai socialistų išreikštą 
mintį: plačios darbo nrinios su
silaukia iš karo tik vargo, ba
do ir visokių nelaimių, nežiū
rint į lai, ar šalis karą išlošia 
ar pralošia. Nugalėjusių valsty
bių (Amerikos ir Anglijos) 
darbininkai dejuoja, spaudžia
mi bedarbės; nugalėti vokie
čiai ligi šiai dienai pusbadžiai 
gyvena ir neranda būdų, kaip 
nugalėti vis augančią brange- 
nyl*ę. Tilt -vie-ni tm-tiioliiii nie
ko neatboja, nes jiems visuo
met gerai. Todėl jiems ir buvo 
reikalingas karas.

J. Krikščiūnas.

O’Ndill’e, Nebraskoje elek
trinės šviesos ir pajiegds kom
panija, kaip yra pranešama, 
pradėjusi kūrenti kukurūzais.
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L S. Sąjungoje
LSS. Pildomajam Komite

tui paraginimas.

Amerikos darbininkų 
'pažanga.

I^SS-os 33-čia Kuopa, Bin- 
ghamton, N. Y., eidama pada
rytuoju savo metiniame susirin
kime sausio J 29 d. nutarimu, 
šiuomi kreipiasi į LSS. Dildo'- 
mųjį Komitetą, kad jis pasirū
pintų surasti tinkamą agitato- 
rių-kalbėtojų, kuris galėtų pa
daryti maršrutų, — tiek į esa
mąsias LSS. kuopas, tiek i to
kias kolonijas, kur kuopų dar 
nėra, — su agitacijos prakal-

Charleston, W. Va. — Ka
napini Valley Centralė Darbo 
Unija savo priimtame memo
riale stato reikalavimų šaukti 
konferenciją, kurion 
tų po vieną atstovų 
tarptautinių unijų, 
federacijų, miestų

suvažiuo- 
nuo visų 

valstijinių 
oen trolių

Musų nuomone, toksai mar
šrutas labai reikalingas ir daug

apygardų tiųrybų ir vietų unijų, 
susidėjusių ir nesusidėjusiu su 
Amerikos Darbo Federacija, 
kiekvienas vienu balsu, suda
rymui nusistatymo sujungimui 
darbo pajiegų prieš neuni j uo
tų darbų ir jam padedamas da
bar panaudojamas įmones ne-

suorganizuot naujų, sustiprinti 
draugus morališkai ir, aplamai,

rialu atsišaukiama į visas val- 
stijines federacijas, apygardų

mui. Veiklus programas pasi
priešinimui kapitalizmo užma- 

Įčioms ypatingai reikalingas da
bar. Darbadraugiai, gal mes 
nenuveiksime daug savo siūlo
mais reikalavimais, bet būtu
me bailiais, jei nemėgintume.

“Kanasvha Valley Centralė 
darbo unija būtinai prašo, kad 
jus su didžiausiu atsidėjimu ir 
nuoširdumu apsvarstytumėte 
»itą programą ir reikalavimus, 
šaukia nacionalę konferenciją.

“Viena. — Mes reikalaujam, 
kad Amerikos Dalflbo Federaci
ja sušauktų visos šalies konfe- 
rencijon atstovus nuo visų val
stijinių federacijų, apygardų 

1 taiybų, miestų centralių kūnų, 
statomų amatų tarybų, vietų 
unijų ir (tarptautinių bei tauti
nių unijų, ar jos butų A. 
F. narėmis, ar* ne. Kati visos 
minėtosios organizacijos 
siųstų šiton konferencijon
vieną narį, kiekvienas ,jų vienu 
balsu.

“Antra — Kad visos unijos, 
susidėjusios t ir nesusidėj tįsios 
su A. D. F. atidėtų į šalį savo 
teisinius ir visus kitus ginčus 
ir visu savo organizacijų Sva
jūnui paremtų solidarumo 
programą, pa naudodamos visą 
savo ekonominę jiegą prieš 
galybes, kurios ipalengvu 
davimu verčia darbininkus 
siduoti.

1). 
pa- 
pa- 
po

B. Songaila.

Kuopų darbuote. LSS. 33 
kuopos susirinkimas.

Bighamton, N. Y. — Sausio 
29 d. įvyko vietos LSS. 33 
Kuopos metinis susirinkimas. 
Tarp svarbesnių nutarimų bu
vo šie:

1) Paragint LSS. P. Komi
tetų, kad jis pasistengtų surast 
žmogų kaipo LSS. organizatorį.

2) Sušaukti viešų Bingham- 
tono lietuvių susirinkimų, kad 
apkalbėjus svarbesniuosius Lie
tuvos krašto ir Lietuvos darbi
ninkų reikalus.

nūs, statymo amatų tarybas ir 
vietų unijas, ir prašoma luo- 
jaus reikalauti iš tarptautinių 
A. D. F. viršininčų, kad butų 
sušaukta visos šalies konferen
cija minėtiems tikslams.

Deportuoti,' sušaudyti, ar 
kalėjime.

Dokumente sakoma:
“Daugelis vakarų Virginijos 

darbininkų šviesesnių narių ir 
vadovų lapo deportuota, su
šaudyta ar sėdi kolėjimuose 
ačiū valdančiosios klasės mi-

kada unijistai ir unijistės nega
lės sutartinai veikti savo bend
ram labui ir apsaugai, nes prir 
vilegijos savo geležiniais batais 
stipriai apsikasė ir joms pade-

dyba kiekvienai progai pasitai
kius stengtųsi rinkti aukų Lie
tuvos Socialdemokratų parti
jos darbui remti.

1) Kuopos valdyba 
rinkta ta pati, t. y. 
torium P. Adomaitis,
kų B. Songaila, iždininku 
Bucbinskas.

Beikia dar pažymėli, 
šiame susirinkime buvo 
lankę visi kuopos nariai 
svarst
k i ų užsi varinėjimų, 
buvo gana geras ūpas ir |>asi- 
ryžimas veikti savo organiza
cijos labui. O visų labiausia gei
džiama, kad butų rengiamos

tapo iš- 
organiza- 
raštinin-

J. M.

išnaikinimo

atsi-
Lr

reikalus rimtai, be jo- 
Nariuose

proga kalbėtojas gauti. Dau
guma narių nori, kad atsilan
kytų “Naujienų“ redaktorių P. 
Grigaitis, arba “Keleivio“ re- 
dakloris St. Michelsonas.

B. Songaila.

4-toji kuopa.

Chicago. — Praeitų ketvirta
dienį laikytame 1-tosios Kuo

pos susirinkime Raymond Cha-

tarimų:
Suruošti ateinančią savaitę 

viešas prakalbas. (Prakalbos 
įvyks trečiadienio, vasario 8, 
vakarą Mildos salėj).

Kadangi asmenys, kurie ligi 
reorganizavimo Llos kuopos 
buvo jos valdyboj, bet dabar 
nebėra nei LSS-is nei dagi So
cialistų partijos4 nariais, atsi
sako grąžinti kuopai priklau
santį turtą, — knygas, archivą, 
etc., — nutarta pavartoti tin
kamų priemonių kad tą turtą 
atgavus.

Nutarta rekomenduoti LSS. 
Pildomajam Komitetui, kad pa
darytų reikalingų žigsnių su
tvarkyti iLSS-os žinioj esantį 
Lietuvos Socialdemokratų Be- 
hiinio Fondą, juo kad to fondo 
sekretorius J. Juknis yra iš L. 
S. S-os ir iš Socialistų partijos

teisėjų ir teisdarių, remiamų 
jų valdomos militarinės siste
mos, joms palaikant neuni j uotų 
darbų ir badų. Darbininkai tu
ri sustabdyti šitų
karų, kuris prieš juos yra ve
damas, kitaip- jie susilauks Ai- 
giplo likimo ir pataps prie 
stulpo prirakintais vergais.

“Taip vadinamas amerikinis 
planas — neunijuotasis darbas 
galima butų sunaikinti ir įves
ti loji laisvė bei teisingumas, 
apie kuriuos mes tiek daug 
girdėjom karo metu, kada dar
bininkai buvo raginami kovoti 
už demokratijų, jei visos raiš
ti j inės federacijos, apygardų 
tarybos, miestų cen tiuliai kū
nai, statomų amatų tarybos ir 
susidėję, su jomis vielų unijos 
priimtų čia paduotų programų 
ir pareikalautų, kad jų tarptau
tinės unijos ir Am. Darb. Fed. 
tuojaus imtųsi jį vykinti.

Narių reikalavimai.
“Mes griežtai pareiškia m 

tarptautiniams ir A. A. D. F. 
viršininkams, kad jie neimtų 
klaidingai prastųjų narių ūpo, 
nes mes, šito memorialo susta- 
tytojai, galime užtikrinti jus, 
kad pas narius yra tas pats ko- 
vuino ūpas, kų ir pas tuos, ku
rie darbininkų organizacijas į- 
kure, ir jie reikalauja pažanges

nio ir Jmolingesnio vajaus prieš 
neunijuoto darbo sumanytojus 
ir jie atsiljrips šaukimui prie

ir prieplaikus nusistatymas su
teiks progų, kada bbs žengia
ma pirmyn.

“Mes pagalvinio mokesčio 
mokėtojai, pranešam tarptau
tinėms unijoms, kad mes jau 
negalim rinkti duoklių ir pagal
vinių mokesčių, jei šitos apgai
lėtinos sąlygos tęsis tdliaus.

Kuopon šiame susirinkime 
įstojo vienas naujas narys, 
Mokesnių sumokėta 8 doleriai.

Sekretorius.

mas, kuris ’ pažymi pralošusį.
trumpas 

tenka 
mokes-

Gyvenimas yra tai 
laikotarpis, kuriame 
vengti automobiliaus,

darni, paliaus mokėję pagalvi
nius mokesčius, jei ateity jie 
negaus apsaugos geresnės, negu 
dabar kad gauna — tam unijos 
yra ir lįada jos paliauna tų da
rę, jų naudingumas pasibaigia.
Greitas veikimas reikalingas.
“Dabartinis unijų progra

mas visai nesiskiria nup to, kų 
gauna neunijistas — jieškanj* 
tiems darbo darbininkams ka
pitalas tiesiai pasako, imk tų, 
kų gali gauti ir tylėk. O ar 
tarptautiniai viršininkui pasiu
to kų daugiau? Jie taipgi pasa
ko, kad laikas netinka veiki-

lijų federacijomis, apygardų 
tarybomis, miestų centraliais 
kūnais ir statymo amatų tary
bomis susidėjimas 
atsilankymas butų 
nas.

“Aštunta1 Mes
jam, kad Amerikos

Amundsen nerimsta 
civilizacijoj.

pri versi i-

reikalau- 
Darbo Fe- 

susidėtų su 
visonVįs teisėtomis visų šalių 
unijomis.

“Dešimta — Kad artimiausiu 
galimu laiku butų sušaukta 
konferencija ir išdirbta planai 
tarptautinės darbo federacijos

“Dešimta — Kad visi šitos 
šalies unijų kontraktai ir sutar
tys baigtųsi tuo patim laiku, 
geriausia kas melai gegužio 1 
dienų ir kad šita diena butų 
paskirta visiems kontrak
tams pasirašyti.

“Su pagarba,
“Kanawha Valley Centrais 

Darbo Unija.

