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Vokietijos valdžia tebeperse- 
kiaja geležinkeliečius

(jub. Sniall bus teisiamas
» ' ■«

Baigiasi nusiginklavimo 
konferencija

Vokietijos valdžia tebeko
voja su geležinkeliečiais.

Visuotino streiko pavojus pa
šalintas, bet neramumai ne- 
apsistoja.

BERLINAS, vas. 5. — Ne
žiūrint pavojaus visuotino 
streiko, valdžia nestabdo savo 
griežtos kovos su streikuojan
čiais geležinkeliečiais.

Kada darbininkai pasipikti
no Eberto paskelbimu didelių 
bausmių streikieriams ir kon
fiskavimu jų iždo, nutarė pa
skelbti generalinį streikų viso
je šalyje, valdžia buvo nusi
gandusi ir kancleris VVirth bu
vo pasišaukęs darbininkų va
dovus pasitarimui. Jis prižadė
jo jiems nebepersekioti gele
žinkeliečių ir Eberto paskelbi
mo nebevykinti, nors jis visgi 
nesutiko nusileisti geležinkelie
čiams ir išpildyti jų reikalavi
mus. Jis taipjau tvirtino, kad 
visuotinas streikas butų pražū
tingas visai šaliai ir gali su
ardyti net Genoa ekopominę 
konferencijų. Taipjau įrodinė
jo, kad Bavarijos monarchis- 
tai tik laukia kokio-nors su
mišimo Vokietijoje, kad pra
dėjus savo sukilimų ir nuvel
tus dabartinę valdžių.

Wirtliui tokiais tvirtinimais 
ir pažadais pasisekė palenkti 
darbininkų vadovus ir jie su
tiko nebeskelbti generalinio 
streiko.

Bet vos tik spėjo valdžia lai
mėti tame dalyke/kaip vėl pra
dėjo persekioti geležinkeliečius. 
Susiekimo luLiiderija įsakė ge- 
ležinkell^Kompanijams pašauk
ti prie darbo visus geležinke
liečius, atsisakančius gi skai
tyti iš darbo pašalintais.

Tečiaus padėtis tebėra rus
ti. Agitacija už visuotinų strei
kų nesiliauja ir telegrafistai jau 
sustreikavo. Namų budavoto- 
jai, elektros ir gaso darbinin
kai’ Berline sustreikuos šiąnakt. 
Požeminių kelių ir elevatorių 
darbininkai irgi streikuoja. Ge
ležinkeliečių streikas gi eina 
sėkmingai.

Miestuose jau pradeda jaus
tis didelis maisto trukumas. 
Daugelis dirbtuvių užsidarinė
ja delei stokos anglių. Užsida
rė ir Kruippo dirbtuvės.

Eberttfs pašalintas iš 
unijos.

BERLINAS, v. 4. — Balnų 
dirbėjų unija Cologne 200 bal
sų i>rk‘š 8 nutarė pašalinti iš 
unijos Vokietijos prezidentų 
Ebertų už tai, kad jo veiki
mas yra kenksmingas organi- 
zuotiems darbininkams.

Metalo darbininkų unija pa
šalino iš unijos narių Berlino 
policijos prezidęntų Richter.

Gubernatorius bus 
teisiamas.

Small byla bus naginė jama 
kovo G d.

WAUKEGAN, III., vas. 4. — 
Illinois gubernatoriaus Len 
Sniall byla nebus panaikinta 
ir turės prieš teismų pasiaiškin
ti iš jam daromų užmetimų. 
Teisiamas jis bus delei kalti
nimo, kad jis padaręs suokal
bį prigauti valstijų ant daugiau 
kaip $800,(MM), pasilaikant sau 
nuošimčius, kuriuos jis gavęs 
už valstijos pinigus, kada jis 
buvo valstijos iždininku.

Teisėjas Edwards paskirė 
kovo 6 d. pradėjimui bylos na
grinėjimo. Diena paskirta val
stijos prokurorui prašant.

Šiandie baigiasi nusigin
klavimo konfereneja.

WĄSHTNGTON, vas. 5. — 
Nusiginklavimo ir tolimųjų ry
tų konferencija, kuri susirin
ko lapkr. 12 d., pakvietimu pre
zidento Hardingo, vakar užbai
gė savo darbų ir šiandie ryto 
atlaikys paskutinį savo susirin
kimų formaliniam konferenci
jos uždarymui.

Konferencijų uždarys prezi
dentas Hardingas, kuris jų ir 
atidarė.

Konferencija per veik tris 
mėnesius barimosi ir svarsty
mų atliko gana mažai darbo. 
Ji tik sutarė sumažinti laivy
nų, bet apie sausumos armi
jas ir jų sumažinimų nė nesvar
stė. Taipjau padarė keletu nu
tarimų linkui Chinijos ir “iš
rišo” Šantungo klausimų. Kitų 
klausimų nė nepajudino, nors 
jie ir buvo dienotvarkyj. Ji 
turėjo apsvarstyti Siberijos 
klausimų, bet jį “išrišti” pali
ko Japonijai, paliekant Japoni
jos kariuomenę ' Siberijoje ir 
tik pasitenkinus Japonijos pri
žadu, kad ji kada-nors gal ir 
apleis Sibcrijų.

Svarbiausiu konferencijos nu
veiktu darbu yra įkūrimas ke- 
tmjių valstybių — Anglijos, 
Erancijos, Jungt. Valstijų ir 
Japonijos — sujungus bendram 
ir taikiam rišimui visų Pacifi- 
ko klausimų ir bendram gy- 
nimuisi, jei kuri svetima val
stybė bandytų pasigriebti nie
ku rias Pači t iko salas, t. y. ben
dram gynimui jau pirmiau pa- 
.sigriebto grobio.

DETROIT, Mieli., vas. 4. — 
Henry Ford įsigyjo ir brangių
jų automobilių dirbtuvę. Jis 
nusipirko bankrutijusios Lin
coln Motor Co. dirbtuvę, už 
kurių užmokėjo $8,000,000. Ji 
bus vedama senųjų kompani
jos viršininkų. Dar teismui nė 
nespėjus patvirtinti pardavimų, 
Fordas paskelbė didelį nupigi- 
nimų automobilių — nuo $800 
iki $1,200. Bet ir tie juos nu
piginus, jie -vistiek parsidavi- 
nės apie po $3,500.

Panaikins bjauriąja 
“Čeką”. 1

Komisarų taryba jau išleidusi 
apie tai dekretą.

MASKVA, vas. 3. — Komi
sarų taryba paskelbia panaiki
nimų visos Rusijos nepapras
tosios komisijos.

Ta komisija, žinoma vardu 
“Čeką”, buvo revoliucinis ko
mitetas, vienas iš svarbiausių 
Kremlino. ramščių. Jis turėjo 
pilniausių laisvę kaip jam tin
ka elgtis su Susijus žmonių gy
vastimis.

Išleidus dekretų apie panai
kinimų Čekos, prie vidaus rei
kalų ministerijos bus suorga
nizuota naujas žvalgybos de
partamentas.

Čekos panaikinimų skaitoma 
koncesija užsienio kapitalis
tams. Sovietai turėjo pamato 
prisibijoti, kad tokia stipri ko
misija gali pasirodyti kliūtim 
pritraukimui užsienio kapitalo 
veikti Rusijoje.

Dar nėra panaikinta.
MASKVA, vas. 4 (Louis Le

vine). — Iš oficialinių šaltinių 
sužinojau, kad neužilgo busiąs 
išleistas dekretas, panaikinan
tis Čeką. Čekos panaikinimas 
yra dalis programo teisminių 
reformų, kurias rekomendavo 
nesenai įvykęs visos Rusijos le- 
galinis kongresas. Tai reiškia, 
kad šalis bus reorganizuota pa
matu tikrųjų įstatymų ir tega
linęs procedūros metodų.

V"1 x *’■ - ■ 1 '

Nainy budavotojai 
nusileido. '

Nutarė sugrįšti į darbą Tran
dis sąlygomis.

CHICAGO. — Namų būda
vo tojų taryba, susidedanti iš 
įvairių namų budavotojų uni
jų, vienbalsiai nutarė priimti 
arbitratoriaus teisėjo ILandis nu
statytąsias algas ir tuojaus su
grįšti į darbų. TajĄ’ba taipjau 
sutiko, kad neunistai darbinin
kai, kuriuos kontraktoriai bu
vo pasisamdę laike dabartinių 
neautorizuotų streikų, pasilik
tų ir toliau dirbti iki kontrak- 
toriai nebus pilnai persitikrinę, 
kati unijos mano pildyti su
tartį.

Keletu dienų atgal teisėjas 
Landis padarė koletų permainų 
savo algų nuosprendį, bet tos 
]x?rmainos labai nežymios ir 
paliečia kelis amatus.

13,000 mirė nuo in- 
/ ’• fluenzos.

LONDONAS, v^s. 4. — šian
die paskelbtomis skaitlinėmis, 
Anglijoje ir Valijoje nuo da
bartinės influcnzos epidemijos 
mirė 13,000 žmonių. Epidemija 
mažėja.

110 žmonių žuvo 
traukiny].

------ --------------------------- |

TOKIO, vas. 5. — 110 žmo
nių liko užmušta ir daug su
žeista, kada žemės nuslinki- 
mas palaidojo traukinį Itoigo- 
wa stotyj. '

LOS ANGELES, Gal., v. 2. 
— Savo namuose, kabinete, 
nežinia kepo liko nušautas 
William D. Taylor, vyriausias 
direktorius Famous Player- 
Lasky krutamųjų paveikslų dir- 
byklos Hollywood.

Jury nesusitaikė apie 
janitoriy kaltumą.

9 stovėjo Už išteisinimą, o trįs 
už apkaltinimą.

CHICAGO. — Dešimties ja- 
nitorių unijos viršininkų bylos 
nagrinėjimas nedavė jokių pa
sekmių. Jury, kuris juos turė
jo nuteisti ar išteisinti, nega
lėjo tarp savęs susitaikinti ir 
tapo paliestas. Devyni jury na
riai stovėjo už išteisinimų, o 
tik trįs už apkaltinimų. Pada
rius 7 balsavimus ir nepersi
mainius jury nuomonei, teisėjas 
jdos visus paleido.

Ar bus naujas bylos nagri
nėjimas ir kada jis bus, bus 
nuspręsta kitų seredų, kada tei
sėjas Svvanson išklausys advo
katus nuomones ir jei jei val- 
stijo reikalaus naujo bylos na
grinėjimo, paskirs kilų teisėjų, 
kadangi jis nebenorįs daugiau 
pirmininkauti šitoje byloje.

Janitorių viršininkai buvo 
kaltinami, kad jie buk ėmę ky
šius ir baudę namų savininkus. 
Nors' valstija pastatė nemažai 
liudytojų, bet jų liudijimai bu
vo tiek menki, kad kaltinamie
ji neskaitė net reikalingu sta
tyti liudytojus iš savo pusės. 
Jie tikisi, kad jie bus tikrai iš
teisinti sekamam bylos nagri
nėjime. 4

Viso buvo teisiama 10 virši
ninkų ir biznio agentų, jų tar
pe ir vienas, rodos, lietuvis, 
John Mattis.

CECHUOS ĄNGLIAKĄSIAI 
STREIKUOJA.

PRAGA, vas. 5. — Angliaka
siai streikuoja Ostrau apygar
dos kasykloje. Valdžia bandė 
neprileisti to streiko nuo pe
reito liepos m. /Streikas kįlų de
lei kasyklų savininkų užsispi- 
rimo nukapoti angliakasių al
gas. •

CHINIECIAI LAIMĖJO ' 
STREIKĄ.

» ___________________ __

MANILA, P. I. — Gauta ži
nių, kad chiniečių jurininkų 
streikas Hongkong tapo sutai
kintas. Manoma, kad tapo iš
pildytas jų reikalavimas pakel
ti algą.

Suvalgė kates, neatsigina 
nuo žiurkių.

BUDAPEŠTAS, v. 5. — 
Žiurkės ir pelės būriais ateina 
iš badaujančios Rusijos ir Bu
dapeštas nežino kaip nuo jų at
siginti. įtaikė karo, kada truko 
maisto, bednuoinenė suvalgė ir 
kates, tad dabar nėra kam ap
ginti gyventojus nuo žiurkių, 
kurios dabar ir diena nebesi
slepia. •

» . ........................................ —.n
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’ Portugalijos prezidentas 
rezignuosiąs.

LtSBON, s. 29. — Sprendžia- ’ 
ma, kad prezidentas Antonio 
Jose D’Ahneida mano įteikti 
savo rezignaciją kada susi
rinks naujasis. parlamentas va
sario m.

Tik tūkstantinės Rusi
joje veikia.

MASKVA, vas. 3. — 500 rub
lių “bumaškos” nebeteko savo 
vertės Maskvoje. Nesenai Mas
kvos sovietai išleido dekretų, 
kad gatvekariai ir kitos val
džios Įstaigos neprii minės ma
žesnių pinigų, kaip 1,000 rub
lių. Tūkstantinė betgi dabar 
verta yra tik pusę Amerikos 
cento ir tai tik tegalini kursų 
imant. Rinkoje ji dar mažes
nę vertę turi.

Lietuvos išeiviai žydai ku
ria savo draugiją.

WASHINGTON, vas. 11. (El
ta). — Sausio 31 d. New Yor- 
ke Waldorf Astoria ^viešbutyje 
buvo sušauktas Lietuvos Žydų 
susirinkimas tikslu įkurti, Lie
tuvos žydų Amerikoje organi
zacijų.

Susirinkimas pripažino rei
kalingu teikimui moralės ir 
materijalčs paramos Lietuvai 
sujungti visus Lietuvos žydus 
į vienų organizacijų ir iš savo 
tarpo išrinko laikinų , komite
tų, kuriam pavesta išdirbti or
ganizacijos statutų ir jį pa
tiekti kitam susirinkimui, ku
ris bus sušauktas apie vasario 
17 d.

Susirinkime apsilankė, pra
važiuodamas į Pennsylvania, 
Lietuvos atstovas V. Čarneckis, 
atstovybės sekretorius M. Vini- 
kas ir atstovybės juriskonsul
tas B. MijĮstauskas. Dalyvavo 
taip jaune 1. e. finansų, preky
bos ir pramonės ministerijos 
įgaliotinio pareigas .d-ras J. 
Bielskis.

Latvių dienraščiai
Latviai turi dabar 14 dien

raščių. Rygoje leidžiama 10. 
Jų rytais — 4, vakarais — 6. 
Liepojoj — 3, Mintaujoje — 1. 
Tokio laikraščių skaičiaus dar 
latviai niekuomet neturėjo.

Townley paliuosuotas.

JACKSON, Minn., s. 31. — 
Šiandie iš vietos kalėjimo ta
po paliuosuotas A. C. Town- 
ley, prezidentas Nonpartisan 
Lygos. Jis atsėdėjo kalėjime 
90 dienų už peržengimų laike 
karo Minnesotos maišto įstaty
mų.

Budelis sustreikavo.
BERLUNAS, v. 2. — Vokie

tija srisilaukė keiščiausio strei
ko / Badeno budelis sustrei
kavo. Jis pranešė, kad delei 
pragyvenimo brangumo, jis ne
begali kapoti žmonių galvas 
dabartine kaina. Kadangi ne
numatoma streikladžio, justici
jos ministerijai priseis išpildy
ti budelio reikalavimų. Nuo re
voliucijos Vokietijoje 11 žmog
žudžių liko nukirsta galvos, 
la.

Čili kabinetas rezignavo.

