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markus mūšiai
Pietinei Afrikoj

Mušasi su streikieriais

Sukilimai Tripoli ir Albanijoj

Dideli mūšiai Pietinėj Af
rikoj su streikieriais

Apie 80 žmonių užmušta Jo- 
hannesbu'ge. Aeroplanai me
to bombas ant streikierių.

JOHANNESBURG, Pietinėj 
Afrikoj, kovo 11. — Mažiau
sia 100 žmonių liko užmušta 
ir apie 700 sužeista vakar ir 
šiandie industriniame kare 
tarp streikuojančių aukso ka
sėjų ir kitų darbininkų poli
cijos su kareiviais.

Tos skaitlinės liečiasi dau
giausia nuostolių tarp policijos 
ir kariuomenės. Streikierių gi 
nuostolių negalima apskaityti.

Visas Rand distriktas yra 
apgulimo stovyje ir nuolatos 
eina persišaudimaą iš kulkos
vaidžių ir metimas granatų ir 
bombų. - *

Abi pusės kovoja atkakliai 
nebuvo teikiama jokio pasigai- 
(r niekuriuose susirėmimuose 
įėjimo, negi jo prašoma ir be
laisvių nebuvo imama.

Policija paskelbė, kad vien 
tik mūšiuose Johannesburgo 
gatvėse vakar liko užmušta 80 
žmonių ir 520 žmonių sužeis-

Benoni 18 liko užmušta ir 
25 sužeisti, kada streikieriai 
užpuolė ant Transvaliąus gvar
dijos pulko.

Abejose vietose jau nuo ke
bų dienų yra paskelbtas ašt
rus karo stovis ir ginkluoti ka
sėjai ir policija yra įvairiose 
vietose pasistatę barikadas.

Telegrafo ir telefono komu
nikacija su Johaimesburgu 
praktiškai yra pertraukta ir 
todėl tik niekurias žinias bu
vo galima gauti iš Rand kasy
klų apygardos.

Didžiosios gatvės vakar bu
vo panašios į pirmos linijos 
tranšėjas, šautuvai ir kitoki 
ginklai buvo liuesai naudoja
mi {Milicijos ir kasėjų.

Dar pirmiau Benoni streikie
riai nušovė aeroplanų. Aviato
rius irgi liko nušautas. Neuž
ilgo po to anglų aeroplanas 
bombardavo Benoni salę, kur 
grupė streikierių laikė susirin
kimą. Salė liko bombų sugriau
ta ir didžiuma joje buvusių 
žmonių tapo užmušti.

Kariuomenės komanduotojas 
gen. Reevcs įsakė visiems gy
ventojams sėdėti namie nuo 7 
V. vakaro iki 6 v. ryto.

Johannesburg priemiestis Je- 
ppe Šiandie pilnas streikierių. 

Daugelis jų yra gerai apsi
ginklavę ir turi bombų. Vei
kiausia jie stengsis padaryti 
taip, kad negalima butų išsių
sti policijos j kitus miestus. 
Brakpan ir Denoi streikieriai, 
sakoma, imą viršų. Daug su
žeistų ir užmuštų guli gatvė
se. y

Streikierių pienai, matyt, yra 
gerai išdirbti ir jie siekiami už
griebi visas svarbiąsias strate
giškais vietas.

Generalinis streikas, kuris 
dabar yra čia paskelbtas, ištik- 
rųjų yra revoliucinis judėji
mas. Visas streikas dabar yra 
daugiau atkreiptas prieš val
stybę.

Daugelis holandų ūkininkų 
Boksburgo ir Benoni distrik- 

tuose prisidėjo prie streikierių 
ir sudarė raitas komandas, ku
rios atakuoja valdžios karei
vius Benoni mieste.

Sukilimas Albanijoje
RYMAS, kovo 12. — Iš Du- 

razzo pranešama^ kad Ameri 
Paša Kirioni ir Antonio Pis- 
tulli, nariai Albanijos valdžios, 
rezignavo.

Sukilėlių spėkos maršuoja 
ant Albanijos sostinės Tirana. 
Valdžios kareivių komanduo- 
tojįas Nelek Frašeri liko už
muštas mūšyje. «

(Londono žinios pabaigoj 
sausio m. sakė, kad padėtis 
Albanijoj skubiai artinasi prie 
anarchijos. Janina žinia sakė, 
kad grupė nacionalistų vado
vų sudarė savo valdžią Elbas- 
sane, išleisdami proklamaciją, 
atsisakančią pripažinti Tirana 
valdžią ar regentystės tarybą).

