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SHAKALIS IR JO AGENTAS AREŠTUOTI
Aangliakasių konvencija nu 

tarė skelbti streiką
: y ------------------

Angliakasiai neleis nu
kapoti algas. <

Dievo tarnas 
Ar-Kainas?

Vladivostoko valdžia 
nusiminusi. •

Teis. JLandis rezignavo

Rusija susitaikė su Vokietija

Šakalis ir jo agentas 
j areštuoti.

^Taipjau padaryta krata šakalio 
ofise.
pas merginą. ‘

Jį indo besislapstantį

INDIANAPOLTS, vas. 19. — 
Angliakasių linijos konvencija 
didele didžiuma balsų nutarė 
nepriimti jokio algų nukapoji- 
mo minkštųjų anglių kasyklo
se. Tuo priimtas rekomendavi
mas algų skalės komiteto, ku
ris taipjau rekomendavo reika
lauti algų pakėlimo dėl antra
cito angliakasių ir skelbti vi
suotiną angliakasių streiką, jei 
tas reikalavimas nebus išpildy
tas. i

Bonomi vėl pralamėjo. I
RYMAS, vas. 18. — Premie- 

ro Bonomi kabinetas vėl pra
laimėjo atstovų bute. Butas 
295 balsais prieš 107 išreiškė 
jam nepasitikėjimą. Kabinetas 
todėl vėl turės rezignuoti. t

(Bonomi ir jo kabinetas bu
vo rezignavę virš poros savai
čių atgal, bet nesuradus žmo
nių, kurie galėtų sudaryti nau
ją kabinetą, kurį remtų dhlžiu-

’ ‘ n rc-

Liepia areštuoti
CHICAGO. — Užvakar tei- 

sėjas Scanlan įteikė šerifui 
Peters varantus areštavimui ir 
pasodinimui kalėjiman septy- 
niij švietimo tarybos įtarių, ku
riuos tas teisėjas nuteisė trum
pam laikui kalėjiman už pa
niekinimą teismo. Juos įsaky
ta areštuoti, nors gubernato
rių? yra suteikęs jiems pardo- 
ną. Jų byla perkelta į augš- 
čiausį, teismą.

i

KUN. DELORME* I . • ' •

Jaučia, kad jos dienos yra su
skaitytos.

VLADIVOSTOKAS, vas. 19. 
— Oficialiniai paskelbta, kad 
Tolimų Rytų respublikos spė
kos, siekiančios 10,000 karei
vių, po dviejų dienų mūšio, 
panedėlyj užėmė Chabarovską. 
Sumuštieji baltagvardiečiai pa
sitraukė į pietus.

Nors nėra žinių, kad čilie
čiai ■ vytųsi baltagvardiečius, 
bet baltagvardiečiai yra nusi
minę. Vladivostoko atgaloiviš- 
koji valdžia yra nusiganddsi ir 
karštai svarsto ką dabar dary
li, 1 '

Japonų komanduotojas prane
šė baltagvardiečiams, kad sulig 
sutartim su Čita, japonai bus 
priversti baltagvardiečius nm 
ginkluoti,. jei jie įeis į japonų 
okupacijos zoną. Tas pagim
dė rustavimą ant japonų.

Prisiartinantis pavasaris rei
škia veikiausia mirtį Vladivos
toko valdžiai — vienatiniai at- 
galeiviškai valdžiai Rusijos te
ritorijoj. Taipjau turės paaiš
kėti ir Japonijos okupacija.

Dairen konferencija bando 
padaryti galutiną susitarimą 
tarp Čitos valdžios dr Japoni
jos, pirm negu įvyks Genoa 
ekonominė konferencija, * bet 
trijuose klausimuose nesusi- 
;ąikoma. Japonija atsisako tai-4 
anties Nikolajcvsko skerdynių 
dalyke su Čita, kadangi jos su- 
sitaįkimas negali surišti Mask
vos; Čita nori panaikinimo VIa-1 
divostoko fortų klausimą pa
likti atviru, kuomet Japonija 
hori panaikinti fortus tuojaus; 
Japonija nori, kad Čita pripa
žintų ir prailgintų senąsias su
tartis apie žuvininkavimą, bet 
Čita nori taj pavesti Maskvai.

ma atstovų buto, Bonomi 
zignacija nebuvo priimta).Yorkan vienan viešbutin, bet po

svetima pavarde. Policija daik
tus daboja. Taipjau nesiliauja 
ir paties Harringtono jieškoji- 
mas. . .

Kitomis žiniomis, Harringto
nas buyęs Palm Beach, bet pa- 

i savo draugo jachtoj. 
Vis išplaukęs užpereitą naktį 
gal į Kubą ar Centralinę Ame-1 CHICAGO. — Federalinis 
riką. teisėjas Kenesaw M. Landis pa-

v  siuntė prezidentui Hardingui
I sąvo rezignaciją. Jis be to yra 

ir ne- 
,*to- 

tei- 
tei- 
me- 
ko-

4 ŽMONĖS SUDEGĖ. Dar viena žmogžudystė.

• nas buy 
I sprukęs 

^.1 i a iinl
Dar vienas 

rinkėjas pakliuvo į
CHICAGO.

“spešelų
valdžios nagus. Juo yra lietuvis
S. J. Shakalis, prezidentas, Bal-

Federelinis teisėjas Landis 
rezignavo.

tie States Developinent Corpo- A||0 IAK3SIII KOIIVBIICIIS be serbai! komisionleriu ir 
ration, 85 S. Dearbom St. Jis • . * spėjąs atlikti visų darbų

Kas galėtų pamanyti, .kad ši- 
ths jaunas, gražus vyras, žmo
nių dūšių ganytojas, katalikų 
kunigas Adelardas Delotrme bu
tų baisus žmogžuda — brol- 
žuda?

CHEUENNE, Wyo., vas. 19. — 
Ūkininkas Dove, jo duktė ir du 
sunai žuvo gaisre, kuris, sunai
kino jų namą. Ja pati iššoko 
per langą ir turėjo bristi sniegu 
7 mylias, kad pasišaukus pagel
bės.
Uždare 7 teatrus VVashingtone.

Streikierių demonstracija.

CHICAGO. — Dar vienas ita
las tapo nušautas paskubusia-* 
pie 19-tame \vardc, kur jau 
kelios politines žmogžudystės 
tapo papildytos tarp italų, de: 
lei didelių varžytinių tarp dvie
jų kandidatų į aldermanus. 
Naująja auka yra Antenas Ba- 
ccarella, 431 S. Morgan St., 
kuris tapo nušautas po eleva
torių ties ‘Morgan gatve.

taipjau vedė biznį ir kaipo 
Shakalis & Co.

žmonėm^, kurie buvo sudėję 
į jo “spešehis” pinigus ir ku
riems jis dabar neatmoka, pasi
skundus apie tai valdžiai, detek- 
tivai tuoj aus padare J^atą ša
kalio ofise, bet nieko, svarbaus 
nerado, kadangi visi svarbesni 
rekordai jau buvę išgabenti. 
Nerado taipjau šakalio ir kom
panijos sekretoriaus M. J. Ei- 
dučio, prieš kuriuos išimta va
rantus. šakalis gyveno prie 
6436 Blackstone Avė.

Tečiaus nors šakalis ir slaps
tėsi, bet jis vėlai subatos vaka
rą tapo sugautas namuose p-lės 
May Hul?, 4504 Oakenwald Avė. 
Policijai įsilaužus per duris, Ša
kalis bandė pasprukti gaisro 
gelbėjimo laiptais, bet policija 
jį vistiek sučiupo. e

Vakar šakalis policijai prisi
pažinęs/ kad jis turi surinkęs 
nuo žmonių “spešfelais” mažiau
sia $60,000, bet visus tuos pini
gus jau yra prašvilpęs su mer
ginomis ii’ spekuliacijoje su 
grūdais, taip kad dabar jis nie
ko neturįs. Eidutis dar j ieš
komas.
/ Policija iš paduotųjų skundų 
sprendžia, kad Šakalis bus su
rinkęs mažiausia $100,000, bet 
sužinoti tikrai negalima, kadan
gi visos knygos, kurios rodytų 
biznio stovį, dar prieš kratą ta
po išgabentos ir šakalib paslėp
tos.. f

Skundą prieš Šakalį padavė 

Jonas Garbašajiskas iš Mdrose 
Bark ir kiti 9 lietuviai. Šaka
lis taipjau turėjęs mažiausia 20 
agentų, kurie rinko iš žmonių 
pinigus ir tikrino, kad tie pini
gai yra taip saugus, kaip banke 
ir beto atneš didelį pelną.

Subatoj taipjau tapo areštuo
tas vienas Šakalio agentas, John 
Strubas, ar šriubaš, 2000 South 
Halsted St. Jis jau prisipažino 
per du mėnesiu sujieškojo 20 
“kostumerių” šakaliui. '

Šakalis be to užsiėmė pinigų 
siuntimu į Lietuvą. Daug žmo
nių skundžiasi, kad tie, kuriems 
buvo per jį siųsti pinigai, tų pi
nigų negauna jau labai ilgą lai-

skelbia streiką. ' dėt jis ir rezignuoja iš 
sėjo vietos. \Jis būdamas

-t . . . _ 4 r S^'JU gauna $7,500 algos įNutarimas bus paduotas refe- > > . .„ i . -. tus, o būdamas basc-ballrendumui. Howae pralaime- misio,iieriu ' $5(,000 ;
JO konvencijoje. mc,tus> to(|eĮ h. pasirinko gc.

m -r v i’iau apmokamą vietą.INDIANAPOLIS, Ind., vas. 1
19. — Nepaprasta angliakasių Bddamas teisėju (Landis pa- 
unijos konvencija vakar užsidds sižyničjo įvairiomis keistenybė- 
re, nutarusi skelbti streiką ba- ir dideliu darbininkų prie- 
landžio 1 d., jei nebus išpildyti šu‘ Jis viešai išreiškė apgaila- 
angliakasių reikalavimai vimą, kad jis karo priešinin

kų, ypač socialistų, negalėjo
Konvencija, rekomenduojant nutejsti sušaudymui

algų komitetui, nutarė reika
lauti pakėlimo algos atracito 
angliakasiams, paliekant senąją 
algą hp-inkštųjų anglių kasė
jams.* Bet ji taipjau nutarė rei
kalauti 6 vai. daibo dienos ir 5 
darbo dienų savaitę, taipjau pu
santros mokesties už viršlaikį 
ir dvigubos mokesties už darbą 
nedėldieniais ir šventadieniais 
ii’ kad alga butų išmokama kas 
savaitę. 't '

Konvencija nutarė, kad jei 
tie reikalavimai nebus išpildyti, 
skelbti visuotiną angliakasių 
streiką, t. y. antracito ir minkš
tųjų anglių.

Kadangi nutarimui skelbti 
streiką kįlo didelis pasipriešini
mas, nes daugelis delegatų tvir
tino, kad reikalavimai esą per
daug dideli ir kad laikas strei
kui yra nepatogus, nes dabar 
yra didelis perviršis anglių, tad 
kartu tapo nutarta streiko nu- 
tai'imsj. pįtckioti -visų narių 

rendumui ir daryti tai, ką 
rendumu visi angliakasiai 
spręs.

Alexander Howat pralaimė
jo ir angliakasių konvencijoje, 
Konvencija 2,075 balsais prieš 
1,955, taigi 118 balsų perviršių 
patvirtino jo pašalinimą iš uni
jos. Nubalsavus patvirtinimą 
konvencijoje kįlo tokis triukš
mas, kad ir senute “Mother” 
Jonės buvo priversta raminti

tenkintis nuteisimui jų 20 me
tų kalėjimam Jis taipjau buvo 
namų budavotojų arbitratoriu 
ir davė labai neprielankų dar
bininkams nuosprendį, kuris 
netik nukapojo algas, 'bet ir 
laibai susilpnino unijas. Delei to 
dar ir dabar darbininkai strei-

Teisėjo Landis rezignacija 
įeina "galėn kovo 1 d.

Vokietija susitaikė 
su Rusija.

Ekonominė sutartis jau 
padaryta. 

t

. PAWTUCKET, R. I., vas. 19. 
— Vietos unijos surengė dide
lę demonstraciją išreiškimui už
uojautos streikuojantiems audi
ny čių darbininkams. Demon
stracijoje dalyvavo daug tūk
stančių įvairių amatų darbiniu-

Girtavimo pasekmės.

negal

Bonomi rezignuosiąs.

RYMAS, vas. 19. — Atstovų 
butui atsisakius išreikšti pasir 
fakėjimą premjerui Bonomi, pa
starasis mano įteikti kabineto 
.rezignaciją karaliui Emmanue- 
liui ir apie tai paskelbti atsto
vų bute, sako pusiau oficiali- 
ne žinia.

CHICAGO. — Antbony Stki- 
ąi (?), 42 m., 1316 W. Obio 
Avė., liko užmuštas. Jo pati ir 
trįs įnamiai, Juozas Bierut, 
Benjamin Bieno ir Pilypas Ja- 
nuszke, yra areštuoti; Pati sa-» 
ko, kad jie visi gėrė munšai- 
ną ir paskui susimušė.; Mušty
nėse Antanas ir liko užmuš
tas. ' ...

Nušovė italą.

ref e- 
refe-

nu-

BERLINAS, vas. 19.. — Rm 
sijos sovietų dėĮegacijai, kuri 
lankėsi Bcrline, sakoma, pasise
kė padaryti ekonominę sutartį 
su Vokietijos valdžia. Delegach 
ja susidedanti iš K*rasino. Ra- 
dek ir Stomianikov, vakar išva- 

žiavo į Maskvą, kad raportavus 
sovietų valdžiai.

— ir 
užra- 

() taipgi, 
apsidraustų savo gy-?, 
'♦kokių 25’ tūkstančių

Anglija sutinkanti atidėti 
Genoa konferenciją.

LONDONAS, vas. 19. — 
Nors dar oficialiniai nėra pa
skelbta, Anglijos valdžia esan
ti nusisprendus sutikti atidėti 
Genoa ekonominę konferenciją 
iki balandžio 15 d.

Apie vidurį šios savaitės 
Londone įvyks ekspertų susi
rinkimas. Jau visi ekspertai 
yra Londone, . išėmus Franci-

DĖS MOINES, Ia„ v. 19.
Iowa gubernatorius Kendall 
paskiro Iowa senatorium Char
les A. Rawson iš Dės Moines. 
Jis užims vietą senatoriaus 
Kenyon, kuris tapo paskirtas 
federaliniu teisėj t/.