“Amundsen rengiasi penkių 
metų kelionėn į žemgalį“, skam
ba antraštė metropolijos laikraš
ty. žemiau mes randam pasi
kalbėjimą su tyrinėtoju, kuris 
ištaigingai gyvendamas garu ap
šildomam New Yorko viešbuty, 
ramiai kalba apie savo įsigeidi- 
mą visa lai apleisti ir leistis dar 
kartą į vasargalių dykumas iš
tisiems penkiems metams, ar gal 
ir visai iš ten negrįžti. Ir mes 
stebimės. Gi Roald Amundsen 
nėra jaunas žmogus, įsigeidusia 
garbės, ar turtų. Jis jau turi 
penkiasdešimt metų, yra ištai
gingose apystovose turi anksti 
įgijęs vardą kaipo Vasarių žem
galio atradėjas. Ko jam j ieško
ti daugiau, kam kentėti vėl, kam 
vėl rizikuoti? Daugumui protų 
žemgalio tyrinėjimas, kad ir

kokiose apystovose yra bevertis 
ir neišmintingas gyvenimo ir 
progos gaišinimas. Kaip daug 
tad dar neišminti ilgesnė » yra 
naujoji Amundseno odisėja! 
Tikrai. Po to paimame laikraš
tį vėl ir tame pačiame puslapy, 
kur įdėta pasikalbėjimas su 
Amundsenu, skaitome kitą ant
raštę: “Governoras Miller pri
kiša Ilylanui suvylimą“, “Bis
markas prilygino kaizerį prie 
‘Neišlavinto šunies’ “Tuose 
kakao riešutuose tikruoju skys
timu buvęs Jamaikos likeris”, 
t r mes stebimės vėl. Kiek 
Amundsen nustoja išvažiuoda
mas? Ar jis gaišina savo laiką, 
ar — skaudu tikėti — gal mes 
klystame manydami, kad mes 
savo laiką daug gerinus sunau
dojame? (Nation).

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”

» to pareigas,
“W. B. Shaw, raštininkas.

tas 
ba- 
pa-

J. P. WAITCHES 
LAWYEK Lietuvy. Adrolutu ' 

Dienomis: Room 511 —
• 127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Ava.

Tel.: Pullman 6377.
-

“Trečia —/ Kad butų duotas 
kapitalizmui ultimatumas, rei
kalaujant, kad neunijuoto dar
bo karas ir badu marinimo va
jus tuojaus pasiliautų ir kad to 
nepadarius, visos unijos savo 
jungtine ekonomine galybe pri
verstų kapitalizmų išpildyti ši
tuos reikalavimus, kurie pri
pažinta kiekvienam Jungtinių 
Valstijų piliečiui, būtent, teisė

ir kuo £rei- 
tuorni padi- 
galingiausio

tarptautinės

gyventi.
Visuotinas unijos ledelis.
“Ketvirta — Mes reikalau

jam, kad butų padirbtas visuo
tinas unijos lėbelis 
čiausiai priimtas, 
dinant darbininkų 
ekonominio ginklo

“Penkta — Kad
unijos sumažintų savo organi
nio tojų skaičių ir tų darbą 
pavestų valstijų federhcijoms 
ir cen t raliams kūnams, tuomi 
padarant jį veikmingesniu ir 
pigiau atsieinančiu.

“šešta — Kad valstijinės dar
bininkų federacijos, apygardų 
tarybos, miestų centraliai kū
nai ir statomųjų amatų tary
bos butų įgaliotos šaukti strei
kai! visas savo valstijos ir vie
tų unijas, kada tas butų reika
linga paliestųjų organizacijų 
apsaugojimui ir išlaikymui ir 
kada tam pritaria didžiuma tų, 
kurie yra liečiami.

Prievartinis lankymas.
“Septinta — Kad visų priim

tinų unijų susidėjimas su vals-

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas paistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarve pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kąrtų varto
jimo. Kojotų reikia vąHnti taip: 
| kvortą šilto vandeM reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių.
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
iigydo kojas 
nso Idtimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rąžykite Iš
dirbę jams adresui

Bingo! Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Naujiena
Townof Lake Lietuviams

NAUJAS RESTAURANTAS — kurioj pagamina gardžius lietu
viškus valgius.

Valgiai yra gaminami tyriausi, sveikiausi ir gardžiausi.
Visi T()WN OP LAKE LIETUVIAI esate nuoširdžiai kviečiami į 

musų naujų valgyklų ir paragauti musų gardžiai gamintų valgių.
Musų valgykla yra pirmos klesos, musų velterių patarnavimas 

yra draugiškas; pertai ir musų RĘSTAI RANTAS lai būna žinoma 
visiems T()WN UF LAKE LIETUVIAMS.

Musų valgykla randasi po šiuo andresu: '

! Rusiškos ir
| 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
3 8514-16 Roosevelt RA 

Arti St. Lo«ia Are., 
CHICAGO. ILL

Peoples Restaurant
1628 W. 47th Street 

CHICAGO, 1LL.

Jiche?
Kuomet kenti y'vj

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
Ono or two and tho pain stopa 

Contain no habit-formino drugs 
Have you triod Dr. Milės’ Nervine?

Auk t/our

REUMATIZMAS
ISpurtę muftKulai, perviariantis skaua 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
vra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Muaų stebėtinos gyduoles (mimui | 

vidurius ir trynimui 
POLO

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkšteiėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako,'^ad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nucikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Bapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė. 

Chicago, UI.

BANKAS IR JO 
DIREKTORIAI

Banko tvirtumas feąyaši ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovejimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
tni, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą, i

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini- 
Kus musų globom Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei- 
džiate. 1

The Stock Yards SavingsBANK/feZANŽA_________ . * .

Bank/cS;
4162 So. Halsted Street, 

Chicago, Illinois.
Yra narių Chicago Clearing llouse 

Associacijos.

1 LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekvs kompanijų 

ir ant geriausių laivu visų linijų pas seniausią LIETUVIU
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitą miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų nė priverstina^, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, $few York, N. Y.

(CITIZENS STATE BAnT
MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADeK savo sutaupyma tvirtame

VIETINIAME BANKE,
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki U vakare.

Dr. Whitney 175
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.; 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie 

ną. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo < rankas, kuris 
suprantu, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kuii kentėtą iri nepaisant kiek kurtų esate 
apsigavo beieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtu? 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žemra ir* išlygos prieinamos. 
Patarimai Veltui.

N.\Clark St., Chicago, UI.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima

M >

vi-

Kur seniausia, 
Ten geriausia.r

H b

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Ki
rą- 

rei-

”VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

“VIENYBĖ“
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoku skyrių 
“TARKA“

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............. 4.50

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras $10.

Reikaifiukite ]>latesnių 
formacijų apie viski), 
sykito mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su viso/iais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu;

SENIAUSIA

AocnturA
VIENYBE

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Kur vienybė, 
Ton galybė.

LITHUflNIflN 
VlbNYBCPUBL. 60 
193 Oran 
Brooklijn

oioToToTo:
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Subata, Vasario 4 d., 1922

Pirštiniuotas
Proletariatas

George Bernard Shaw.
Skirtumas reiškiamas obal- 

siu “rankų ir galvos darbinin
kai” gali padėti Anglijos Parti
jai politiniai sujungti raštinę 
su dirbtuve, tarnautojus ir raš
tininkus su darbininkais, bet 
geriaus tegul ji neleidžia sva
joti tiems, kurie gali daryti 
savo darbą be $avo apykaklių 
susitepimo, kad jų ekonominė 
padėtis yra kiek stipresnė, ar, 
geriaus pasakius, pusiau tiek 
stipri, kaip kalnakasio, darbi
ninko ar plieno liejiko. Prie 
kapitalistinės tvarkos darbinin
ko vertę nustato prieteika ir 
veika taute; 
amatinė ar 
rija nedaugiau gali jam 

ti kaip aukščiausią jo 
ę vertę. Visa, kas yra 

to, galima pasiekti tik 
raut sistemoje spragas ir užpil
dant jos daug maža komunisti
nėmis įstaigomis. Todėl svar
bu, kad soi-disant galvos dar
bininkas žinotų, kur jis yra; 
pa v., jo algai priklausant nuo 
prieteikos ir reikalautės, jis ga
lėtu atsakvti klausiniai), “Prie
teika ir reikalautu ko?”

Pramone prie kapitalistinės, 
ar kokios kitos sistemos, rei
kalauja didelės rutininio darbo 
apšties ir palyginti labai maža 
originalio darbo, šimtas meti 
tam atgal rutinos darbas, rei
kalaujantis mokėjimo skaityti, 
rašyti ir skaitliuoti, turėjo re
tenybės vertę, nes žmonių mi
nia btivo beraštė.

profesine organiza- 
sutei- 
rinki- 

virš

ratinio į fizinį darbą reikalauja 
nedaugiau, kaip paprasta, svei
ka, jauna, moteris gali jo duoti.

Bet čia paliečiama ne vien 
tarnautojas, kopijuotojas, ilgos 
eilės dujinių sudėjėjas. 'l ik pa* 
sižiurėkim į priešingąjį kraštą, 
į asmenis panaudojamus obser
vatorijose ir laboi’rftorijose —• 
matematikus. Mes klysim, ma
nydami, kad jie visi yra eins- 
ternais, ar newtonais, ar kelvi
nais. Kelvinas butų galėjęs ba
du numirti kąipz tarnautojas, 
ar žurnalistas, nes jis nemokė
jo nei aiškiai parašyti, nei sąs
kaitą už skalbinį teisingai sus- 
kaitliuoti. Kada jam reikėjo 
gauti algebrinė suma, kuri ga
lėjo duoti jam daug nemalo
naus darbo ir galų gale būti 
klaidinga, tai jis tą darbą pa
vedė samdytiems matemati
kams, kurie suskaitliavo savo 
galvoj, visai nenumanydami nei 
kam, nei delko tas reikalinga. 
Bukais protais mokinių ir dar 
Dūkesniais mokytojų kartos 
išmoko algebros ir lotynų eilė
raščių parašymo, savo protu nei 
kiek neprieidami arčiau prie 
Deskarto ir V irgi liaus, kaip gar- 
sukio valdytojas savo protu ne
prieina arčiau prie Jurgio Ste- 
fensono. Bet tegul mušti astro
nominiai žinovai, musų regis
truojamieji žinovai, musų inži- 
nierybės bei statybos raštinės 
žinovai neapgaudinėja savęs! 
Jie yra
kaip ir visi kiti, ir kiekvienas 
žingsnis pirmyn apskritam švie
time, 
ši no j, 
vinas 
rutiną
mai painus, kad jei mašina ne
būtų galėjusi jį padaryti, tai 
niekas kitas jiebutu galėjęs) ir

virsta dalyku “matymo to, kas 
buvo paskutinį kartų;” kadan
gi net išimtinai umus reikalai 
atsikartoja ir ilgainiui pasiduo
da taisyklėms; ir transakcijų 
daugiui didėjant, laikas trum
pėja. Verslo klausimai, kurie 
pirmiaus Manehestery atsitiko 
kartą į penkiasdešimts metu 
(jei atsitiko), dabar atsitinka 
dešimtį kartų dienoj ir turi nu
lietus išsprendimus. Buvo lai
kas, kada bovelnos dirbtuvės 
vedėjas buvo nusprendimų da
rytoju laipsniu lygus vedėjams 
direktoriams. Dabar jis lik 
oficialus ir tai neaukšėiausiai 
apmokamas. Jei. jis dabar im
tų daryti nusprendimus direk
tyvos prasme, jis taptų pava
rytu. šiandien yra tūkstančiai 
nusprendimus darančių ir tam 
atatinkamai apmokamų’ žmo
nių, kurių nusprendimai to
linus bus priskaityti prie ruti
ninių, jiems teks priimti alga ir 
tenkintis rutininių darbininkų 
likimu.

Todėl neturėk pasitikėjimo 
savo kunigija, ar savo antraei- 
lįniu švietimu bei profesiniu 
stoviu, ar net savo nusprendi
mais, o bėgk nuo ateinančios

Koperatyvai Japonijoj
* Nors pirmutinė koporatine 

draugija Japonijoj įsikūrė lik 
1892 metais, bet dabar prane
šimai parodo, kad ten yra dau
giau kaip 13,000 draugijų išsi
mėčiusių po daugiau kaip 12,- 
000 miestų'ir kaimų. Vidutinis 
šitų koperatinių draugijų na
rių skaičius yra 145, nors yra 
ir didesnių draugijų susidedan
čių iš kelių tūkstančių narių, 
viena draugija turi 19,782 na
rius. Šitų draugijų stiprumą 
padidina vietinių, apskritinių 
ir provincinių federacijų siste
ma.