įSANTIAGO, vas. 3. —^Čili 
kabinetas, vadovaujamas * pre
mjero Tocornai, šiandie rezig
navo. Pirmiausia rezignavo fi
nansų ministeris, gavęs paba
rimų iš atstovų buto už jo nc- 
apkentimų nickurių politinių 
partijų. Tada ir kiti kabineto 
nariai nutarė atsistatydinti.

RYMAS, sausio 27. •— šįryt 
čia pasimirė Italijos rašytojas 
ir poetas Giovanna Virga, su
laukęs 82 metų amžinus. Vie
na jo apysakų tapo perdirbta į 
paskubusių operų “Cavalleriera

RYMAS, v. 5. — Sprendžia
ma, kad karalius pavedė su
daryti naujų kabinetų Italijos 
atstovų buto prezidentui Enri- 
co de Nicola.

DERfLINAS, v. 2. — Krae- 
mer, direktorius vieno IŠ pui
kiausių Berlino viešbučių Es- 
planade išvažiavo, lydimas šta
bo pagelbininkų, į Maskvą, 
kur jis atidarys keturius vieš
bučius, kuriuos finansuos liū
go Stinnes.

Lietuvos žinios
Valstybės pinigais taiso

mos bažnyčios.
Nors Lietuvos biudžetas turi di

delį deficitą.

KAUNAS. — Ministerių Ka
bineto nutarimu teikiamos val
stybinės pašalpos: 150,000 auks. 
Katedros bažnyčios taisymui ir 
145,000 auks. Seinų dvasinės 
Seminarijos remontui. (“Liet”).

Rinkimai Vilniaus 
‘ “Seiman”.

Visi Vilniaus lenkų laikraš-, 
čia i sausio 13 d. numeriuos tei
kia “Vilniaus Rinkimų Komi
sariato” oficialiuos žinias apie 
rinkimų eigų. Žinios šios:

IV ap. Ašmenos apskritį^ 
balsavo .30,310, 74,7%, V am 
Trakų apskritis balsavo 11,200, 
64%, VII ap. Vilniaus ap. Vil
niaus apskrities šiaurės dalis 
— 23,250, 76,6%, VIII ap. Vil
niaus apskr. pietų puse —24,- 
731 77,%, IX ap. Vilniaus mie
stas — 23,489, 54,8%, X ap. 
Lydos apskrities rytų dalis — 
28,650, 62,6%, XI ap. Vosyliš- 
kių (Lydos apskr. vakarų da
lis) — 28,417, 63,5%.

Apskrityse* I, II, III ir VI 
skaičiai matomai dar nesu
skubta taip reikiant sufabri
kuoti. Reikia manyti, kad jie 
pasirodys maž daug tokie pat, 
kaip ir čia paduotieji.

(Liet. Rytų Kom.)
Rinkimų rezultatai.

“Vyriausias rinkimų komisa
riatas” sausio 13 d. paskelbė 
rinkimų rezultatus tik iš 7 apy
gardų, gi iš 4 rinkimų apygar
dų dar nepaskelbtos, tuo. tar
pu Varšuvos laikraštis “Kurjer 
Polski” sausio 12 d. jau tei-
kia galutinius kandidatų skai
čius. Partijomis jie šiaip su- 
siskirstą: centrinis tautinis ko
mitetas (centarlny komitet na- 
rodowy — endekai) — 40 at- 
st., liaudies tarybų (straž kre- 
so\Va) — 30, odrodženie — 15, 
polskie stronnictwo ludo\ve — 

r

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo įkyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su {viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų 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 LIETUVON, PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigu 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- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda^ paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko —• Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. *
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

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

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

12, demokrat.*— 5, P. P. S. 
(polska partja socjalistyczna) 
— 3, gudai (?) — 2. Aleksiu
kas niekur neišrinktas “Sei
man”. — Endekų laimėjimą Ly
doj “Kurjel’ Polski” aiškina 
tuo, kad, girdi, žydai balsavę 
už endeku«. Liet. Rytų noni.

Kaip tikrai ėjo rinkimai.
Žmonės traukta į rinkimus 

prievarta. Balsuojant nebuvo 
tikrinami balsuotojų dokumen
tai, tat galėjo kiek tik norėjo 
rinkti ir žmonės neturį jokios 
tam teisės ir balsuoti už ki- 
tu£. Turime jau dokumentinių 
įrodymų, kad piliečiai galėjo 
balsuoti, kaikuric ir balsavo po 
kelis kartus. Iš vienos rinki
mų komisijos nario gautas ofi- 
cialinis raštas — pranešimas, 
hpie tai, kad atvykę j rinki
mus žmonės balsavę ne tik už 
save, bet ir už neatvykusius 
šeimynos narius, tarnus ir net 
kaimynus.

Tokių dokumentų gauname 
vis daugiau ir jie bus tinka
mai sunaudoti. Tuo tarpu ne
galime jų skelbti viešai, nes da
vusieji savo parašus žmonės 
yra lenkų okupantų rankose ir 
galėtų labai nukentėti.

Lietuvos . gudų apgyventose 
vietose balsavusiųjų skaičius 
siekia maždaug 5 . Pačiame 
Vilniuje daugumą balsuotojų 
sudarė lenkų tarnautojai, val
dininkai ir mokiniai. Viso bal- 
vašiųjų skaičius Vilniuj ne di
desnis kaip 30%. Lenkų laik
raščiai šių metų sausio 8 ir 9 
d. apie rinkimus nieko nerašo.

. (“Liet.”)
'Rinkimai “atidėti”

KAUNAS, s. 13 d. (Elta). — 
Gandai, kad kai kuriose vieto
se rinkimai atidėti aiškinami 
tuo, kad į kai kurias rinkimų 
komisijas rinkikai visai neat
vyko.

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

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

ryto iki 2 vai. po piet.
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Vokietijos valdžia tebeperse- 
kiaja geležinkeliečius

| | ■■■■■«■■ —I .!■ ■ į ■<

Panaikins bjauriąją 
“Čeką”. 1

Komisarą taryba jau išleidusi 
apie tai dekretą.

Gub. Small bus teisiamas
> I 1 *

Baigiasi nusiginklavimo 
konferencija

Vokietijos valdžia tebeko- Gubernatorius bus
voja su geležinkeliečiais.

Visuotino streiko pavojus pa
šalintas, bet neramumai nc- 
apsistoja.

BERIJNAS, vas. 5. — Ne
žiūrint pavojaus visuotino 
streiko, valdžia nestabdo savo 
griežtos kovbs su streikuojan
čiais geležinkeliečiais.

Kada darbininkai pasipikti
no Eberto paskelbimu didelių 
bausmių streikieriams ir kon
fiskavimu jų iždo, nutarė pa
skelbti generalinį streiką viso
je šalyje, valdžia buvo nusi
gandusi ir kancleris Wirth bu
vo pasišaukęs darbininkų va
dovus pasitarimui.. Jis prižadė
jo jiems nebepersekioti gele
žinkeliečių ir Eberto paskelbi
mo nebevykinti, nors jis visgi 
nesutiko nusileisti geležinkelie
čiams ir išpildyti, jų reikalavi
mus. Jis taipjau tvirtino, kad 
visuotinas streikas butų pražū
tingas visai šaliai ir gali su
ardyti net Genoa ekonominę 
konferenciją. Taipjau įrodinė
jo, kad Bavarijos monarchis- 
tai Jik laukia kokio-nors su
mišimo Vokietijoje, kad pra
dėjus savo sukilimą ir nuvel
tus dabartinę valdžią.

\Virthui tokiais tvirtinimais 
ir pažadais pasisekė palenkti 
darbininkų vadovus ir jie su
tiko nebeskclbti generalinio 
streiko.

.Bet vos tik spėjo valdžia lai- 
męti tame dalyke, kaip vėl pra
dėjo persekioti geležinkeliečius. 
Susiekimo ministerija įsakė ge
ležinkelių kompanijomis pašauk
ti prie darbo visus geležinke
liečius, atsisakančius gi skai
tyti iš darbo pašalintais.

Tečiaus padėtis tebėra rus
ti. Agitacija už visuotiną strei
ką nesiliauja ir telegrafistai jau 
sustreikavo. Namų budavoto- 
jai, elektros ir gaso darbinin
kai Berlinc sustreikuos šiąnakt. 
Požeminių kelių ir elevatorių 
darbininkai irgi streikuoja. Ge
ležinkeliečių streikas gi eina 
sėkmingai.

Miestuose jau pradeda jaus
tis didelis maisto trukumas. 
Daugelis dirbtuvių užsidarinė
ja delei stokos anglių. Užsida
rė ir Kruppo dirbtuvės.

Ebertas pašalintas iš 
unijos.

BERLJNAS, v. ,4. — Balnų 
dirbėjų linija Cologne 200 bal
sų prieš X nutarė pašalinti iš 
unijos Vokietijos prezidentą 
Ebertą už tai, kad jo vęiki- 
mlts yra kenksmingas organi
zuotiems darbininkam®.

Metalo darbininkų unija pa
šalino iš unijos narių Berlino 
policijos prezidęnfą Richter.

' .ii<

“Socialdemokratas”
Musą draugą savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

< Kalnai 5c

teisiamas.
Small byla bus nagrinėjama 

kovo 6 d.

NVAUKEGAN, III., vas. 4. — 
Illinois gubernatoriaus Len 
Small byla nebus panaikinta 
ir turės prieš teismą pasiaiškin
ti iš jam daromų užmetimų. 
Teisiamas jis bus delei kalti
nimo, kad jis padaręs suokal
bį prigauti valstiją ant daugiau 
kaip $800,(MM), pasilaikant sau 
nuošimčius, kuriuos jis gavęs 
už valstijos pinigus, kada jis 
buvo valstijos iždininku.

Teisėjas Edwards paskiro 
kovo 6 d. pradėjimui bylos na
grinėjimo. Diena paskirta val
stijos prokurorui prašant.

Šiandie baigiasi nusigin
klavimo konfereneja.

WASHINGTON, vas. 5. — 
Nusiginklavimo ir tolimųjų ry
tų konferencija, kuri susirin
ko lapkr. 12 d., pakvietimu pre
zidento Ilardingo, vakar užbai
gė savo darbą ir šiandie ryto 
atlaikys paskutinį savo susirin
kimą formaliniam konferenci
jos uždarymui.

Konferenciją uždarys prezi
dentas Hardingas, kuris ją ir 
atidarė.

Konferencija per veik tris 
menesius tarkuosi ir svarsty
mų atliko gana mažai darbo. 
Ji tik sutarė sumažinti laivy
ną, bet apie sausumos armi
jas ir jų sumažinimą nė nesvar
stė. Taipjau padarė keletą nu
tarimų linkui Chinijos ir “iš- 
rišė” Šantungo klausimą. Kitų 
klausimų nė nepajudino, nors 
jie ir buvo dienotvarkyj. Ji 
turėjo apsvarstyti Siberijos 
klausimą, bet jį “išrišti” pali
ko Japonijai, paliekant Japoni
jos kariuomenę ' Siberijoje ir 
tik pasitenkinus Japonijos pri
žadu, kad ji kada-nors gal ir 
apleis Sibcriją.

Svarbiausiu konferencijos nu
veiktu darbu yra įkūrimas ke- 
tutjių valstybių — Anglijos, 
Franci jos, Jungi. ^Valstijų ir 
Japonijos - ^siutingos bendram 
ir taikiam rišimui visų Pacifi- 
ko klausimų ir bendram gy- 
nimuisi, jei kuri svetima val
stybė bandytų pasigriebti nie- 
kurias Pacifiko salas, t. y. ben
dram gynimui jau pirmiau pa
sigriebto grobio.

DETR9IT, Mich., vas. 4. — 
Henry Ford įsigyjo ir brangių
jų automobilių dirbtuvę. Jis 
nusipirko bankrutijusios Lin
coln Motor Co. dirbtuvę, už 
kurią užmokėjo $8,000,000. Ji 
bus vedama senųjų kompani
jos viršininkų. Dar teismui nė 
nespėjus patvirtinti pardavimą, 
Fordas paskelbė didelį nupigi- 
ninią automobilių — nuo $800 
iki $1,200. Bet ir tie juos nu
piginus, jie vistiek parsidavi- 
nės apie po $3,500.

MASKVA, vas. 3. — Komi
sarų taryba paskelbia panaiki
nimų visos Rusijos nepapras-
tosios komisijos.

Ta komisija, žinoma vardu 
“Čeką”, buvo revoliucinis ko
mitetas, vienas iš svarbiausių 
Kremlino, ramščių. Jis turėjo 
pilniausią laisvę kaip jam tin
ka elgtis su Susijus žmonių gy
vastimis.

Išleidus dekčetą apie panai
kinimą Čekos, prie vidaus rei
kalų ministerijos bus suorga
nizuota naujas žvalgybos de
partamentas.

Čekos panaikinimą skaitoma 
koncesija užsienio kapitalis
tams. Sovietai turėjo pamato 
prisibijoti, kad tokia stipri ko
misija gali pasirodyti kliūtim 
pritraukimui užsienio kapitalo 
veikti Rusijoje.

Dar nėra panaikinta.
MASKVA, vas. 4 (Louis Le

vine). — Iš oficialinių šaltinių 
sužinojau, kad neužilgo busiąs 
išleistas dekretas, panaikinan
tis Čeką. Čekos panaikinimas 
yra dalis programo teisminių 
reformų, kurias rekomendavo 
nesenai įvykęs visos Rusijos le
talinis kongresas. Tai reiškia, 
kad šalis bus reorganizuota pa
matu tikrųjų įstatymų ir lega
liuos procedūros metodų.

Nainy budavotojai 
nusileido. 1

* '4

Nutarė sugrįšti j darbą Lan- 
dis sąlygomis.

CHICAGO. — Namų buda- 
votojų taryba, stisidedanti iŠ 
įvairių namų budavotojų uni
jų, vienbalsiai nutarė priimti 
arbitratoriaus teisėjo Landis nu
statytąsias algas ir tuojaus su- 
grįšti į darbą. Taryba taipjau 
sutiko, kad ncunistai darbinin
kai, kuriuos kontraktoriai bu
vo pasisamdę laike dabartinių 
neautorizuotų streikų, pasilik
tų ir toliau dirbti iki kontrak
toriai nebus pilnai persitikrinę, 
kad unijos mano pildyti su
tartį.

Keletą dienų atgal teisėjas 
Landis padarė keletą permainų 
savo algų nuosprendį, bet tos 
permainos labai nežymios.. ir 
paliečia kelis amatus.

13,000 mirė nuo hi-
• > fluonzos.

LONDONAS, vas. 4. — šian
die paskelbtomis skaitlinėmis, 
Anglijoje ir Valijoje ntio da
bartinės influcnzos epidemijos 
mirė 13,(MM) žmonių. Epidemija 
mažėja.

110 žmonių žuvo 
traukiny]. >

■ ■"■■■ x I

r TOKIO, vas. 5. — 110 žmo
nių liko užmušta ir daug su
žeista, kada žemės nuslinki- 
mas palaidojo traukinį Itoigo- 
wa stoty j. x

LOS ANGELES, Cal., v. 2. 
— Savo namuose^ kabinete, 
nežinia kepo liko nušautas 
William D. Taylor, vyriausias 
direktorius Famous Player- 
Lasky krutamųjų paveikslų dir- 
byklos Hollywood.

9

Jury nesusitaikė apie 
janitoriij kaltumą.

stovėjo tiž išteisinimą, o tr|s 
už apkaltinimą.

CHICAGO. — Dešimties ja- 
nitorių unijos viršininkų bylos 
nagrinėjimas nedavė jokių pa
sekmių. Jury, kuris juos turė
jo nuteisti ar išteisinti, nega
lėjo tarp savos susitaikinti ir 
tapo paliestas. Devyni jury na
riai stovėjo už išteisinimą, o 
tik trįs už apkaltinimą. Pada
rius 7 balsavimus ir/nepersi- 
mainius jury nuomonei, teisėjas 
juos visus paleido.