CHICAGO. — Penki žmonės 
užvakar prie Van Buren ir Ked- 
zie Avė. nušovė Dominick Cof- 
faro iš Benton Harbor, Mich. 
Taipjau tapo pašautos dvi mo- 
erįs, kurios prie kampo laukė 
gatvekario. *

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“M A TT T T T? M C\ C”

Klerikalai priešinasi mo 
tery balsavimui.

MONTREAL, vas. 19. — Mgr. 
Roy, vietininkas kardinolo Be
giu ,vakar išleido “piemenišką^ 
jį laišką”, kuriame jis sveikina

• •Į *'. v' v

konvenciją ir maldauti, kad ji tas moteris, kurios priešinasi
CT.a i.nl 11 VI 11 AC nvoil /1 V i 111 T1 OVR vwzv.4-r.wt hn 1<-> vrl vw. • . T4«

Harringtonas der nesugautas.
Leslie Herrington, apie kurį 

buvo pranešta, kad jis yra su
rastas Palm Beach, Pla., dar Wė- 
ra suimtas, negi tikrai žinoma, 
ar jis yra Palm Beach. ’Jo pati 
gavusi nuo jo žinią iŠ Philadel-. 
phijs, bet jo daiktęd atvyko New

pasiduotų nuosprendžiui, nors 
ji pati pritarianti Howatui ir pa
geidaujanti, kad tokių žmonių 
unijoje butų kuodaugiausia.

Tečiaus priėmus streiko nuta
rimą vėl kįlo triukšmas delei 
Howato ir laike didžiausio

moterų balsavimui. Jis sakoj“ 
(kad moterų balsavimas yra prie
šingas Kanados franeuzų tradi
cijoms ir tikybai.

Quebeco moterįs turi balsavi
mo teises fpderaliniuose rinkim 

(muose, bet negali dalyvauti pro* 
triukšmo konvencija tapo uždą- vincijos balsavimuose. Nesenai 
ryta. jos padavė Quebeco premjerui

reikalavimą, kad joms butų lei
sta balsuoti ir provincijose rin- 

Premieras tam> prie- 
žios

VALDOSTA, Ga., vas. 19
Patįs negrai Indianoj apsupo ir kimuose. 
nušovė negrą, kuris buvo užpuo- .ginasi, bet jis 
lęs ant mokyklos ir nušovęs du nuomonė tame dalyke yra pasi- 
vaikus. i j dalinusi. •j dalinusi. •

Jis, šis j katalikų kunigas, 
kurio paveikslėlį aukščiau pa
duodame, ^ra apkaltintas, kad 
jis užmušęs savo pusbrolį, Rau- 
lą Delormę, — ir užmušęs jį 
pasigpbėjęs jo pinigų, jo tur
to, A

United Press telegrama iš 
Montrea/io, .Kanados, vasario 
15 dieną š. ni. paskelbė šito-, 
kią žinią: ( J

Šiandie “čia tapo suimtas ir 
kalėjiman pasodintas katalikų 
bažnyčios kunigas Adelardas L. 
Delonųe, apkaltintas už nužu
dymą savo pusbrolio’ Raulo De- 
lorems su tuo tikslu, kad ga
vus iš apdraudos kompanijos 
25,000 dolerių jo gyvybės ap
draudos pinigų, - o taipjau ir 
visą kitą jo turtą, nešantį kąs 
metai 10,000 dolerių pajamų.

Istorija tokia; Kunigas De- 
lorme turėjo jauną, 22 metų 
amžiaus pusbrolį Raulą, kurs 
lankė Ottawos universitetą. Per 
ilgą laiką tas kunigas prikal
binėjęs savo jauną, pusbrolį,
— kurs buvęs gana turtingas,
— kad jis padarytų testamen
tą — nes mat žmogus
pinoti, kurią dieną ir kurią 
valandą jis gali numirti 
kad visą savo turtą jis 
šytų jam, kunigui, 
kad jis 
vybę ant
dolerių, ajidraudos pinigus už
rašydamas savo turto pavel
dėtojui. <-

Jaunas Rautas praeitomis 
Kalėdomis atvažiavo pas pus
brolį kunigą vakacijoms pra
leisti, ir čia jis, paklausęs kal
binimų apsidraudė savo gyvy
bę ant 25,000 dolerių.

Kelioms dienoms praslinkus, 
būtent, sausio 6, Rautas rašte- 
jaukuose, netoli nuo Montrea- 
lio miesto, su suvarytomis iš 
revolverio šešiomis kuhpkomis 
galvoj. Jo kūnas buvo suša
lęs. Palikti sniege prisakai ro
do, kad kūnas buvo^atgaben- 
tas automobily ir išmestas.

Kai po kiek laiko atidary
ta užmuštojo Raulo testamen
tas, pasirodė, kad visas jo tur
tas, kurs kas metai duoda 10 
tūkstančių pajam atbuvo užra
šytas kunigui Delormei kaipo 
paveldėtojui, o be to ir apdrau
dos pinigai jam užrašyti.

Kunigas Delormc tapo areš
tuotas^ ir pasodintas kalėjiman; 
teismo? tardymas parodys, ar 
tikrai jis yra savo pusbrolio 
užmušėjas, kaip prokuroras 
kad jį kaltina, ar ne.

E <ei*io ilžmuiįe j.ii

Budapešte.

BERLINAS, vas. 19.\— Su
žinota, kad du tikrieji Erberge- 
rio užmušėjai dabar gyvena per
tekliuje Budapešto viešbutyje, 
po apsauga Vengrijos valdžios 
ir monarchistų. Jie turi daug 
pinigų ir leidžia juoms šimtais 
tūkstančių visokiems niekams.

Leninas gal pasiliks namie.
LONDONAS, v. 17. — Na

riai Rusijos prekybos komisi
jos sako, .kad (Leninas veikiau
sia nedalyvaus Genoa ekono
minėj konferencijoj, kadangi 
darbininkai protestuoja prieš 
jo išvažiavimą iš Maskvos.

WASHINGTON, vas. 19. — 
Pamokinta buvusios baisios ne
laimės Kniskerbocker teatre, 
kur įgriuvo lubos ir palaidojo 
apie 100 žmonių, komisianierių 
taryba uždarė septynius teat
rus, du jų svarbiausius mieste, 
kuriuos inžinieriai pripažino rie ■ 
pilnai saugiais. i

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon suzviršum 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir Rūpinasi, kad da
vus kuog^eičiausia 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 TRIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandie# 
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

3210 So. Halsted St., Chicago, III.
\ Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Chicago, UI.
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Ko siuvimo pramonės 
bosai; nori*

Amerikos Amalgamertų siu
vėjų* unijos prezidentas Sidney 
Hillmanas gavo iš siuvimo 
pramonės “bosų” šitokį parev 
škimą, datuotą Cbicagoj vasario 
14, 1922, ir pasirašytą 
Komiteto pirmininko 
Meyero: r

“Mano Pone:
“Kiek laiko atgal 

rūbų manufakturininkai pada
vė jums memorandumą, kuria
me buvo išdėstytos visos tos 
sunkenybės, kurių kaip prak
tika parodė, turi pakelti manu- 
fakturintakai einant esamaja 
sutartim.

“Memorandume buvo išrė
dyta, kad nors pagal sutarties 
(su unija) dvasią unija turėtų 
nuoširdžiai bėndradanbiauti 
toje padėty, su kuria samdyto
jams tenka susitikti, vis dėlto 
jų pastangos pritaikyti biznio 
vedimą prie tų nepaprastų są
lygų, kurios tęsiasi jau dveji 
metai, ant kiekvieno žingsnio 
susitiko su trukdymais ir kel>- 
lutnais taip, kad ta sutartis viep
toj kooperavimo priemonės 
praktiškai virto tik’ spaudimo 
ir lėgalinių tekniškumų pa
būklu. 4

“DcM tokių varžymų iš uni( 
jos puses ir dėl neį)aprastai 
augšlų algų, kairios musų pra
monėj mokamos darbinin
kams, mes būtinai turiiąe da
ryti ką nors, kad manufaktu- 
rininkų našta palengvėtų ir 
kad jie turėtų tikrai to unijos 
kooperavimo, kurio tikėtasi 
darant su ja sutartį 1919 me
tais. Kitaip dabartiniai senti
kiai negalės tęs4įs.\ Kad išėjus 
iš dabartinės sinkios padėties 
ir kad siuvimo pramonė galėtų 
kiek nors pasitaisyti, mes turi
ni e statyt šitokių sąlygų:

“1. Pasirinkimas darbininkų. 
•Samdytojams turi būt grąžinta 
teisė patiems pasirinkti ir pas
kirstyti darbininkus visose tos 

•pramonės šakose,* idant tuc 
budu galutinai pašalinus keb
lumus ir darbo nenašumus, ko 
unija visai, nepajėgė padaryti. 
Darbininkų bandomasaD laikas 
turi būt pailgintas iki keturių 
savaičių.

“2. Disciplina. Samdytojams

Marketo

Chicagos

negali būt leista^ kad unija tai
kytų savo nariams discipliną 
ten, kur ji žalingai t paliestų 
samdytojo reikalus, Biznio ve
dėjai turi turėt pilną laisvę 
pirkti materijolą ir dalinai 
fabrikuotus gaminius, kaip 
ve dabar vartojamus “canvas 
fronts”, “rolle4 linlngs” ctc., ar
ba tokius gaminius, kurie pasi
rodytų rinkoj sutarties laiko
tarpiu; taipgi įvesti ir vartoti 
darbų palengvinamasias maši
nas ip kitokias įmones. ‘Visi 
apribojiniai maišyti , audeklus 
ir kartų storumą dėti turi būt 
pašalinti.

“5. Gaminių 
Taikymas nustatytosios

tarty turi būt padarpmos to
kios atmainos, kurios butų rei
kalingos, kad augščiau išvardy
tos priemones galėtų* duot vai
sių.

Kokį- atsakymų Amalgamei- 
tai davė į šitą siuvimo pie
menės bosų pareiškimą, žinių 
dar neturime. <

Angliakasiai.

nos ir darbininkų atleidimo iš 
darbo teise. • Vienintelis tos tei-

apribojimas.
— .. . - j « . . v. .. v j .vzkJ.vzO ,11 O i —

mos kirpimo skyriuose /turi, 
būt peržiūrėtas taip, kad paša
linus esamąjį dabar galioj ir 
penkerienis melams nustatytą 
išimties posmą. \ Kirpimo nor
ma turi automatingai veikti ly
giai tuomet, kai darbas suma
žėja, tirk pačiu darbymečiu, o 
kiekvienas atskiras kirpėjas 
turi būt apmokamas lygiai taja 
proporcija kiek jis darbo padar> 
ro, ne taip, kaip da^ar kad yra. 
Trimeriams turi būt įvestas 
mokesnis nuo gabąlo lygiai 
taip, kaip ir kitiems siuvėjams. 
Visos normos turi būt taip tai
komos ir vykinamos, kad fir
ma visados galėtų turėti na
šaus darbo ir iš silpnesniųjų 
darbininkų. , '

“6. Gabalo darbas. Samdytor 
jai turi turėt pilniausios laish 
vės įvesti ir išplėsti siuvimo 
dirbtuvėse darbą nuo gabalči. 
Jie turi visai pasilfuosuoti nuo 
tų laiką gaišinančių, keblių ir 
brangiai pareinančių metodų 
kainoms nustatyti;

“7. Valandos. Darbo valandos 
turi būt pailgintos 'taip, kaip 
pirmiair kad buvo, iki ketu- 
riašdt'šimt astuonių savaitėj.

“8. Algos. Ne vėliau kaip 
nuo gegužės mėnesio 1 dienos 
1922 m. turi būti padarytas vi
suotinis sumažinimas algų 2^ 
nuošimčiais tiek gabald darbui 
tiek savaitiniam darbui. '

“9. Įstaigose, kur mokesnis 
už' gabalo darbą yra peraugs- 
tas, palyginant'* su mokesniu 
kitose įstaigose už tolygios rų- 
šies darbą, turi būt atatinka
mai sumažintas;

“10. Mokesnis už švenčių 
dienąs ir vakacijas turi būt pa
naikinta.

“11. Galhlinieji 
tojai arba siuvimo 
riai turi ] 
globos.

Iš Illinojatls Anglių kasyklų 
savininkų draugijos pareiški
mų yr^ aišku, kad angliakasių 
streikas bus tikrenybe/' Jie 
tvirtina, J<ad' angliakasių algos 
turi būti nukapotos, nes nega
lima esą smgrįšti į normalumą. 
Ką sako apie tai faktai?

Žemiau paduotieji skait
mens paimti iš Illinojaus Ka
syklų ir Mineralų Skyriaus iš
leisto pranešimo apie anglių 
kasyklas, iš kurio galima gau
ti šiokia tokia nuomonė apie 
angliakasių algų “aukštumą” 
šitoje valstijoje.

Dirbamų dienų skaičius.
Vidutinis dirbamų dienų 

skaičius kasyklose. L
1919 m.,4920 m. 

išsiuntimui svetur 192
Vid. dirbamų djenų 
skaičius kasyklose 

vietos reikalams 138
Vidutinis dirb. dienų 

skaičius visose
kasyklose ..........160
Vidutinis mokamas užmoke- 

sni§ (I|linč>jau$ angliakasiams

176

148

angliakasys turi nusipirkti sau 
įrankius, kurie atsieina $30. 
Angliakasys turi taipgi pirk
tis paraką po $2.15 bertaimui; 
bertainio užtenka prišaudyti 
nuo 14 iki 20 tonų. Vidutiniai 
išeina 16 tonų. Per aštuoneli® 
metus- pasibaigusius, birželio 
20 dieną, 1920 m. 1,5.34 ang-

/F

Kl. Jurgelonisj
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

ą..-

tapo užmušti ir 14,400 I 
* sužeistieji vi<hitiniaij

liakasiai tapo 
sužeisti^ _______ #
sugaišino po 30 dienų, Kitaip 
sakar/t, vienas iš 54:6 buvo už* 
muštas ir keturi iš 23 sužeisti.

lllinoj aus sąlygos yra toly
gios sąlygoms kiekvienoj kitoj 
šalies* anglių kasyklų' apygar-

dbj. Kai kur jos yra dar aršes
nės. Bėt iš jų reikalaujama 
priimti žemesnes algas; Jei an
gliakasiui sutiks ant mažesnių 
algų dabar, tai toliau vėl jie 
bus verčiami priimti dar ma
žesnes, n<rs Amerikos kasyklų 
savininkai bekonkuruodamr su

Anglijos kasyklų savininkais 
priversti bus kapoti anglių kaU 
nas ir anglių kainas bekapoda- 
mi norės ir algas angliaka
siams kapoti.
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Missto ofisui 

127 N. Dearborn St, Room 1111-18 
L Tąl. Central 4411. Yrt. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8823 Sa. Halsted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiokvie- 1 
ną vakara, išskyrus utarriniRi ir 
ketvergą. Nadilioms nuo 9 Hd 12 r.