Sukilimas prieš Italiją 
Tripolyj

RYMAS, kovo 12. —< Tri
polyj (šiaurinėj Afrikoj) pra- 
si4ėjo revoliucija plačioje ska
lėje. Sukilėliai perkirto geležin
kelį daugelyj vietų ir užpuolė 
italų garnizoną.

Azizia du italų pulkai yra 
apsupti sukilėlių ir gauna mai
stą tik aeroplanais, kurie 
jiems maistą numeta.

Italai evakavo Čater ir Ža
via. Pastarasis yra pajūryj, 
apie 125 m. j rytus nuo Tri
poli miesto.

Didelis lokautas Anglijoje
LONDONAS, kovo 12. — 

Vakar vidurdienyj prasidėjo 
lokautas, kurį fabrikantai pa
skelbė inžinieriams. Lokautas 
tapo paskelbtas nesusitaikius 
apie algų nukapojimą ir ypač 
apie dirbtuvių vedimo sąlygas. 
Jis yra ypač atkreiptas prieš 
Amalgamated Engmeering Un
ion, kuri turi 400,000 narių ir 
kurie dabar tapo išmesti iš 
darbo. Lokautas taipjau netie- 
BŽogirūai paliečia ir apie 50 ki

tų unijų, būtent laivų buda- 
votojus, obelinis ir liejiklų dar
bininkus ir k. Tos unijos jau 
sutiko balsuoti apie priėmimą 
satndytojų pasiūlytos kontro
lės sutarties.

3 žmonės žuvo eksplozijoj.

SEATTLE, Wash., k. 8. — 
Trįs žmonės liko užmušti eks
plozijoj Du Pont parako dirb
tuvėj arti Camp Lefwis.

26 žmonių užmušta 
Indijoje

Nacionalistų vadovas M. Gand- 
hi areštuotas.

LONDONAS, kovo 11. — 
Indijos policija šiandie Rajpu- 
tana valstijoj šovė į 2,0b() in
dų minią ir 20 žmonių užmu
šė, o 29 sužeidė, sako Indijos 
žinia.

Susirėmimas įvyko po areš
tavimui Indijos nacionalistų ir 
nekooperavimo vadovo Mahat
ma Gandhi.

Valdžia bijodamos didesnių 
sumišimų iškilimo delei areš
tavimo Gandhi šiandie įsakė 
griebtis visų atsargumo prie
monių, kad išlaikius “tvarką”.

Dar prieš pat savo arešta
vimą, Gandhi ragino savo ša
lininkus būti ramiais, bet ir to
linus nea t laidžiai vesti taikaus 
priešinimos propagandą.

Indijos ministerijai įsakyta 
teisti Gandhi kaip galima grei
čiausia už kėlimą maišto.

Montagu smelkia valdžią.
LONDONAS, kovo 11. — 

Buvęs Indijos sekretęrius Mon
tagu savo prakalboj Cambridge, 
pasmerkė premierą Lloyd 
George ir lordą Curzon, kurie 
privertė jį rezignuoti. Jis pa
šiepė jų vadinamą “kabineto 
atsakomybę”, kadangi nė jie 
patįs visai nesitarė su juo apie 
niekurius jo departamentą lie
čiančius svarbius reikalus.

Montagu taipjau reikalavo, 
kad nebūtų vedama nuožmes
nė politika linkui Indijos, nes 
Indija vistiek iškovos sau sa- 
vyvaldą ir kad už tą savyval- 
dą stoja ir visi Anglijos žmo
nės.

Susirinkimas vienbalsiai iš
reiškė jam pasitikėjimą.

M. Gandhi areštuotas
BOMBA Y, k^ 11. — Indijos 

nekooperavimo vadovas Ma- 
handas (Mahatma) Gandlii ta
po areštuotas Ahmedabate, 130 
m. nuo Bomba y. Jis kaltina
mas yra karštime prie mai
što.