Ar bus naujas bylos nagri
nėjimas ir kadti bus, bus 
nuspręsta kitą seredą, kada tei
sėjas Swanson išklausys advo
katus nuomones ir jei jei val- 
stijo reikalaus naujo bylos na
grinėjimo, paskirs kitą teisėją, 
kadangi jis nebenorįs daugiau 
pirmininkauti šitoje byloje.

Janitorių viršininkai buvo 
kaltinami, kad jie buk ėmę ky
šius ir baudę namų savininkus. 
Nors' valstija pastatė nemažai 
liudytojų, bet jų liudijimai bu
vo tiek menki, kad kaltinamie
ji neskaitė net reikalingu sta
tyti liudytojus iš savo pusės. 
Jie tikisi, kad jie bus tikrai iš
teisinti sekamam bylos nagri
nėjime. 4

Viso buvo teisiama 10 virši
ninkų ir biznio agentų, jų tar
pe ir vienas, rodos, lietuvis, 
John Mattis.

CECHUOS ĄNGLIAKĄSIAI 
STREIKUOJA.

PRAGA, vas. 5. — Angliaka
siai streikuoja Ostrau apygar
dos kasykloje. Valdžia, bandė 
neprileisti to streiko nuo pe
reito liepos m. .Streikas kįlų de
lei kasyklų savininkų užsispi- 
riino nukapoti angliakasių al
gas. «

CHINIECIAI LAIMĖJO 
STREIKĄ.

MANILA, P. I. — Gauta ži
nių, kad chiniečių jurininkų 
streikas Hongkong tapo sutai
kintas. Manoma, kad ‘tapo iš
pildytas jų reikalavimas pakel
ti algą.

Suvalgė kates, neatsigina 
nuo žiurkių.

BUDAPEŠTAS, v. 5. — 
Žiurkės ir pelės būriais ateina 
iį badaujančios Rusijos ir Bu
dapeštas nežino kaip Ano jų at
siginti. įtaikė karo, kada truko 
maisto, bednuomenė suvalgė ir 
kates, tad dabar nėra kam ap
ginti gyventojus nuo žiurkių, 
kurios dabar ir diena hebesi- 
slepia. •

• .............. ... ........... ■ ■ - —

Portugalijos prezidentas 
rezignuosiąs.

LtSBON, s. 29. — Sprendžia
ma, kad prezidentas Antonio 
Jose D’Ahneida mano įteikti 
savo i^zignaciją kada susi
rinks naujasis parlamentas va
sario m.

Tik tūkstantinės Rusi
joje veikia.

MASKVA, vas. 3. — 500 rub
lių “bumaškos” nebeteko savo 
vertės Maskvoje. Nesenai Mas
kvos sovietai išleido dekretą, 
kad gatvekariai ir kitos val
džios įstaigos nepriiminės ma
žesnių pinigų, kaip 1,000 rub
lių. Tūkstantinė betgi dabar 
vertą. yra tik pusę Amerikos 
cento ir tai tik legalinį kursą 
imant. Rinkoje ji dar mažes
nę vertę turi.

Lietuvos išeiviai žydai ku
ria savo draugiją.

WASHINGTON, vas. 11. (El
ta). — Sausio 31 d. New Yor- 
ke Waldorf Astoria viešbutyje 
buvo, sušauktas Lietuvos Žydų 
susirinkimas tikslu įkurti, Lie
tuvos žydų Amerikoje organi
zaciją.

Susirinkimas pripažino rei
kalingu teikimui moralės ir 
materijales ' paramos Lietuvai 
sujungti visus Lietuvos žydus 
į vieną organizaciją ir iš savo 
tarpo išrinko laikiną komite
tą, kuriam pavesta išdirbti or
ganizacijos statutą ir jį pa
tiekti kitam šusirinkimui, ku
ris bus sušauktas apie vasario 
17 d.

Susirinkime apsilankė, pra
važiuodamas į Pennsylvania, 
Lietuvos atstovas V. Čarneckis, 
atstovybės*sekretorius M. Vini- 
kas ir atstovybės juriskonsul
tas B. Mastauskas. Dalyvavo 
taip jaime 1. c. finansų, preky
bas ir pramonės ministerijos 
įgaliotinio pareigas .d-ras J. 
Bielskis.

f _________

Latviy dienraščiai
Latviai turi dabar 14 dien

raščių. Rygoje leidžiama 10. 
Jų rytais — 4, vakarais — 6. 
Liepojoj — 3, Mintaujoje — 1. 
Tokio laikraščių skaičiaus dar 
latviai niekuomet neturėjo.

Townley paliuosuotas.

JACKSON, Minn., s. 31. — 
šiandie iš vietos kalėjimo ta
po paliuosuotas A. C. Town- 
ley, prezidentas Nonpartisan 
Lygos. Jis atsėdėjo kalėjime 
90 dienų už peržengimą laike 
karo Minnesotos maišto įstaty
mų. ,

____________ L
Budelis sustreikavo.

BERLINAS, v. 2. — Vokie
tija siisilaukė keiščiausio strei
ko — Badeno budelis sustrei
kavo. Jis pranešė, kad delei 
pragyvenimo brangumo, jis ne
begali kapoti žmonių galvas 
dabartine kaina. Kadangi ne
numatoma streiklaužio, justici
jos ministerijai priseis išpildy
ti budelio reikalavimą. Nuo re
voliucijos Vokietijoje 11 žmog
žudžių liko nukirsta galvos. 
la.‘

Cili kabinetas rezignavo.

įSANTIAGO, vas. 3. ~ Čili 
kabinetas, vadovaujamas pre
mjero Tocornai, šiandie rezig
navo. Pirmiausia rezignavo fi
nansų ministeris, gavęs paba
rimą iš atstovų buto už jo ne- 
apkentimą niekurių politinių 
partijų. Tada ir kiti kabineto 
nariai nutarė atsistatydinti.

RYMAS, sausio 27. — Šįryt 
čia pasimirė Italijos rašytojas 
ir poetas Giovanna Virga, su
laukęs 82 metų amžiaus. Vie
na jo apysakų tapo perdirbta į 
paskilbusią operą “Cavalleriera 
Rusticana.”

, RYMAS, v. 5. — Sprendžia
ma, kad karalius pavedė su
daryti naują kabinetą Italijos 
atstovų buto prezidentui Enri- 
co de Nicola.

BER|LINAS, v. 2. — Krae- 
mer, direktorius vieno IŠ pui
kiausių Berlino viešbučių Es- 
planade išvažiavo, lydimas šta
bo paįelbininkų, į Maskvą, 
kur jis atidarys keturius vieš
bučius, kuriuos finansuos liū
go Stinnes. /

Lietuvos žinios
1 11 įl

Valstybės pinigais taiso
mos bažnyčios.

Nors Lietuvos biudžetas turi di
delį deficitą.

KAUNAS. — Ministerių Ka
bineto nutarimu teikiamos val
stybinės pašalpos: 150,000 auks. 
Katedros bažnyčios taisymui ir 
145,000 auks. Seinų dvasinės 
Seminarijos remontui. (“Liet”).

c ___________ _

Rinkimai Vilniaus 
“Seiman”.

Visi Vilniaus lenkų laikraš
čiai sausio 13 d. numeriuos tei
kia “Vilniaus Rinkimų Komi
sariato” oficialines žinias apie 
rinkimų eigą. Žinios šios:

IV ap. Ašmenos apskritis, 
balsavo 30,310, 74,7%, V ap. 
Trakų apskritis balsavo 11,265, 
64%, VII ap. Vilniaus ap. Vil
niaus apskrities šiaurės dalis 
— 23,250,x 76,6%, VIII ap. Vil
niaus aijyskr. pietų pusė —24,- 
731 77,%, IX ap. Vilniaus mie
stas __ 23,489, 54,8%, X ap. 
Lydos apskrities rytų dalis — 
28,650, 62,6%, XI ap. Vosyliš
kiu (Lydos aptfkr. vakarų da
lis) — 28,417, 63,5%.

Apskrityse* I, II, III ir VI 
skaičiai matomai dar nesu
skubta tai Į) reikiant sufabri
kuoti. Reikia manyti, kad jie 
pasirodys maž daug tokie pat, 
kaip ir čia paduotieji.

(Liet. Rytų Kom.)
Rinkimų rezultatai.

“Vyriausias rinkimų komisa
riatas” sausio 13 d. paskelbė 
rinkimų rezultatus tik iš 7 apy
gardų, gi iš 4 rinkimų apygar
dų dar nepaskelbtos, tuo. tar
pu Varšuvos laikraštis “Kurjer 
Polski” sausio 12 d. jau tei
kia galutinius kandidatų skai
čius. Partijomis jie šiaip su
siskirstę: centrinis tautinis ko
mitetas (centarlny komitet na- 
rodowy — endekai) — 40 at- 
st., liaudies tarybų (straž kre- 
so\Va) — 30, odrodženie — 15, 
polskie stronnictwo ludowe — 

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- 

. siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
Negali pasiųsti Lietuvon pinigų 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, pfer kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi- , 
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

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

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

12, demokrate— 5, P. P. S. 
(polska partja socjalistybzna) 
— 3, gudai (?) — 2. Aleksiu
kas niekur neišrinktas “Sei
man”. -z- Endckų laimėjimą Ly
doj “Kurjer Polski” aiškina 
tuo, kad, girdi, žydai balsavę 
už endekus. Liet. Rytų Kom.

Kaip tikrai ėjo rinkimai.
Žmonės traukta į rinkimus 

prievarta. Balsuojant nebuvo 
tikrinami balsuotojų dokumen
tai, tat galėjo kiek lik norėjo 
rinkti ir žmonės neturį jokios 
tani teises ir balsuoti už ki
tus. Turime jau dokumentinių 
įrodymų, kad piliečiai galėjo 
balsuoti, kgįkurie ir balsavo po 
kelis kartus. 14 vienos rinki
mų komisijos nąY&) gautas ofi- 
cialinis raštas — pranešimas, 
apie tai, kad atvykę į rinki
mus žmonės balsavę ne tik už 
save, bet ir už neatvykusius 
šeimynos narius, tarnus ir net 
kaimynus.

Tokių dokumentų gauname 
vis daugiau ir jie bus tinka
mai sunaudoti. Tuo tarpu ne
galime jų skelbti viešai, nes da
vusieji savo parašus žmones 
yra lenkų okupantų rankose ir 
galėtų labai nukentėti. f

Lietuvos gudų apgyventose 
vietose . balsavusiųjų skaičius 
siekia maždaug 5 . Pačiame 
Vilniuje daugumą balsuotojų 
sudarė lenkų tarnautojai, val
dininkai ir mokiniai. Viso bal- 
vašiųjų skaičius Vilniuj ne di
desnis kaip 30%. Lenkų laik
raščiai šių metų sausio 8 ir 9 
d. apie rinkimus nieko nerašo.

(“Liet.”)
Rinkimai “atidėti”

KĄUNAS, s. 13 d. (Elta). — 
Gandai, kad kai kuriose vieto
se rinkimai atidėti aiškinami 
tuo, kad į kai kurias rinkimų 
komisijas rinkikai visai neat
vyko. * «

LL!»------------------------

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

ryto iki 2 vai. po piet.
L—............. — ------- --------------- y
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

UTfiNOS PADANGĖJ.

Aplinkybių spaudžiamas atsi
dūriau šiame Žemaitijos kajnpe- 
lyj. čia žmonėm gyvena labai 
vargingai; toli‘gražu nesulyginsi 
su vilkaviškiečiais." Teko man

NAUJIENOS, Chlcago, HL
_____LUamJJfJM. JTJSIEL .

mo iš skaitmenų paduotų Ame
rikos prekybos skyriaus laik
rašty “The French Ekonomist” 
ui bal. 30 d., 19Ž2O m. 1020 m.

vo mėnesį busiąs streikas, pa- iš Amerikos Išgabenta anglių 
sibaigus angliakasių sutarčiai 34,390,254 tonai minkštų ir 
su kasyklų savininkais. Jis ži
no, ką jis sako. >

Laikraštis “London Ekono
mist” neseniai paskelbė įdo
mią statistiką apie anglių ga
mybą įvairiuose žemynuose,

Anglinis streikas.
Hoover yra Įjaaakęs, kad ko-

apsistoti pas kaikuriuos ukinin- | kurią čia paduodame, 
kus ilgesniam laikui ir prisižiū
rėti jų gyvenimui. Gyvena pri
mityvišku budu. Pas mus, Su
valkijoj, ūkininkai kiaules šeria 
tvartuose, arba ant kiemo, o čia 
gryčioj. Iš to jus galite supras
ti, kokia švara čia gali būti. Ilga 
nosės pusryčiauja, o maži vai> 
kilčiai rėplinjėja asloj apie lo
vius visi purvini, nepanašus 
nei į žmogų.

žmonės čia visiškai tamsus 
ir prisigėi,ę lenkiško raugalo. Ki
tas vos žino kelis žodžius len
kiškai, tai ir užkalbina “poniš
ka” kalba. Kai nekalbi' lenkiš
kai, tai tada šneka lietuviškai. 
Valdžios įstaigose tas pats. Sau
sio 11 d., 1922 m. nuvykau Ute
nos miestelin pašto įstaigon. 
Priėjau ^rie pašto ženklų parda
vinėjamo stalo ir paprašiau paš
to ženklelių. Tuo tarpu iš kito 
kambario ateina panelė ar po
nia, valdininkė, ir kreipiasi į 
šalę manęs stovinčius jauną 
mergelę ir berniuką rusiškai: 
“Padaždi, zaniata, pridiotsa 
abaždat”. Paėmus ženklelius, 
paduoda man, klausdama: “Čji 
eiti maki, kto prosil?” Norėjau 
jai pastebėti, kad, aš, vargšas, 
nemoku rusiškai kalbėti, bet 
ji nelaukdama atsakymo į savo 
klausimą, pradėjo kalbėtis su 
kitu valdininku rusiškai.

šitokį apsireiškimai yra ne
pakenčiami. • Lietuvos valdiško
se įstaigose dirba žmonės, kurie 
tos šalies kalbos ar nesupranta 
ar nenori kalbėti. Valdžia turė
tų pasirūpinti tas ydas praša
linti, nes tas daro daug nesma
gumo patiems piliečiams. Nu
ėjęs valdžios įstaigon reikėtų 
jaustis, kad esi Lietuvoj, turi 
reikalą su Lietuvos valstybės 
tarnautojais, esi Lietuvos įstai
goj. Bet čia kaip tik priešin
gai: nuėjęs valdžios įstaigon 
jautiesi, kad esi kur nors’Pa- 
liokijoj, ir taip nejauku darosi, 
kad norisi k negreičiausiai ap
leisti tą vietą.

Utenos miestelis nevisai ma
žas ir gana gražus. Bet tiek 
negerai, kad nėra šaligatvių iF 
atėjus miestan nėra kur nei pa
sivaikščioti nei pastovėti, nes 
vežimai sukinėjasi gatvėmis į 
visas šalis kaip kokiame žardyj.

—Vinco brolis.