4

■ Puikiausia su J 
keliauninkais I 
apsiėjimas? 1 

Priprasti lle-t 
” tuviški val- 
m giai. ANCHOR - DONALDSON \

Yra musų a- 
gentas jūsų 
mieste ar ne- 
toliesia. Už- 
sisakykit vie- 

Į tų dabar.

yra liga
PRAVEDAMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSUOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO 

Per Southampton •
AQUITANIA — Kovo 21

j Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant kitoi Pritidvus
g Cunard laivo ir tuoj išplauks tiesiai į Memelį, kurį pasieks į 9 dienas, 

i 3-ios klesoš, pasažieriai užims kambarius po' 2, 4 ir 6 ypatas.
■ Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir-
■ , šininkų, kurie prižiuręs jūsų bagažą, pas portą ir kitus dalykus ke- 
H lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali
■ „važiuoti.

Speciales kainoš: iki Memelio $108, Kauno $109. Antro kabineto
■ $155, taksų $5.00.

I Riti išplaukimai*
Scythia .......................... Vas. 25
Cassandra iš Poi’Hand Kovo 
Algeria ..Z........................ Kovo

Per Angliją iki Ūbavo $110, taksų $5.
’ Laivakbrtės:' kabineto $130ų 3-ios klesos $103.50 taksų $5.

»

n
2
3

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų iutimas 
ir smarve pranyksta ųuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taipi 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo^ 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokių 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Į

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Ž2nd SI. kerti Leaviii St 
Trtepkone Caaal 2552.

4 1U 6 p» ptot? k !«• 
, 7 Dd 9 vakan.
J Veda visoklM bylia. rimiMB 
Veisimuose. Ekzeminavoja Abstrak- 

ir padirba viaokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus1, , N ataus, Fermas ir Biznius, 
skolina PiniguM ant pinno morge- 
zlauM ant lex<vų Mygą. •

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. La Šalie St. Room 324
TAI.: Central 6390

Valu 812 W. 33 St., Chicage.
Tel.: Yards 4681

pasižadėjimai elgtis lygiai, be 
diskriminavimų, su unijos na
riais. Visuose skunduos, kac 
samdytojas darąs diskrimina
vimų, įrodymų turi duoti patys 
darbininkai. Gynimas -už daly
vavimą darbo stabdyme neleis-

“3. Lygus darbo paskirsty
mas. šio principo taikymas tu* 
ri l)iit taip pataisytas, kad dir
bančiųjų jiegos butų derinamos 
su biznio padėtim, su gamini
mo atmainomis ir 
eisena, o taipgi su 
darbo, lengvinamųjų

“4. Biznio vedimo.... x
Uniios viršininkai neturi jokiu 
buiiu kištis į samdytojų pa* 
tvarkymus ir juos trukdyti;

pardavimo 
įvedimu 

įmonių, 
laisvė.

Miltinieji egzaminuo-
> inspekto- 

but išimti iš sutarties
I

12. Kiekvienoj naujoj su-

DR. A. MONTVID
Lietuvis gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 
. 1824 VVabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

RALTUOSAMERIKOCI
U LINIJA 9Broadvay, Neverk.NY Uf |
SėILIETUVĖ r

PĘfe hat^ur.gą,piu/ją 
/; / UEPOJU.

/i Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS
I ANT 2-hu 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
! POLONTA t.............. -........... Vasario 22, 1922 _

ESTONIA .......«.....................Kovo 8, 1922 g
TREČIOS KLASOS KAINOS J:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
—LIEPOJŲ $110.00

f 'Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 
L savo agento.

T

(i

m Saxonia — Kovo 7 — Bal. 18
H Caronia — Bal. 8 — Geg. 13
H Aųuitania ........ ;....... Vas, 28
■M t . ’ 'P *L‘

i

KojoS 8. W. B_
< ADVOKAT

ligydo kojha 
nuo iutlmo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekese.

Jeigu aptieka neįurštų, o nori- 
aite greit gauti tai rašykite ii* 

dirbėjams adresui

Blngol CAemicąl Co.,

2816 So. Michigan Avė., 
Chicago, J1L

r

■;

AR BIJOTE “FEO”?
^Paprastai atsiranda nuo mažo

' ŠALČIO
)

Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 
arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai. 
Sapomerdal

Jis sufaužis'slogas per naktį'ir jei

SAPOMENTOL
taip pat pasielgsite iš ryto, tuoja 
jausitės ir vėl gerai.
Sapomentbl

s SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsit patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c. '

Polo Chemical Company
• 2824 W. Chicago Avė.,

. CHICAGO, ILL.

1311 Berto. BaUding
70 West Monroe Street, Ckicsf*. 

Phone Central 2560
. R e z. 3203 So. Halsted Sf*.

Yarda 1615. Vai.: 6 Iki 0 imft.

TeL Haymarkat 8669
JOSEPH W. GRIGAIi 

Lietnrta Advokatas
Bambaris 806, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Aahland Avės 

yal.i nuo 9 iki 5 Ir mm 7 
iki 9 vakare.

GOLAN&GOLAN
ADVOKATAI IR PAJARftJAI 

1MB-7 127 N. Dearboni Si. 
Randolph 38H

MAURICE J. GOLAN 
Rm* 1102 S. A.bland RIvB 

Seeley 6671

^Tel, Bandoįjh* 2898 ~~ ’

A/ Aa SLAKIS A
Z ADVOKATAS

Z Ofisas vidumriestyj. 
^ ASyOCIATION BLDO. 
T> 19 So, La Šalie St.

Room 1308 
andog: 9 ryto iki 5 po plotą
Namų f ei.: Hyde Pait 8395

Phona Boulevard 6801
ANTANAS GREDUiKA 

įKofftraktoritt R . 
būdavote)**.

J^=DR. HERZMAN'^B
H BVBU08

Ptavlkni m MII Be. MalsMd BL

▼iaiKSHerai 
metu kai 
rmas ir

CTdyUjas. Bhi

Ciyda aitrias ir chranUkafl 
vyrą, matarą ir vaiką, pagal aaM- 
jaurias rtetodM SC-Ray ir Iritektal 
elektros prietaists.

Ofisas ir Labaratorijai 10C V. 
18th St.’, netoli Visk St.

VALANDOS) Mue 10-13 
Ir nuo 6 Ud 8 vai. vakarais.

' Dienomis: Ganai
I 811fi arba 857
I Maktimlsl Dražė! 
? 051 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8818 S. Halrtėd St. 
VAKi 0—11 ryta ir 8—9 vai. vak.

>

Tatapheaail

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

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

Tėmykitįe sekamas kainas:
Overkotai pb : $5,$10. $12.50, $15, 

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

$30 ir $35.
Yra ekstra'kėlinių:
Vyriškoš' išeiginės ir darbinės ke

linės po .$2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas bai^asi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ vvžti kitur, mes norime iš- 
pardu, v Ateikite anksti ir pasirin
kite kurnu dar\yisko yra. Užsiganė- 
dinimas\ gvarantuojam-as. Įsteigta 
1902. *

Atd'^li kasdieną iki 9 yal. Nod. Ud 
6 vak.

S. GORDON, 
1416 So. Halsted St

■■■ m.. ’ ■■,■■■■ , ' —■■■■■ ■■■. ■ -
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Te prado Lietaves 
/ r

žmonės ir tata

pataria Lietuvos
• « /

Bankai.

Siyskite per
NAUJIENAS
Pinfus
Lietavon 1 u

Siuskite per
NAUJIENAS
Pinigus
Lietuvon

Priims pinigus siuntimui Lietuvon;
Išdavinės čekius ir perlaidas;

' * t ’ .

Pardavinės Laivakortes;
Pardavinės Knygas; :
Pardavinės Naujienas ir prižiūrės jų platinimą 
Priims apskelbimus, spaudos darbus ir atliks 

kitus reikalus.

Nes tai yrą Naujienų taisyklė
Brighton Parko lietuviai širdingai kviečiami atlankyti Naujienų Brighton Parko 

Skyrių adresu 4138 Archer Avenue
' ‘ X ' • ,

West Pullmano lietuviai širdingai kviečianti aprūpinti savo pinigų siuntimo 
x reikalus Naujienų West Pullmano Skyriuje, 523 W. 120th St. ,

NAUJIENOS”

T* prato Lietuvos 
žmopta ir taip 
pataria Lietuves 
Bankai.

Naujienų Brighton Park Skyrius Atliks Sekamus Reikalus

BRIGHTON PARK 
\ G9 ——— / (

4138 Archer Avenue Telefonas Lafayette 7674

WEST PULLMAN
523 W. 120h t St. [A. Kartano Aptiekoj], Tel. Pullman 0169

Naujienų West Pullmano Skyr. Priims Pinigus ^Siuntimui Lietuvon 
ir Atliks Kitus Reikalus, išskyrus Pardavinėjimą Knygų

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 tokią įstaigą 
kaip Naujienos, kadangi Naujienos geriausia atlieka savo užduotį-; kadangi Naujienos visuomet turi didelį 
pinigų balansą Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke, kad užtikrina greičiausią pinigų išmokėjimą be abejo
nių ir atidėlojimų. Idant užganėdinus tą teisingą Lietuvos pageidavimą ir davus visiems lengviau? pasi-

• naudoti Naujienų patarnavimu, Naujienos atidarė savo skyrių ant, Bridgeporto, o dabar atidaro ir Town of '
LakeSkyrių. • -.v.. . . ■.
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The Uthiumiaa Daily; Nava

. i Kditoi fc Mrigaitflk

1739 B0.HALSTED ST., 
u CHICAGO, ILLINOIS,'

Telephona Roosayalt 85tti

Subscription Ratesi
18.08 per year in Gonada.

j |7JQ per year outaide of ChicagA.
|8.M per year in Chicage.

8c. per copy.
Entered aa Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, et tha Poat Office 
td Chfcago, III., andac tfu aa of 
March 2nd, 1871.

Hauiienoa eini kaadien, iiddriant 
Mdildlenius. Leidžia Naujienų Ban- 
drovi, 1789 Se. Halstod St., Chicago, 
Ilk — Telefonaei Jtooaeyelt 85M.

Chicagoje — paltui 
Metame . 
Pusei meti 
Trina minėdama

I8.D0
4.50
2.25

m 1.75
— 1J0

£Ncago> — pet MilttadMi
Viena kopija 
Savanai , , 
Minėsiu! t j

Suvienytose Valaity 
paltu:

Metama -, , .
Pusei mete - ■■
Trims mtaesiams 
Dviem minesiama 
Vienam minėsiu!

Bletuvon Ir kitur uiglm«faw 
z (Atpigtai

Metams . , -
Pusei mete ......_ r-_
Trinas minesiama - .... - 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Manoj 
Orderiu, kartu au užsakyme.

13 
18 
75

m Chlcagoj,

>7.00 
, , r-, 4.00 
■ , t , 2.00

l.W
.75

■r

4.50

kai atėmė beveik visą žemę, 
kuri aprūpindavo ją ^duona 
ir žaliomis* medžiagomis. 
Dirbtuvės užsidarė, pramo
nė ir prekyba sustojo.
x O šiandie ta šalis jau duo
da dešimtis milionų kronų 
badaujantiems Rusijos žmo
nėms! Vargšas vargšui, 
pasirodo, turi daugiais už
uojautos." , \

Bet kieno pastangomis ta
po sužadytą šita austrų sim
patija rusams? Socialde
mokratų pastangomis! 
badaujančios Rusijos šauk
smą atsiliepė pirmiausia 
Austrijos darbininkai, o tar
pe Austrijos darbininkų jo
kia kita partija arba srovė 
neturi įtakos, kaip tiktai so
cialdemokratai. , Austri j os
darbininkų unijose k^uni- 
stų šalininkų yra' ne dau
giau, kaip 3 nuošimčiai; li
beralų ir klerikalų šalininku 
apie tiek pat; visi kiti — so
cialdemokratais ir jų prita
rėjai. i >

O mūsiškiai “kairieji” 
nuolatos pasakoja, kad soci
aldemokratai esą tokie 
“bjaurybės”, kurie geidžia, 
<ad Rusijos žnjonės išmirtų 
jadu!

Austrijos 
darbininkų 
duosnumas

Ląikraščiai praneša, 
į Ameriką atvykęs Edgar T. 
^Vhitehead, Anglijos trans
porto darbininkų unijos at
stovas, badaujančios Rusi
jos šelpimo reikalu. New 
Yorke jisai turėjęs tuo rei
kalu pasikalbėjimą su darbi
ninkiškų laikraščių redakto
riais/ ' - -/■ 4

Pasakodamas apie tai, 
kaip įvairių šalių darbinin
kai šelpia Rusiją, jisai pa
reiškęs: , . •

“Bet Austrijos žmonės 
duosnųs! Pirmais dviem 
mėnesiais rinkimo aukų 
badaujantiems, jie sudėjo 
20,000,000 (dvidešimt mi- 
lionų) kronų! Gi Ąus- 
trijoj šiandien gyventojų 
randasi tik šešiymilibnai.”

kad

, Tai yra, ištiesų, pastebėti
nas duosnumas. Neužmirš
kite, kad Austrija yra bai
siai suvargusi šalis. Kuo
met sustojo karas, tai jos 
padėtis buvo t tokia sunki, 
kad ji buvo priversta prašy
ti aukų Amerkioje apsigyni
mui nuo bado. Iš tos šalies, 
mat, pergalėtojai-talkinin-

BESPALVĖ PARTIJA SU BE
SPALVIU PROGRAMŲ.

Tie patys įmonės, kurie per 
Kalėdas sutvėrė New Yorke va
dinamąją “Amerikos Darbinin
kų Partiją”, prieš tai per kele
tą metų skelbė, kad visuotinas 
balsavimas, parlamentai iif kito
kios demokratinės įstaigos 
“buržuaziniai * išmislai”. 
naujos partijos programe 
mes randame visai ką kitą.