Jo sekėjai primena nesenai 
tilpusį jo laikraštyj straipsnį, 
kuriame jis kviečia juos vy
kinti “visą konstruktyvį pro
gramą su laikrodžio regulia- 
ringumu ir Punjab ekspresinio 
traukinio greitumu”, jei jisai 
taptų areštuotas.

Teisė ir jėga
PARYŽIUS, II. 15. E. —“Re- 

vue Internationale” įdėjo Saint 
Reff straipsnį antrašte “Po Vil
niaus rinkimų” (“Apres les 
eleatins de Vilna”), kur auto
rių paliečia T. S. Kontrolės Ko
misijos atšaukimą iš Lenkijos 
pasigailėdamas, kad Tautų Są
jungos Taryba į Lietuvos Vy
riausybės prašymą dar nepa
skyrė Aukštojo Komisaro, ku
ris prižiūrėtų paliaubų vykdy 
mą. Kalbėdamas apie Vilnįaus 
seimą, a u toris pabrėžia rinki
mų neteisėtumą ir lenkų pro
pagandą. Lietuviai, gudai ir 
žydai rinkimus boikotavę ir 
net kai kurios lenkų grupes 

nebalsavę, (Vilniaus gelžkelinin- 
kai “Gazetos Poranos” prane
šimu).' Tuo budu Vilniaus sei
mas esąs tik lenkų gyventojų 
reiškėjas, kurie sudaro tik 20% 
visų gyventojų ir šio seimo 
dauguma esanti už autonomi
ją. Autoris baigia: “Lenkija 
turi jėgą, {Lietuvą —- teisę. Pa
dėtis kebli ir pavojus rimtas. 
Kur yra 1914 m. Europa, kuri 
žiurėjo į teisę, kaip į šventą 
žmoniškumo arką?”

Gal paims kasyklas
Valdžia gal opvuoš kasyklas, 

jei kils streikas. Vėl atsisakė 
tartis su angliakasiais.

DAYTONA, Fla., kovo 12. 
— Vienas narys prez. Hardin- 
gą lydinčios partijos pareiškė, 
kad administracija veikiausia 
rekomenduos įsimaišimą ir 
operavimą kasyklų, kad patie
kus užtektinai anglių geležin
keliams ir svarbiausioms in
dustrijoms, jei kils angliakasių 
streikas. Jis tečiaus sako, kad 
tai nėra nuomonė paties pre
zidento, kuris tuo dalyku dar 
nėra nieko pasakęs.

Pirmiausia busianti pasiūly
ta arbitracija — komisija, ku
ri atstovautų angliakasius, ka
syklų savininkais ir publiką. 
Jeigu ta arbitracija nepavyk
tų, tai tada veikiausia pati 
valdžia operuos kasyklas.
Kasyklų savininkų atsakymas.

COLUMBUS, O., kovo 12. 
—• Pietinio Ohio kasyklų savi
ninkų asociacija vėl atsisakė 
tartis su angliakasių unija, 
nors to reikalavo ir darbo sek
retorius Davis. Jis pasiuntė 
Davis’ui laišką, kuriame sako, 
kad kasyklų savininkai nesi- 
tars su visa unija. Betgi ji su
tinkanti tartis su savo valsti
jos angliakasiais apie algą ir 
darbo sąlygas.

Angliakasių unija Reikalau
ja bendros viso centralinio lau
ko konferenc^os, o ne su nie- 
kurių valstijų kasyklų savi
ninkais. ~

Angliakasiai už streiką.
INDIANAPOLIS, kovo 12.

Grįštantįs paskutiniai ba
lintai rodo, kad angliakasiai di
dėle didžiuma balsų stoja už 
paskelbimą streiko balandžio 
1 d.

Unijos viršininkai sako, kad 
jei kasyklų savininkai galuti
nai atsisakys tartis su anglia
kasiais iki tos dienos, tai strei
kas tikrai bus.

%

Talkininkai pasidalino Vo
kietijos kontribuciją

M—i * i..................

Pripažįsta Amerikai teisę gau
ti užlaikymą okupacinės ar
mijos.