Milionų tonų Pas. gamybos nuoš. -----  - — 1920 
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kasė 687 tonų, 1916 m. 800 to 
nų ir 1920 m. ItMMHonų.

tolygų vajų šitoj šaly. Ve delko 
p. Hoover sako busiąs didelis

Anglių kasyklų savininkams 
laikant anglis brangiai ir jų 
pervežimui gelžkeliais brangiai 
atsieinant, Anglija daugybę

Yorkan, Bostonan ir Vakarų 
Indijoms. Amerikos kasyklų sa
vininkai pardavinėjo savo ang- 
lis Vakarų Indi jose per 40 me
tų.

minkštų ir 
4,821,776 tonai kietų; be to dar 
išgabenta /821,252 tonai kokšų. 
Šitos anglys išgabenta šitaip:

Franci jon

K. GUOIS
ADVOKATAS
Miesto oHeast 1 

127 N. Dearborn St, Room 1111-13 
Tat Central 4411. Vai. nuo M

Gyvenimo vietai 
8823 Se. Halsted SL

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakare, iiskyrus utarrickią h 
ketvergą. Nedilioms nuo 9 iki lt r.

streikas. Amerikos anglių ka
syklų savininkai, norėdami pa
laikyti pirmenybę, turi numuš
ti algas. ' Amerikos angliaka
siams teks kovoti.

krupįAnglijos anglių kasyklų sa
vininkus laukia krizis ir bakru- 
tas. Jie bando atsigriebti nu- 
mušdami angliakasiams mokės* 
nius; tas pats dedasi Belgijoj 
ir Francijoj. Amerikos kasyklų 
savininkai, norėdami pasilaiky
ti dabartinę pirmenybę kelia

Tarputynas prašalina blogiausias 
slogas kaip kad magiškai. Susige
ria giliai į kūną ir slogas išveja I Ne
paleisk slbgoms užsibūti. Ne čiau- 
dėk, — nevitjkščiok su išpusta kruti
nę arba kosėti, Jcuris sukrečia visą 
kūną.

Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes 
su kitomis . stebėtinai gydančiomis 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių 
nesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei J 
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persi- 1 
gėrimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutinę arbA gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimą jo veikimą.

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
teripgi urnai sulaiko bronkitis, kruti-

ŠVENTIEJI SKAIČIAI.
a n f r v kt /i3,616,349

2,146,947
812,332

FABIONAS Ir MOh
Geria tusia 

fe lai Va kortas, paSporį

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broacl^ayt Nev.\ork N V U

^(LIETUVA,
bVKTMBUP. G^PILIASĄ.

ARDA. LIEPOJU.
‘ • Važiuokit visi parankiu iritkaiu keliu 

Lietuviai važiuoju į’ Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA I KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
POLONIA......... ................. Vasario 22. 1922
ESTONIA .............................. Kovo 8, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS J:
HAMBURGĄ 3103.50 — PILIAVĄ 3106.50 

—LIEPOJ Ų $110.00 
laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

,...\ 1,247,080
.. ' 14,882,920 
Indijon 233,090

iais 
54

i
4

40
> 1 

0

1913 
Europoj .... 730.0 
Afrikoj 8.3
Azijoj   55.8 
š. Amerikoj 531.6 
Okeanijoj .... 15.0 
P. Amerikoj 1.6

Viso 1342.3 1300.00 100
Jei gerai pasižiūrėsiu) aukš

čiau paduotai lentelei, tai pa
matysim svarbią permainą. 
1913 m. Europa davė iįį/iuoš. 
pasaulinėm anglių apšties, o 
Amerika su Azija 44 nuoš. 
1920 m. mes matom, kad Eu
ropa davė tik 46 nuoš., kuomet 
Amerika su Azija davė 52 
nuoš.

Kaip, yra su žibalu, taip yra 
ir su anglimis. Tarp Anglijos ir 
Europos eina kova už paėmimą 
viršaus pasaulio rinkoj. Pietų 
Amerikoj Anglija jau atidavė 
savo prekybą Amerikos anglies 
išgabentajame. Be pietų Amer? 
Amer, anglių išgabenimas vis 
didėja į kitas Anglijos kontro
liuojamas rinkas. Apie šitą iš
gabenimą galima gauti suprati-

1920 
597.0 

11.8 
75.0 

601.3 
*41.9 

1.7

Šveicarijon 
Italijon ... 
Švedijon .. 
Kanadon 
Britiškojon 
1913 m. 30

Anglijos anglių pagamintos ap
šties buvo išgabenta. 1920 m. 
jų išgabenta tik 11 nuoš. 
1915 m. iki 
išgabendavo 
anglių, o 1920 m.
nuoš. 1920 m. šitoj šaly iškasta 
353)00,000 tonų anglies; 35 
nuoš. šitos apšties išgabenta 
Europon, brieš pasaulinį karų 
Amerika labai mažaį savo aug

Nuo 
1919 m. Amerika 
tik 4 nuoš. savų 

ji isgaljeno 7

Nors Anglijos anglys geru
mu yra geresnes, bet Amerikos 
anglys yra pigesnės ir todėl jos 
reikalaujamos. Delei geologinių 
sąlygų Amerikos anglių kasyk
los geria us yra prilaikomos 
mašinomis kasti. Pasak žinovų, 
Anglijos ir Vokietijos angliaka
sys drauge gali iškasti nuo 200 
iki 300 tonų per metus, o Ame
rikos angliakasys 1907 m. iš-

viffliiiiiiiiiiaHMiiiiiuiaiiiiM

Bridgeporto 
Lietuviams

n«s plėvės uždegimą, reumatizmo 
skatism-aa dfeglj, katarą ir 'neuralgiją. ! 
Urnai veikia paliuosavime galvos
skaudėjimą, kojų nuovargį, įsipjovi- 
mą, nudegimą, grikšterėjimą ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklęs 
ligas!

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mostis turi savyje senus pasitikėji
mus Mėntholą ir Kamparą. Klausk 
bile vaistininko Turpo — 30c. Ir 60c 
puodelis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
JOHN KUCHINSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS
1201 W. 22nd SL, kerti Leavitt BL 

Telepkone Canai 2552.
Valandoai 4 iki 6 po piet, k na* 

7 iki 9 vakare.
Vada visoidM bylai. vIsuom 

teismuose. Elaeminavoja Ąbatrak- 
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir , 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Maus ant lengvu iNygą.

> .1.1 Į ..ĮIIIM !!>■!■■ Į , Į —

Ar Norite Parduoti?
Ar Norite Pirkti?

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

tP S. La Šalie St. Room 324
Tek: Central 6890

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

Dali, 
Storą,

Boną,

Palikimą, 
Ūkę, 
Namus, 

y Lotą

G vapa ntuotas Pardavimas

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

P. DUBICKAS
Naujienų Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted str.

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

W 10S* re^a^n“esn^8 kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge- 
riausio, rūpestingiausia, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini- 

, gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
i jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną, atsargos

užtikrinimą. t
*fh ' ' 4

(JT Ateikite!
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarna’vimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rupestį tam padeda..

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefoną^ Boulevard 9663

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

siHiniiBiiBiiiiiiiinHiBiiiiniBiiiiiiiiiiiHaaiiiim

8. W. BANES 
ADVOKATAS

1811 Rector BaUdia*
71 Weat Monroe Street, Chicag 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

.Tarda 1815. VaL: 6 1U • yaK

TaL Haymarkat 86t»
JOSEPB W. GRIGAS

Lietui* Advokataa
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukec ir Aahland Avea 
OJiaa yal.i nuo 9 Ud fi ii aat 7

iki

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1B054 127 N. Dearbon 
Raadolph S8M

MAURICE J. GOLAN 
Rm. 11112 8. Aahland BM 

Beeley >671

Tel, Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

. 19.So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
Namą Tel.: iiyde Parfc 8398 

r..... j

Phene Boulevard 6301
ANTANAS GREDUftKA

Generalie ‘
Kimtraktortai fc j 

budavotoju.
Bndavojame ir trtiat.

1401 W. 47th Si, CMcar^

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U JIE N O S”

;.4>j.'.;-4.;4    , . ...A. ;  l,'...].;-,    ..\Y ...^ \ . . .. , x.     ~ '   -    ....... . .JS..-:  l.,\  .............. ........................r- '.j ■. ližiiiki fck'i 44444,. i,L, i'; 44' 444. 11:' ’ ! 4': l{ >4' i ;; t N;l; ii ; "'1 ; i i 4:. m44i 44 14 l| 4 'i į *4 ■'-u i44 441 !ri 'nl'in i 1
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DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS 
į Kovo-March 5, 1922

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
ilIlMIlIOMIIIMilIlIlIlIlffllIlM^ ... ............... .. ......... 'ulnliilir..M.. .........................IIHMH.. ...
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i>AR VIENAS SKYRIUS • • • * •
/

Naujienų T0WN of LAKE Skyrius
r 

* ‘ * 4

* 
* ■ ’ ’ h

Atsidaro ir pradės veikti rytoj
/ / j ’

Utarninke, Vasario 7d., 1922 
« 

r / U,

10 valandą iš ryto
4r

1614 W. 46th St.,
> y . ,

V . i •

Telefonas Boulevard 8092
a < f j ' i'! ii l,v - a t ” i' iį A i!’, 1

Naujienų Town oi Lake Skyrius atliks sekamus reikalus:
' • ■ VsS

' Siuskite per 
NAUJIENOS 
Pinigus

Lietuvon* (

To prašo Lietuvos 
žmonės ir taip 
pataria Lietuvos 
Bankai.

Priims pinigus siuntimui -Lietuvon;'
Išdavinės čekius ir perlaidas;
Pardavinės Laivakortes;
Pardavinės Knygas; 1
Pardavinės Naujienas ir prižiūrės jų platinimą;
Priims apskelbimus, spaudos darbus ir atliks 

’ kitus reikalus.

Siuskite per

NAUJIENOS
Pinigus
Lietuvon

To prašo Lietuvos 
žmonės ir taip 
pataria Lietuvos 
Bankai.

Naujienos įsteigė ir atidarė savo skyrius ant Bridgeporto ir ant Town of Lake tuo tikslu, idant geriaus 
patarnavus visiems Lietuviams, kurie gyvena pietinėje Chicagos dalyje, kad siunčiant pinigus Lietuvon ne- 
reiktų toli važiuoti. Lietuvos Bankai pageidauja, kad pinigų siuntimas iš Amerikos eitų tik per tokių įstaiga 
kaip Naujienos, kadangi Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi didelį 
pinigų balansų Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke, kas užtikrina greičiausių pinigų išmokėjimų be abejonių 
ir atidėliojimų. Idant užganėdinus tų teisingų Lietuvos pageidavimų ir davus visiems lengyiaus pasinaudoti 
Naujienų patarnavimu, Naujienos atidarė savo skyrių ant Bridgeporto, o dabar atidaro ir Town of Lake 
Skyrių. . x

Iš NAUJIENŲ TOWN Of LAKE SKYRIAUS pinigai Lietuvon taipjau išeis ne 
ilgiaus kaip j 24 vai. nuo jų priėmimo. Nes tai yra Naujienų taisyklė

Town of Lake lietuviai širdingai kviečiami atlankyti Naujienų 
Townof Lake Skyrių adresu 1614 West 46=th SL

Su pagarba, “NAUJIENOS”.
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stovybės Maskvoj narys, 
esąs įveltas į šmugelio skan
dalą. Tą “Avižonį” jie pri
metė socialistams veikiausia 
dėlto, kad jie yra girdėję 
apie Dr. Avižonį, kuris kitą
syk buvo žinomas Lietuvo
je, kaipo socialdemokratų 
partijos veikėjas (nors yra 
da ir kitas Avižonis, minėto
jo daktaro brolis, kuris mo
kinosi dvasiškoje seminari
joje ir socialistu niekuomet 
nebuvo*). K

Bet štai dabar “Karys” 
rašo, kad to atstovybės na
rio Maskvoje pavardė buvo 
visai ne Avižonis, o Avižie
nis. Taigi ta klerikalų pa
saka pasirodo grynu muilo 
burbulu.

Chicagoje — p«r Miietojva
Viena kopija ■ . ■■■».,
Savaitei . i j ,
Minėsiu! r— r n ■ > i

Suvienytose ValatiJeM m Ebiavoj, 
paitut

Metams - - , ,-t ,,,į >7.00
Pusei meta , , t , r-n L00 
Trims minėdama T , , 2.00 
Dviem minėdama , 4 , t n 1.60 
Vienam minadui r ■ j -<

Bfatuvon ir kitur nfrisafnnsMI 
(Atpigintai

Metami , ri<
Pusd metą .......... - ,L .
Trinia minėdama ■- • ■ - -
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Ryto įdėsime labai įdomų 
straipsnį apie Laisvąja Ai
rijos Valstybę. • Jo autorius 
yra Kari Kautsky, didžiau
sias po Markso ir Engelso 
socialistų mokslininkas ir 
rašytojas.

Musų skaitytojams bus 
puiki proga pamatyt, kaip 
gilus socializmo teorijos ži
novas įvertina prislėgtos 
tautos kovą dėl pasiliuosa- 
vimo ir kaip jisai suriša tą 
kovą su darbininkų judėji
mu.

“Laisvė” anądien prane
šė, kad Agitacijos ir Lietu
vos Darbininkų Gelbėjimo 
Fondas apgavo visuomenę, 
kadangi jo. komitetas pasi
savino darbininkų suaukau- 
tupsiue pinigus ir suvartojo 
juos ypatiškiems reikalams. 
Tą fondą buvo įsteigę musų 
komunistai ir “Laisvė” per 
keletą metų vedė už jį karš
tą agitaciją.

Kodėl gi ji dabar staigu 
iškėlė aikštėn šitą skanda- 
ą? Todėl, kad tofondo ko

miteto didžiuma yra “kai
riųjų” komunistų rankose, o 
“Laisvė” su “kairiaisiais” 
susipyko. Jeigu komunistai 
nebūtų skilę, tai visuomenė 
nebūtų nieko išgirdusi apie 
tą komunistų žulikystę.

Apioalga Į
ATSIMINĖ MATERIALISTINĘ 

FILOZOFUĄ.

' ■ ■ ........ 4 — .. ..............

Italijos ministerių kabine
tas, kiek galima numanyt, 
puolė daugiausia dėlto, kad 
jisai rodė perdaug simpati
jų Vatikanui. Kuomet nu
mirė papa Benediktas XV, 
tai Bonomi valdžia oficialiai 
dalyvavo įvairiose gedulių 
ceremonijose ir rengėsi pa
minėti nabąšninką parla
mente. Klerikalizmo prie
šai tuo labai pasipiktino, ka
dangi papos veda kovą prieš 
Italijos valstybę.

Katalikų bažnyčią Ryme 
turi blogą vardą.

Musų krikščioniškieji lai
kraščiai rašė, kad “socialis- 
tas Avižonis”, Lietuvos at-

“Laisvė” rašo, kini Rrookly- 
ne J. Baltrušaitis iš Pittsburgo 
laike paskaitą apie “Materialis
tini Istorijos Supratimą.” Ką 
jisai pasakė tąja tema, laikraš
tis nepaduoda, bet iš kitos jo 
paskaitos, laikytos tartie pat 
susirinkime, paminėta, kad J. 
Baltrušaitis kritikavo tuos re
voliucionierius, kurie nemoka 
suprasti gyvenimo ir mano,

“kad revoliuciją galima įvy
kinti vien gerais norais ir 
kalbomis apie ją”.
Pats BaltrUišaitis, deja, ir 

“Laisvė” kaip tik ir priklauso 
tokiai “revoliucionierių” rųšiai, 
kuriems geri norai ir kalbos 
apie revoliuciją yra svarbesnis 
dalykas, negu gyvenimas.