Jisai ne tiktai pripažįsta vi
suotiną balsavimą, legislat liras 
ir administracijos įstaigas, o ir 
pataria darbininkams dalyvauti 
jose. “Amerikos Darbininkų 
Partija” jau yra pasiryžusi sto
ti šįmet į kongreso rinkimų 
kampaniją, ir pagamino tai kam
panijai “platformą”. Ve kaip ji 
išrodo:

esą
Bet 
jau

“1. Apsaugoti profesines 
sąjungas (unijas) ir apginti 
darbininkų teisę streikuoti ir 
laikyti savo sargybą (^kie
tus) laike streiko bent kurioj 
pramonėj.

“2. Tuojaus paskirti pinigų 
iš miestų, atskirų valstijų ir 
centralinio šalies iždo paleng
vinti bedarbių vargą...

“3. Versti, kad kapitalistai 
ir valdžios įstaigos laikytųsi 
savo pačių įstatymų apie as
mens teises ir kad taip pat. 
laikytųsi įstatymų, kuriuos

orgenizuoti darbininkai iško
vojo iš kapitalistų prieš karą.

“4. Ginti negrų teises ir 
lygybę.

“5. Sustabdyti ginklavimą
si į naujus karus.

“6. Ištraukti Amerikos ka
rines ir valdžios spėkas iš 
Haiti, San Domingo, Porto 
Rito; duoti nepriklausomybę 
Filipinų saloms ir Ramiojo 
Vandenyno (Pasifiko) sa
loms. * ' i . ' <

“7. Užmegsti prekybos san
tykius su Rusija ir pripažinti 
Sovietų Respubliką.” ('Paimta 
iš brooklyniškės “Laisvės.)
Atidžiai perskaitę šitą plat

formą, pasakykite: ar yra joje 
bent vienas punktas, po kuriuo 
negalėtų pasirašyti bile koks 
buržuazinis liberalas? x

Buržuazinis liberalas gal-but 
tiktai priešintųsi vieno arba ki
to tų punktų frazeologijai (sa
kinių formai). Trečiame punk
te jam, pavyzdžiui, gali nepatik
ti, kad yra kalbama apie “pačių 
kapitalistų įstatymus” ir apie 
“darbininkų iškovotus iš kapi
talistų įstatymus”. Vietoje ši- 
tjg-'žcritių jisai gal pasiūlytų pa> 
Sakyt,’ jogei reikia reikalaut, 
kad hutų pildomi visi įstatymai 
(apie asmens teises). ■■

Bet šitokia pataisa nėkiek ne
pakeistų to punkto prasmės. 
Nes, ištiesų, kitokių įstatymų jr 
nėra, kaip tiktai tie, kuriuos 
viešpataujančioji klesa davė ge
ra, valia, ir tie, kuriuos darbinin
kai iškovojo iš jų.

Liberalo širdžiai tečiaus butų 
labai malonu, kad platforma, rei
kalauja įstatymų pildymo (“lai
kymosi”), o ne laužynu. s

Taip pat visai ne priešingas li
beralams, bet šiaip gana įdo
mus yra 5-as platformos punk
tas. Jisai skamba: “Sustabdyti 
ginklavimąsi į naujus karus”.

Atsiminkite, kad šitas punk
tas buvo įdėtas į “Amerikos 
Darbininkų Partijos” platformą 
taip tik tuo laiku, kai Washing- 
;one posėdžiavo 
konferencija dėl ginklavimosi 
apribavimo, sušaukta preziden
to Hardinį^. Konferencijai su
sirinkus, visa komunistinė spau
da ir visi komunistų kalbėtojai 
šaukė vienu balsu, kad šnekos' 
apie valstybių nusiginklavimą 
arba net apie ginklavimosi su
stabdymą yra biauriausias hum- 
bugas ir apgavystė; kapįtalisti- 

“ mė j e visuomenėje, girdi, tokių 
dalykų įvykti negali.

Bet New Yorko suvažiavime 
tie patys elementai jau sako, 
kad ir jie stoja už ginklavimosi 
sustabdymą. Ir jie sako tai ne v I ♦ e
taipo ateities tikslą, < kuris gali 
būt įgyvendintas “darbininkų* 
respublikoje”, bet kaipo šios 
dienos klausimą, kaipo artimiau
sią reikalą! .

Vadinąsi, prispiaudė į šulinį 
ir atsigėrė iš jo. -

Socialistai irgi reikalauja, 
kad ginklavimąsi butų stabdo
mas jau šiandie. Bet kartu su 
šituo reikalavimu jie nurodo,, 
cokios atmainos turi būt įvy-

• ■ I
) * i. . ■ ■ •

, kai Washing- 
tarptautine

Šimto Nuošimčių 
Pa t r i j otas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

— - -------
A ■ :owr»):

Aidoblistai buvo nuslopinti visai Amerikos 
Mieste, bet socialistai, nežiūrint persekiojimų ir 
nuteisimų, vis dar tebedarbavos. Taipgi naujas 
pavojus brendo; sugrįžusieji kareiviai buvo pa
leidžiami ir daugumas jų buvo nepatenkinti, 
neva skundės dėl blogo apsiėjihfo su jais arini- 
joj, dėl darbų nebuvimo namie ir net dėl taikos 
sutarties, kurią prezidentas vedė\ Paryžiin. Jie 
sakėsi kovoję tam, kad padarius^iastiulil sveiku 
demokratijai, o čia jie padarę jį weikuj pelna- 
gaūdoms. Tai bitvo aiškus bolševizlrnrs<fr pavo- 
jingiausioj formoj, nes tie vaikinai išmoko var
toti ginklus ir nevisai galima buvo tikėtis, kad 
vienu rankos ^mostelėjimu jie galėtų patapti 
rymtininkais. t

Karo metu buvo" didelis darbininkų truku--

kintos tarptautinėje valstybių 
politikoje; nes be tų-atmainų 
yra negalima pergalėti tų ten
dencijų, kuriąs veda prie gink
lavimosi. O komunistų nulip
dytoji “Darbininkų Partija” sa
vo platformoje apie tai neužsi
mena. Nusiginkląyimo klausi
me vji užima grynai buržuazinę 
poziciją.

Jos šalininkai tečiaus gal 
pasakys, kad1 esąs tikrai ‘‘revo
liucingas” ir “darbininkiškas” 
paskutinis platformos punktas. 
Prekybos santikiai su Rusija ir 
pripažinimas Sovietų Respubli
kos!... Bet šitą reikalavimą 
ankščiaus, negu “Darbininkų 
Partija”, yra pastatę šimtai ka
pitalistinių ’ politikierių Ameri
koje (fniv. senatorius France iš 
Marylando ir kiti). Pripažint 
Sovietų Respubliką, kaip girdėt, 
sutinka jau net ir imperialistinė 
Franci jos vdldžia.

Šita aplinkybė, žinoma, neda
ro to reikalavimo blogu; bet]jos partijos?

jeigu jam pritaria buržuaziniai 
politikieriai ir imperialistnės 
valdžios, tai tikrai nėra pąmatb 
manyt ,kad jisai turi savyje ką 
nors pavojinga viešpataujan
čioms klesoms. t

Nieko todėl nėra nuostabaus, 
kad “Amerikos Darbininkų 
Partiją” sveikina ir “bustina” 
buvusis Jungtinių Valstijų vice
prezidentas,/Thomas Marshall.

Balsesnį programą, kaip tos 
“Darbininkų Partijos”, sunku 
butų ir sugalvoti. Bet jeigu ko
munistai ir “kairiasparniai” at
sižadėjo visos saVo “revoliuci- 
hės spalvos”, atsišaukdami j 
darbininkų minias; jeigti jie ei- 
pa į tas minias su buržuazinio 
liberalizmo obalsiais, — tai kam 
jie pravardžiuoja socialistus 
“kontr-revo'liucioiiieriais”, “bur 
žuazijos tarnais” ir panašiais 
epitetais — kuomet socialistų 
programas, yra nepalyginamai 
revoliucingesnis, negu tos nau-

Vilnius Hymanso Projektą 
Atmetus ė

r,;

f

Kaip skaitytojams jau žinoma, 
Lietuvos ministerių įkabinėtas 
atmetė Hymanso projektą, ku
ris norėjo išrišti lietuvių-lenkų 
ginčą tuo budu, kad Lietuva 
gauna Vilnių, bet už tai įeina ji 
su lenkų valstybe į “artimus 
santykius” t. y. sudaro su len
kais ekonominę, nrilitarinę, po
litinę ir kt. konvencijas, vienu 
žodžiu “.pirkdama” iš lenkų Vil
nių, Lietuva moka jiems už 
tai savo kailiu, savo nepriklau
somybe. Tokia prasmė IIymanz 
so^ojekto trumpai ją suglau
dus. Lietuvos valdžia tox pro
jekto negalėjo neatmesti, jis 
įžeidžia musų tautos garbę, jis 
daro mus lenkų vergaįs. Lietu
vos Steig. Seimas savo "posė
dy) 22 gruodžio 1921 in. pri
tarė valdžios nusistatymui, tuo 
pat, reiškia,, a įmesdamas Hy
manso projektą.

Kįla klausimas, kas gi bus su 
Vilnium Hymanso projektą at
metus? Lenkai skelbdami sau
sio 8, 1922 m. rinkimus į. 
“Vilniaus” teigiamąjį Seimą 
savaime lyg jau į šį klausimą 
atsako. Iš kitos pusės vėl Lie
tuvos valdžia atmesdama Hy
manso projektą, anaiptol neal-; 
sisako nuo savo teisių į Vilnių,

protestu į Tautų Sąjungą ir di
džiulės Europos valstybės. 
Protesto notoj gruodžio 21 d. 
1921 m. tarp kitko pasakyta: 
“Lietuvos Respublikos Valdžia- 
griežčiausiai protestuoja prieš 
visas lenkų valdžios pastangas 
išspręsti Vilniaus krašto klausi
mą vienpusingai, iškreipiant 
ginčijamo krašto gyventojų va
lios apsireiškimą ir iš kalno 
reiškia, kad jei ir įvyktų Sei
mo rinkimai, lai ji laikys juos 
neturinčius jokios reikšmės.”

mas ir kai-kurios stipresnės unijos kainų k į tina u 
pateisino didesnių algų reikalavimą. Tas Pre
kybos Skyriaus ir Pirklių bei Išdinbejų Draugi
jos nariams, suprantama, nepatiko ir dabar jie 
matė savu progą panaudoti šituos sugrįžusius 
kareivius streikams laužyti ir darbininkų orga
nizacijoms ardyti. Jie. pradėjo organizuoti ka
reivius šitam tikslui; Amerikos Mieste Preky
bos Skyrius paskyrė dvidešimts penkis tūkstan
čius dolerių ištaisymui jiems klubruimių ir kuo-
met tramvajininkai sustreikavo, sugrįžusieji uni
formuoti kareiviai važinėjo traihvajais.

Buvo vienas senas kareivis pavarde Sidnis, 
kuris priešinosi šitam jirogramui. Jis leido 
laikraštį “Kareivių Draugą” ir savo Jaikrašty 
pradėjo .protestuoti prieš draugus veikiančius, 
kaip jis sakė, streiklaužiais. Pirklių ir Išdirbejų 
Draugijos sekretorius tpa^vadiųo jį pas save 
ir bandė jį painokinti, 1x4 jis varė toliaus savo 
vajų .ir Gofės biurui buvo pavesta darbas^ jį už
daryti. Petras, n<frs jis pats negalėjo tame da
lyke dalyvauti, buvo vienu tų, kurie vedė jį už 
kulisų būdami. Į Sidnio leistuvę jie ėmė kišti 
šnipus ir privarė jų liek daug, kad ištikroIbu- 
vo juokai; buvo juokiamasi, kad šnipai toj leis
tu vėj viens kitam ant kojos užmina. Sidnis 
buvo biednas ir neturėjo gana pinigų laikraš
čiui leisti, lodei jis priimdavo kiekvieną sava-

jiems

Iš čia išeina, kad rinkimai, vis- 
tiek kokiu “apsisprendimo” ’ ir 
“žmonių valios išreiškimo” 
ploščiu lenkai nesistengtų ap
vilkti, Lietuvos valdžios nebus 
pripažinti. Neabejotina, kad 
tų rinkimų nepripažins taip pat 
nė Sovietų Rusai. Jie tai darys 
ne iš meilės Lietuvai, bet iš po- 
1 itinių išskaitliavimų,
daug geriau juk turėti kaiini- 
nystėj nedidelę Lenkija, su to
kia visados greičiau galės jie 
“susikalbėti,“ kaip su “Polska 
od moi’ža do morža.”

Dar svarbiau tai Prancūzi
jos ir Anglijos , nusistatymas 
tuo klausimu. Įsižiūrint į ne
tolimos praeities Anglų politi
ką Lietuvos klausime, matome, 
kad ji daugiau už kitas valsty
bes yra rodžius mums simpati
jos ir, antlfr, Anglai leisdami
Airiams tverti savo valstybę, 
negi gali ne.prijiažin.ti Lietuvai T* i ..
sostinę. Anglai yra jau nekar
tą reiškę savo pažiūras tai, 
kam turi prigulėti Vilnius. Dar 
laike lietuvių-lenkų- derybų 
Briuselyj gegužės mėn. 1921 
m. L. George Anglų parlamen
te pasakė, kad Vilnius turi pri
klausyti Lietuvai. Išeinant»4s 
šių samprotavimų reikia ma
nyti, kad Anglai “Vilniaus Sei
mo” nepripažins. Lieka dar 
Prancūzija. Ji niekados nebuvo 
Lietuvai prietelinga. • Ji buvo
te yra dideles ir galingos Len
kijos šalininkė. Iš to savo 
nusistatymo ji koordinuoja sa-, 
vo politiką Lietuvos klausimu. 
Aš čia neliesiu priežasčių ta
kios Prancūzų politikos, nes ta'i 
atitolintų mus nuo temos. Gal 
geriausia išreikš Prancūzijos^ 
nusistatymą Vilniaus klausi
mu neseniai Briando organe

‘L/Edair” lilpęs straipsnis “Tą 
kartą bukime energingesm”; 
jame rašo: “Prancūzija vie- 
niiitelė šalis, kuri gina Lenki
ją ir ypač prieš’ L. George, ku
ris porėjo pagrobti jaPDancigą 
ir Aukštosios Silezijos dalį. 
Vokiečiai veda savo agitaciją 
Lietuvoj ir jei kartą Lietuva 
gautų Vilnių ar Vilnius taptų 
autonominis, tai Lenkija išlai
kyti negalėtų, kad nepasiprieši
nus Vokiečiams (supr. Lietu
viams). Juk tai Vokiečių Ura
chas viešpatauja Lietuvoj, tąi 
puikiai žino>prancūzų ir anglų 
karininkai, bet Lloyd George 
nenori apie tai net girdėti ir 
suprasti. Reikia, kad Prancū
zija kiškiai .pasakymų ko nori, 
kad dar karią mes būtumėm 
apsaugoti nuo Vokiečių laimė
jimų. Želigovskis prašo, kad 
butų plebiscitas — ir kas gali 
jam atsakyti, nelaužant Versa
lės taikos sutarties principų?”