PARYŽIUS, kovo 12. — Pri
pažindami principe, kad Jungt. 
Valstijos turi teisę išreikalau
ti atlyginimą okupacinės armi
jos užlaikymo išlaidų, talkinin
kų šalių finansų ministeriai 
vakar pasirašė sutartį, kuriąją 
pasidalina tarp savęs ikišiol iš 
Vokietijos gautąsias 1,(XM),- 
000,000 auksinų markių kon
tribucijos. Amerikos gi reika
lavimą užmokėti $241,000,000, 
kuriuos išleista užlaikymui sa
vo armijos prie Reino, sutar
ta atiduoti savo valdžioms, ka
dangi buk ministeriai nėra 
kompetentiški svarstyti tokius 
reikalavimus, kuriuos gali nu
spręsti tik premierai.

Manoma, kad vaka/rykščiąja 
sutartimi Anglija gaus 500,- 
(XK),(XX) auksinių itiarikių, Fran- 

cija 140,000,000 m., Belgija 
350,000,000 m. ir Italija 10,- 
000,000 m. Jungt. Valstijoms, 
kaipo pradžiai, bus duota 100,- 
000,000 auksinių mariau. Nors 
ministeriai neginčijo, kad Jungt. 
Valstijos turi gauti okupaci
nės armijos laikymo kaštus, 
jie betgi smarkiai Jungt. Val
stijų valdžią kritikavo už lau
kimą su padavimu savo bilos 
iki talkininkai susitarė apie pa
dalinimą gautųjų pinigų.

Tyrinės darbininką va- 
dovy išteisinimą

CHICAGO. — Vyriausias 
kriminalinio teismo teisėjas 
Scanlan pašaukė specialinį 
grand jury ir įsakė ištirti dar
bininkų vadovų išteisinimą pa
skiausiu laiku ir išnešti apkal
tinimus, jei pasirodys, kad tie 
išteisinimai buvo nelegaliai at
likti.

Savo instrukcijoje dėl grand 
jury Scanlan sakė, kad dar
bininkų unijomis vadovaują 
kriminalistai, kurie unijas pa- 
naudoja savo tikslams ir kri
minaliniam pasipelnimui. Jis 
nurodė ir niekurius tokius, jo 
nuomone, kriminalistus darbi
ninkų vadovus. Tarp jo įvar
dintųjų yra ir dabartinis namų 
būdavote jų tarybos prezidlen- 
tas Mader. Scanlan sakė, kad 
delei tų kriminalistų negalį 
veikti ir teisingi unistai, ku
riuos terorizuojama.

Jis įsakė ištirti išteisinimus 
janitorių unijos viršininkų, na
rnų būdavote jų tarybos buvu
sius viršininkus, kurie buvo 
kaltinami ėmime kyšių ir iš
teisinimą blekorių unijos biz
nio agentą Thomas Walsh, 
kuris buvo kaltinamas nušovi
me saliunininko Georg, Jr. ir 
jo bartenderio.

Airijos sukilėliai nusileido
'“■■"i1 ;... ■

BELFAST, kovo 12. — Val
džiai pasisekė susitaikinti su 
sukilusiais Airijos kareiviais, 
kurie buvo užgriebę Limerick.; 
Susitarimu, kaip valdžios spė
kos, taip ir sukilėliai evakavo 
miestą. Abi frakcijos išvažiavo 
iš Limerick viename traukiny
je, bet tik atskiruose vagonuo
se. Juos išlydėjo gyventojai, 
kurie džiaugėsi, kad neištiko 
mūšių ir kari jiems nereikė
jo nukentėti.

————T— .. ........

21 šaljs nemoka mokes
nių tautą sąjungai

LONDONAS, kovo 11. — At
stovų bute tapo paskelbta, kad 
21 narys tautų sąjungos perei
tais metais neužsimokėjo savo 
narinių mokesnių tautų sąjun
gos iždan.

Kunigas sustreikavo
ELK RAPIDS, Mich., k. 12. 

— Vietos episkopalų bažny
čios kun. Morton Ross “su
streikavo”. Jis sustreikavo to
dėl, kad jo parapijonįs nusto
jo lankę bažnyčią ir jis tol nei
siąs bažnyčion, kol ir parapi
jonįs pradės ją lankyti. Perei
tą vasarą jis turėjo dar 100 
parapijonų, o dabar jų beturi 
tik 25, o ir iš jų 18 yra mo- 
terjs. Girdi, jam labai nusibo
dę sakyti pamokslus tuščioms 
sėdynėms.

Graikijos kabinetas rezignuos.