Koperacijos pažangai Japoni
joj žymiai padėjo įstatymas iš
teistas 1900 m., kuris pareiškia 
kas tikroji koperacija yra ir 
paskaldo draugijas į keturias 
grupes: kredito draugijas, ga-j 
mybos draugijas, gaminių par
davinėjimo draugijas ir varto
tojų draugijas. Bet draugija 
gali priklausyti daugiau kaip 
vienai grupei, sakysim kredito 
draugija pagelbsti savo na
riams jų javus parduoti, ar

jiems reikalingus daiktus nu- ganizuoti koperatines draugijas, 
pirkti. Įstatymas taipgi įga
lioja koperalyvų federaciją.

Koperatines kredito draugi
jos praneša visas kitas kope
racijos formas Japonijoj. Jos 
suteikė didelį jia tarnavimą 
kaimiečiams ir darbininkams, 
taip kaip ir esančios Luropojc 
kredito unijos ir liaudies ban
kai. Antroj eilėj stovi vartoto
jų draugijos; pragyvenimo 
brangiui pradėjus spausti pra
monių darbininkus, šitų drau
gijų skaičius sparčiai auga 
miestuose. Bet kol kas apie ke
turis penktdalius visų kopera
lyvų Japonijoj yra suorgani
zavę ūkininkai.

Japonų valdžia padrąsina or-

paliuosuodama jas nuo mokes
čių. Be to valdžia kredituoja 
draugijoms, apsiiniančioms da
ryti viešus kontraktus, k. v. 
pristatyti javus, ryžius ir šieną 
kariuomenei ar viešoms įstai
goms.

, Soverog Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

» t » ■ . • ' C '________

tokie pat proletarai,

kiekvienoj raštines nia- 
pradedant ta, kuria Kel-

(darbas toks neapsako-

> Reikalingi akiniai.

Taip labai skaudėjo, kad 
turėjo gulėt lovoje.

Dvi moterys pasakoja kaip 
Lydia E. Pinkham Vegetab- 
le Compound sustabdė jų 

kančias.

Fine for Lumbago «
Musterole drivea pain away an<J 

brings in its place delicious, soothing 
cornfort. Juat rub it in gcntly.

It is n clcan, white ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00.
BETTER THAN A MUSTARD PLASTER

Dar seninus 
jaučiamas 

tiek, jog žmogus, mokąs skai
tyti ir rašyti, nuteistas my
riop, galėjo “prašyti savo kuni
gijos”, kad ji sakytų valstybei, 
jog ji negali pakarti žmogaus 
tokiu vertingu išlavinimu. Dau
gelis aukštinių rungtininkii iš
gelbėjo savo sprandus su ku
nigijos pagalba, nes įstaiga 
kaipo klasinė privilegija užsili
ko ilgai po to, kaip ji rūpestin
gai tapo išmesta iš visokios tei- 
sdarybės liečiančios vien liau
dį. Kaipo ekonomine privilegi
ja ji buvo iki Priverstinio Švie
timo Akto l<370 m., padariusio 
skaitymą, rašymą ir skaitliavi- 
mą tokiu paprastu daiktu, kad 
1880 m. Londone tarnautojo 
alga buvo 15 šilingų 
iš kurios jis užlaikė 
šeimą, liimriaknygę

Tron Mountain, Mieli. — 
baisius skausmus kas mėyuo ir tuose

adresuotuvu, vis atpigina juos, 
palyginti su paprasčiausiais 
rankų darbininkais tiesia pro
porcija prie prastumo. Suma il
goj dalyboj kadaise buvo ne
galimu padaryti darbu Archi
medui, ar Euklidui; šiandien 
raštinės vaikutis padaro ją už 
mažiau pinigu, negu gauna lai
vo krovėjas už savo darbą. 
Raumenų vertė nupuolė daug 
mažiau, negu proto verte.

Bet žmogus, kuris jaučiasi 
apsaugotu savo daromais nus
prendimais, kuris yra priimtu 
tikrojo verslo (biznio) išmėgi
nimu, galvos darbininkas nėra 
taip apsaugotas, kaip jis kad 
mano. Kaip šachmatais 
belošiant yra sužinoma
losimo smulkmenos, taip vers
lo nusprendimai

laikuose turėjau 
eiti j lova iš skuti
mo atžvilgio. Pa
mačiau jūsų pa
garsinimą laikra
štyj ir pradėjau 
imti Lydia E. 
Pinkham Vegeta- 
ble Compound su- 
geriausiomis pa
sekmėmis. Dabar 
galiu dirbti visą 
dieną laiko mano

pirmiau- 
tarnauto-
ar yra 
žmogus, 

šešios

namus, 
ir aukštą 

skrybėlę. O bet Hobert Lowe, 
vėliaus tapęs Lordu Sherfcrook, 
priėmė aktą su nenoru, piktai, 
sakydamas, kad “mums tenka 
šviesti musų busimieji ponai.” 
Jei jis butų supratęs kapitalis
tinę sistemą, tai jis su džiaugs
mu butų priėmęs Aktą, šauk
damas, “Atpiginkime savo bu
simuosius vergus.”

Šito prityrimo pamoka turė
tų pulti širdin kiekvienam ru
tinos darbininkui, kurio • įran
kiais ir medžiaga yra plunks

na su rašalu. Visų 
šia tegul kiekvienas 
jas paklausia savęs, 
prasmės sakyti, kad
kuris parašo sąskaitoje 
žvakelės, devyni šilinga. , 
ir pakartodamas tai tris ar ke
turis kartus vėliaus įrašydamas 
į knygas, reikalauja turėti f)ro- 
to daugiau negu tas, kuris pa
dirba ^žvakides? Dabar jam 
nereikia nei aiškia rašysena ra
šyti, naujovinč rašomoji maši
na ne tik padaro jam tą, o ir 
sudeda jam skaitmenis; kny
gas gi gali suvesti tikrasis pro
fesionalas specialistas, vadina
mas sąskaitybininku. Moteris 
su skaitliojamąja mašina da
bar atlieka darbo už penkias
dešimts Timų Linkinų. Visas 
rutininis darbas ankščiau ar 
vėliau bus mašinos užkariau
tas; ir kas aršiausia, juodaš- 
varkio proletariato žvilgsniu, 
mašina dirbtuvėje dažnai i^oi- 
kalauja iš savo valdytojo tiek 
pat vieko, sugebumo ir proto, 
kiek ir senasis rankinis darbas 
reikalavo, o raštines mašina 
yra beklaide ir raumeninio įp-

Jei kenti galvon skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolio sekančiais pa- 
sėkmiais tankiai gali būti prašalin
tas turont tam tikrus vaistus.

/

Severa’s
Coūgh Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 

j kosuliui: sumažin erzinimą gerkli- 
M niu išsi&ikojimu, palengvin sukepi- 
|| mo, pradeda skrepliavimą ir padara 

I kvėpavimą lengvesni. Kaina 26 ir 
■ 60 centai.— Severą’* Cold andGrip 
u Tablete (Severo Plyškelei nuo Per- 
n- sišaldymo ir Gripas) sulaiką persi- 
Į| šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
M Kaina 50 centai. Visose Aptiekose.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas se.vo Aptiekario, ar nuo

I

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Bevcrage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavoja,
FRĘDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

*

W. F. SEVERĄ CO. 
CEČAR RAPlDS,, 10WA

CANADIAN ji. PACIFIC
STEAMSHIPŠU,M,TED

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pakabiausia susinėsimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

šie garlaiviai sustos prię HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ......................—
Trečios klesos .........................

Kaina iki Pilavos.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland AveM 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

<^DR.HERZMAN^B U BBSLIOS
PmfkIJI M13 Balsis* B* 
>s Na. MII R®. Halsu* 81

Barai Hsturianea Masma* par M 
metu kaipo patyrus rydytsjo*. ehi- 
rurras ir akušeris.

Štyds aštrias Ir chroniška* 
vyrų, matarų ir vaikų, pagal aa*- 
jauda* metodas X-Ray Ir kitokia* 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai W 
18th St., netoli Fisk St.

▼ALANDOSi Hm lt—11 
Ir *m 6 1H 8 vai vakarai*.

Dienomis! Casal 
8110 arta 867

Haktlmisi Drsaai 
, >68 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8318 S. Halsted *84. 
YAKi 3—11 ryto ir 8—8 ral rak

Taiephsnaii

/..... . ... ........... ...................................... ... ...... ........................
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Dirbšjas Ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
ckiu gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkijama. 
RaŠykt angliškai dėl Informacijų.

Ruatta & SerenelH 
817 Blae laland Are.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
Per ilgą laiką aš sirgau 

ir tik buvau suvargęs, nus- 
labęs, kad net ir gyventi bu
vo atsibodę, kiek uždirbda
vau tai visą daktarams ir 
išmokėdavau, ir buvau pri- 
stygęs vilties, kad bepasveik- 
siu.

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nejimas,' skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutino, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugėjimu; abelnai 
buvau visas suvargęs.

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir j G mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar Čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūks
tančio i žmonių pasveikę nuo 
SALUTS BITTERIO ir dė- 
kavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

pigiau- 
$200.00 
$110.00

Trečia klesa........................... 4, $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva

korčių agento, arba
THE CANADIAN 

Railway Trafiko
10 N. Dearborn Si.,

PACIFIC 
agentai

Chicago, III.

ilgai 
visos

ligos. Galite panaudoti šiuos faktus 
kaipo paliudijimą.ir aft j-ekomenduoju 
Vegetable Compound savo drau
gėms”. — Mrs. A. H. GARLAND, 
218 E. Brown St., Iron Mountain, 
Michjgan.

Xenia, Ohio. — “Kas mėnuo turė
jau tokį didelį skausmą strėnose, ir 
žemesnei dalyj, kad negalėjau lovoj 
ramiai pagulėt. Kenčiau beveik per 
penkis metus, ir negalėjau išsitaisyt. 
Skaičiau pagarsinimą, ką Lydia E. 
Pinkham yra padaręs kitoms mote
rims, todėl nusprendžiau išmėgint. 
Tikrai daug man pagelbėjo, nes da
bar nejaučiu skausmo, reguliariška ir 
gerai jaučiuosi”. — Mrs. MARY 
DALE, Route 7, Xenia, Ohio.

Lydia E. Pinkham Vegetable Com
pound yra gyduolė moterims nuo vi
sokių negaliu. Jei sergate, kaip kad 
ponia Garland, arba ponia Dale, turi
te gerai išmėgint šią gerai žinomą 
gyduole.

illlllllllllllllllllllllioilillllllllllllllllllllllllll

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

NAUJAS METAS|M|
NAUJA IDĖJA®®®

Nauja knygylė, kuri Vturėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas ...............................................

f

Adresas ................... ..........................

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystes: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rękordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vii 
šokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač murikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

M. r I—I u U t Iii MILĮ

Ar Jut Kankina Pieickanoa ?
NAUDOKITE
Ar Jum* Galvos Odą Nielii?
NAUDOKITE RufftCS
Ar JtpU Plaukai Slanka?
NAUDOKITE ftufflef .