Kuris iš tų nusitatymų, L. 
George ar Briando laimės Vil- 
nįims klausime, parodys neto- > 
Įima ateitis. Imkime, bloginu
siame atsitikime, kad “Vilniaus \ 
Seimo” sprendimai (taiid tie 
'sprendimai bus Varšuvos norų 
išreiškimas, iš anksto galima 
numąnyt), Prancūzams palai
kant; bus pripažinti Anglų ir 
kitų valstybių. Ar galimu tada- 
skaityti, kad Vilniaus ' likimas 
jau ant visados bus išspręstas 
ir kad tuo lenkų-lietuvių gin
čas pasibaigs? Anaiptol! Kad 
tas sprendimas turėtų galios 
kol Europoj viešpataus prancu- 
zų-lenktį durtuvai, abejoti ne- i 
priseina. Atsimainius politinei1 
situacijai, — o to greitai gali
ma laukti, — Vilniaus klausi
mas butų ir vėl aštrus ir aktu
alus.

Kad Vilniaus ^roblemoš' iš
sprendimas įgautų pastovumą, 
yra tik du budai ,tą klausimą 
rišti. Vienas —jėgos, ir ant
ras — susitaikinirųo, nusileidi
mo, kurį jų lenkai pasirinks, 
parodys ateitis. Jėg4 lenkai 
yra jau prieš Lietuvą vartoję, 
būtent, Želigovskio avantiūra. 
Jei tada jiems butų pavykę vi- ' 
šai sunaikinti musų kariuome
nę, jiė nebūtų pasitenkinę vien . 
Vilniaus užėmimu, jie butų 
siekę Kauno, Ukmergės, Paną-*' 
vėžio ir tt. Širvintų .ir 
čių mūšiai įtikino lenkus; kad 
jėga užkariauti Lietuvą netaip 
jau lengva, kaip kad lig tąni 
laikui lenkų valdančiose sfero
se buvo manoma. Antra, Širvin
tai ir Giedraičiai mums patiems 
Įiarode — pamokino, kad dau
giau reikia kreipti domės į 
kariuomęnčs sustiprinimą, kad 
kovoje su lenkai^ mes turime 
pasitikėti 'tik savim ir kad 
musų kariuomenė merą taip 
menkute, kaip lig tam buvo ma 
noma. Pamatę, kad karo jėga 
Lietuvos paimti negalima, o 
geruoju Lietuva su lenkais su
sidėti nenori, jie lenkai visu 
smarkumu ir iš visų pu<įų pra
dėjo vėl “spaudimo” ir ”izo- 
liacijos” politiką prieš Lietuvą. 
Prieš -dvi-tris savaites lenkai 
l>askyrę naują atstovą Latvijai,

kuo- 
vals- 
jure. 
į tų

kuris atvykęs į Rygą užgiedo
jo ^eną giesmę apie Pabajtės 
Valstybių Sąjungą su Lenkais ir 
be Lietuvos. Lietuvą jis pata
rė “draugišku spaudimu” pri- 
versti į tą Sąjungą prisidėti. 
Tuo budu lenkai vėl pradeda 
prieš Lietuvą tą pačią politikos 
akciją Pabaltės valstybių tar
pe, kurią jie varė ten prieš me
tus; tada jiems truputį'sekės; 
ar Jūrės jie pasisekimo dabar? 
Abejotina. Latviai ir kitos Pa
baltės valstybės turėjo jau pro
gos pažinti lenkus ir išsiaiškin 
ti jų imperialistinius norus ir 
neduos savęs apgauti.

Antra vieta, kur lenkai pina 
Lietuvai kilpą, yra Klaipėdos 
kraštas. Tas kraštas, sulig 
Versalės taikos sutarties, yra 
atskirtas nuo Vokietijos ir tu
ri būti atiduotas Lietuvai, 
met ši pastaroji didžiųjų 
lybių bus pripažinta de 
Nesenai lenkai paskyrė
kraštą savo atstoyą, buvusį len
kų pasiuntinį Viennoj, sako, vie
ną geriausių lenkų diplomatų. 
To garsaus diplomato dalbai 
pradeda aiškėti. Po kiek laiko 
jam atvykus, susitvėrė nauj; 
srovė-partija “Arbeitsgemęinsc- 
haft”, kuri stato savo tikslu 
padaryti iš Klaipėdos krašto 
“nepriklausomą valstybę” len
kų tėviškoj globoj. To ir ga
lima buvo laukti. Lig šiol len
kai ipmns grasino: “Nenorite į- 
eili su mumis į artimus santy
kius, negausite Vilniaus”. Tas 
mus neišgąsdino. Dabar jie 
mums sakys: Įeikite su mu
mis į artimus santykius, gau
site Vilnių ir padėsime/jums 
^auti Klaipėdą”. Nepavykus 
sujungti Lietuvą su Lenkija Hy
manso projektu, kurį pradej£ 
prieš Lietuvą “draugiško spau
dimo” politiką, tik šį kartą ne 
tam, kad priverstų ją įeiti į Pa
baltės Valstybių Sąjungą, apie 
ką kalbėjo lenkų atstovas Ry
goj, bet tam, kad Lietuva at
eitų į Lenkų imperializmo glė
bį. Tos visos lenkų pinklės 
neturi mus išgąsdinti, lygiai 
kaip neišgąsdino Želigovskio 
puolimas 1920 m. šią_lenkų ata- 
ką-puolimą bukime prisirengę 
atmušti, atmindami, kad lai yra 
paskutinis “musys” lenkų-lietuZ 
vių ginče. Lenkų-prancuzų im
perializmui, nuo kurio darosi 
tvanku visoj Europoj, dygiai 
taipjkaip 1913 met. nuo vokie
čių bromruoto kumščio, ateis 
galas greičiau negu daugel kas 
mano. Aš neabejoju, kad len
kai, išmėginę visokių spaudimų 
metodus ir matydami, kad tuo 
negalima priversti Lietuvos į- 
eiti su jgis į “artimus santy
kius”, pasidarys mums nuolai- 
desni, kol jiems neišmuša dar 
dvyliktoji valanda. *

Pastabėlės

norį darbininką, kuris tik pasisiūlė. Ir Golė 
pasiuntė jam savanorių užtektinai — ne ma
žiau kaip septynis — vienas Sidniui knygas ve
dė, kitas padėjo išsiuntinėti, .du pinigus rinko 
darbininkų unijose^ kiti kas dieną ar kas antrą 
užeidavo patarimtį duoti. Ret Sidnis varė toliau 
savo programą vainodamas Pidklių bei Isdirbė- 
jų Draugiją ir vainodamas valdžią už nedavi
mą ūkių ir darbo kareiviams.

riuos Europos laikraščių vardus, kuriems re-> 
daktorius galįs pasiųsti pavyzdinius >savo laik
raščio numerius, šįtas laiškas tapo pabustas 
Sidniui; ant .rytojaus Jonas nuėjo pas Sidnį ir 
t^ parodė jam laišką. Jonas paaiškino, kad fai 
esą darbininkų laikraščiai ir jų redaktoriai be- 
ąbejo norėtų žinoti, kokie yra Amerikos karei
vių jausmai po karo. Sidnis sėdo rašyti laišką, 
p Jonas atsistojęs šalę pasakojo jam kas rašyti: 
‘^Mano buvusiems ginklų priešams siunčiu bro-

Kariuomenės arklius ir mu
lus dabar šeria rfouja slčgto 
pašaro forma, kuri išspręsian- 
ti kariuomenės gyvulių šėrimo 
klausimą ekspedicijose, arba 
karo metu.. Pašaras suslėgtas 
į plytas susideda iš geriausios 
rūšies avižų apie su 13 nuoš. 
nendrinio cyrupo. 
plytoj yra 4 svarai
šituo pašaru dabar daroma iš
tyrimai Jungtinėse Valstijose 
'Koris Robinsone, Sam Housto- 
ne ir Bliss’e, Vokietijoje Kob- 
lenze, kur Amerikos kareiviai 
stovi, ir Kanalo Zonoj. Valdžia 
nupirko/šito pašaro • 20,000 to-

Kiekvienoj 
avižų. Su

Vicnas Gofės “po marška veikiančiųjų” 
tai buvo techninis žodis pavadinti tokiems kaip 
Petras Gudžas ir lYžiovas Angelas —• vadinosi 
Jonas. Šitas Jonas vadino save % “filosofiniu 
anarchistu” ir tarėsi esąs raudoniausis Raudo
nasis Amerikos Mieste; /gis būdavo atsistos ra
dikalų susirinkime, paklaus kalbėtojo ir gundo 
jį nateisinti. gvoltą, sukilimą ir “masinį veiki
mą/’ Jei jis atmetė šitas idėjas,jlai Jonas išva
dindavo jį “nerugėliu,” “bespalviu socialistu,” 
ar “darbininkų mulkintoju.” Kiti susirinkusieji 
būdavo ploja .ir tokiu bpdu Gofės tarnai mato, 
kas yra tikraisiais Raudonųjų pritarėjais.

Petras seniai įtarė Joną; dabar jį ^pasiuntė 
pasimatyti su juo American House viešbučio 
kambary nuiii. 427 ir abiem drauge padaryti 
sąmokslą /n-ieš Sidni. Jonas parašė laišką, bu
sią nuo Zokicčio “draugo,” paduodamas kffiku-

lišką pasveikinimą ir linkiu jums, broliai, nau
joj koperatinėj valstybėj, kuri bus” — ir tt. 
paprasta tarptautinė plepalienė,- kurią visi ši
tie agitatoriai diena dienon plepa ir kuri pilasi 
jiems iš po plunksnos automatiniai. Sidnis pa
siuntė tuos laiškus su pavyzdiniais laikraščio 
numeriais, o Gofės biuras pranešė pašto valdy
bai ir toji jo laiškus sulaikė. Knygvedis, vienas 
Gofės šnipų, nuėjęs pas fedei’alį teisininką, su
dėjo prisioką busią Sidnis suokalbį darąs su 
priešu karo metuačiū tam buvo išduota pri
sukąs ąreštuoti ir laikraščio lejstuvąje lapo pa
daryta krata; skaitytojų sąrašas tapo konfis
kuotas, o visi kiti daiktai suversta kambariuose 
vidury aslos.

(Bus daugiau)
[ I. .

nų.

-Mokslininkai besirengdami 
važiuoti Brazilijos raistus tyri
nėti apsirūpino dųlkešaujais 
pištalietais. Šiluos pištalietus 
jis panaudos aukštai skrai
dantiems vabzdžiaųis nušauti 
prie .kurių jie negali prieiti su 
tinkleliu. Mokslininkai pasiima 
2,000 granų chininas ir žada iš
tirti pelkes anapus Doubt upės, 
kur jie gaudis ir rinks dar 
neturimus zoologijos speoime
nus Jungtinių Valstijų mokyk
loms.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”-
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Siūlomasis Kongresinis programas.

namie. Valdžios' nusisjatymas .prie šalies ginkluotos pajiegos 
prie dėmokratų ir republikonų darbų, kurių tikslai žmonėms 
valdymo buvo tas pats nuo ’ yra visai rvęžinomi. > 
1898 m. Kiekvienos administ-/ 
racijos buvo nusistatymas rem
ti didžiuosius banktis ir Ameri
kos indėlininkus, turinčius rei
kalų svetur, tarnaujant jiems 
kaipo policinė-jiega, ginanti jų 
tarptautinius finansinius reika
lus. . ,

tapo 
Irus

iai po jų Partija, atstovam ' to apygardose unijų susihinki- 
i Į mai taipgi yra draudžiami, ši- 

visuomenės aiškinimas' ir , tie nelemti puolimai Meipcnta-
- . - v •• • * • _________________________________________

Jungtinių Valstijų Socialistų jai kaikuriose apylinkėse 
Partija atsišaukia į darbo žmo- sumušti ir išguiti. Plieno 
nes, . . _
jauti jų gerovę. Jos programų 
yra ' 
nustatymas to, kas žmonijai 
darytina, norint prašalinti nau-

riniausiu teisių, laimėtų šimt
mečių pasišventimu, negalima

jovinių tautų puolimų, ar jų su- leisti be tvirto pasipriešinimo.
šalies darbininkams yra gyvo 
reikalo dėtis prie Socialistu 

gamybos' įstai- ' Partijos pajięgų ir sulaikyti 
patampft k(>n>(>- despotiškijją «alj«>ę'kliudančią 

ruota galinga savininkų klasės, nuomonių išraiškai, viešiems su- 
mtosavyibe. Didėsės jungtinės sirinkimams, darbininkų spau- 
pramonės valdo mijionų žmo-Idai ir organizacijoms, 
nių gyvastis. *

Šita sparti valdymo centruo
ta nepaeina iš blogo savininkų 
noro. Didieji praeities ir da
barties šimtmečių atradimai ir 
išradimai padidino musų jiėgą 
turtams gaminti. Pilnam šitos 
jiegos vartojimui atsirado 
didelės^ kapitalo organizacijos. 
Smulki dirbtuvė ir smulki pra
monė turi užleisti vietą didelei. 
Lenktynės pamažu užleklžia 
vietų korporuotai organizacijai 
ir kontrolei.^ Šita kryptis yra 
neišvengiant mašinų, garinės 
bei elektrinės pajiegos ir orga
nizacijos gadynėj.

Bet korporuotasis valdymas 
ir kontroliavimas leidžia kla
sei sumonopbJinti' didžiausius, 
pramoninės pažangos 
mus. Į didžiųjų musų 
ninio gyvenimo ponų 
sueina baisus pelnai, 
kova tarp pramonės savininkų 
ir tų minių, kurios pramonėse 
dirba.

Tokiu lAidu naujovinė xJsuo‘ 
menė užsikrečia pramonine li
ga. Dvi didžiosios klasės sus
toja prieš viena kitą, pramo
nės savininkai ir pramonės dar
bininkai. šita kova ver^a dėl 
algų ir darbo valandų. Naujo- 
vinė pramonė auklėja šitą ne
sulaikomų susirėmimą. Užbaigs 
jį socializmas. Didėsės pramo
nės iš mažos gyventoju mažu
mos rankų turi pereiti į rankas 
tos šalies, kuri bus minių su
organizuota ir valdoma ir iš
reikš valią'visų.