Kuomet ketveri su viršum 
metai atgal įvyko Rusijoje bol
ševikiškas perversmas, viso pa
saulio socialistuose apsireiškė

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas
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UPTON SINCLAIR’O '
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Viso buvo (areštuota septyni žmonės; afit 
rytojaus, matydami kiek užsidegimo 'jie sukėlė 
laikraščiuose savo akcija, jie nusprendė žengti 
dar toliaus. Apie tuzinas Golės vyrų su kitu tu
zinu iš Apskričio Teisintojo raštinės užpuolė 
Ašlono laikraščio “Klariono” redakciją, redak
cijos žmones nuspardė laiptais žemyn, ar išme
tė pro langus ir ėmė daužyti rašomąsias maši
nėles ir spaustus (presus); skaitytojų adresus 
pasiėmė su savim\ o apie du tonu “literatūros” 
sudegino kieme. Jie taipgi padarė užpuolimą 
ant “Bolševikinės kuopos” raštinės, suareštavo 
septynis vykinamojo komiteto narius ir teisė
jas paskyrė kiekvienam jų po dvidešimts penkis 
tūkstančius dolerių laido užsistatyti. Be to, apie 
per dvi savaites laiko” Amerikos Miesto laikraš
tis ”Time»” kasdien atsiųsdavo žmogų Golės

dvi griežtai skirtingos nuomo
nės: ' vieni patikėjo bolševikų 
kalboms, kad Rusijoje busiąs 
tuoj aus įvestas socializmas; o 
kiti nepatikėjo joms ir sakė, 
kad ekonominės Rusijos gyve
nimo sąlygos nėra pribrendu
sios socializmo tvarkai.

Kuriai gi nuomonei pritarė 
p. Baltrušaitis ir “Laisves” re- 
daktonai?

Jie pritarė pirmajai nuomo
nei, t. y. jie patikėjo, kad bolše
vikai tikrai įvykins socializmų, 
nežiūrint to, kad Rusija yra 
labai atsilikusi ekonominiu 
žvilgsniu, kad jos proletariatas 
yra neskaitlingas, kad milžiniš
ką gyventojų didžiumų sudaro 
ūkininkai, kad Rusijos indust
rija yra menka, šitų ekonomi
nių sąlygų jie visai nenorėjo 
paisyti ir net labai pyko, kuo
met jiems buvo jos nurodinė
jama. Dėlto kad “Naujienos” 
įrodinėjo, jogei ^konominis Ru
sijos nesubrendimas daro visai 
negalimu daiktu, kad bolševikv 
eksperimentas butų pasekmin
gas, tai Baltrušaitis ir “Lais
vė” be paliovos niekino mus ii 
koliojo šlykščiausiais žodžiais.

Taigi jie buvo priešingi ma
terialistiškam istorijos aiškini
mui. Jie aiškino Rusijos istori
jų ideališkai, ignoruodami eko
nomiją ir tikėdami į “revoliu
cinių” kalbų ir gerų norų .ga
lingumą.

Mes tečiaus labai abejojame, 
ar jie dabar jau yra supratę 
savo klaidų.

KAPSUKAS IŠVAŽIAVO 
RUSIJON.

Prūsų policija buvo suėmus 
Karaliaučiuje Lietuvos komu
nistų vadus, kurie tenai buvo 
susirinkę į slaptą konferenciją. 
Vienas suimtųjų paskui prane
šė Amerikos komunistų spau
dai, kad Lietuvos valdžia norė
jusi gauti juos į savo rankas, 

Kapsukas, Angarietis ir ki- 
;i suimtieji pareiškę, jogei jie 
esą Rusijos piliečiai, ir sovietų 
valdžia prispyrusi Prūsų poli
ciją paleisti juos ir duoti jiems 
galimybės išvažiuoji Rusijon.

Tą faktą, kad Kapsukui si. 
draugais pavyko iškeliauti Ru
sijon, patvirtina ir kita žinia; 
tiktai ji išdėsto dalyką trupu
tį kitaip. “Keleivio” bendradar
bis rašo jam iš Kauno:

“Kuomet Lietuva vokiečių 
siūlomus Karaliaučiuj suim
tus lietuviškus komunistus 
atsisakė priimti, tuomet vo
kiečiai paprašė juos į vagoną 
ir užpliombavę nusiuntė į 
Maskvą.”
Tai gali būti tiesa (norš “už- 

pliombavimas” yra abejotinas). 
Nes ką gi Lietuvos valdžia bu
tų galėjusi daryt su jais? Baus
ti juos butų vargiai buvę pa
mato, jeigu jie butų pasisakę 
csą\ne Lietuvos, o Rusijos pi
liečiais; o paleisti laisvus butų 
“pavojinga.” '

Be to, nebuvo girdėt, kad 
Lietuvos valdžia butų reikala-
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vusi, kad Prusai išduotų tuos lio nusidėjimo, tai tokia žinia 
komunistus; buvo tiktai spėji
mų, kad ji to reikalaus.

KRIKŠČIONIŠKA “TIESA.”

So. Ros tono “Darbininkas” 
rašo: ‘

“Vokietijos buvusia pre- 
mieras Oerster, socialistas; 
tapo nuteistas kalėjiman 
4-ricms mėnesiams už ėmi
mą kyšių.”, . «

^Toliaus pasakojama, už ką 
ir nuo ko tas kyšis buvo pa
imtas.

Bet “Darbininkas” tur-but 
turi tokių informacijų šaltinių, 
kurie nėra prieinami kitiems 
laikraščiams. Jeigu koks nors 
buvusia Vokietijoj* prem jeras 
(ministerių pirmininkas) butų 
patekęs į kalėjimą dėl krimina-

butų buvusi plačiai paskleista 
visoje spaudoje. O tuo tarpu 
apie tai nebuvo nieko girdėt.

Kitas dalykas —• tarpe Vo
kietijos socialistų, buvusių Vo
kietijos ministerių pirmininko 
vietoje, nėra nė vieno, kuris 
turėtų pavardę “Oerster,” arba 
bent panašią; ir ne tiktai tarp 
buvusių premjerų, o ir šiaip 
tarp dauginus ar mažiaus 
nomų Vokietijos socialistų 
kios pavardės mums neteko 
tikti.

Šv. Juozapo . laikraštis tur 
būt paprastu sau budu nieluo-

Ži
lo- 

už-

vardą. Mat, kJd kun. Purickis 
tapo sugautas bešmugeliuojant, 
tai krikščionių demokratų re
putacijos pataisymui i alkia ką 
nors papasakoti apie socialis
tus..

Mokyklų Padėtis Lietuvoj
« ►. ...... .. . . įl I

BOTAGAS.
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Šiuo tarpu teks kalbeli apie tvarkyti ir kontroliuoti iŠ pe- 
liaudies mokyklas ir kuriamąjį 
Lietuvos Universitetą. Reikia 
pastebėti, kad pavojus Lietuvos 
mokyklai iš pusės juodojo in
ternacionalo—klerikalų — šiuo 
tarini yrą labai didelis. Naudo
damies savo išimtina padėtim 
Lietuvos klerikalai stengiasi 
įvykinai kunigų diktaturą. Pir
moje eilėje jiems rupi užgaub- 
ti savo juodu skvernu liaudies 
mokyklas ir paimti savo išim
ti non globon steigiamąjį Lie
tuvos Universitetą. Kaip tik 
dabar svarstomas Steigiamaja
me Seime pradedamųjų mo
kyklų įstatymo sumanymas ir 
Universiteto statuto projektas. 
Šie abu jau Seimo priimti 
dviem skaitymais ir rc-ikiti^tikė
tis greitu laiku bu§ priimti tre
čiuoju skaityhiu ir pataps įs
tatymais.

Pradedamųjų mokyklų įsta
tymo sumanymas yra patiektas 
švietimo

losofijos ir krikščioniškosios 
pedagogijos pamatinės kated
ros. • Vadinasi, humanitarinio < 
fakulteto studentai turės pri
verstinai mokytis šių kunigi
nių mokslų, nors jie butų ne 
krikščionys (pav. žydai).

Universitetui organizuojantis 
į pirmąją Universiteto tarybą 
bus skiriami profesoriai Šv. 
Ministerijos ir tvirtinami prezi
dento. Tokiu budu Universite
to profesorių taryba suorgani
zuos du krikščionys, du nebai
gę aukštojo mokslo studentai: 
švietimo ministeris Bizauskas 
ir einąs prezidento pareigas St. 
Seimo pirmininkas Stulginskas. 
Žinoma, jų suorganizuotoji 
krikščionių ^)|:Jesorių taryba 
toliaus kviesis profesorius irgi 
savo žmones. x

Trumpai sakant, švietimo 
reikalai Lietuvoje stovi taip, 
kad mes grįžtame į viduramžio 
laikus. Krikščionys, naudoda
mies savo išimtina padėtim, da
ro visas pastangas uždėti savo 
leteną ant mokyklų.

Bet ar jiems pavyks įkūnyti 
Lietuvoj klerikalų diktatūrą, 
tai jau kitas klausimas. Apie 
tai bus kitą kartą.

Kaurais,
I. 10 — 1922m.

L. S. Sąjungoje

Panedėlis, Vasario 6 d,, 1922

Nedorybės Vakaru 
Virginijoj.

sutei- 
tėvams 
tinka- 
Moki-

Ministerijos ir įneštas
Pereitaisiais metais

Lietuvos mokytojų 
šis projektas buvo

įvykusio 
kongreso
apsvarstytas. Kongresas įnešė 

į tą projektu šiokias tokias pa
taisas ir pastabas, bet pamate 
su juo sutiko. Iš Seimo švies
ino komisijos tas projektas irgi 
išėjo be žymių atmainų. Pate
kus gi projektui į Seimo plenu
mą ir perėjus jam dviem skai
tymais, jis iš pamatų tapo pa
keistas. Seimo krikščionys įneš
tomis pataisomis taip jį atmai
nė, kad net švietimo Ministeri
ja stiširupino, kaip reikės toks 
įstatymas gyvenimai! vykinti. 
Juk jau Švietimo Ministerijos 
dabartinėj7 sudėtyje negalima 
įtarti, kad ji butų nekrikščio
niškai nusistačiusi. Sulyg įsta
tymo projektu liaudies mokyk
lų mokytojus turėjo skirti ir 
liuosuoti Apskrities švietimo 
Komisija, kiėkvieną karti^ pra
nešdama apie tai Švietimo Mi
nisterijai. Liaudies mokyklas

dagoginės (mokymo tinkamu
mo) pusės turėjo Švietimo Mi
nisterijos skiriamas instrukto
rius; Krikščionių įneštomis pa
taisomis instruktorius visai pa
naikinamas. Vieton jo įveda
mas liaudies mokyklų inspek
torius, kaip tai buvo caro lai
kais. Tam inspektoriui paveda
ma no tik mokyklų kontrolė, 
liet duodama teisė skirti ir 
liuosuoti mokytojus. Kas, dar 
įdomiau, tai kad iš inspekto
riaus nereikalaujama mokslo 
cenzo. Kiekviena davatka ar 
davalkinas pilnai galės inspek- 
toriauti.

Įneštomis pataisomis 
kiania teisė mokinių 
spręsti apie mokytojo 
niurną ar netinkamumą,
nių tėvų nutarimu mokytojas 
gali būti pašalintas arba pasi
kviečiamas.

Tokiu budu duodama progos 
kunigams per mokinių levus 
varyti agitaciją prieš netinka
mus kunigams mokytojus ir 
vyti juos lauk iš mokyklos.

Be to iš mokytojo reikalau
jama tikybinės ištikimybės, 
apie kurią, žinoma, špręs ne 
kas kitas, kaip tik kunigas.

Trumpai sakant, klerikalai 
nori padaryti iš Lietuvos liau
dies mokyklų savo partijos kro- 
melį. \ \

Apie tikybos dėstymo klau
simą mokyklose nebėra ko kal
bėti. Visose mokyklose tikybos 
dėstymas privalomas, taip ly
giai ir tikybos mokinimas pri
verstinas visiems- mokiniams be 
jokių išimčių. ,

Klerikalai ima savo globon 
ne tik liaudies mokyklas, bet 
nori taip pat užvaldyti ir stei
giamąjį Lietuvos Universitetą. 
Maža to, kad įvedamas jame 
atskiras teologijos (kuniginių 
mokslų) fakultetas, bet dar 
ir humanitariniame fakultete 
steigiamos krikščioniškosios fi-
. ,■___________________________ _ __________________ , t

Vasario 2, 1922 gavau šitokį 
laiškų nuo L. S. S. 33 kuopos 
iš Bingbamton, N. Y.:

Sausio 30, 1922.
LSS. Pildomajam Komitetui:

LSS. 33 kuopa, Bingbam
ton, N. Y., laikydama savo 
metinį susirinkimą, sausio 

v 29, 1922. nutarė paraginti 
LSS. pild. Komi t., kad jis 
pasirūpintų surasti tam tik
rą žmogų, kuris galėtų ap-< 
važiuoti IJSS. kuopas, ir ten 
kur jų nėra, su prakalbų 
maršrutu.

Musų nuomone, tos pra
kalbos yra reikalingos agi
tacijos reikalams, t. y. kad 
sutvirtinus L. S. Sąjungą 
materialiai ir dvasinai. Rei
kėtų stengties prirašyt kiek 
galint daugiau narių į L. S. 
Sąjungą. — Draugiškai,

LSS. 33 kp. raštininkas,
i B. Songaila.

Draugų Binghamtoniėčių ra
ginimas vietoj ir laiku. Mums 
reikia pradėti labiau veikti. Bet 
tas išdalies jau ir yra daroma.

Chicagos LSS. kuopos pačios 
pradėjo viešą veikimą. Be abe
jo, kitos kuopos paseks jų

Į pre»identą Hardingą atsi
šaukė daugumas Vakarų Virgi
nijos angliakasių moterų, ku
rias kasyklų savininkai, smau
gdami darbininkų unijas ren
gėsi išmėtyti iš namų, šitas mė
tymas moterų su vaikais į 
žiemos šaltį ir palikimas jų be 
jokios prieglaudos atrodė jam 
nežmonišku darbu ir jKrisekč 
Darbo sekretoriui Davisul pa
siųsti telegramą vakarų Virgi
nijos govemorui Morganui, rei
kalaujant, kad jis tą mėtymą 
šeimynų iš namų sustabdytų.

Govęrnoras Morganas, kuris 
yra plieno trusto ir kilų savo 
valstijos anglinių baronų įran
kiu, atsakė, kad ištirsiąs tą ir 
pranešiąs.

Manytum, kad šitą žiaurų 
darbą galėtų padaryti tik tokie 
žvėrys, kokiais yra vakarų Vir
ginijos kasyklų savininkai. Bet 
ne. Pavyzdžiui, viena tų kom
panijų, kurios pasirengė išmė
tyti žiemos šaltin moteris su 
mažais vaikais, yra “New Ri^ 
ver Calliery kompanija, pri
klausanti Guggenheimams. Jos 
direktorių taryboje yra Solo- 
mon R., Simon ir Murry Gug- 
genheim. Murry pirmiaus 
buvo Morris Guggenheim prieš 
savo pavardės permainymą. 
Guggenheimai valdo liejyklų 
trustą. Jie kontroliuoja “Ame
rican Smelting and Refining” 
kompaniją, inkorporuotą ant 
$1.20,000,000, kuri tarpina švi
ną, varį ir zinką; jie taipgi 
kontroliuoja “American Smel- 
ters Securities komp.,” “Am. 
Smelters Steaniship komp.,” 
“Nevada Northern Railroad 
komp.,” “Chile Copper komp”., 
Chile Exploration komp.>” 
‘^Garfield Smelting komp,” ir 
“Yukon Gold komp.” Simon 
Guggenheim buvo Jungtinių 
Valstijų senatorium nuo 
rados valstijos tarp 19(H 
1913 m. 1

Kita šitų kompanijų 
“Elkhorn Piney Coal komp.” 
valdoma Newpo£to kompanijos 
—• korporacijos iš Milwaukee, 
Wis. inkorporijptos ant $3,000,- 
000 clicmikalams ir dažams ga
minti.