Ar Jus Norite ApsatųfolK Juos? J
NAUDOKITE ĘtlfflCJ *

Vi laikymui savo plaukų gražiais ir tankiai*
NAUDOKITE tytffleJF 

’TžI^lkytnui galvos odo* sveikai ir kvartai
NAU DOKITE

RuffleB galima gauti visose aptiekose po 65c. bonty, arba tiesiog 
iš išdirbeju per pašty už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
Srd Avė. & 3Bth St. Brooklyn. N. Y.
-------------------------------- —__________ L

Dabar Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES BITTER[ ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par

davinėti, kaip aptiekose, karkiamose ir tam panašiose vietose. 
Kaina 1 bonka $1.00 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vie
ną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Siutęs Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymui ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., phieago, III. Tel.: Boulevard 7351

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

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

Sveikame Kūne Tvirta Dvasia
Kam tai kentėt per daugelį metų, kuomet gali išsigydyt į kelias savaites?

Savo specialiu gydymu stučkinės kirmėlės, esu iš
gydęs daugelį žmonių, kurie jau buvo nustoję išsigvdy- 
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkinės Į įį) 
kirmėlės nežino, kad tai ta liga, todėl ima vaistus nuo 1 
kitos ligos. Todėl tas gydymas nieko nepagelbsti.

# Stučkinės kirmėlės symptomai.
Žmonės kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka

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

1645 W. 47th St„ Chicago.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama ceriaUsis gydymas, Jkokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbe- 
jo, todek gali būt gera vieta ir tamistai.

9

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumų, reumatizmą, kraujo užnuodiųi- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavitnui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausia medikalis patarimas kuria
už

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

» Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaakee Ave^ 

KenoRha. Wis.
■■iiiiiiiiiiiiniiBiM

“Ačiū gydytojui
išgydymą”.

Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai jrengti patogumui 
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.

ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 

sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

85 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto Iki 1:00. Taipgi vakarais: pano sėn ir sub. 5:800 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTU0NI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PI> IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi* 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

fHHHBHHHBilBHBBnnBHnB

Į PRANEŠIMAS Į
■ Siunčiame pinigus Lie- ■
■ tuvon, prisiuntimas užtik- | 
Į vintas.

Inšuruojame nuo ugnies, ■
■ namus, rakandus ir auto- ■
n mobilius. "

Parduodame namus, sko- ■ 
B liname pinigus. JJ

Evaldas & Pupauskas, ■ 
840 W. 33rd St, 5 

Yards 2780
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb!

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

Elęktriko Kontraktorius 
Suvedame dratus į senus ir nau-' 
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom njotorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų 

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, III.

B Nesikankykite savęs skaus- 
B mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
■ -- raumenų sukimu; nes skau- 
B dėjimai naikina kūno gyvybę 
H ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND juo
stis lengvai prašalina viršmi-

■ nėtas ligas; mums šiandie dau-
■ gybe žmonių siunčia padėka- 

vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 

H kaina 50 centų.

■ Justin Kulis
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III.

. :•.< ' . j
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

POLICIJA J1EŠKO SEPTY
NIOLIKTO ŠIMTMEČIO 

STYGŲ BALSO.

Nežinomi plėšikai pavogė 
nuo Harry Dimono, Metropoli
tan Conservatory of M u sic mo
kyklos prezidento, 218 So. Wa- 
bash Avė., dvi septyniolikto 
šimtmečio siuuiki; vieną, Ba
ltiste Guadarini, $3,000 vertės 
ir kitą, Antonio Grognani, $2,- 
000 vertės. Be to plėšikai pa
vogė dar kitų muzikališkų 
daiktų vertės $950,

Dabar policijai įsakyta klau
syti ar kartais kur nors ne
išgirs septyniolikto šimtmečio 
stygų balso...

PLĖŠIKAS PALYDĖJO NAMO 
STUDENTĘ.

Tūlas plėšikas pribėgęs prie 
Miss Bennett, Chicagos Uni
versiteto studentės, paliepė jai 
pakelti rankas.

— Kam? aš pinigų neturiu,
— atsakė jinai.

—< Tai jus turite laikrodė
lį, — pasakė plėšikas. <

— Ar ta mis ta nori sužino
ti kiek dabar laiko yra? — 
atsiliepė jinai.

— Jus baikų au manim ne
darykite, — persergėjo jis ją.

— Tai kur jus einate be 
pinigų? — užklausė jis jos.

Aš j ieškau eskorto į uni
versiteto mergaičių bųtnamį,
— atsakė ji jam.

Tada plėšikas įsidėjo revol
verį kišenių n ir palydėjo Miss 
Bennett namo, persergėdamas 
ją, kad neišdrįstų daugiau vie
na vaikščioti.

TĖVAS PRIVERTĖ 15 METŲ 
DUKTERĮ IŠTEKĖTI Už 60 

METŲ KAVALIERIO.

Joseph Barčus privertė sa
vo 15 metų amžiaus dukterį, 
Anną, ištekėti už 60 metų am
žiaus ‘.‘kava tiekio”, Tony Kola- 
to, 4838 Justine gat. Dabar 
valdžia patraukė mergaitės tė
vą teisman už tokį pasielgi
mą su savo duktere.

DAUG ŽMONIŲ SUSIRGO 
INFLUENZA.

Sveikatos Departmentas pra
nešė, kad i>er pastariąsias tris 
dienas susirgo influenza tris

dešimt devyni ashienįs. Svei
katos Departmentas ddfia pa
stangas sustabdymui šioji epi
demijos. į

PLĖŠIKAMS TEKO 
DAUG VYNO.

'I rys apsiginklavę automo
biliniai munšaino plėšikai api
puolė Casimar Bozyk prie 
West Division gat. ir Elston 
Avė. ir atėmė iš' jo vežimą, 
kuriame jis vežė sakramenti
nio vyno, vynuogių skystimo 
ir dar kitokio skystimėlio ver
tės $>1,000. Du plėšikai įsiso
dino jį į savo ‘automobilių, o 
vienas jų nuvažiavo nežino
mais keliais su vynu. Plėši
kai pasivežę l|ozyk saugion 
vieton išmetė jį gatvėn iš sa
vo automobiliauš.

“MUNŠAINAS” NUVARĖ 
LIGONINĖN “KARININ

KĄ’* NAPOLEONĄ.

Napoleonas Dormanas, 30 
metų amžiaus, pagarsėjęs ka
reivis, 150 W. Erie gat., su
manė su savo “paukštuku” iš
kelti “munšaino parę”.

Kaip sumanyta, taip ir pa
daryta. Juodu pasidarė narni- 
nėlčs, susikvietė savo draugus 
ir prie lėlius ir iškėlė “puotą”.

Jųdviejų draugams išsiskirs
čius, juodu susivaidijo ir jo 
pati buteliais suardė visą jo 
makaulę. 1

Po tos nelaimės jis tapo 
nugabentas pavieto ligoninėn, 
o jo žmona pasodinta dželėn.

NUO CIGARETO VOS 
GYVAS IŠLIKO.

Paul Kusnirek, 43 metų am
žiaus, 3116 So. Morgam gat., 
užsidegęs cigare tą nuėjo gul
ti. Jani užmigus eiga re tas iš
krito iš jo burnos ir nuo to 
užsidegė lova. Pakol išbudo iš 
miego jis mirtinai apdegė.

AUTOMOBILIŲ PLĖŠIKAI 
TURI PASISEKIMĄ.

Bėgyje pereitų dvidešimt ke
turių valandų pavogta Cliica- 
goje vienuolika automobilių.

PASIVERTĘ DETEKTIVAIS 
APVOGĖ NAMUS.

Pentki vyriukai atėję pas 
Mus. Joseph Homans, 3726 So. 
Cottage Grove Avė., pasisakė, 
kad jie yra policijos atsiųsti 
j ieškoti tuose namuose mun
šaino. Mrs. Homans matomai 
nesuprasdama kame dalykas 
įsileido juos vidun. Jie įėję vi
dun pradėjo j ieškoti pinigų ir 
radę apie $120 išsinėšino ne
žinomais keliais.

PAVOGTA DAUG ŽIEDŲ 
IR DA1MONTŲ.

Pereitą mėnesį du plėšikai 
pavogė nuo turtingų moterų 
žiedų ir daimontų vertes $50,- 
000.

Policija dabar jų įieško.

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ ŽMOGŲ.

W. Ullrich, 2611 Haddon 
Avė., pasipriešino “hold’upe- 
riams” ir tapo mirtinai pašau-

Lietuviu Rateliuose
RENGIA SVARBIAS 

PRAKALBAS.

Chicagos L. S. S. kuopos su
skato veikti. Pradžiai veikimo 
jos sutarė parengti visą eilę 
prakalbų, o .paskui bus pra
dėtas ir platesnis švietimo dar
bas.

Pirmas prakalbas rengia 
Bridgeporto L. S. S. 1 kp. Jos 
įvyks ateinantį trečiadienį, vas. 
8 d., Mildos svetainėj. Kalbės 
Naujienų redaktorius d. P. Gri
gaitis svarbiais einamosios va
landos klausimais. Pradžia 7:30 
vai. vak.

Prakalbos bus įdomios ir 
svarbios. Reikia tikėtis, kad 
bridgeportiečiai skaitlingai į 
jas atsilankys.

REIKALAS REMTI LIETUVOS 
“SOCIALDEMOKRATĄ**.

Musų draugų laikraštis, “So
cialdemokratas” žymiai padi
dėjo. Jo turinys — kaip ir vi
suomet — žingeidus ir pamo
kinantis. Ypatingai Naujų Me
tų numeris talpina savyje ke
letą labai pamokinančių straip
snių. Mes norėtume, kad kiek
vienas musų draugų ir sympa- 
tizuotojų sektų kiekvieną “So
cialdemokrato” numerį. O ypač 
norėtume, kad kiekvienas jū
sų būtinai jsigytumėte šį Nau
jų Metų “Socialdemokratą”.

“Socialdemokratas” yra Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos organas. O Socialdemokra
tų Partija, tai vienintelė Lie
tuvos darbininkų partija, ku
ri nuosekliai kovoja už jų rei
kalus. s

“Socialdemokratas” aiškiai 
nušviečia Socialdemokratų Par
tijos taktiką ir veikimą. To-i 
dėl kas skaito “Socialdemokra
tą”, tas netik kad gerai susi
pažįsta su musų draugų Lie
tuvoj veikimu, bet ir pats per
siima tilo veikimu ir vėliau 
ar ankščiau tampa netik sym- 
patįzuotojas, bet ir aktyvis to 
judėjimo narys.

Taigi dar sykį pakartoja
me, kad kiekvienas lietuvis 
darbininkas būtinai skaitytų 
“Socialdemokratą”.

Paskiausių “Socialdemokra
to” numerių randasi Naujienų 
Ofise. Todėl, norint jų gauti, 
galima ateiti į Naujienų Ofisą 
arba paprašyti laiškeliu. Kai

na penki centai.
— Socialdemokratas.

Tarp lietuviy liuteronų.
Daugumui lietuvių Cldcagos 

lietuviai liuteronai visai nėra 
žinomi, nors jų čia gyvena 
apie penki šimtai šeimynų. Jie 
beveik visi paeina iš Didžio
sios Lietuvos — iš Kaunijos nuo 
Tauragės ir iš Suvalkijos; iš 
Mažosios Lietuvos liuteronų 
lietuvių čia yra tik maža da
lis. z

Šitie lietuviai skaito save 
lietuviais ir nekuria jų, kaip 
kad buvo ir pasimirusis kun. 
J. Razokas, yra karšti tautie
čiai. Bet jie unažai pasirodo 
viešais darbais ir nedalyvauja 
su lietuviais svarbesniuose Lie
tuvos klausimuose. Priežastis 
to yra ta, kad lietuviai liute
ronai tvirtai laikosi savo senų 
papročių. Jie skaito save ap- 
šviestesniais už lietuvius kata'- 
likus jau dėlto vieno, kad jie 
nepriklauso popiežiui; mat jie 
atsiskyrime nuo popiežiaus .ma
to didelį žingsnį priekin. Ta
me, iš dalies, jie gal ir turi 
teisybės; palyginsime lietu
vius liuteędnus gyvenančius Lie
tuvoj su jų kaimynais katali
kais, tai rasime pas juos a kul
tūros dauginus, kaip pas ka
talikus. Bet juos labiausia at
šaldo nuo lietuvių katalikų ku
nigai, kurie tolydžio sėja ne
apykantą prieš juos savo sekė
jų tarpe. Bet jiems, nei vie
niems, nei kitiems nėra prie
žasties pyktis savo tarpe, o abi 
pusės turi didelio reikalo gy
venti sutikime ir vieni kiliems 
padėti. Kad to nėra, tai kaltas 
tam nesusipratimas ir iš vie
nos ir iš kitos puses.