Besirengdami prie šitos pa
matinės permainos ir eidami 
prie jos kaipo galutino tikslo, 
mos matome 
stovi 
mai. 
šitai 
blogybių, ir pramonės pairtuvės 
turtų, reikalaujantį greitų ir 
aštrių vaiskų.

Politiniai kaliniai.
dvaras pasibaigė daugiau kaip 

treji metai tam atįal, bet dide
lė daugybė žmonių vis dar te
besėdi valstybės ir valstijų ka
lėjimuose už taip vadinamus 
karo laiko prasižengimus. Pap
rastai šitie “prasižengimai” 
yra paprasta išrąiška pasiprie- 
šjnimo karui, arba darbininkų 
unijos veikimai karo metu. Ka
liniai buvo teigiami nenormalūj 
ūpo ir prietarų atmosferoj ir 
tapo nežmoniškai sunkiai nu
bausti. i •'

Pilnos ir greitos amnestijos 
reikalavimas visiems tokiems 
politiniams kaliniams, yra vie* 
na pirmutinių musų rūpesčių^ 
Kada virsta pavojinga pilie
čiams išreikšti priešingą nuo
monę ekonomijos ir politikos 
Įgausimuose, tai piliečių teisės 
tampa tik farsu ir .monais, vi
suomenės pažanga būva sustab
doma ir žmogaus protas būva 
troškinamas bailės ir vergišku
mo atniosiėroje. Politinis per
sekiojimas pradėtas' karo me
tu ir tęsiamas toliau po karo 
loginai veda į atvirą* klasinį 
persekiojimą ir priespaudJą 
normaliniu laiku* Mes atkrei* 
piame domę organizuotų dar
bininkų į šitos pragaištingos 
krypties pavojų jų pačių ko
voms. - r / k

Amatinių unijų organizuoto-

naikinimą. ,
1’riv-n-tir.is gamtojj 

dynias, dideses 
gos, sparčiai

nuosavybe.

patogil- 
pramo- 
sterbles 
Įvyksta

kad prieš mus 
dideles svarbos klausi- 

Pasaulinis karas, paliko 
šaliai ištikimą’ politinių

Amerikos įdėliai į ganykla^ 
žibalo žemes, anglies ir minora- 
lų žemes, gelžkelių vedimą ir 
kilus „užsienio verslus traukia 
paskui save Jungtinių Valstijų 
kariuomenės ir laivyno jiegas. 
Valstybės skyriaus nusistaty
mas yra remti bankininkų 
indėlininkų reikalavimus. 
likilcoxn£k-s si 
nusistatymo

ii*
Pa-

_ Šito
buvimą nuvedai

Socialistų Partija protestuo
ja vardu tų tūkstančių, kurie 
gali būti paaukoti šitam impe
rialistiniam nusistatymui. Ji 
reikalauja, kad jokia karas ne^ 
butų skelbiama privatinių in
dėlių apsaugojimui,- ar' atjieško- 
jiniui. Ji reikalauja to nusista
tymo, kadi visi indėliai užsie^(
niuęse butų dedami einant įs
tatymais tos šalies, kurioje.pi
nigai yra indedami ir indėli
ninko paties atsakomybe. X

Kaipo/ įmonės, vedančios prie 
pramones ir tarptautines pre
kybos atnaujinimo, mes reiku- 
kiujam greito pripažinimo Rū- 
Įsijos ir suntykių ‘.it-
naujinimo su Rusijos žmoni*--

mis. Kol Rusijos žmonos ir di
deli Rusijos turtai yra izoliuo
jami (atskiriami) nuo likusios 
pasaulio dalies, tol negali butą 
tvirto pastovumo naujovinia- 
me pasauly.

1 šmotas, dvigubas
' regėjimas

DUBELTAVI
AKINIAI

Nieko neimame už egza- 

minavimą, Specialiai, Se- 
. rėdo j ir ketverge.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708
, Baigusi Aku
šerijos kolėgi 
ją; ilgai1 prak
tikavusi Penn 
silvaftijos 
pitalėse. 
sėkmingai
tarnauja prie 
gimdinvo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kalvose mo
terims ir mer
ginoms.

hos
Pa- 
pa-

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 Centai "už 100 aiik. 

.arba
182 auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

Dr. A. R. Blumenthal
A.Įeit/ Specialistas

4049 SO: Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Militarizmas.

Visose iiaujovinčso šalyse 
pažangesnėses organizuotų dar
bininkų dalys atsidėję kovojai 
su militarizmo pavojum. Mili
tarizmas yra nesuderinamas su 
žmonių gerove apskritai ir 
darbįninkų gerove. ypatingai. 
Jis kejia spėkas ir užkariavimo 
troškimą. Jis užteršia visą ša
lies visuomenes ir švietimo gy
venimą klaidingas idealais. Jis 
auklėja militarininkų gaują, 
kurios vieninteliu troškimu yra 
karas sukelti. Jis siekia prie 
pilietinės valdžios galybės už
griebimo. Jis garbina spėką ir 
apskritai yra nusistatęs prieš 
darbininkus visose jų kovose 
dėl geresnių sąlygų.

Socialistų Partija įsako savo 
kandidatams priešintis visuoti
nai karinei tarnybai, nuolati
nėms armijoms ir dideliems lai
vynams. Prityrimas mokina, 
kad jie reiškia karo tikrumą, 
žemių išpustijimą, namų išnai
kinimų, baisias skolas, reakci
jos kilimą namie ir baisią ne
apykantą žmonėms svetur. Suy 
naikintasis pasaulis sverdėda
mas po baisiomis skolomis įau- 
kte šaukia pijieš militarizmą. 
Darbo žmonės visose šalyse su
teikia ilidžiiausiiyapštį žmoginių 
aukų ir ant jų uždedama sun
kiausia karo našta.

Užsienio politika.
Karas pasodino ant sosto 

perialistinio i 
Jungtines Valstijos

im- 
užkariavimo ūpą. 

i išsirutulojo

ribinėse Jfurose, galybę loty
niškoje Amerikoje, \ Paoifiko 
Vandenyne, į galybę trokštan
čių išnaudoti šalis visame pa
sauly.

Per dvidešimtį metų Jungti* 
•nių Valstijų užsienio politika 
griežtai ir baįsiai pakitėjo. Pa* 
iiamos Zonoje^i laiko, Euorpos 
kalba tariant, ‘‘Karimos Kolo
dijų,” valdomą gOvernoro. Jii 
užgriebė Panamos juostą Ame
rikos karo laivų kanuolcmis. 
Ji rėmė finansinį imperializmą 
Haityje ir Santo Domingoje, 
nuvertusi šitų šalių respubli
kas ir valdymą jas ginkluota 
spėka. Ji nuolatos grūmojo 
Meksikai. Per ištisą gentkartę 
ji kontroliavo rinkimus Nika- 
raguoj. Ji palaiko protektoratą 
Kuboje. Po dvidešimties metų 
nuolatinių nepriklausomybės ža
dėjimų Filipinams, ji dar vis 
tebevaldė tas salas.

Jokia šalis negali valdyti 
ginkluota spėka svetur ir grū
moti savo silpnesniems kaimy
nams, nepa tapusi despotinga

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Aldą Specialistu

Įtempimą, kurisPalengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so Trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka i teisingai alinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned, 10 iki 1 p. p. 
1653 W. 47th St. TeL Blvd. 9660.

Dvigubos 
stampos 

Utiarninke

1,200 Vyrų Kelnių apie už i
Gerai padarytos — gerai, devėsis — ir ge

riausia už viską, galima sutaupyti.
Augusių ir jaunų vyrų 
kelinės; padarytos su- 
atlapais ar su lygia pa
žengia. Atmainingo sty- 

' liaus ir materijos, vil
nonės ir mėlyno sard- 
žiaus; dydžio nuo 28 iki 
42; specialiai S1.77
Vyrų kelinės iš švel
naus worsted chevio- 
tos, kašmierio flaną- 
lio; visokios spalvos, 
corduroy ir icemens 
kelinių. Miera nuo 
28 iki 44 storio ; speci
alė kaina pardavimo

/ tiktai . $2.44 
Vyrų kelinės, padirb- / 
tds iš geriausiu, švel^ į 
niausiu vilnonių wor- 1 
stetų ; daugybės par- ' 
davimui nuo $10 iki 
$12; storio nuo 38 iki 
50 colių, tik $4.66 1

Vyrų kelinės, extra ge
ros petrinos, strižuotos 
worstedfe, juudo( thibe- 
to, franeuziško užpaka
lio ; švelnaus' importuo
to flanelio’, mėlyno, ru-' 
do ir žalio; jaunų vyrų 
storio iki 38, augusių 
iki 44' $3.55

PASIRŪPINKIT LOTA
o mes pastatysim xjums namą ar flatą ant labai lengvų ir patrau
kiančių išlygų; mes imame tik aprubežiuotą skaičių kontraktų ant 
gegužės mėnesio. Patariame susižinoti su mums tuojaus. Rašykit 
mums šiandien ar kreipkitės':

Chicago Home Con$truction Cp., x
14'Washington St. '

KRAUSTYKITES GEG. 1-mą
•M, y-

• I savo nuosavų namą, gražiausioj Brookfield Manor, tik 27 minutos 
į vidurmiestį, prie C. B. & Q.; 5 Kambarių modemišką bungalow ant* 
loto 30x125 pėdas, tik už- $4,300. Išlygos'— $250 cash, likusius kaip' 
rejpta. Rašykit mums šiandien ar kreipkitės:

Chicago Home Constrliction Co.,
14 W. VVashingfon St.

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

laivakortes į visą pasaulį, 
namus, žemes, farmas ir bondsus.

666 W. 184h
Chicago,

1 z OFISAI:
St. 1'439 ’ S. 49th Court, 

Cicero.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros Uratus į savo namą dabar. Kąina stebė

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n ė.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1895, Chicago, III.

TA* IjittU ,
for LitUellb' Saule' nudegus nosį

Vartok apačiai šaldančio

^Lengvai gydo, greitai ir 
• antiseptiškai.

T. Pullman 5432

i. SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru-^ 
patingai prižiu-' 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St,.

Chicago,. III.

$7.75
dubeltavi lensai sudėti vie

nam šmotiin, tolyn matymui ir ar-., 
ti. Rėmai 12 karatą’ paauksuoti.
Pažymėtinai žema kaina už tokios 
vertės akinius. Bus pritaikyti' 
prie akių gero optemistro musų 
moderniškame, gerai įrengtame 
egzaminavimo kambaryj.

tu. . ................................. ....... ■ ■■ m-J

Yra 
t

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

Tel. Boulevard^ 6437

lte“Spešelai” 
bet didžiųjų ir senųjų, 
kompanijų.

Šer^i ir Bonai 
tegali jums-atnešti didesnį 
nuošimti.

Kvailas pasitikėjimas 
hurrvbugieriais atvedė 
lietuvius prie didžiau
sios nelaimės. Tvirti' 
bankai yra saugiausia 
pinigams vieta. Bėt 
kas turi kiek daugiau^ 
pinigų ir nori didesnio 
nuošimčio, tas gali jucV 
indėti su saugumu tik 
į pirmos klesos bonus.

Parinktiniai bonai 
yra visiškai saugus ir- 
neša pelno nuo 4 iki 8 
nuošimčių.

■ Šerai yra mažiau 
saugus, bet dabar atei
na jų kįlimo laikas.

Nuoseklus turto 
krovimas.
Šerų ir bonų prie- 

, žiūra, pirkimas ir 
pardavimas.

Patarimai ir pamo
kinimai apie finan
sus.

Company
STOCKS & BONOS 

Laikinas ofisdh
1207 G ari and Bldg.,

58 East VVashington St.
CHICAGO, ILL.

Valandos' nuo 12 iki 4 
vai. po piet.

Sustabdo Skausmo
Sulaikys reumatizmo skausmą tuo- 

jaus! Leiskite tarputinui persigert 
kiaurai ir lai nueina prie skaudamos 
vietos. Tarputinas ir reumatiškas 
skausmas nesimaišys. Kada tarputi- 
nas įeis, skausmas išeis. Mokslas va
dina tarputiną persigeriančiu ir susi
geriančiu gydytoju.

Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių 
riesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei 
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persi- 
gerimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutinę arba gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimu jo veikimą. z

Vartok Turpo šį vakarą! — ryto 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Urnai veikia paliuosavime galvos 
skaudėjimą, kojų ■’ nuovargį, įsipjovi- 
mą, nudegimą, grikšterėjimą ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklės 
ligas! V

Prašalina skausrhą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mostis turi savyje senus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk 
bile vaistininko Turpo — 30c ir 60c 
puodėliš,

Dr. Yuška
1900 Sb. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466 \

Tel. Bęulėvard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojai ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 'So. Morgąiv Street) 
. CHICAGO; ILL.

1 "i . ■
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS’

Valandos: 11. iki 12 rytb; 1 iki 3 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.
. CHICAGO, ILL.

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

Ttetephone V a t Būtom 894 
8M. 1189 Independence Blvd. Chlaųr

DR. A. A. ROTU
BB8AS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ?

Tilephcnft Drovtr 9698 
f*laai<I<ii! 1«--H ryto; »-a m MM 

vair 19—t i

Telephone Yards 1532

Dr. X KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gos vyrų liga?.

3259 So. Halsted St., Chicago.
=■■ ............. V ■ ■■

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIK OL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkels savo ofisą i 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12, G.GJ iki „ „ 

6:80 iki 8:30. Ned.i 10:80 iki 
12:00 dieną.

Nam,: 2914 W. 43rd Stroat. 
Tdi. Lafayetta 268

_____ Lietuvis

Perkėlė savo ofisą į 
ASHLAND AVĖ.

iki 12; 3:80 iki 6 ir

| DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai

Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:

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

2 po-piat/
Telephone Tanu 687

DB. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

< > Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

MWeriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS i 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd 81, 

TeL Lafayctte 4988.
Vai.: 1-4 Ir 7-9. Ned. 10-19 plati.

TA 787

D®. IŠARTA 
’ DOWIATT—SASS.

Kątik ilginto II CalifomijM !i 
vii tfi kava praktikavimą pa Ha.