Kaip jnatome, 
nėra specialiais 
nijos baisūnais, 
tais didžiaisiais
(lamais -kiekvienoj Jungi. Vals
tijų bendruomenėj, kurie veda 
tokią žiaurią kovą su darbinin
kais. — (New Majority).

(Polo
ni. ir

šitie baisūnai 
vakarų Virgi- 
o tik papras- 

bizniais, rali-

pa-

Belo, IjSS. Pildomasis 
mitetas dabar susirašinėja 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tija. Manoma, kad gausime kal
bėtojų iš Lietuvos. Tuomet su
rengsime didžiausį maršrutų 
yisomis lietuvių kolonijomis. 
Kaip viską galutinai sutvarky
sime, pranešiu viešai draugų ži
niai.

A. žymontas, LSS. Sekr. 
1739 S. Halstcd St., Chicago.

Ko
sti Gompersans ir Ameri 

kos legionas.

raštinėn, kurį Gofė aprūpindavo daugybe Petro 
surinktos medžiagos, parodančios, kad socialis
tų programas susideda tik iš teroro ir žudynių.

Petras dabar mažne kasdien suteikdavo 
tokį pasitarnavimą savo šaliai.^ Jis susekė, kur 
aidoblistai laiko paslėptą spaudą ir spausdina 
savo eit kulia rus bei lapelius; ten tapo padaryta 
krata, spaustas tapo konfiskuotas ir apie pus- 
tuzinis agitatorių sukišta į kalėjimą. Sukištieji į 
kalėjimą paskelbė badavimo streiką ir bandė 
badaviino mirtimi protestuoti prieš sumušimą 
jų. Po to, kada kelios misteringos moterys, su
siėję Ados Rutaitės namuose parašė protesto 
cirkuliarą, — Petras sekė išsiuntinėjimą to 
cirkuliaro ir visi jo egzemplioriai tapo kon
fiskuoti pgšte tuomi užbėgant naujam sąmok
slui už akių. Dabar jie turėjo kelis vyrus dir
bančius pašte, kurie slapta atidarinėjo agitato
rių laiškus, ir kas karias buvo leidžiama įsaky
mai draudžiu perdavinėti pašto siuntinius tiems 
žmonėms, kurių idėjosų nebuvo sveikos.

Pašto skyrius taipgi panaikino antros kla
ses siuntinėjimo teises “Klarionui’’, > vėliaus 
(uždraudė jį siuntinėti paštu visai. Tąsyk apie 
du “draugai” apsiėmė automobiliais nuvežioti 
laikraštį į artimuosius miestelius; kad pakenkus 
tam, Petras buvo pasiųstas susipažinti su tais 
vyrais ir ačiū tai jo pažinčiai keli Gofės vyrai 
nakčia įsikraustę garažan, vienam automobilių 
padarė taip, kad jo varomasis krumpliaratis

sukos priešingon pusėn ir važiuotojas kuo ne— 
nusisuko sau prandą. Tokiu budu ir vėl sąmok
slui tapo užbėgta už akių!

LXIX

PETRAS dabar ištikro buvo laimingas; val
džios subruzdo yeiikti *ir kada jis suteikė 

joms kokius faktus, buvo malonu matyti, kad 
kas-nors yra daroma. ?DeI akių akcija' buvo da
roma yaldžios agentų, Apskričio Teisintojo raš
tinės, ar miesto policijos ir žvalgų; bet Petras 
žinojo, kad tai jis ir kiti Gofes agentai traukė 
šniūrus už kulisų. Gofė turėjo pinigų, jis dirbo 
žmonėms, turintiems svarbą Amerikos Mieste; 
Gofė buvo tikras šeimininkas. Ir tas pats buvo 
visoj šaly; Raudonuosius smaugė slaptieji Pre

 

kybas Skyriaus ir Pirklių bei Išdirbių Drau

 

gijų agentai, “Amerikos Gerinimo L^ga” ir ki

 

tos tolygios kamoflažnotos organizacijos.

Jos viską turėjo pagal savo norą, nes šalis 
kariavo, karinis užsidegimas degė kaip prėrinis 
gaisras visoj šaly ir reikėjo tik gana įsikarščiuo
ti, kam-nors pavadinus tave vokiečių šalininku 
a V bolševiku, o gauja tuoj susirinko, nuėjo pas 
tave į namus, nuplakė ir ištepė degutu, ^ki
bindama plunksnomis, arba nulinčiavo. Seniai 
didžiųjų kompanijų vedėjai nekentė agitatorių 
ir dabar ant galo jie gavo progą; kiekviename 
miestely, kiekvienoj šapo j, gamykloj ir kasyk
loj buvo koks-nors Petras Gudžas, Baltųjų Dži
nais Iginsas, kuris šnipinėjo Raudonųjų Džimius

Iginsus ir darė jiems klastas. Visur jie turėjo 
Gbfes ir Magivnes šitiems veiklumams vesti ir 
“stiprius vyrus” su šautuvais prie klubų ir še
rifų padėjėjų bei kitokiomis žvaigždėmis savo 
švarkų kišeniuose, teikiančiomis jiems neaprėž
tos teisės ginti šalį nuo išdavikų.

Lavinimo stovyklose buvo trys, ar keturi 
milionai vyrų ar* kas savaite dideli būriai buvo 
išsiunčiama iš rytinių uostų “anapusin.” “Ana- 
pusin” plaukė bilionų dolerių vertės šoviniai 
su visokiais daiktais ir visais šalies troškimais 
beiz patriotingais geismais. Petras vis dauginus 
skaitė kalbų, pamokslų ir vedamųjų straipsnių 
ir jis didžiavos ir džiaugės, žinodamas, kad jis 
atlieka savo menką dalį didžią jame darbe. Kada 
jis perskaitė, kad didžiausi pramonės ir finan
sų kapitonai tarnavo valdžiai už veną dolerį į 
metus, tai ar jis galėjo ruguti, imdamas dvide
šimtį dolerių į savaitę? Jei kas Raudonųjų su
sirinkime, ar “literatūroje” pasakė, kad šitie 
pramonės ir finansų kapitonai vadovauja toms 
kompanijoms, kurios skaito valdžiai baisias kai
nas ir padaro pelno nuo trijų iki 
kartų daugiau, negu jie padalydavo 
karą, — tai Petras buvo tikras, kad 
baisiai pavojingą bolševiką; tąsyk jis

dešimties 
jo prieš 
jis girdi 
paduoda

vo jo vardą Magivnei, o Magivnė patraukdavo 
šniūrą ir tas žmogus staiga atsidurdavo be dar
bo, arba miesto sveikatos skyrius skundė ‘jį už 
neuždeiigimą išmatų skardinės.

Jrt.jaLn. ..J

Indianapolis, Ind. — Daug 
svarbos priduodama Am. Darb. 
Fgd. prezidento S. Gomperso 
pasiuntimui delegatų iš žymių 
organizacijos žmonių į Amerikos 
Legiono susirinkimą, kuris čia 
yra laikomas.

Pareiškime legiono koman- 
duotojui Hanfųrdui Mac. Nide- 
riui Gompersas išreiškia vilties, 
kad “iš šito susirinkimo išeis 
geras supratimas abiejų organi
zacijų vilčių ir troškimų.”

“Šitie atstovai, kurie su tams
ta susieis, yra persiėmę tomis 
mintimis, ką ir aš, ir aš laukiu 
su didžiausiu įsitikinimu konfe
rencijos laimingos sėkmės’’, pa
sakė jis.

Bendras organizacijos žmonių 
veikimas su legiono oficialais 
yra skaitomas žingsniu linkui 
pašalinimo nusiskundimo, kad 
legionas yra priešingas organi
zuotiems darbininkams.

Darbininkų delegacija tapo 
parinkta iš angliakasių, daily- 
džių, važinėto jų ir barzdasku
čių, vedama federacijos teisda- 
rvbės komiteto nario E. F. Mc-

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 

' -  -   t —*........-
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Dietzgenas apie taiką.
Ištraukos iš didžiojo vokiečių 

rašytojo filosofijos.

Visata yra tiesa. Visata yra 
tas, kas yra visuotina, vadinas, 
tie daiktai, kurie yra ir yra nu* 
manomi. • Apskrita tiesos žyme 
yra ošimais, nes visuotinis 
esimas yra tiesa.. Taigi ėsiinas 
yra ne apskrita atitrauktybe 
/abstrakcija); o realybe kon
krečioj numanymo prasmes 
formoj. Prasminių numanymu 
pasaulis turi savo tikrų ir nu
manomą esimų pranyks tarnuo
se ir duugcriopuose reiškiniuo
se,' arba gamtoj ir .gyvenime. 
Todėl visi reiškiniai yra pripa- 
žinomi sąlyginėmis tiesomis, 
visos tiesos konkrečiais ir lai
kinais reiškiniais. I*rak tiškus 
reiškinys yra laikomas tiesa te
orijoj ir atvirkščiai, teorijos 
tiesa apsireiškia praktikoje. 
iViešpryšybės savu tarp y yra 
sąlyginės. Tiesa ir klaida ski
riasi tik palyginamai, laipsnio 
didumu, kaip esybe ir tariamy
bė, gyvybė ir mirtis, šviesa ir 
tamsa, kaip visos kitos prieš- 
p ryšy bes pasauly. Savaime yra 
aišku, kad visi šito pasaulio 
daiktai yra pasauliški, todėl yra 
tos pačios medžiagos, to paties 
budo, tos pačios šeimos, tos 
pačios kokybės. Kitaip sakant, 
kiekviena įmanoma reiškinio 
eilė sąryšy su žmogaus minties 
jiega padare būtybę, tiesą, ap
skritą daiktą. Nes musų sąmo
nė, kiekviena dulkelė kaip ir 
kiekvienas dulkių debesys, aY 
kokia kita medžiaginių reiški
nių krūva viena, yra atotrauks- 
las (abstraktas) “daiktas pats,” 
ir antra, absoliuto daikto pra
eitinis reiškinys, visatą, šitos 
visatos viduj įvairus apsireiški
mai yra musų proto sistematv* 
narni, ar sumušami į krūvą pa
gal norą ir tam tikram tikslui. 
Cheminis elementas yra tiek 
pat daugiašonė sistema, kaip ir 
organinė ląstelė (naivėlis,' cc« 
lė), ar visa augmenija. Ma
žiausia ii' didžiausia būtybė 
yra skaidoma į individus (vie
netus), veisles, šeimas, klases, 
ir tt. Šitas sistematinimas, ši
tas sumetimas į krūvą,.šita kū
ryba tęsiama > aukštyneiginiu 
plotu į visatos begalumą, o že- 
myneiginiu plotu į dalių bega
lumą. Minties jiegos akyse vi
sos kokybės patampa atitrauk- 
tiniais daiktais, visi daiktai są
lyginėmis kokybėmis.

Angly kasyklų savininky 
melai.

Anglių kasyklų savininkai 
rengia “visuomenę” prie at
kaklios kovos su Jungtiniais 
kasyklų darbininkais. Kasdien 
perkamoji spauda suteikia ko
kią nors propagandą prieš uni
jas, parodymu skaitytojui tei
sėtumą kasyklų saVininkų užsi
spyrimo nuku|>oti algas, panai
kinti atskaitomąją unijų duok
lių rinkimo sistemą ir darbo 
saugumo sąlygas. Kasdien ka- 

I sykių savininkai užpildo dien
raščių žinių skiltis pasikalbėji
mais apie “reformų” reikalin
gumą, kurios “seksis padaryti 
uždarius pusei miliono šalies 

1 angliakasių anglių kasyklas.” 
: Finansiniuose laikraščiuose, 
skaitomuose tik parinktinių žmo 
nių, kasyklų savininkai yra
atviresni. Jie pripažįstu, kad
Jungt. kasyklų darbininkai 
yra stiprus, ir atvirai kalba 
apie tai, ką jie žada daryti.

Laikrašty “Chicago' Journal 
of Commerce” /.mogus pasira
šiusia “Colc Myner”, kuris, 
matomai, žino ’ ką jis kalba, 
sako: -

“Yra įsitikinimo, kad balan
džio pirmą ištiks šitą šalį at
kaklus ir ilgas angliakasių 
streikas. Jis žada būti pirmu 
tikruoju išmėginimu Am. Jung. 
Kasyklų Darbininkų stiprumo.

“Derybose dėl naujos algų 
skales yra laukiama, kad ang
liakasiai visi kaip vienas pasi
priešins mokesnio numušinnii. 
Antra' vertus, kasyklų savinin
kai nurodinės į biznio nupuoli
mą ir dabar mokamas aukštas 
algas, kad gerokai jas Humu
sus. Savininkai tvirtins, kad jų 
nuostoliai pennai metais pane
šta dėl didelių išlaidų kasyklo
se reikalauja numušimo algų, 
o unijų viršininkai griežtai tam 
l>asipriešins, sakydami, kad 
gyvenimo sąlygos nepa teisina 
mažesnės algų skalės.

“Kaip ilgai šitos keryčios tę
sis,’ sunku pasakyti, bet tarp 
kasyklų savininkų yra spėja
ma, kad tas gali tęstis ištisus 
mėnesius. Kasyklų savininkų 
nusistatymu yra kovoti iki pas
kutines ir kartą ant visados tą 
užbaigti. Yra išsireiškimų, kad 
kasytos bus visiškai uždarytos 
iki angliakasiai susitaikys su 
laiko reikalavimu. Yra nurodo
ma, kad kasyklų savininkams 
galų gale bus pigiau visai už
daryti kasyklas tam tikram 
laikui, negu priimti tokią skalę,

■—■rereass!-—vF-gei.iiu.-i-.-A - “,l
dėl kurios teks turėti nuosto šiai ‘‘nėra atskira klase” ir
lių, konkuruojant su neuniji-
nėmis kasyklomis naujo kont
rakto gyvavimų .laiku.”

IHinojaus Anglių Kasyklų 
savininkų Draugijos1 statistikai 
sutaisė skaitmenis duodančias 
progos laikraščio antraščių ra
šytojams šaukti, “Angliaka
siams mokama daugiau negu 
gelžkeliečiams. Gauna dau
giau kaip $3 į dieną viršaus. 
“Turinis žemiau pasako, vkad 
“motorininkai dirbantieji 1111- 
nojaus kasyklose gauna $9.04 
už devynių valandų darbą, o 
pasažięrinių garvežių mašinis
tai gauna $6;” “darbininkai ka
syklose gaunu po $7.25 į dieną, 
kuomet neišlavinti gelžkelių 
darbininkai gauna nuo $2,75 
iki $3.44.” , (

Šitie statistikai pasitiki “vi- 
suomenės” užjautimu, pasi- 
remdami jos neapsipažinimu 
su nepastoviomis darbo sąlygo
mis ir ypač su ilga, priverstino 
nedarbo protarpiais.

Dr. F. C. Honnold, Illino- 
jaus kasyklų savininkų Drau
gijos sekretorius ir daugybes 
pareiškimų davinėtojas, vieno
dai tvirtina savo laikraštiniuose 
pareiškimuose, kad angliaka-

jie neprivalą turėti kokių tai 
pravartumų. Kur kuriems ang
liakasiams tas atrodo pradžia
vajaus panaikinimui tų įstaty
mų IHinojaus įstatymų knygo
se, kuriais užtikrinama tam 
tikra apsauga dirbantiems po 
žeme. Vienu tų įstatymų, ku
ris kasyklų savininkams ypa
tingai nemalonus, yra įstaty
mas reikalaujantis, kad darbi
ninkas einantis į kasyk Ją <lir! 
ti butų išlaikęs kvotimą. Šitas 
įstatymas streiklaužių parga
benimą padaro keblum dalyku.