Lietuviai liuteronai skaity
dami save apšviestesmiaiš už 
lietuvius katalikus, išlikrųjų 
jie yra atsilikę jų užpakaly. 
To atsilikimo priežastis yra ta
me, kad jiems trūksta inteli- 
gentinių pajiegų. Čia aš kalti
nu ir tuos, kurie daugiau pra
sitrynę šalinasi savo brolių. O 
reikia pasakyti, kad lietuviai 
liuteronai yra . darbštus ir su
gyvenami žmonės; jei tik bu
tų kam jiems nurodyti kelias, 
jie greitai ir aukštui pakiltų 
kultūriniai; nors jie išimtiniai 
yni paprasti darbininkai, bet 
jie yra pusėtinai prasilavinę, 
paskaito, parašo ir nėra aklais 
fanatikais.

Jųjų silpnybė yra kitoj pu
sėj — jie perdaug nuolaidus; 
jei, girdi, mums duoda ramu
mą, tai mes ir nesikišam. Bet 
jiew padėt vienas kitam labai 
moka. Neseniai viena žmona 
nelaimei ištikus su jos vyru, 
likosi našlė bėdoje; tuoj maža 
sau jale žmonių sumetė jai tūk
stantį dolerių pašalpos. Ir to
kių atsitikimų būva tarp jų 
ir dauginus.

Jie gyvena išsimėtę plote 
tai|p Kedzie avė. ir Wallace 
gat. ir tarp 14 ir 50 gatvių. 
Bridgeporto daly turi bažny
tėlę; dabar jie nori statytis 
naują geresnę apie 59 gat. ir 
Kedzie avė., bet, sako, kuni
gėlis norįs ir klebonijos; pa
rapijoms jį ramina tik tuo, kad 
jei bus pinigų bažnyčią pasta
čius, tai bus ir klebonija, o 
jei ne, tai turės būt apseita ir 
be jos.

Kunigas algos gauna $100 į 
mėnesį; parapijonų skaičius 
nedidelis, bet paskutiniu laiku 
sako priimu, kad ir “raudoną” 
bažnyčion eiti. Naujasis kuni
gas, sako, nepuola perdaug už
klydėlių, bet karčiais priešais 
laikąs Rozalistus (Biblijos stu
dentus) ir vartojąs per aštrius 
išsireiškimus prieš juos. Pa
staruoju laiku parapijonų skai
čius padidėjęs; kunigienė veda 
chorą, kuris patarnauja ir su
rengia mamose pramogose.

Svarbiausia lietuvių liutero
nų organizacija v tur būt bus 
Evangeliška Liuteroniška įie- 
tuviška Pašalpos Draugija, su
organizuota 1899 m. Gyvuoja 
seniai, bet narių mažai turi. 
Priežastis vėl yra ta, kad in
teligentų nėra. Aš iš savo pu
sės kvieščiau visus lietuvius 
protestonus prigulėti šilai drau
gijai. Ji nėra bažnytinė, jai 

priklauso visokių pažiūrų žmo
nes; kaip didžiuma nori, tai ir 
daroma. Jei susirašytų jon ke
li šimtai narių, tai butų ga
lima daug kas gero nuveikti. 
Turėtume progos arčiaus su
sieiti su kitais savo broliais 
lietuviais. Aš pats priklausau 
prie kitų lietuvių draugijų ir 
tame tik gera randu. Kitą kur
tą aš parašysiu plačiau apie 
tai.

Taigi, draugai lietuviai liu
teronai, mes turėsime mėne
sinį susirinkimą vasario 18 d. 
8 vai. vak., M. Meldažio že- 
mutinej svetainėj. Visi norin
tieji patapti^ musų draugijos 
nariais prašomi ateiti į šitą su
sirinkimą.

Boto lietuviai liuteronai tu
ri dar ir moterų pašalpinę 
draugiją, bet moters kažin ko
dėl snaudžia ir nesirašo jon.

“Naujienas” skaito kiekvie
nas, kas tik moka lietuvių rai
des skaityti, bet jaučiama rei
kalo savas laikraštis turėti. 
Laikraščio klausimas yra svar
stomas gana dažnai;1 keliatą 
kartą buvo pradėję leisti, bet 
neturint atatinkamo redakto
riaus, darbas turėjo sustoti.

Užbaigdamas dar noriu pri
minti draugams ir pritarėjams 
neužmiršti ateiti į Liet. Ev. 
Liuteronų Draugijos susirinki
mą. Komieta.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j į paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcrtised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

901 AdoAias Mr.
902 Alekno K. B.
905 Augutis Franciskas
907 Baltūsis Branis
903 Alzbetai Juskanenei ,
909 Barnett Milą A.
928 Dailydė John
929 Dalkus Franciskus F.
932 Dobrovalskiu Vilimu
935 Eicas Juzapas
951 Gedvilene Vicenta
952 Gečus Bonipcas
962 Grinis Juozapas
965 Gerpatis VTncent
970 Tamosiunas Stapanas
971 Januleni, Mari
974 Jonušas Wladislovas
975 Juška Antonina
982 Matutis Kazimieras
985 Kersul Locija
986 Keslawicze Jozas
995 Krapeliui Jobelui
1006 Laurinas Kasimieras
1009 Lilerkiui Antanui
1013 iuzino Jonas
1015 Marazas Corolina
1031 Noreika J.
1041 Pasecky Anna
1043 Parutes Geo
1050 Peslavicaite Elzbietai
1051 Pranninsku Mikolu

(Apgarsinimai)

AR JI ATEIS?
Y ■ “ /

Influenza Europoj siau
čia. Londonas kenčia nuo 
jos< Švedijos karalius Gus
tavas buvo užpultas influen- 
zos; popiežiaus Benedikto 
liga prasidėjo su influenzos 
simptomais. Tai yra labai 
galima, kad gali ateiti ir į 
Ameriką. Geriausis elgi
mosi būdas nesmagumų die
nose. • Jai atėjus, jums rei
kės Trinerio Karčiojo Vyno 
ir todėl, nusipirkit jį dabar! 
Kaip greit pavojus prisiar
tins, visi oficialiai buletinai 
bus visokių nurodymų pri
kimšti. Laikykit skilvį ge
rame padėjime. Šiam mie- 
riui Trinerio Kartusis Vy
nas yra geriausiu, ant ku
rio galima remtis prirengi- 
mas. Laikykit jį vaistų sė- 
putėj nuo dabar, tada ne
reikės kaltint vaistininko, 
arba vaistų pardavėjo už 
atsitikimą, kokis įvyko trys 
metai atgal, kuomet Trine
rio laboratorijos labjausiai 
buvo užimtos.išpildyme už
sakymų ir nebuvo galima 
visų išpildyti. Taipgi pirki
te Trinerio Angelica Kartų
jį Toniką, kuris yra geriau
siu vaistu sveikatos grįži
mui.

1052 Prelgauski Paul 
1055 Puvildycku Tonu 
1063 Sautilui Stanislovui 
1067 Šeputis Jozef 
1070 Snieuksta Franas
1072 Sankaitis Peter
1073 Staniska Michael
1074 Stasielajtio Anna 
1077 Subaci Antanas
1090 Udraitls Sem 1
1091 Urbutis Juozep 
1082 Urbonas Frank
1095 Valaiciuke Ona
1096 Valanciunas Palinaras
1097 Volungcicy Piter 
1107 VVilks Flemens 
1113 Zvizdins Stanislovas

Mirė vasario 2 d., 1922 nr., 
12:15 vai. iš ryto, amžiaus 38 
m. senumo; paėjo iš Lietuvos, 
Žigaičių par., Tauragės apsk., 
Kauno rčd., Paliko 3 dukteris, 
Domicėlę, Julę, Juzepą ir vyrą. 
Laidotuvės atsibus vasario 6 
<1., panedėlyj, 8:30 vai. iš ryto 
iš namų 10626 Edbrooke Avė. į 
Visų šv. bažnyčią, o paskui į 
Šv. Kazimiero kapines. Už- 
prašom gimines ir pažįstamus 
ant laidotuvių. Nubudęs vyras

Juozapas šienauskas .. .. 
su dukterimis.

LIETUVON— .1 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 

J NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.I-.......- h

■j—  ____________ - -

NELAIKYK PINIGUS NAMIE
PADEK Į ATSAKANTĮ 8ANU

Uiiiversal State Bankas
Lietuviams yra parankiausias ir tvirčiausias 

Bankas, kur savo prigimtoj kalboj kiekvienas gali 
atlikti visokius bankinius reikalus. Jeigu dar netu
rite šio banko knygutės, tai širdingai kviečiame at
silankyti ir ją įsigyti.
KAS ČĖDIJA PINIGUS UNIVERSAL STATE BANKE, 

TAS NEMATO BEDARBĖS IR BLOGŲ LAIKŲ

Mokame 3 nuošimčius, 1 liepos ir 1 sausio

MUSĮĮ TURTAS $2,200,000.00
SJŲSKITE PINIGUS LIETUVON

PEK

UNIVERSAL STATE RANKA 
3252 So. Halsted St, Chicago, Illinois.

Nes kuogeriausiai ir kuogreičiausiai nueina.
Išduodame draftus ant Lietuvos Prekybos ir

. Pramonės Banko pagal dienos kursą.
BANKO VALDYBA: 

Joseph J. Krasowski—President. 
M. Mcldažis Vice-President. 
J. Kuchinskas—Vice-President. 
Wm. M. Antonisen—Cashier. 
S. V. Valanchauskas, Asst. Cashier.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c. 
1619 W. 47th St. Tel. BouIevarU 1892, Chicago, UI.

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telcgramais. i
Parduoda laivakortes į visą pasauli.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

*
i • OFISAI: (

666 W. 18-th St., 1439 S. 49th Court,

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kąrštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47tb St. Tel.: Blvd. 9660.

DUSULĮ IŠGYDO
PAPRASTA GYDUOLE

Pasižymėjęs vaistininkas išrado pa
prasta gyduolę dusulio gydymui ir 
teikia visiems skaitytojams VEL

TUI IŠMĖGINIMĄ.

Trisdešimts metų atgal, ponas C. 
Leavengood, plačiai žinomas Kansas 

.vaistininkas išrado paprastą, lengvą 
imti prisirengimą gydymuisi nuo 
dusulio — jis pavedė, kenčiantiems 
per metus žmonėms jų nustebinimui, 
nes jie sako, kad lengvai pasigydė
— šie žmones pasakė savo drau
gams ir tokiu budu tūkstančiai atra
do teisingą nuo dusulio pasigydymo 
būdą . Ponas Ijeavengood jaučiasi 
sau pasitikys, kad jo prirengimu pa- 
sigydo visokiuose atvejuose ir todėl 
Aiulo veltui didelį 10 dienų butelį iš
mėginimui kiekvienam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik parašys reika
laudamas. Jei išgydys, ' užmokėsit 
$1.25, kitaip nieko skolingas ne esi 
Nesiųskit pinigų, tik parašykit C. 
LEAVENGOOD, 1952 S. W. Blvd., 
Rosedale, Kansas ir didelis butelis 
urnai bus išsiųstas. — Apg.