. W. Harrbii Si.

pakaro Išskiriant Mdildteidi*.
-------- ------- - - - <

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

.4681 So. Ashand Avi, 
Tai.: Yards 994

Ofiso vAl.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 Dd/9 ▼, Naktimis ir nedalioj pa 
pietą. Tel.: Oakland 1294^=.-^.=■4. ,---------- ------

v. Naktimis ir uadlHoj pa 
Tai.: Oakland 1294

DR. \M. STAPULIONIS 
Gydaa be gydeolią ir be operacija 

8347 ’Emerald Avė. “
9 iki 11 ryte ir 9 iki '10 vakari 

Tel.i Boulevard 9897
711 W. 18-ta gat. 2 iki B kak.

Tel.i Canid 279

DR C. K. KLIAUGA
DANTISTAS

IMI Mahted St., Chleaga. JU.
kampai 18th 81.

Phonc Canal ES7

Telephone Yards 6834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Tehphom Boulevard 6B5| ,

Dr. A. Juozaitis <
DENTI8TA8

''Valandos: nuo 9 iki 9 vai vaka
re. Šaradom 9 ▼. iyto iki 12, Va
karais 6—9. Ned*l.' pagal sutartmah 
>261 So. Halsted BL, Chicago, JU

Telefonam Boulevard 7BUI

ŪR. C. Z. VEZEUS
Uelivis Deatlatan

•rtl 47-k* K*bwa

\ A. MASALSKIS 
Graboriu^ 

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gra 
bus turime nuo 
$3 ir augščiau; 
dideliems nuo, 
$25 ir augš
čiau. Taip pat 
turime gerus 
automobilius dėl 
vestuvių, krik 
štynų ir t. .t.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulcvarc( 4139



NAUJIENOS, CMcagO, ID.

Lietuviu Rateliuose bes šventes: ne tik liepos 4, 
o ir vasario 16 d.

Vasario 16 Apvaikščioji 
mas Ashland Blvd.

Auditorijoj. 1
žmonių mažai. Ūpas nupuolęs. 
Kalbėtojai, vieni karštą vėją 

putė, kiti bandė pasakyti, 
kaip tikrai yra.

bėgęs į Pskovą; bet jis užmir
šo apie Jagėlą, pardavusį Lie
tuvą lenkams ir niekur nebė
gusį;
kad š
su
lio

Pranešimai PARDAVIMUI ’ NAM1I-2EMĖ
Pdnedelis, Vasario, 20, 1922

HMgBMaH* .. 1 jiljmm

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Muzikalė programo dalis.
Prakalbų tarpai buvo užpil

dyti muzikalio programo dali
mis. šitą programą išpildė ge- 
resnesės Chicagos lietuvių me
no ' jiegos. Vyčių Choras pra
džioj sudainavo Lietuvos ir 
Amerikos himnus,* paskui porą 
lietuvių dainelių. P-nia Sabo- 
nienė davė du gražiu gaba

lėliu solo smuiku ir p-nih Po
cienė, p. Pociui akompanuo
jant, sudainavę kelias M. Pet
rausko kompozicijos daineles 
apie Lietuvą.

Laisvės Varpas Lietuvoj.
Viename tarpe vakaro vedė- 

I jas pareiškė, kad Chicagos Lie
tuvių Taryba gavus praneši
mą iš Ministerių Kabineto, kad | ginti amerikiečius 
iš Amerikos /pasiųstasis Lietu
vos Laisvės Varpas sausio 12 { v. , .. _. . , v. . . . T. 1 rečiu kalbėtojud. šių metų jau buvęs Kaune . . . , . ..., -ii. . - statytas bostonietisir tapęs įkeltas į Karo Muzie- Y. , . .i i i • i • i Bagočius, kuris primines apie jaus bokštą, kuriuo busią skam- . • , . , . . v .. • i • i • T-i susirinkusių nelaimingus vei-ibinama per kiekvieną Lietu- , -n- ,c dus aiškino to priežastį ir ne-

drąsiai išpatolo priekaištus da- 
Kun. Bamšos kalba. re dabartiniams Lietuvos šei- 

Pirmu lietuviu kalbėtoju bu- !’,!ninkams,: .“tiotu,™ Kdar?®ra 
Ivo pastatytas Rokiškio vikaras, liusva ir J,a,nlln,ga ’ 
kun. Bumša, kuris važinėja po ™s, snulgel>kltus nelem,l,s
Amerikos lietuvių kolonas Lietuvos po .likos apsireiški-
rinkdamas .piųigus Lietuvos “us Patelslnl‘ d.plomatų nesu-
klerikalų kovai su bedie
viais”, pridengtai švietimo rei- 

. Šitame progra- 
me jis užėmė pasižadėjusio kal
bėti “Draugo” redaktoriaus 
kun. česaičio vietą.

Nors jo kalba šį kartą bu
vo liuosa nuo šmeižimo Lietu
vos socialdemokratų, kuriuos 

[jis visuomet mėgsta tepti savo 
Iš jų pa-1 prakalbose juodais dažais, bet

Užvakar Chicagos Lietuvių 
Centro Komitetas surengė ke
turių metinių Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių s ap- 
vaikščiojimo dieną Ashland 
bulvaro Auditorijoj. Susirinki
mas žadėjo prasidėti 'lygiai 7 
vai. vakarą, bet prasidėjo tik 
pusiau devintą. Rengėjai vis 
laukė, ar nesusirinks daugiau 
svečių. Bet svečių susirinko ne
daug; buvo jų nedaugiau kaip 
1000 žmonių ir didžiulė svetai
nė buvo apytuštė. Svečių ūpas KieKvieną išeiti
bfcvo nupuolęs; atrodė, kad jie vos Nepriklausomybes iškilmę 
atėjo į šitą vakarą ne didelę 
Lietuvos šventę apvaikščioti, o 
tik kieno tai atvaryti ir apie 
per pusantros valandos belauk
dami susirinkimo atidarymo 
kalbėjo tarp savęs < apie 
Uetuvą ar lenkus grobikus, 
prieš kuriuos jie susirinko pro
testuoti, o apie visai kitus da
lykus, — daugiausiai apie Bis-1 kalų skraiste, 
choffą, Harringtoną ir kitus 
tiems panašius klausimus.

Jungėjų noras, matoma, bu
vo padaryti šitą susirinkimą 
didelį ir plačiai apimantį da
lyką, bet jiems teko pasiten
kinti gana siauru.
kviestų ir jų lauktų ketui ių I joje nebuvo nieko daugiau kaip 
svetimų tautų, — anglų ir žy- karštas oras, fantazija ir klai- 
dų kalbėtojų, vienas, New Yor- -........... —*-'
ko valstijos kongresininkas 
Walter Chandler, atleido pasi
teisinimo laišką, kad jis nega
lįs atvykti; du chicaginiai: kri- 
minalio teismo teisėjas Fisher 
ir žydų laikraščio “Kurjer” re
daktorius Dr. S. M. Melamed 
neatėjo ir nei pareiškimo ren
gėjams .nedavė, o miesto ma
joras W. IL Thompson savo 
vietoj atsiuntė vieną savo žiny
bos žmonių p. Erickkoną iš
reikšti savo kaipo valdininko 
stereotipuo-tą pluoštą lietuviams 
pagyrimų, užuojautos ir šir
dingų pasižodęjimų, kurie pa
prastai ant rytojaus užmiršta
ma. Del šito vieno žmogaus 
vakaro rengimo komiteto pri
statytasis susirinkimo pirmi
ninkas p. Lauraitis atidarė su
sirinkimą anglų kalba, kurioj 
jis nurodė į lig šiol tebesamą 
sunkią Lietuvos padėtį dėl 
lenkų grobikų žiaurios oku
puotos Lietuvos kraštų ir pa
reiškė džiaugsmo, kad dabar 
turim net dvi nepriklausomy-

taip pat jis neprimine, 
šitų išdavikų, besiderančių 

lenkais dėl Lietuvos kai- 
ir dabar Lietuvoj netrūk

sta ir visi jie turi šiltas vie- 
ir yra pagerbiami žmonės 

I valdžios akyse.
Šitais tuščiais 

pasakojimais jis 
valandą laiko, 
kad pirmininkas 
kais priminėjo, kad jo laikas 
pasibaigė, tik tam, kad neda
vus progos kalbėti opozicijos 
pusei.

Bet nežiūrint to, po jo kal
boj tįsis p. J. Bagdžiunas labai 
pagyre jo kalbą. Šito kalbėto
jo kalbos tikslas buvo para- 

aukas, dėti

tas

ir klaidingais 
užėmė visą 

nežiūrint to, 
jam raščiu-

Lietuvos labui.
' buvo pa

Paskutiniam teko kalbėti P. 
Grigaičiui. Laikas buvo jau 
vėlus ir svečiai buvo pusėti
nai suvarginti, todėl kalbėtojo 
uždavinys buvo nelengvas kal
bėti jiems taip, kad jie jo 
klausytų. Vienok visi klausėsi 
su atsidėjimu. Jo kalbos bran
duoliu buvo mintis, kad Lie
tuva xnei valandėlės nebuvo 
dar liuosa. Po rusų ją užėmė 
vokusiai; po vokiečių bermon
tininkai, po bermontininkų ne
lemtasis karo stovis, karo cen
zūra ir kiti suvaržymai, kurie 
slegia ūkininkus ir darbinin
kus ir neleidžia jiems pasi- 
liuosuoti, o jiems nesant liuo- 
sieins nei Lietuvos nepriklau
somybės negali būti. Tik liau- 
dis, žmonės iškovojo šaliai tas 
laisves, kokias jį turi ir tik 
tie patys žmonės gali tas lais
ves apginti.

D. L. K. Keistučio 1 Paš. ir Polit. 
Kliubas, rengia pramogų vakarą su PARDAVIMUI DRABUŽIŲ 
labai gražiu programų vasario 28 d., siuvimo, taisymo ir čystyjinlo 

I dirbtuvė. Pardavimo priežastis, 
kitas biznis. Kręipkitės į Nau
jienas numeriu 539.

(Užgavėnių vakarą) M.
svet. Visas pelnas skiriamas šelpi- j 
mui Rusijos baduolių. Meldžiame ki
tų kliubų ir draugijų tą dieną ne
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus vieni kitiems.

—/Vakaro Komisija.

o
FARMA, 116 AKERIŲ ANT REN- 

dos. Našle aukuoja 12 karvių, 4 ar
klius, visą mašineriją, vežimai, įran
kiai, lysas. $6 už akerį. $1,000 cash 
reikia.

JULIA O. LEARY, 
Tel.: Woodstock 1619, J. 1 

Normai 8299.

dingi aiškinimai -Lietuvos isto
rijos,’ senovinės ir dabartinės. 
Jo tvirtinimu Vytauto laikais 
nebuvę vergų, bet mes žinom, 
kad Vytautas buvo didelis* des
potas: jis prasikaltusį ne teis
mui atiduodavo, bet paduoda
vo jam virvę ir lidndavo pa
čiam pasikarti. Šitokių mytų 
Bunišos kalba buvo pilna — 
lietuvių tauta stebuklingai gau
si didvyriais (fair byt), jis did
vyriais skaito visą klerikalų 
partiją; lietuviu tauta net su
puvime apdovanojusi ne tik 
lenkus, bet visus savo kaimy- nuolanka vi m ais, o per kovą 
nūs didvyriais — rusus Dosta- ir tik per kovą bus atsiekta 
jevskiu, vokiečius Kautu. Lietuvos pilna nepriklausomy-

Da-ba-rtipe Lietuva pati de- be ir laisvė.
biokratingiausia šalis*— “mes Po prakalbų -p. J. Bagdžiu- 
neišskiriam nei vieno, nei so- nas perskaitė tris protesto re- 
cialisto, nei kito;” “mes žiūro- žolinei  jas prieš Lenkus, kurjų 
me, kad nebūtų skriaudžiamas dvi žadėjo būti pasiųstos 
nei vienas neturtėlis darbinin-1 shingtono 
kas”. Jis sako,
neturėję vietos ir dabar netu- I priėmė . tas 
rį vietos “nei Ivienas šalies iš-1 balsiai, 
davikas”, — jie turėję- bėgti 
užsienin slėptis, pav. Dauman
tas, užmušusis Mindaugą nu-

Jis pabrėžė tą faktą, kad 
Lietuvoj nemaža yra atsiekta, 
bet atsiekta ne prašymais, ne 

, o per kovą

a- 
valdžiai, o trečia 

kad Lietuvoj | Lietuvos valdžiai. Susirinkimas 
rezoliucijas vien-

Vienas svečių.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
Grosernė su visoms mašinoms: pjau- 

, Biznis išdirbtas 
vie- 
sve- 

Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Kreiptis pas J. G. 
Tyškewicz, 314 E. Kensington Avė., 
Kensington, III. Bučernės tel. Pullman"’ 
1468, gyvenimo Pullman 7229.

NORTH SIDE. — Labai svarbios narna ir šaldoma.
prakalbos. - Vasario 23 dieną, ket- P<? lfi metų, lietuvių apgyventoj vi 
vlrtadieni, rengia I,. S. S. 81 kuopa ine mažai ylą kostumenų ir sv 
Liuosybės svetainėj, 1822 Waba«?ia | Umtaučių. . ...... ..................  -
Avė., dideles prakalbas, kad supažin
dinus visuomenę su politikos atmai
nomis, įvykusiomis paskutinių laiku 
Lietuvoje, o taip pat ir su naujais 
apsireiškimais komunistų judėjime. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis ,temoje: “įsigalėjimas kle
rikalų Lietuvoje” ir naujoji darbinin
kų-partija”. Pradžia*lygiai 7:30 vai. 
vak. Jžanga visiems dykai.

— Prakalbų Renginio Komisija.

4 KAMBARIŲ NAMELIS NAU- 
jai statytas, aukštas skiepas, elektra, 
gasas, maudynės, visi įtaisymai su
dėti ir apmokėti, .netoli mokyklų ir 
gera trensportacija. Žema kaina, 
$500 įmokėti, likusius kaip rendą ir 
turiu keletą lotų kur galima neper- 
toli už mažą kainą nupirkti, $145. 
Vanduo, elektra ir ^alygatvis. Lie
tuvių apgyventa vieta. Matykite 
J. N. Zewert, 4400 So. Kedzie Avė., 
netoli Archer, Phone La Fayette 5604

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU JONO DUNDULIO, 

Kauno rėd., Šiaulių valsč., Šiaulėnų 
parapijos, Baroniškių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą nuę jo giminės iš 
Lietuvos girdėjau, kad ilgą laiką gy
veno Chicago. Atsišaukite šiuo ant- 
l'clŠU* ‘ *

VINCAS URBONAS 
Box 342, Monongahela, Pa.