Pasak šito daktaro gyvenimas 
kasyklose esąs labai malonus. 
Ve ką jis sako apie tai:

“Tas tiesa, kad kasyklose 
būna pavojų, atitinkamų dau
giausia virfai, ar?didelėj daly 
dėl sužeistųjų pačių neatsargu
mo, ar nežinystės, bet šiaip 
darbas yra daug malonesnis 
negu plieno gamyklose, dirbtu
vėse, ant ūkio, gelžtkelio, prie 
anglių pylimo laivuose ir dau
gely kitų užsiėmimų. Jie daž
niausia būva liuosi nuo tempe
ratūros permainos. Didžiuma 
kasyklų yra gerai išvėdinamos 
ir jos suteikia patinkamas dar
bo sąlygas. Jiems netenka 
Z,.....u.

matyti nei vasarą didelio karš
čio, 'nei žiemą speigų su lietais. 
Tas gera visai visuomenei, kad 
taip yra ir darbininkai kartą 
pamėginę dirbti kasyklose ne
nori eiti kitur. Sėkmė apskri- 
tai būva ta, kad daugelyje ka
syklų apylinkių darbininkų vi
suomet ne stinga, o yra jų per 
daug/’

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard, 9708

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijo* hos 
pitalėse. Pa* 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
glmdimv. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.
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Dr. A. R. Blumenthal

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

124/6—V. Bugliovienė 
123/8—P. Bružienė 
124/14—K. Nainis

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo: 
Tel. 118—O. Sapogienė 
Tel. 126—K. Radvilas 
Tel. 130—J. Grušas 
Tel. 
Tel. 
Tel.
Tel. 122/6—Radvilavičiutė 
8995—J. Venckus 
99A)9—O. Montvilaitė 
1/)I79—A. Simkievičienė 
10350—T. Baktaitė 
10501—M. Macelienė 
10’6’5—O. Vilčiauskienė 
J0637—K. Keriežienė 
10656—J. Mažeikienė 
10659—K. Jazdauskas 
10662—D. Rudienė 
10665—J. Vincentas 
10666—B. Josienė 
10678—A. Semkienė 
10686—M. Bukauskienė 
10692—K. Slavinckienė 
10697—P. Molis 
10698—M. Stripeikis 
10714—P. Balselis 
10721—K. Krasinskienė 
10725—P. Kirštučius 
10743—A. Melešiutė 
10774—K. Daukšas^ ’

10790—J. Sultonui 
10805—K. Jankevičienė 
10809—M. Stanaitienė 
10820—A. Žukauskienė 
10821—S. Žukauskaitė 
10830—M. Dabravičienė 
10832—O. Giedmonienė 
10862—J. Vaištoras 
108—P. Butaitienė 
10879—B. Tupikienė 
10880—U. Barauskienė 
10906—A. Dikmonienė 
10909—A. Poskevičius 
10931—J. Bučius 
10957—S. Kraujalis 
10965—-J.
10969—P. Andriušaičius 
10980—K. Našlėnas ' 
10992—A/Glėbas 
11000—J. Baidokįenį 
11101—P. 
11004—0. 
11006—J. 
11010—P.
11013—A. Čekanauskas 
11014—O. Valiukienė 
11015—M. Povilonis 
11035—J. Rutkauskas 
11042-^J. Baranauskiui

Ažulalis

Ūsiuke 
Normantas 
Petravičius
Jankauskas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” igise.

lUa,.- ? ■ '--k' . ' . ____ Li__ __ _____ _  _ _______ ____ _. _______________

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor- fl 
tęs ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

C NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams/ ir

• **

visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną

' ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus. ' ■
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trirtnpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksu. ' . * '

/ IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 

. be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujieną čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

I

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS ,

1739 S. Halsted St, Chicago
_ _________ ___ Z_______ . - ________ ____ __ ___

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo'namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. Pagabus Išmokcsčio planas suteikiamas, jei norįte. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT
1619 W. 47th St. Tel. Bouletard 1892, Chicago, III.

LECTRIC CO., I n c.

.--------------------------------------- - —-

Federal Bond & LanjF Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paSt*, 
čekiais ar teiegramais. v <
Parduoda laivakortes į visą pasaulį. r
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

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

, Chicago.. Cicero.

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregyst^. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

Akių Specialistas
4649 So. Ashland Avė.

Kampaa 47th St.

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

Tol. Boulevard 6437

j_______ ___L

T. Pullman'5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyri n-ią 

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

Chicago, III.

Dk CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

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. Nedaliomis nuo 10 ,val. I 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

S-1 j --------------------i-/

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galyos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei i* raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant aid s skau

da, tuomet reikalaukit akini*.

John J. Smotana
Akini* specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto viri 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.
s..............................................

.............. ............ ——■   *

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 34G6
- - -i-j - ■ 1

"‘■"i ' ' —H!
Tel. Boulevard 2160

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis akaua 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunki* lig*. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolJs Imimui j 

vidurius ir trynimui 
POLO

SAPOMENTOL
STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nu eiki t šiandien paš savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalgtumfit 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 ,W. Chicago Avė.

Chicago, UI.

JEWELRY 
STORE

t

Deimantai,
Laikrodžiai,
AukaybB, Co- 

. lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Avw Chicifco, 111

—---------

CATARRHn
OF THE STOMACH
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I7T1OU CAN’T ENJOY LIFE 
LgJJ vvitU a sore, sour, bloated ttom- 

“““ ach. Food does not nourish. 
Imtead it is a souroo of tniiery, causing 
pairu, bdehing, dizzineis and head- 
achet. - .
•JI The person vvitlr a bad atomach 
should be aatisfied vvith nething Icss 
than permanent, lasting rclicf.

The right remedy will act upėn the 
lininga of the atomach, ennch the blood, 
aid in casting out the catanha! poisons 
and strengthen every bodily funetion. x 
•J The large number of poople who 
have tuccesifitlly used Dr. Hartman'i 
famous medicine, rccommended for all 
catarrhal copditions, offer the otroagest 
possiblo endorsement for 

Pe-ru-heA
IN SERVISE flHY YEAP.S
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TABLETS CR L5QUi D 
SOLOKVERY^HERE

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Canal 257 (
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedčliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St.,

Kampas 18 ir Hjflsted St.
k—į ......................... i. , , ai,

Telcphone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 fyto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro 

. .....................................................    „į ,.4
Tvlvphone Va* Baram S9« 

KmuJISO Independence Blvd. Chica*« 

-IDR. A. A. ROTH 
RWSAS GYDYTOJAS Ir CKIRURGA^

BnęcialtetM Moteriiką, Vyrilk*. 
valka Ir ▼iaąjchronilk* ligą 

OfbMi 8M4 So. Halated SL Ckieaga 
Tolophon* Drow M98 

ValaHdaai 1S—11 rytai 1—8 n» plot 
7—JI vak. Yadlliamla 10—• lt

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 
Perkėlė savo ofisą į

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

6:30 iki 8:80. N*d.i 10:80 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 VA 48rd Street.
Tek Lafayetta 268 

k________________________________
a„. f..

' DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAB i 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampaa 8. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St, 

TeL Lai ay et te 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą,

l į

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS k CHIRURGAS 

4631 So. Askand Av*.
Tel. t Yards 294

Ofiso va!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 fld 8 
ir 7 iki 8 y, Naktimis ir nodilioj pe U 
[pietą.Tek: Oakland 1294J
**1" _ "'K' 1 1 ■ — ■ ■ ' ■■■—■. i

DR. M. STAPULIONIS
Gydą, be tyd.oli, ir be 

8347 Emeraid Avė.
9 Ed 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Tel.: Boulevard 9897
711 W. 18-ta gat. 2 iki g rak. 

Tal.i Canal 279

Telephona ¥ards 5834

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

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

Telaphona Boulevard 5050 j
Dr. A. Juozaitis!

DENTISTA8
Valandos: nuo 9 Iki 9 Vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto Ud 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarimą.
8301 S^ Halated SL, Chicago, DL

Telefonas i Boulevard 7M8

DR. C. Z. VEZaiS 
Lieta via DaatUUa 

«TU Boath Aahtand Avl^ 
arti 47-kee kalvia

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2201—W. 22nd St., Kamp. Leavitt 1

Phone Canal 6222
Įsteigš savo ofiso pilnai apru- I 

pintą X-spindulių laboratoriją.

Traukiamą X-spindulių paveiks- I 
lai suradimui įvairių dantų, galvos I 
ir žandų ligų.



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

Bernardini, smuklininke, banf 'yv III Ą d® savo sūnų apginti. Ji tuo-^rilvAvIv/^ iaus Pra<^j° daužyti polrcis-

ŽINIOS
tams galvas su tuščiais bute
liais. Jos matomai liula geros 
“karininkės”, kad bematant

INFLUENZOS IR PLAUČIU; t/tiris 
UŽDEGIMO EPIDEMI- | Emil 

« JA DIDĖJA

Sveikatos Depdrtmentas pra
nešė, kad jau trisdešimt asme
nų susirgo infhienza ir ketu
riasdešimt šeši plaučių uždegi
mu. Be to nuo influenzos pa
simirė jau du, o nuo plaučių 
uždegimo — dešimts. Gydyto
jai spėka, kad dar tik prad
žia.

tas pei' langų šokti, ne$ pro 

i jau nebebuvo galima. 
—mil Carlson, patrolinis poli- 
cistas, šokdamas per langų 
persiskėlė sau galvų.

.................. ' ' ......... '.....................................;'.........................1: ......... ?"

Lietuviu Rateliuose
ROSELANDE.

ItolševilcŲ grindai dėl A. 
liosclando bolševikai

PAVOGfi PAČIĄ IR PASKUI 
IŠVILIOJO PINIGŲ JOS 

UŽLAIKYMUI.

SUGAVO ŠLAPIĄ SAUSŲ
JŲ AGENTĄ, 

i A
John J. Hennessey, buvęs 

priverstinosios blaivybės gal
va, tapo sugautas degtinėle 
šmugelį varant. Sako, kad pir
miau jis kitus gerai 
vęs, o dabar pats 
jęs”...

Užsi stačius $2,500

gaudyda- 
“sugrieši-

paleistas.

Panėclelis, Vasario 6 d., 1922

Pagal šiandieninį surėdymą 
pavogimas pačios dar gali bū
ti pateisinimas, beh pavogimas 
pinigų nuo to paties vyro jos 
užlaikymui, tai jau kas kita.

Dr. Beęker, 11112 S. Michi- 
gan Avė., kiek laiko atgal pa
sigedo savo pačios. Tada Com- 
mercial Detective Service ve
dėjas Ray Wl Smedley pasisiū
lė daktarių sųj ieškot i jo pa
čios. Pa j ieškojęs kiek laiko jis 
už savo darbų nuo daktaro ga
vo $900 ir pavedė tų darbų ki
tai detektivų agentūrai. Gi ši
ta agentūra surado Smedley su 
daktaro žmona viename vieš-1 
butyj gyvenant kaipo vyras 
pačia.

Smedley yra vedęs, bet 
voji matomai buvo jam 

sibodus.
Dabar daktaras nori “divor- 

so”. ■

su

sa- 
at-

MUNSAINO NELAIMĖS.
Pereito šeštadienio Vakarų 

policistams užklupus smuklę, 
po nuin. 047 Orleans gat., vie
nas vyriukas bandė pabėgti ir 
tapo mirtinai pašautas. Polici
ja matomai j ieškojo munšaino,

mėlio bandė suareštuoti smuk
lininko sūnų, kuris varė “ge- 

, šeftų” už baro. Bet Mrs. Mary

y

KL Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

f

Kojų šutimas
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosia ir bromoidro- 
sia. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvi pranyksta nuo Kojola 
F trijų ar keturių kartų varto- 

no. Kojolą reikia vartoti taip: 
kvortą šilto vandens reikia 

{iripilti 4 pilnus Šaukštus Kojola. 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
Išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas 
nao šutinio

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jelgu aptieka neturėtų, o nori- 
site greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresui

Bingol Chemical Co.,

Chicago, I1L

v

PLĖŠIKAMS TEKO $800.
Trys apsiginklavę plėšikai 

pereitų šeštadienį per pat pie
tus įėjo į Tony Baldyjn dirb
tuvę, 4759 S. Iloync Avė., ir 
atėmė $800.

Plėšikai pabėgo nesugauti.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS.
Lawrence Carroll, 28 metų 

amžiaus, 5915 S. Green gat., 
tapo užmuštas susidaužius au- 
tomobiliaus prie W. 16-tos ir 
Halsted gatvių. „

UŽTROŠKO GAZU ŠAUČIUKAS
Joseph Sinith, 35 metų am

žiaus, kurį visi vadino šaučiu- 
ku, 1053 W. Chicago Avė., už
troško nuo gazo savo kamba
ryj. Sako, kad tai įvyko per 
neatsargumų.

labai 
karštai gindijnsi dėl naujosios 
Amerikos Darbininkų Partijos, 
kuri tapo įsteigta per Kalėdas 
New Yorke.

Pradžioję išrodė, kad did
žiuma jai pritars, kadangi už 
jų agituoja “Laisve” ir “Vil
nis”; bet tolyn vis labinus ima 
viršų tos .partijos priešai, vado
vaujami Jukelio.

Sausio 27 d. ir vasario 3 d. 
Rose lando A. L. D. L. D. 791 
kuopa turėjo diskusijas apie A. 
I). P. Tema buvo tokia: Ar 
Amerikos Darbininkų Partijos 
programas tinka darbirtihkų 
k lesu i, ar ne? Tose diskusijose 
dalyvavo ne tiktai kuopos na
riai, bet ir atvykusieji iš Chi- 
cagos bolševikų agitatoriai. |

Išgirdę, kad 79 kuopa svar
stys A. D. P. klausimų, sausio 
27 d. atėjo į Aušros svetainę 
Koselande Gasiunas irx Zolpys 
ginti tų partijų, o Jukelis — 
kritikuoti jų. Ginčai tęsėsi vi
sų vakarą, bet nepasibaigė, to
dėl buvo nutarta sekančių pel
nyčių vėl svarstyti tų patį klau
simų. ;

Vasario 3 d. Gasiunas jau ne
pasirodė, matydamas tur-but, 
kad jam nepasiseks apginti sa-

ivo nutaria sekančių pet- 
/ėl svarstyti tų patį kąiu-

TRAUKINIS SUVAŽINĖJO 
VAIKĄ.

suvažinėjo Ray- [ labai" blogoje

pasivėlinęs, kuomet Jukelis jau 
buvo beveik pabaigęs savo kal
bų.

Juodu kiekvienas kalbėjo po 
20 minučių, paskui ėmė balsų 
kiti dalyvautojo! susirinkimo. 
A. I). P-jai šį kartą pritarė 
tiktai vienas Zolpys, o visi ki-

•I ti griežtai peikė jų. Smarkiau
siai jų tarkavo'Jukelis. Jisai 

Traukinis suvažinėjo Ray- labai blogoje šviesoje parodė 
mond Scbinidt, 7 metų am- j “kuirinspurnį” , Trachtenbergą, 
žiaus vaikų prie Webster Avė. kuris dabar yra A. D. P. pil- 
Vaikui buvo uždrausta toj vie- pomojo komiteto narys. Karo 
toj žaisli jau nuo senai, liet pradžioje, girdi, tas asmuo sto- 
pasislėpęs nuo tėvų jis buvo j() už tai, kad'Socialistų Par- 
ntdiėgęs ten pasibėginėti. tija šauktų <larl>iniųkus į atvi- 

*ras detmonstracijas prieš karų: 
kuomet Hillųuitas nurodė, kad 
tai gali privesti prie bereika- 

gatvėj | . kraujo praliejimo, tai
Stern, Trachtenbergas pasakė, kad 
atėmė socmlistai turi neiti priešakyje

APIPLĖŠĖ DAKTARĄ 
IR JO PAČIĄ.