Kapitalas
Pęrviršis 

$275,000.00

BANKO VALANDOS:

Kasdiena iki 4 vai. po pietų ir 
Vakarais: Utarninkais nuo 6 iki 

8:30.
Subatomis visą dieną iki 8:30 v.

F

ŠIANDIE PINIGU
, KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
54 Ceni^į už 100 Auk.

y arba
U5 Auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

........ ...... ,

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSEDKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St,.

Chicago, JI).

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 melai

, ' Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. 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
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd Si.

. Tel. Ufayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pistą.

........ ............................
Tai. Anatii 787

DR. MARTA
DOWUTT~8ASS.

Kąttk ssgr|U II Califomljss fr 
tU tąs ssrs praktikavimą pe ■«, 

KB8 W. Harrisoa 84.
tValaadssi 8^-18 kasdloną Ii t—■ 

pakars iieldriant nedUdisniaa.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Ava. 
Tel.i Jarde 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 r, Naktimis Ir nsdllioj ps 
pietą. Tel.: Oakland 1294
--—-_■■■ ---------- --------------------------------------—

DR. M. STAPULIONIS 
(jęydas be gydsolią ir be operaciją 

\ 8347 lEmerald Are.
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 
\ Tel.i Boulevard 9897

711 V. 18-ta gat. 2 Iki, g yąk. 
Tsl.t Canal 279 '

DR C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

im Ba. halsted 81, CHcbms, UL 
kampas Ibth 84. 

Talaadati 9—12 ryte ir 1—1 pak. 
Phona Canal 887

Telephons Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, DL

Telephons Boulevard 5Q5|

i Dr. A. Juozaitis] j
DENTISTA8

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryte iki 12. Va
karais 6—9. Nedii. pagal bu tarime. 
8211 So. Halsted 81, Cklcags, IK

PRANEŠIMAS ■

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

Phone Canal 6222
Įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.

Traukiama X-spinduIių paveiks- I 
lai suradimui jvairių dantų, galvos I 
ir žandų ligų.

*■■■■■ --------------------------------------
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Pranešimai PRANEŠIMAI. I SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI PARDAVIMUI

Chicagos Lietuvių Pašalpos Kliu
bas laikys savo susirinkimą šiandie, 
vasario 4, G. M. Černausko salėj, 
1900'So. Union Avė. Visi nariui su
sirinkite. Nauji nariai priimami, 
įstojimas tik 1 dol. iki 35 m. am
žiaus, senesni moka sulyg kliubo kon
stitucija. — Rašt. J. C. Eogvila.

Park. — D. R K. Keistu- 
mėnesinis susirinkimas

Brighton 
čio Kliubo 
įvyks nedėlioj, vas. 5 d., 1 vai. p. p. 
McKinley Park svet., 
Avė. Nepamirškite, 
mai dabar perkeliami 
dėldienį kiekvieno mėn.
svetainėn. Visi atsilankykite, nes 
bus renkami darbininkai vas. 28 d. va
karui Meldažio svet. — Valdyba.

S. L. A. 129 kp. susirinkimas bus 
vasario 5 d. 2 vai. po pietų Stanford 
Purk svetainėje, 14 PI. ir Union Av. 
Visi nariai būtinai susirinkite.

— Valdyba.

Liet. Moterų Dr.jos “Apšvieta” mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmiulie- 
nyj, vas. 5 d., 2 vai. p. p., Mark 
White Sq. parko svet., 30 ir Halste< 
Sts. Visos narės susirinkite laiku.

— Sekretorė.

TASIRANDAVOJA KAMBARIAI 
su arba be valgio; su valgiu $8.00 į 
savaitę be valgio $3.00. Kambariai 
svarus ir yra visi parankumai, kam 
yra reikalinga molonėkite atsišaukti: 

1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ APRĖ- 
dalų ir siuvėjo biznis. Priežastis par
davimu — savininkas išvažiuoja i 
Lietuvą; parsiduoda už pusę kainos. 
Atsišaukite greitu laiku, 455 W. 79th 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir restauranas, apgyventa euro
piečiais.

1959 VV. 20th St.

NAMAI-ZEME.
•AVIMU! N/a\;Z

A Iznii *

NAMAI-ZEME

5 y ir westei n ----------------------- — — ■ ■ ■ • ......-

“it ASMENĮ! MOJIMAI
virsmineton u■JW1.->nrirun.»____________________

39 ir Western

K------------- PARDAVIMUI KRIAUČIŲ^RENDH°JA.ŠIL?A? SU|sapa .Biznis išdirbtas gerai, vi

si įrankiai įtaisyti ant dektri- 
kos. Parsiduoda pigiai. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukite: 832 VV. 33rd St.

elektrų maudyne kambaris — 
su valgiu ar be valgio.

4032 So. Maplewood Avė.
3-os lubos.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su barais Brighton Parke. Ant 
6 kampų 'tik veinas sali imas 
Savininkas turi du bizniu. Kreip
kitės: 2559 Pershing Rd.

PARDAVIMUI
cottage, 4 kambarių* elektra, mau
dynė. Cemento skiepas. Kaina 
$3,200.00 ir $3,50\00 išmokėjimais. 
Galima pirkti kaip\rendą.

6046 So. Kildare Avė.
Savininkas gyvena £049 S.Kildare av.

UJAS NAMAS 
elektra, 

skiepas.

BARGENAS — 8 kambarių na
mas, stymu apšildomas, viskas mo
derniška, ant kampinio loto 25x125; 
taipgi 2 automobiliams apšildomas 
garadžius. Pašaukite Wentworth 
3562 arba kreipkitės 6635 Parnell 
Avė.

JIEŠKAU PUSJr^l7ų7 ANTA- 
» ir Franciškaus tvanauskų, iš Lie- 

Malonė-

PARDAVIMUI SOUTH SIDE 
Cottage su maudyne; 300 pėdų že
mės, garadžius, vaisingi medžiai — 
turi būt parduota pigiai.

A. E. LEWLS, 
8401 Bennett Avė., 

Tel.: South Shore 6762

West Side. — Dr-tė Lietuvių Jauni
kaičių Dainos Mylėtojų laikys savo 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, va
sario 5, 1 v. po pietų Meldažio svet. 
Visi draugai susirinkite, yra daug 
svarbių reikalų. Kviečiama prisira- 
šyt ir nauji draugai, kol įstojimas 
yča tik doleris.— Valdyba.

no
t u vos Raudėnų miestelio.
kitę atsišaukti: Petronėlė Lipskienė 
(po tėvais) Shapkauskienė (po vyru) 
6743 Eberharte Avė. Tel. po 6 vai. 
Noimal 4009, Chicago.

1ŠRENDAVOJAME KAB- PARDAVIMUI PIRMOS 
bari vienam arba dviems vaiki- sos bučernS ir grosern5. 
nams; šviesus, didelis, elektros 4157 Archer Avė 
šviesa, maudynė ir visi pas- phonę' 1<af tto 3739 
kiaušių laikų parankumai, 3427
S. Union Avė., V. M., 2 aukštas

kle
PARDAVIMUI SALIUNAS 

geroj vietoj, rusų ir lietuvių ap- 
gy Ventoj vietoj. Pardavimo 
priežastis, našlysta, negaliu lai
kyt. 1437 S. Morgan St.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šolpinio Kliubo mėnesinis susirinkimas 
j vyles šoštiid ie-Mi į, vasario 4, 8 v. va.- 
kare paprastoje svet., 3301 S. Mor
gan gatve. Visi kliubipčiai malonėkite 
susirinkti laiku, ir atsiveskite naujų 
draugi;.—Ant. Lazauskas, Nut. Rašt.

JIEŠKAU puseserės Masaičiutės, po 
vyru Kaminskienės, iš Lietuvos, Su
valkų rėd., Liudvinavo miesto. Pas
kutinį nuo jos laišką aplaikiau iš 
Brocklyn, N. Y., o dabar nežinau kur 
būva. Turiu svarbų reikalą. Teiksitės 
atsišaukti, arba kas ją žino, malonės 
pranerti, už ki,. busiu el31cinį?a. Ona I^e- 
leSiute, po vyru SidanavičienC, V. O. 
Box 146, Frankfort Heights, III.

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
labai geroj vietoj, lietuvių apgyven- 

.. Pardavimo 
vaikinų, Į priežastis — savininkas pirko far- 

Greitai nori parduoti ir pigiai. 
10822 S. Michigan Avė., 

Roseland, III.

IŠRENDAVOJAMA KAMBARIAI | toj. Biznis išdirbta, 
dėl vieno arba dėl dviejų 1 
didelis kambarys, be valgio, gera I mą. 
šviesa, švariai užlaikomas, renda pi
gi. i

Atsišaukite ----
3215 So. Union A-vo.

PARDAVIMUI SAVASTIS, 
taip kaip nauja su saliunu. 
roj vietoj, netoli dirbtuvių.

4543 Grand Avė.

PARDAVIMUI AR i 
lotas, Brighton Parke, 
ant bile kokio automobilio, 
pame laike noriu parduoti 
nyti.

Kreipkitės: 2839 W. 40th 
2nd floor 

Klauskit J. Bružo.

MAINYMUI 
Mainysiu 

Trum- 
ar malt

st.

Ge-

RAKANDAI

SLA 122-ros Kuopos susirinkimas 
bus laikomas sekmadienį, vasario 5, 2 
v. po pietų Raubuno svet. 4523 S. 
Wood gv. Visi nariai kviečiami susi
rinkti, nes yra svarbių reikalų aptar
ti. Taipjau bus rinkimas Centro val
dybos. — Nut. rašt. P. M. M.

Aš JUOZAPAS DABULSKIS 
paeinąs iš Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Šilalės par., Šilalės so
džiaus arba Vingininkų. Mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu. J. 
Dabb, Smuggler, Colo.

JIEŠKO DARBO

Jaunų Liti. ?\m. Taut. Kliubo mė
nesinis susiicr.kimas įvyks sekmadienį, 
vasario 5, 1 JVal. po pietų Mildos salėjt 
3142 S. Halpted. Visi nariai kviečiami 
laiku susirinkti, yra svarbių reikalų.

— Rašt. S. Kunevičius.

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės mėnesinis šėrinikų su
sirikimas įvyks vasario 6, 7:30 vai. 
vakare J. Stančiko svetainėj, 205 E. 
115 St. Malonėkite visi šėrininkai at
silankyti paskirtu laiku, atsiveskit ir 
savo pažįstamus draugus.

— Rašt. J. Tamašauskas.

JIEŠKAU JOE MARKŪNO, 
pirmiau gyvenusio 3812 So. 
Union Avė., Chicago, o dabar, 
nežinau kur gyvena. Teiksis 
atsišaukti, A. Drignat, 6200 
University, Chicago.

JIEŠKAU DARBO PRIE PRIŽIU- 
rėjimo namų. Esu jauna moteris ir 
turiu vieną vaiką 2 m?tų ir 3 mėn. 
arba kas <ralčtu suteikti kabi bark iš
galėtų prižiūrėti vaiką, kad aš galė
čiau eiti dirbt. Taipgi turiu savo 
fornišius; jeigu kam butų reikalin
ga. Atsišaukite nuo. 7 ryto iki 5 v. 
v. ant 2-ų lubų iš yužpakalio, M. G. 
2028 W. 23rd St.

PARDAVIMUI BUČERNfl IR 
grosernė; bizniH nuo seniai išdirbtas, 
viskas cash, visokių tautų apgyventa 
vieta, ruimai dėl gyvenimo, rendos 
tik $25.00, lysas ilgas. Parsiduada 
labai pigiai. Atsišaukite į Naujie
nų Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St., No 83.