JIEŠKAU JUOZAPO SAKAVI
ČIAUS, Nataučių kaimo, Kuršėm) 
vai. Šiaulių, 5 metai atgal gyveno 
Detroit, Mich. Atsišaukite, arba kas 
jį žinote malonėkite pranešti.

Teodora Andrulienė (Sakevičiutė). 
3604 S. Lowę Avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
I

JIEŠKAU APSįlVEDIMUI MER- 
ginos nuo 25 iki' 85 metų amžiaus. 
Geistina kad mylėtų gražų gyveni
mą. Aš esu 35 metų amžiaus, naš
lys. Turiu porą vaikų: sūnūs 9 me
tų, duktė 7 . Turiu nuosavų namą.

ANTANAS LUKOŠIUS
P. Q. Box 26, Orient, III.

JIEŠKAU MERGINOS, KURI 
norėtų su manim apsivesti, ir gy
venti draugiškam gyvenime. Aš esu 
vaikinas, 27 metų, vidutinio u$io. 
Butij malonu, kad mergina butų iš 
Chicagos, arba iš netolimos apielin- 
kės ir nesenesnė kaip aš. Su pirmu 
aišku prašau ir pąypikslo, kurį užlai

kysiu slaptybei., q'apt pareikalavimo 
ęražjsiu. W. Žilis, Gen'. Del., Chica
go, III. .

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠRENDAVOJU KAMBARĮ VIE- 

nam arba dviem vaikinam. Kamba
riai apšildomi štymu, elektros šviesa 
ir maudynė.’ Į ' ' •

Atsišaukite vakarais.
3237 Aubum Avė., 

2-ros lubos. •-

2 KAMBARIAI SU RAKANDAIS 
arba be rakandų duodu dykai šeimy
na! dėl gyvenimo Ųk už patarnavimo 
vienai y patai. Kambariai- puikus: 
maudynė, elektros švįesa ir’toje apje- 
inkėje oras yra geras sveikos. Kreip- 
dtes sekamų antrašu: M. Uginskas, 

400(1 Gųnnison St. Phone: Kildare 
4953. P. S.: Jei nežinotumėte kur 
randasi ta vieta, tai klauskit telofonu

REIKIA DARBININKŲ

DOMINYKAS fiATKUS
Mirė Kensingtone, III., va

sario 17' d., palikęs dideliame 
nuliudime žmoną Liudviką su 
dešimties metų sunum Dominy
ku. Amerikoj turi brolį Juo
zapą ir du pusbroliu Joną Žeb
rauską ir Klemensą Vaičiulį, o 
Lietuvoj tėvą, brolį ir tris se
seris.

Laidotuvės įvyks panedėlį, 
vasario 20, 1 vai. dienos iš na
mų 128 Kensington Avė., Ken
sington, III., į Lietuvių Tautiš
kas Kapines.

Moteris L. Šatkienė
Tel. Pullman 0365

žiniai.
Visi tie, kurie esate įdėję j 

Harringtono “spešelus” pinigų 
būtinai pribukite į Harringtono 
krediotorių susirinkimą, kuris 

f \ .
įvyks panedėly, vasario,Feb. 20

Harringtono investoriy

________MOTERŲ
REIKIA PATYRUSIŲ SP?Z 

ką varomų siuvamų mašinų 
operatorkų į žiurstų dirbtuvę. 
Nuolatinis darbas, Acme Apron 
Mfg. Co., 819 W. 47th St.'

REIKIA . MOTERŲ SKUDURŲ 
skirstymui; gera mokestis, darbas ant 
visados.

Atsišaukite 1 . ,
BLUM,

5310 Wentworth Avė.

REIKIA DARBININKŲ

d., 1922 m. žalandauskio svetai

nėje, 4501 So. Hermitage Avė.

Pradžia 7:3O v. v.
/

Todelgi, visi Harringtono kre

ditoriai būtinai atvykite į šitą 

susirinkimą, nes šitame susirin-

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudiiimų,
Jei skaitant raidie susilieja,
Jei ii raidas darosi dvi.
Jei turi uždegimų akių,

. Jei skaitant ar siuvant akis skal
da, tuomet reikalaukit altinių;

John J. Smetana
Akinių specialistu 

1801 So. Ashland* Ave^ 
\ Kampas 18-os gatvta.

Ant trečio augftto viri Platt’e ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai, vak. 
NediUomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

VYRŲ
REIKALAUJAME AGENTŲ

Kurie norėtų išsiimti pelningu ir 
teisingu bizniu. Pardavoti namus, 
lotus ir fąrmas. Jeigu kurie dar pa
tyrimo neturite, tai mes pamokinsi
me. Atsišaukite greitai.

Liberty Land & Investmcnt Co. 
3801 S. Halsted St., ‘Chicago.

REIKIA' PARDAVINĖTOJO, KU- 
ris supranta savo amatą. Reikės* iš
važiuoti ir iš Chicagos. Reikia 
kad mokėtų anglų kalbą.

Kreipkitės į Naujienas, Box 541.
. C —

JERONIMAS LESKEVIČIUS

83 metų amžiaus. Persisky- 
sė su šiuo svietu vasario 17 d., 
11 vai. vakare. Paėjo iš Ši- 
muolių kaimo, Liudvinayp vai., 
Marijampolės apskr. Paliko 
Lietuvoj tėvą, 3 brolius ir vie
ną seserį, o Amerikoj Puseserę 
ir dėdę Laidotuvės įvyks 
Utaminke 1 vai. po pietų iš na
mų 517 — 28th St. j Tautiškas 
kapines. Kviečiame visus pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

V. Mickevičiūtė.

kime kalbės įžymus; advokatas 

Edvard White ir duos gana ge

rus patarimus visiems

ringtono kreditoriams.

Kviečia komitetas

Jonas Paulius
Ch. Urbutis

ASHLAND
MUSIC

Har-

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Aukaybft, Co- 

lumbijos Grafo* 
notas ir lietuvi!* 
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Aahland 
Av* CMcago, Iii.

PABDAVIMlII
EXTRA BARGĘNAS

Parduodu bučemę ir grosernę už 
pusę kainos, arba mainysiu ant auto
mobilio, loto ar namo. Norinti pa
daryti pinigų nepraleiskite šios pro
gos. Nemokantį biznio išmokinsiu.! 
Atsišaukite. S. J. Mitchell, 3214 So. 
Halsted St., Chicago, III .

PARDAVIMUI PIRMOS 
sos bučernč ir grosernė.

Pigiai.
701 W.-37th ^t.

kle-

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė “Cash biznis”, vieta apgy
venta lietuviais ir svetimtaučiais, se
niai ir gerai išdirbtas biznis.

Kreipkitės į Naujienų Brenčių ofi
są, 3210 So. Halsted St. No. 86

PARDAVIMUI BARBER SHOP 
3-jų kėdžių, veidrodžiai dailus ir visi 
įtaisymai pirmos klesos — vietą lie
tuvių apgyventa, kaina •prieinama. 
Gera vieta tiems, kurie nori įsigyti' 
panašų biznį. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Kreipkitės seka
mu antrašu: P. K. S., 4^00 South- 
Marshfield Avė. 
i ....................     11......................................... n ą

PARDAVIMUI SALIUNAS: 
prie

7401 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI SALIUNŲ 
fixtures, visokių dydžio, pilnas 
pasirinkimas, labai pigiai, J. 
Kraus, 918 W. Madison St. Tel. 
Haymarket 3016.

... T-T=l.l........  ....._! . Į .....'

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 

barių rakandai kaipo paaukaujamą, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamajam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonogra- 
pnas ir tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

AUTOMOBILIAI
OAKLAND 5 sėd., sedan, mažas 

“Six” $400. Mažas įmokėjimas; li
kusius mėnesiniais mokesčiais, šis 
Automobilius gerame mechaniškame 
stovyj, sėsk ir važiuok be jokių iš
laidų. Dirbtuvės Brenčiuš, Oakland 
Motor Car Co., 2426 Michigan Avė. 
Te|. Cąlumct 5310. Atdara vakarais 
ir nekėliomis.... ,

12

CHEVROLET
Dirbtuvės Brencius 

siūlo \ ‘ 
vartųtų automobilių bargenų 

nuo
$125.00 iki $400.00

Chevrolets
1918 “490” Touring $125.00

/ 1918 „ >> 135.00
. 1918 „ ,» i 150.00

1919 „ Roadster 165.00
1919 „ Touring 175.00

2—1920 „ ,, 225.00
1920 „ »> 250.00

2—1920 „ „ 1 275.00

Fords
Sedan, vėliausio mo-Fordas

delio, puikiausiame padėjime.
Kaina $300.00.

Fordas Sedan vėliausio mode
lio. Kaina $400.00. 4

Chevrolet Motor Company,
2612 S. Michigan Avė.

Tol.: Victory 8282

NAMAI-ZEME.
PIRMO 1400 DOLERIŲ CASH 

nupirks 40 akerių fanną, 55 mylių į 
pietus, iu namu, barnŽ, įrankiais, ar
klys, vištos, didelis obelių sodas ir 
yra girios. Matykit savininką po 7 
yal. vak. prie

6451 So. Honbre St. 
Tel. Prospect 8124

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam i rmainom: namus, lotus, far
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas musų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas v

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

FARMA IR, BIZNIS
Parsiduoda 120 žemės prie mieste

lio ir biznis nuo senai išdirbtas, ku
riame atlieka pelno apie $500.00 j 
mėnesį. Parsiduos labai pigiai. Del 
platesnių paniškinimu kreipkitės pas 

J. SINKUS.
3301 S. Halsted St. Chicago.

PARDAVIMUI NAMAS SU 
groseriu ir delikatesen, geroj 
vietoj. Atsišaukite,} Naujienų 
Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted Si., No. 88.

FARMOS! FARMOS!
Norinti apsigyventi didžiojoj . lietu

vių ūkininkų kolonijoj, kur yra ap- 
sipirkę 483 lietuviai farmas. Aš tu
riu didelių ir mažų farmų ant parda
vimo. <, Parduosiu ant lengvų išmo
kėjimų. Reikalaukit farmų kata- 
liogo, John A. Žemaitis, R. 1, Box 17, 
Fountain, Mich.

PARDUODU ARBA MAINYSIU 
savo puikią farmą labai linksmoj lie
tuvių kolonijoj, netoli. Rhinander. 
Gera proga, užtektinai didelė dvien) 
šeimynoms.

Kreipkitės į Naujienas No. 542.

DIDŽIAUSIS BARGENAS SO. 
Side 10 flatų, šiaur-rytinis kampas, 
43 Place ir Union Avė. Mūras ge
riausiame padėjime, pečium apšilda
mas, elektros šviesa kiekvienai? kam- 
baris šviesus, 
dos $3^648. 
cash $15.000, 
kalingas ir teisingas pasiūlymas ne
bus atmestas.

J. A. BUCKLEY, 
724 W. 47th St.

Ixit 71x125 pėdų. Ren- 
Savininkas reikalauja 
greitas veikimas rei-

SUSTOK
Metęs savo pinigus ant niekų — 

buk urnai turtingu, įstodamas propo
zicijoj su geriausiomis . aplinkybėmis 
Chicagos gyvenimo — real estate.

ISIGYKIE NUOSAVŲ NAMĄ
Aukštos klesos priemiestyj 38 min. 

iki vidurmjesčio, prie C. B. Q. gele
žinkelio, netoli stotis, mokykla ir tt. 
4 kambarių stuba, $1,500.00. $600 
cash, likusius tik po $15.00 į mėnesį. 
Didelis -50 pėdų lotas; prirengiamas 
į 30 diinų) arba ant geg. 1, jei tik 
norėsi.

OLIVER SALINGER & Co., 
Room 628, 

Ist National Bank Building.

MOKYKLOS

tik

P-Iis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina j kirpti, aluti, pritaikyt! b 
desinuoti drabužius moterims ir 

, vaikams.
Klesoa: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DĘSIGNING
Room 402, 59 E. Adams St„

Tel:. Harrison 1421. Chicago

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Aubum Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, J138 S. Erne- ' 
laki Av., nut. rašt. J. V. Dimša, 
3242 S. Ėmerald A ve., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuzm-inc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

VITAUTO B AND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
SteponaviČia 3542 S. Lowe avė.;

, nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis;, 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj '<1259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki .vyrai nuo 18 iki

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margeviči.a, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis .,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo* 
zas Kasputis, 2. G. M. C^emaus- 
kas, teisėjas Stan. Rofnanaš.

" ■■■ r................... ........... ..... " " ... .......... ~ -

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union

1 av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califi.mia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.: kasos globė
jai: Kast, žilinskis 731 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

cicero, ill. — Lietuvos" ka
reivių DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sosi globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį menesio, 1 vai.

* dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
TĖS valdyba 1922 m.: pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn

, ave.jnut. rašt. Kaz. J. Dem,ereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Pcoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaune ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3838 S. Aubum 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.

Specialia vakarinis klesoa biz
niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

24*7 Madison Street, 
6205 S. Halsted SL

Kreipkitis ypatilkai arba ražy- 
kit išlygų paklauadamL

S'ara Patek, pirmdninki.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliškos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvodystėe, sta 
nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinb 
ekonomijos, pilietystšs, dailiaralys- 
t«s ir tt. v

Mokinimo valandoj: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
»1M 80, HALSTED ST„ CHICABO

AUŠROS MOKYKLOJ

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm.'Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
IX Danta, kontrolės rišt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. IStaiike- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Taryba Ign. Žilinskas, 
A. Tanvkevičia, Edv. Čepulis. Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ' KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis. nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rąšt. A. šakis, iždin.' J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia.

• D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį menesio^ 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

Antradieni, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin
to jaus fovylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams n 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

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

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 

1 marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtjiyčią, vakare, 
Tamuliunienės sVct. 1747 S, 49th 
Avenue. )

Leveskio Mokykla
PERSIKELS

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

3454 So. Halsted gatv. ’ 
arti 35tos gat.... ............ .................

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 matams: 
Pirm*. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
A ve.: padėjėjas A. Sabeckis lj)40 
W. North Avė.; nut. raAt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oaklev 
Vlvd.: iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. nagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket- 
vii-tadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.
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A. L. EX-KAREIVĮŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.: na- 
dėiėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.: fin. rašt. Fra- 
nas Vaišvila 4588 S. Fairfield ay^ 
.Tustinas Celiauskas 4402 S. Hernli- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesvh laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

s.