Dr. ir Mrs. Louis M.
8457 Buffalo Avė., ir
iš jųdviejų žiedų ir kitų daik- (ienionstrantų. Jukelis padarė 
tų vertės $2,250. |iš to i^va<lą, kad Hillųuitas

nors yra “sociaLpatrintas”, bet 
atviras žmogus, o Trachten- 
berg — veidmainis ir darbinin
kų išdavikas.

šitas argumentas padarė di
delį įspūdį į susirinkimą. Zol
pys neturėjo kuo atremti jį.

' * 1 r*.......  ■■ i m

J^DR. HERZMAH^B 

UI RUSUOS

Garai Uatuvlama Unamaa fa® tt 
vata talpa patyrąa CFdtUlM. «W’ 
rurvm It ąkuiaria, | m *

Pratuštinimo Išpardavimas l.uJu Mtodu I-Rm Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo.
nr.'e savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Tėmykite sekamas kainas:
I Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15,
I Siutai: $7.50,’*$10.50, $15', $20, $25, 
$30 ir $85.

, Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
^as baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ \ «*ti kitur, mes norime iš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite dar visko yra. Užsiganė-
dinimas gvarantuojamas. {steigta 
1902. f

Atd-vr kasdieną tkrf 9 vai. N Dd

S. GORDON, 
UIS So. Halsted St

elektros prietaisus,
Ofisas ir Labaratarijai Ifll W.

18th St, notoll Fisk St
▼ALANDOSi Sm U-ll ątofe 

tr ■«# 0 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Caaai 

J 81ie arb* M7
I |$2O.'s25'7r m
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Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordi 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau» 
ską, Rockford Real Es 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pv 
* siunčiami Lietuvon grei

čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimu pilnai ats& 
koma.

Siųskite pinigus Lie* 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

roaukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PU (GŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi 
čiaus aptieki r

WAUKEGAN \ 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

!v:. !,i„r.l, III

Vienintelis geras dalykas, ku
rį jisai galėjo sugalvoti apgy
nimui A. 1). P-jos, buvo tas, 
kad “reikia eiti į minias”. Bet 
oponentai ir šitame punkte jį 
sumušė. Vienas jų sako: jei- 

i-ciUia. tvvnti tokių partiją, 

kuri galėtų pasiekti minias, tam 
kam reikėjo bėgti iš Socialistų 
Partijos, kuri prieš skilimą tu
rėjo daug narių ir apie milio-

Naujųjų partijų kritikavo 
I Kazlauskas, Makutėnas ir ki
ti. Susirinkimas išsiskirstė la
bai blogam upe. “Kairieji” de
javo, kad nė vienas bolševikiš
kų laikraščių netalpjna jų 
straipsnių. ‘ILaisvė”, kuriai jie 
sudėjo tiek daug aukų, dabar 
nuolatos užsipuldinėja ant jų, 
o kada jie nusiunčia jai atsa
kymų, tai ji meta rankraštį į 
gurbų, nepaisydama net to, kad 
daugelis “kairiųjų” yra jos šė- 
rininkai.

BRIDGEPORT.

Bolševikų lageriuose dide
lis neramumas. .A

Pereitų penktadienį, vasario 
3, Mildos svetainėje įvyko de
šiniųjų bolšeyikų pirmr karei
vių verbavimai prieš kairiuo
sius bolševikus, kurie iššokę 
ir orbitos nebesulaikomai le
kia į kaii/ybes ir tuo gręsia 
net visiems bolševikams į ato
mus subirėti, kai susitiks su 
už savo galingesne planeta...

. c 1Dešinieji bolševikai, matyda
mi, kad jiems gręsia neišven
giamas mirties pavojus, suma
nė * nuo kairiųjų bolševikų at
siskirti ir tokiu budu save nuo 
pražūties išgelbėti. Tam tiks
lui jie sumanė suorganizuoti 

galingų armijų po vardu Ame
rikos “Darbo” Partija. ‘Ųet 
kairieji matomai nesnaudžia 
ir deda pastangų, kad dešinic-

jusios planetas atsiskirti, ne 
bent kokiu budu tam bėgimui 
pakenkti.

Taigi, į tų dešiniųjų bolševi
kų mobilizacijų kairieji bolše
vikai buvo dtsiuntę nemažai 
savo generolų, kad dešiniem- 
siems pakenkus.

Kol dešiniųjų generolai rė
žė agitatyviškus “spyčitis”, tol 
kairieji generblaį ramiai sėdė
joj bet po “spyčių” kairieji 
ėmė duoti įvairius “išdavikiš
kus” klausimus ir išdrįso dar 
net balso paprašyti ir išrodi
nėti dešiniųjų klaidas.

Dešinieji pamatę, kad toks 
kairiųjų pasielgimas labai kenk
smingas jų bizniui, uždarė vi
sas “diskucijas” ir pradėjo ver
buoti 
“Darbo” Partijų 
niųjų bolševikų lagerius* nei 
vienas kareivis neįstojo. De
šiniųjų generolai ir taip ir 
šiaip šaukė ir visokių tialykų

kucijas” 
kareivius į Amerikos

Bet į deši-

si spjaudydami spruko pro du
ris, o kairieji dar išvadino de
šiniuosius generolus geltonais 
žAlč... ir visus susirinkusius už
kvietė į savo mobilizacijų, ku
ri irgi 
sayiifę 
sius. ’

Tai

toj pačioj svetainėj šią 
įvyks prieš dešiniuo- 

i— Meteoras.
--------------- -------- L__ _

BRIDGEPORT. 
bus svarbios prakalbos.

Ateinantį trečiadienį (sere- 
doj), vas. 8 d. bridgeportiečiai 
turės progą užgirsti labai svar
bias prakalbas; Jas rengia L. 
S. S. 4 kp. Bus jos Mildos sve
tainėje. Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis kalbės dviem svar
biausiais einamosios valandos 
klausimais: apie dabartinę, pa
dėtį Lietuvoj ir apie komuni
stų atsivertimą.

Visi kviečiami. į šias prakal
bas atsilankyti. Prasidės jos 
7:30 v. v. Įžanga dykai.

Pranešimai
Bridgeport. — Chicagos Lietuvių 

Centralinių organizacijų atstovų (ne
priklausomybės dienai) susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasario 8, lygiai 8 
vai. vak. $v. Jurgio parap. svet., 32 
ir Auburn gatv. Visi atstovai būti
nai privalo susirinkime dalyvauti, 
nes reiks aptarti spaudos ir finansų 
komisijų priregtua raportus

J. A. Mickeliunas, Pirm., 
t J. K. Enčpris, Rašt.

PRANEŠIMAI.
IloRelando Lietuvių Darbinnikų Na

mo Bendrovių mėnesinis šėrinikų su
sirikimas {vyks vasario 6, 7:30 vai. 
vakaro J. Stančiko svetainėj, 205 E. 
115 St. Malonėkite visi žčri n i tikai at- 
ailankyti utsiveskit Ix
savo pužjstamus drauiąh.

— Rašt. J. Tamašaunkaa.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
BARGENAS! BARGENAS!!

GERAGE ANT PARDAVIMO

ASMENŲ JIESKOJIMAI
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.

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

Nepraleisk itxs Čia. gerų progų., 
rajęe 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, E<lwards W. Bak- 
ševič, 3801 So. Halsted St., Tol. 
Boulevard 0775.

BARGENAS — 8 kambarių na
mas, stymu apšildomas, viskas mo
derniška, ant kampinio loto 25x125; 
taipgi 2 automobiliams apšildomas 
KaiT'žAclži nl< i tx? Wcntwortli
35G2 arba kreipkitės 6635 Parnell 
Avė,

DIDŽIAUSIS BARGENAS VISAME 
BRIGHTON PARKE.

PARDAVIMUI CIGARŲ, CIGA- 
retų ir tabako krautuvė labai pi
giai. Tirštai lietuvių apgyVentoj 
vietoj, ant’ Bridgeporto, prie South 
Halsted St.; platesnių žinių kreipki- 
cSs

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

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 {taisymai. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant ma
žesnio namo, farmos, loto ar ant au- 
tomobiliaus. Kreipkitės pas

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

Savininką galima matyti nuo 8 ry
to iki 10, ir nuo 5 iki 9 vai. vakare.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai.

MOKYKLOS
Aš PAULINA JANULEVI- tos y

. .v T ,, , . ..v Atsišaukite:čiene is Laibagahų kaimo jies- 2722 w. 47th St.
kau savo tikrų brolių: Ipolito, Phonc Lafayette 5864.______
Tamošiaus ir Aleksandro Vaba- PARDAVIMUI RESTAURANAS 
hl, Suvalkų rėd., Seimi apskr. labai geroj vietoj, lietuvių apgyven-

m toj. Biznis išdirbta. Pardavimo Veisijų par., Babrų kaimo. Tu- priežastis — savininkas pirko far- 
riu labai svarbų reikalą. Grei- mą. Greitai nori parduoti ir pigiai, 
tesmam susižinojimu, rašykite | Roseland, Hl. '
šiuo

MOKINKIS
ižinojimui, rašykite

antrašu: '
TAM S. JANULIS,

937 W. 34th PI.,
> Chicago.

APSIVEDIMAI.

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

4201 So. Albany Avė.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA' 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

PARDAVIMUI SALIUNAS; LAI-
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER-1 sniai'užmokėti už metus laiko; lysas 

ginos arba našlės, be skirtumo tikė- ant dviejų metų; 4 pragyvenim-ui 
jimo ir tautos, nuo 23 iki 30 metų P^jjbanai. 1 ardavimo priežastis 
amžiaus. Esu 28 metų amžiaus, tu- važiuoju Lietuvon.
riu gerą darbą. Atsišaukdamos ^rciI’kofAi a ai
prisiųskit ir savo paveikslą, kurį ant | ^404 So. Morgan St.
pareikalvima grąžinsiu. Vyrų mel- ----------- -—1
džiu nerašintt. S. S. S., Sta. 12, Box PARDAVIMUI SALIUNAS 
530, Larence, Mass. 'ir restauranas, apgyventa euro

piečiais.
1959 W. 20th St.ĮVAIRUS SKELBIMAI

Iš VISŲ SVARBIAUSIA ŽINIA I PARDAVIMUI SALIUNAS 
Ar nori pamatyt tą, ko dar ne esi hflra;q Rrinhton Parke Ant matęs? Koki Lietuvos pinigai 1752 SU ^raiS 151 Ignion 1 ai KO. AI1L 

metais atgal buvo ir koki ilabar yra; 6 kampų tik veinas salinnOS 
taipgi ir kitų karalysčių pinigai bus SavininkaS turi dll bizniu. Kreip- 
rodomi savo kostumenams dykai, nuo .
Vasario February 3 d., iki 19. Taip- kitos: 2559 Pershing Rd. 
gi primenu, kad užlaikau didžiausią . --------------------
ant Bridgeporto krautuvę, taipgi Bo- PARDAVIMUI SALIUNAS 
hemian apynius, extraktus, proskas, . . . .
korkuojamas rrcašlnas, gradusninkus Į gei’OJ Vietoj, l’USU ii’ lietuvių ?tp- 
ir visokius fruktus, kendes ir visokių gyventoj vietoj. Pardavimo 
groserio valgomų daiktų. Taipgi, ką , - v . .
neesate matę, tai pamatykit, kas bus priežastis, nuslysta, negaliu lai
veliui „savo kosbumlnriams rodoma, uvf. ,1437 S Morgan St.
Atdara bus ir nedaliomis. Tik-ką Az 
esu grįžęs iš Lietuvos, tad galėsiu 
viską teisingai atsakyt ant j’usų 
klausimų. Nepamirškite vietos:

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

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU

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

4543 Grand Avė.

P-lte E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo * 
MOKYKLA ’

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

vaikuti. *
Klesos: dienomrh ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal

* , sutarimą, ,
EVELYN ACAI^EMY OF

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams S t.,

Tel:. Harrison 1421. Chicago

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

BLUE CROSS CAB GARAGE, 
2356 Lincoln Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
maišytų tautų apgyventa; biz
nis išdirbtas; parduosiu pigiai. 
Atsišaukite 5441 S. Robey St., 
Chicago. )

RAKANDAI

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkite ypatiikai arba raly- i 
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, plrndnlnki. | 
■ .. į............ .....  ■/

JIESKO DARBO
JIEšKAK DARBO PRIE PRIŽIU- 

rėjimo namų. Įsu jauna moteris ir 
turiu vieną va nvetų ir 3 mėn. 
arba kas galėtiV^»uteikti kambarį ir 
galėtų prižiūrėti iką, kad aš galė
čiau eiti dirbt. ipgi turiu savo 
fornišius; jeigu ka butų reikalin
ga. Atsišaukite nuo 7 ryto iki 5 y. 
v. ant 2-ų lubų iš užpakalio, M. G., 
2028 W. 23rd St. . . - ■-■

JIEŠKAU DARBO MOKINTIS 
bučerium. Esu dirbęs bučernėj trum
pą laiką; dirbsiu už pirmą pasiūlymą. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir ang
liškai Kam yra toksai žmogus rei
kalingas. Atsišaukite 

L. A., 
1739 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ REIKIA PRIE 
maišų taisymo.

Kreipkitės A
1437 S. Ručine Avė.

REIKIA DARRININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS BARBERIS 
mokantis savo amatų. Darbas 
ant visados.

Atsišaukite: s
3825 Archer Av.

REIKIA PATYRUSIO BU- 
čerio. Atsišaukit tuojaus.

4069 Sacramento Avė.

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

1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo ipaaukhujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastato'ma 
lempa, grojiklis piapas, phonograhas 
ir tt. 4959 IVairie Av. Apt. 1. Kreip
kitės subatoj ir nedėlioj visą dieną.

AUTOMOBILIAI

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland AveM 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai anfllikos Ir lietuTiikoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinia 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraftys- 
tis ir tt.

a r>n avthttt a rrTi a t? a c: i Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ikiPARDAVIMUI ATDARAS SL- 4 Talandld Vakarai, nuo •
dan, perbudavotas ir geriausiame j o valandai 
mechaniškame padėjime.. Kaina HALSTED CHICAGO.
$700. Priimsime mažesni automobi
lių j mainus. Lengvos išlygos.

Dirbtuvės brenčius 
OAKLAND MOTORTAR CO 

2426 S. Michigan Avė., 
Tel.: Calumtet 5810

NAMAI-2EME.

SE-

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienį l^apkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin
tojau s Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams i?

AMBAI51VtNAMAS $i,3;>o I parankumui mokyklai. Prisira- 
$500 cash, likusius po $10 į mėne-'K T '

sį ant didelio 50 pėdų loto. Lotas | Syt galima Visada. 
Congress Parke, 33 m-inutos nuo vi- 
dunniesČio, prie C. B. & Q geležin
kelio Pervažiavimas pigesnis, negu 
kiek gausite tyro oro, saulės ir geros 
žemės daržui. •
DIDELI LOTAI 50x131 pd.—$2§0 < 

$75 cash, likusius po $5 j men. 
Kreipkitės rytais arba rašykit, Oliver 
Salinger & Co., Room 628 — Ist Na
tional Bank Bldg. 
.,1..... . ..................... .................................

PARDAVIMUI 6 KAMBA- 
rių mūrinė bungalow, balta 
maudynė, furnace apšildoma, 
cemento skiepas. Kreipkitės: 

6630 So. Mozart St.

3001 So. Halsted St, 
Chicago, UI.

Leveskio Mokykla
. PERSIKEI.fi

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85toš gat.

PERSIKEI.fi