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 dubcltava 
sprendzina phonograpas su rekordais, 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: furnace šiluma, elektros 
šviesa, maudynės, cementuotas s.kle- 
pats ir viskas įtaisyta pagal naujų 
madą. Parsiduoda ant labai lengvų 
Išlygų, arba priimsiu lotą, automobi
lių arba kokį biznį kaip pirmą įino- 
Icejimiį.. *-A-tRiSauilcite F*. «J- Sze-

4217 Archer Avė. r« »

BARGENAI.
Namas mūrinis, 3 aukštų, 

ir 5 flatai, 7 metų senumo, 
tiktai .....................................

2 aukštų biznio namas su 
štoru prieš bažnyčią. Geras 
savininkas važiuoja Lietuvon, 
na .............................................

2 aukštų mūrinis nam-as 
kambariai: eletrikos Šviesa, 
na ...... ................... ...................

80 akrų farma Mich, su budinkais, 
gyvuliais ir mašinerijomis. Mainom 
ant miesto namo. Kaina ....... $6,500

CHA S ZEKAS,
4456 S. Western Avė., 

Chicago, 111.

MOKYKLOS

NEPAPRASTAS BARGENAS — 
2 bizniai vienoj vietoj pardavimui — 
geroj vietoj ir per ilgą laiką išdirb
ta. Pardavimo priežastį patirsite 

’ Į ant vietos.
į Kreipkitės:

4438 So. Fairficld Ąye.

Diskusijas rengia A maigam ėtų Sky
rius 269 tema: Ar Amerikos Darbi
ninkų Partija reikalinga dabartiniam 
darbininkų judėjimui? — sekmadieni, 
vasario 5, 2 vai. po pietų Unijos svet. 
156*1 N. Robey st, arti Milwaukee 
Avė. —Komisija.

Aš PAULINA JANULEVI- 
Čienė iš Laibagalių kaimo jieš- 
kau savo tikrų brolių: Ipolito, 
Tamošiaus ir Aleksandro Vaba
lų, Suvalkų rėd., Seinų apskr. 
Veisijų par., Babrų kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą. Grei
tesniam susižinojimui, rašykite 
šiuo

JIEŠKAU DARBO MOKINTIS , 
bučerium. Esu dirbęs būčernėj trum- , 
pą laika: dirbsiu už pirma pasiūlymą. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir ang- PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
liškai Kam vra toksai žmogus rŲ- grosernė. Vieta apgyventa visokių 
kalingas. Atsišaukite tautų, biznis išdirbta per ilgus me-

L. A., tus; parduosiu pigiai.
1739 So. Halsted St. Kreiptis

________________________________ 716 W. 31st St.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, dresc- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonograhas 
ir tt. 4959 Prairie Av. Apt. L Kreip
kitės subatoj ir nedėlioj visą dieną.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ, 3 
flatų mūrinis, 5 metų senas namas. 
Visi įtaisymai: elektra, vanos, ant 
pus-antro loto. Garadžius vienam 
karui . Pardavimo priežastis, važiuo
ju Lietuvon. Kreipkitės, 

4032 S. Maplewood Avė. 
ant 2-rų lubų.

-jant biznio gatvės; šalygatviai ir 
' gatvė ištaisyta. Parduosiu pigiai 

nes išvažiuoju į krajų. Atsišau
kite 4435 S. Linco'ln St. 2ras 
aukštas.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa, naujų drabužių siuvimui 
senų valymui ir prosinimui. 

, Kreipkitės į Naujienų Ofisą No. 
JIEŠKAU MOTERS. KURI 633 1739 S. Halsted St, Chi-

paimtų auginti mažą 7 mene- 
šių mergaitę. Užmokėsiu ge
rai. Kreipkitės, A. V. 3656 So. 
Union Avė.

MOTERŲ

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Paš. ir Politikos Kliubas visiems 
nariams praneša, jog savo susirinki
mus perkėlė laikyti į McKinley Park 
Hallę. Ateinantis susirinkimas bus 
sakmsdieni, vasario 5 d., 1 vai. no 
pietų McKinlčy Park Hali. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti.

Nut. Rašt. K. Prascevičius.

antrašu:
TAM S. JANULIS 

937 W. 34th PI., 
Chicago.

APSIVEDIMAI.

PARDAVIMUI ATDARAS SE- 
dan, perbudavotas ir geriausiame 
mechaniškame padėjime. Kaina 
$700. Priimsime, mažesnį automobi
lių į mainus. lengvos išlygos.

Dirbtuvės brenčius t
OAKLAND MOTOR CAR CO., 

2426 S. Michigan Avė., 
Tel.: Calunvet 5310

T. M. D. 27-tos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadieni, vasario 5 d , 
4 vai. po pietų Rauhuno svetainėj. 
4523 So. Wood gatvės. Visi nariai 
susirinkite paskirtu laiku, nes turim 
daug dalykn aptarti. Taipgi bus 
duodamos T. M. D. išleistos knygos 
“Kitas Karas”.

— J. Vaišvilas, Sekr.

S. L. A. 251 kuopos mėn. suiirin- 
kimas įvyks sokm-ad. vasario 5 d. M. 
Petrausko svet., 6103 S. State St. 
Visi nariai būtinai susirinkit'*, yra 
svarbių reikalų, taipjau bus renkami 
darbininkai baliui, kurs bus vasario 
11 d.

— Prot. RaŠt. K. Kačiulis.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos nuo 20 iki 80 metų amžiaus. 
Aš esu 30 mątų, 5 pėdų ir 5 colių 
aukščio; 150 svarų sunkumo. Turiu 
gerokai pinigų ir IJetuvoj ūkę. Ku
ri mergina sutiktų su manim apsive
sti, užtikrinu gražų ir laimingą gy
venimą iki mirties. Malonėkit su 
laišku prisiųsti ir savo paveikslą. At
sakymą duosiu kiekvienai ir paveiks
lą gražinsiu, F. U., 3252 So. Halsted 
St., Chicago, III,

JIEŠKAU SENOS MOTERS AR- 
ba seno vvro vaikų pridabojimui die
nomis. Kitokio darbo nebus. Atsi
šaukite, su užmokesčiu susitaikysim.

3034 Montgomery St.
Netoli Archer ir California Avės.

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI PIANAS IR PLA- 
yer pianas, kurį parduoda darbinin
kas, pianų dirbėjas. Tokiu budu, 
galite gauti $15.00 ant $100.00 pi
giau. Užsiinteresavusiems 
nausiu. Kreipkitės laišku:

F. J. DIGLLS, 
3000 W. 26th St., 

Chicago.

patar-

• PARSIDUODA HUDSON SUPER 
Six Taxi Cab Diamond Cab Co., ge
riausiam stovyj. Jeigu nori pinigų 
padaryt tai šį karą nupirkęs darysi 
po $150 į nedėlią ir augščiau ir busi 
bosas ant savęs. Tas karas parsi
duoda pusėtinai pigiai. Norintis 
pirkt, o nemokantis važiuot, tai iš
mokinsiu ir pagelbėsiu įstoti į taxi 
jiznį. Atsišaukite pas P. L. Galažis, 
3524 S. Union Ąye., pirmos lubos, 
tarp 9 ir f vai. vidurdienyj.

VYBV

L. S. S. 81 kuopos susirinkimas 
įvyks subatoj, vasario 4 d., lygiai nuo 
R vai. vakaro, Liuosybč.? saldi, 1822 
Wabansia Avė. Svarbių reikalų dė
lei visi kuopos nariai yra kviečiami 
atsilankyti.

— Kp. Raštiniąlps.

Dr-ste S'unų Lietuvos Vakaruose 
laikys susirinkinvą šiandie, vasario 4. 
7:30 v. v. Valičiaus svet. 1732 S. 
Union Avė. Yra svarbių reikalų, tat 
visi nariai susirinkite. Atsiveskite 
ir naujų draugų.

— Rašt. K. Klimavičia.

S». A. L. Ex-Kareivių Pirmo* kuc 
pos susirinkimas įvyks pirmadienį 
vasario 6 d., 8 vai. vak. Ex-Kareivių 
Skaitykloj, 4603'-S. Marshfiol Avė. 
Visi nariai privalo būtinai susirinkti 
paskirtu laiku, nes turim daug svar
bių dalykų aptarti.

— J. Vaišvilas, Sekr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
IŠ VISŲ SVARBIAUSIA ŽINIA
Ar nori pamatyt tą, ko dar ne esi 

matęs? Koki Lietuvos pinigai 1752 
metais atgal buvo ir koki dabar yra; 
taipgi ir kitų karalysčių pinigai bus 
rodomi savo kostumeriams dykai, nuo 
Vasario February 3 d., iki 19. Taip
gi prinvenu, kad užlaikau didžiausią 
ant Bridgeporto krautuvę, taipgi Bo- 
hemian apynius, extraktus, proškas, 
koikuojamas mašinas, gradusninkus 
ir visokius fruktus, kendes ir visokių 
groserio valgomų daiktų. Taipgi, ką 
neesate matę, tai pamatykit, kas bus 
veltui savo kostumeriams 
Atdara bus ir nedėliomis. 
esu grižęs iš laetuvos, tad galėsiu 
viską teisingai atsakyt ant jūsų pa
klausimų. Nepamirškite vietos:

JOHN P. LEGEIKA, ’ 
3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 4372 

Chicago, III.

rodoma.
Tik-ką

JIEŠKO PARTNERIŲ.

REIKALAUJAME AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio, j naują Ofisą. 
Duosim geras išlygas geram vyrui. 
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
4456 So. Western Avė., 

Chicago, III.

REIKALINGAS PATYRIAS BU- 
čeris. turi gerai kalbėti ang^škai ir 
lenkiškai, turi mokėti atsakančia 
darbą prie didelio Meat Marketo.

Atsišaukite greitai,
828’W. 31 St., 

Tel. Boulovard 9816

JIEAKAlr DORO LIETUVIO 
ant ūkės darbo. Patyrimas nereika
lingas, labai sveikas klimatas. Pa- 
žymėkit kiek reikalausit algos į mė
nesį. Darbas žiemą ir vasarą, tik 
kad nebijotų prie karvės prieit arba 
pamilžt. Kreipkitės*

Box 65,
Ashford, N. Y.

PARDAVIMUI
PARGENĄS! BARGENAS!!

GERAGE ANT PARDĄVIMO

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė visokių1 tautų apgyven
ta. Nemokantį biznio išmokinsiu 
Kreipkitės: 1003 E. 55th StM 
Tel: Midway 2821.

PARDUODU AR MAINAU,ANT 
Namo arba loto* bųČernę ir grqsernę 
Vieta apgyventa daugiausiai lietuvių, 
bot randasi ir kitų tautų, seniai iš
dirbtas biznis.

Kreipkitės
3500 Union Avė.

PARDAVIMUI KARČIAMA 
lietuvių kolonijoj, ant Town of 
Utke. Pardavimo priežastis, 
nesutikimas partnerių.

4530 So. Paulina St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Kas 
nori greit pinigų padaryti, lai 
tuojau perka šį saliuną.

5301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geras biznis, visokių tautų ap
gyventa. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite:

4201 So. Albany Avė.

NAMA1-ZEML
v.r, f

EXTRA! O EXTRA! BARGENAS!
Pardavim«ui puikios farmos, su ge

rais budinkaia ir gyvuliais; puikus 
sodas, arti miesto, tarpe lieutvių ir 
dirbama 

akrų 
akrų 
akrų 
akrų 
akrų $1,900.00

žemė, 
$1,775 00 
$2,300.00 
$2,600.00 
$6,800.00

40
40
60
80
90

akrų 
akrų 
akrų 
akrų 
akrų

120 akrų

North Side. — S. L. A. 226 kuo
pos susirinkimas bus laikomas sek
madienį vasario 5 d , 2 vai. po pietų 
Viešo Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Draugės ir draugai malonėki
te būtinai susirinkti visi, nes bus 
balsavim-as apie Prieglaudos Namo 
reikalingumą.

— Kuopos rašt. K. Markus.
•V

Puikus Balius! Rengiamas Gvar. 
Didžio Liet. Kunig, Vytauto, ant 
Town of Lake, Subatoj, Vasario (Fe- 
bruarv) 4-tą d., 1922 m., J. Žalan- 
dauskio svet., 4501 So. Hermitage 
Avė. Pradžia 7tą vai. vakare. šir
dingai kviečiame visus, atsilankyti 
ant musų rengiamo Baliaus. Kame 
turėsite progą linksmai laiką pralei
sti, prie puikiausios muzikos, nes mu
zikantai bus vieni iš geriausių.

Kviečia visus Komitetas.

BLUE CROSS CAB ASS’N PEL- 
no $100.00 į savaitę; mokestis $5 į 
mėnesį įstojimo mokesties. Mes pa
rūpiname Cabs ant mėnesinių išmo
kėjimų. Nepraleiskit progos nepa
matę musų. Atdara visuomet.

BLUE CROSS CAB GARAGE, 
2356 Lincoln Avė.

I__ UJ11—

IŠRENDAVOJIMUI

Nepraleiskite čia gerą progą, ga- 
rage parsiduoda su namu arba be 
namo, tik biznis, kaip kas norite. 
Vieta yra South Side prie Boulvaro, 
kur didžiausia traktas, tūkstančiai 
automobilių kasdieną pravažiuoja, 
$24,000.00 atneša pelno ant metų. 
Atsišaukite tuojau, Edvvards W. Bak- 
ševič, 3301 So. Halsted Sf., Tel. 
Boulevard 6775.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geras biznis, visokių tautų ap
gyventa, parsiduoda prieinama 
kaina. Pardavimo priežastis, sa
vininkas eina į kitą biznį. Atsi
šaukite: 5159 W. Addison St.

u'aiiSA

1ŠSIRENDAVOJA BAKER- 
nė su plytų pečiumi. Išren- 
duosime su arba be krautuvės. 
Kreipkitės: Jos. Buckley, 724 
W. 47th St.

PARDAVIMUI CIGARŲ, CIGA- 
retų ir tabako krautuve labai pi
giai. Tirštai lietuvių apgyventoj 
vietoj, ant Bridgeporto, prie South 
Halsted St.; platesnių žinių kreipki
tės

GEO. PETKUS, REA1. ESTATE 
3402 S. Halsted St.

Liet, švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas su paveikslais nedėlioj, vas. 
5 d., 8:30 v. v., Rąymond Chapelėj, 
816 W. 31 St. Be prakalbų bus dar 
solo, duetu, kvartetų geriausių dai
nininkų. JŽanga nemokama. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

IŠRENDAVOJIMUI SVETAI- 
nė, tinkama dėl balių, mitingų, 
vestuvių* ir kitokių sueigų; 
kreipkitės prie T. A. R., 3152 S. 
VVallace St., Tel., Blvd. 9019.

EXTRA BARČENAS
Pardavimui bučernė ir groser

nė su namu; biznis yra cash. 
Gražioj vietoj, geras biznis. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos, 5252 S. Artesian Avė.

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. 39th St. Tel.: Lafayette 3230

PARDAVIMUI SALIUNAS; LAI- 
sniai užmokėti už metus laiko; lysas 
ant dviejų metų; 4 pragyvenimui 
kambariai. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

Kreipkitės
3404 So. Morgan St.

JIESKO KAMBARIŲ
SL L. A. 129tos kp.. Susirinkimas 

ivyres vasario 5 d., 2 vai. po pietų pa
prasto! svet. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes yra labai svarbių da
lykų aptarimui.

— Fin» Rašt. P*t. Akstiną*.

JIEŠKAU KAMBARIO SU VAIz- 
giu vienam vaikinui, South Side apie 
63m St. ir Kedzio Avė. Ųeistina, 
kad butų elektros šviesa.

JOHN STAPULIONIS, 
1718 W. Wilmot Avė.

VELT! I *30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmeniais ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro. nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės ir katalogą išsių
sime aplaikę 12c stampoms.

PEARL TRADING CO., 
Box 122,

189 Paari St4 New Tark, Nl Yi

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
saliunas su visais fixtures, yra ir 
lianas. Parduosimo už didelį nupi- 
jinimą . Pardavimo priežastis, 
sutikimas partnerių. Atsišaukite 

2839 W. 40th St. 
2nd floor 

Klauskit J. Bružas.

ne-

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų apgyventa vieta. 
Biznis gerai eina, parduosiu pi
giai, i

5339 So. Halsted St.

Storas
Kaina 

$16.000 
kendžių 

i biznis,
Kai- 

$7,900 
5 ir 6

Kai-
$6,500

MOKINKIS

PARDAVIMUI DU LOTAI
Design ir pasisiūti sau 

drapanas.

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

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
su bizniu iš fronto ir kambariai pa
gyvenimui: elektrikos šviesa, maudy- 
dynės, telefonas, garadžius ir visas 
įtaisymas už $4,600. Atsišaukite 
2443 W. 71st St., Tel. Stewart 0161

Milda real estate co. 
751 W. 31 St. 

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir, mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuririame gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovięhf arba W. Eringis.

Mokiname: 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
Principais* 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.
1 j. į - ą ■ y u į ■—

P-lša E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti h 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikanvs.
Klesoa: dienomis ir vakarai*
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVHLtN academy of 

GOWN DESIGNl^G
Room 402, 59 E. Adams St^

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dfessmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai larba rašy
kit išlygų paklausdamk

i PRANEŠIMAS
į Iš Papilės miesto, Šiaulių apsk, 
Pranas Statkus parduoda savo (pra- 
pertę) plečiu ir namus; pleciaus il
gumas 515 pėdų, pločio 65 pėdų; na
mai mūrinis ilgumo 46 pėdų, pločio 

136 pėdų, gražiausia namas Papilėj ir 
gražiausia vieta netoli nuo stoties, 
gražiausia sodas iki pat upės Ventos. 
Už mūrinių namų kiti mediniai na
mai labai gražiai pagal soda ant kal
no, dydis medinių namų 40 pėių il
gumo, 23 pėdos pločio. Mūriniuose 
namuose galima visokį, kokį tik no
rima visapusiškai didelį biznį da
ryti.

$1,850.00
$3,000.00
$7,000.00
$1,350.00
$8,500.00
$5,600.00

40
50
70
B0
100 akru $9,000.00 
150 akrų $8,700

’ P, D. ANDREKUS, 
2144 W. 23rd Place, Chicago, III.

4 KAMBARIŲ NAMAIS $1,350
$500 cash, likusius po $10 į mene

sį ant didelio 50 pėdų loto. luotas 
Congress Parke, 33 nvinutos nuo vi- 
durmiesČio, prie C. B. & Q geležin
kelio Pervažiavimas pigesnis, negu 
kiek gausite tyro oro, saulės ir geros 
žemės daržui.
DIDELI LOTAI 50x131 pd.-r-$250 

$75 cash, likusius po $5 į mėn.
Kreipkitės rytais arba rašykit, Oliver 
Salinger & Co., Room 628 — Ist Na
tional Bank Bldg.

kit išlygų paklausdamk 
Sara Patek, pirmininki.

PARDAVIMUI NAMAS, STEAM- 
heat bungalo, G ruimai, elektros, ga- 
zo šviesa, pardavimo priežastis, sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. Namas 
yra 6919 S. Talman Avė., pardavė
jas ant 6922 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI 4 AUGŠTŲ NA- 
mas, 4 ir 5 kambarių. Prie Wood 
St., tarpe 45 ir 46 St. Įplaukų $50 
mėnesiui. Kaina $5500.00. •

2 augštų medinis 
kambariai. Gasas, 
nes. Didelė barnė. 
mėnesiui. Randasi 
toli Western Avė.

2 augštų medinis, cemento pama
tu, 4-4 kambarių, gasas ir maudy
nės, 5 m. senas. Ix>tas 37%xl25. 
Prie Fairfield tarpe 45 ir 46 gatvių. 
Kaina $4,750.00.

2 augštų muro namas, su krautu,; 
ve ir garadžiumi, prie 47 St., netoli 
Rockvvell. Parduosime kaipo barge- 
ną.

Mes turime tikrų bargenų, gerų 
bizniui kampiniu namų ir rezidenci
joms namų. Taipgi 6 lotus tikru 
bargonu, ant Archer Avė., tarpe Al
bany ir Trov St.

F. WOZNIAK
2703 W. 47 St. Tel. Lafayette 4607

ant stulpų, 5-5 
elektra, maudy-

Jplaukų $45.00 
prie 45 g a t. ne- 
Kaina $3,200.00.

5 KAMBARIŲ 
namas aptvertas 

Rarsidudda pigiai:

PARDAVIMUI 
namas ir 2 lotai, 
geležine tvora, 
gera proga tiems, kurie nori pirkti.

Atsišaukite pas savininką 
14828 Cooper Avė., 

Harvey, III.

DIDŽIAUSIS BARGENAS VISAME 
BRIGHTON PARKE. '

Parsiduoda naujas mūrinis namas. 
4 flatų: 2 flatai po 6 kambarius ir 2 
flatai po 4 kambarius, karštu vande
niu šildomi, elektros šviesa, vanos, 
augštas cimentuotas skiepas ir kiti 
visi naujausios mados įtaisymai. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant ma
žesnio namo, farmos, loto ar ant au
tomobiliai’*. Kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS,
3018 W. 38th PI., 2 lubos iš užpakalio 

Savininka galima matyti nuo 8 ry
to iki 10| ir nuo 5 iki 9 vali vakare.

PARDAVIMUI PUIKUS MURI- 
nis namas su Storu, kuriame galima 
laikyti |>ile kokį biznį. Yra 4 kam
bariai, porčiai ir garadžius 2 auto
mobiliams. Skiepas po visu namu, 
gasas, elektra ir vana. Blokas nuo 
McCormicko didžiausios dirbtuvės. 
Prapertė randasi prie So. I^eaviU ir 
24-os gatvių. Iš priekio So. Ix»avitt 
karai bėga, vienas blokas nuo Blue 
Tsland Avė. Lietuviais ir kitatau
čiais apgyventa . Parduodu labai pi
giai ir greitai. Noriu parduoti į sa
vaite laiko už $5.500. Mr. John 
Smith, savininkas. 4630 S. Ashland 
Avė. ant 2-rų lubų iš užpakalio po 
kairei. Savininkas visada namieje.

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

Mokinama anglų ir lietuvių kalbą, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school Sakų.

Sunaudokite liuosus vakarus ptisi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

yVaitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicago. III.

AMERIKOS "LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliško* Ir lietuvilkoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinė* 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 ▼alandui po pietą. Vakarais nuo 6 
Iki 10 valandai.

SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ
PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ 

mūrinis namas, 
Park. Rendos 
Žema kaina.

2854 W.

netoli Douglas 
$1,300 į metus.

21st St.

PARDAVIMUI 6 KAMBA- 
rių murinę bun^alow, balta 
maudynė, furnace apšildoma, 
cemento skiepas. Kreipkitės:

6630 So. Mozart St.

Antradienj, Lapkr. 8, prasidės 
pambkos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
Šyt galima visada.

3001 So. Halsted St 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 4 FLATU 
nis namas labai pigiai, arba 
siu ant mažesnio namo ar 
Namas radasi labai puikioj 
5605-5607 S. Morgan St.

Kreipkitės prie savininko 
5603 S. Morgan St.

MURI- 
miainv- 
biznio. 
vietoj,

PARriAVIMTIT MŪRINIS 
mas labai puikioj vietok pigia', 
flatąi po 5 ir 6 kambarius, 
heat. Atsišaukit pas 
So. Carpertnr St., 
Tel.: Stewart 8550.

NA- 
2 

Steam 
savininka 7S37
pirmos lubos.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLE

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v. p. p. mokina lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.