LONDONAS, k. 12. — Reu- 
teris gavo iš Graikijos pusiau 
oficialinjų žinių,
premjero Gounaris kabinetas 
rezignuos, kadangi jis pralai
mėjo atstovų buto balsavi
muose.

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

ryto iki 2 vai. po piet 
l—i ..... 't

Maitins prigautus 
bedarbius

CHICAGO. —• Miesto tary
ba subatoj vienbalsiai nutarė 
užmokėti už prieglaudą ir mai
stą tų bedarbių, kuriuos pri- 
gavingai atviliojo į Chicago 
taip vadinamas piliečių komi
tetas, kuris užtikrino juos, 
kad jokio susipratimo su na
mų bildavotojais nėra ir pri
žadėjo duoti jiems darbą prie 
namų budavojimo. Betgi kada 
jie atvyko į Chicago, jie pa
matė visai ką kitą ir atsisakė 
būti streiklaužiais. Tada tas I 
piliečių komitetas nustojo juos 
maitinęs ir jie atsidūrė labai 
keblioj padėtyj, svetimam mie
ste, neturėdami nė pastogės, 
nė pinigų, o daugelis dar pa
likę savo šeiminas savo mies
tuose.

* Tuo pačiu laiku miesto ta
rybos komitetas ves derybas 
su piliečių komitetu apie tų jo 
prigautųjų žmonių sugrąžini
mą namo.

“Greiti” gi traukiniai
MASKVA, v. 16 (paštu). — 

Amerikiečiai, kurie pyksta, ka
da traukinis kiek pavėluoja, tu
ri atvykti į Rusiją ir pasimo
kinti kantrumo. Taškento eks
presinis traukinis atėjo į Mas
kvą pavėlavęs 21 dieną, kas 
yra rekordu net ir dėl Rusi
jos, kur 8 ar 10 dienų pavė
lavimai yra paprastas dalykas.

Taškento ekspreso garvežis 
sugedo Uralo kalnuose ir trau
kinis ten išstovėjo tris savai
tes iki jį pataisė.

Anglas Robertson, kuris ty
rinėjo bado distriktą ir kuris 
važiavo tuo traukiniu, sako, 
kad delei susivilkinimo, 25 pa- 
sažieriai mirė nuo tyfo, bado 
ir šalčio.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

, Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą- laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da- 

. vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.^

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. . Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas garantijas 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 PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

8210 So. Halsted St., Chicago, I1L
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Chicago, m.
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, III.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman, UI.

Lietuva atsisakė dalyvauti
Lietuvos atsakymas į Lenkų 

pakvietimą dalyvauti konfe
rencijoje dėl epidemijų.

WASHINGTONAS, kovo 9 
d. (Elta). — Lenkijos pakvię- 
timan dalyvauti konferencijo
je dėl epidemijų Lietuvos mi- 
nisteris pirmininkas atsakė, kad 
Lietuva energingai kovoja su 
epidemijomis, einančiomis iš 
Rusijos ir Vilnijos ir kad ji 
sustabdė gyvulių marą. Len
kijos pakvietimas įduotas Rau- 
donąjam Kryžiui. Lietuva svei
kino Lenkijos koordinacijos 
principą, betgi pareiškė, kad ji 
negali dalyvauti konferencijo
je, nes Lenkija nepildo Suval
kų sutarties.

Įkaitai iš Rusų
KAUNAS, II. 15. E. — Vi

daus Reikalų Ministerijos Trem
tinių grąžinimo skyriaus pra
nešimu vasario 14 d. musų įga
liotinio priimta iš Sovietų Ru
sų 19 įkaitų; įkaitai atvyks 
Kaunan 16 ar 17 vasario. L

Suėmimai Suvalkuos
KAUNAS, II. 13. (Elta). — 

Š. m. vasario 7 d. I^enkų žan
darai suėmė ir nugabeno į Su
valkų kalėjimą Seinų apskr. 
Krasnopolio valsčiaus, Marina
vęs kaimo gyventoją — ūki
ninką Lauriną Petruškevičių 56 
metų amžiaus. Kadangi šis ūki
ninkas jokia politika neužsi
ima, tai suėmimas tur būt mo
tyvuojama tuo, kad jo sūnūs 
lietuvių karininkas, nes eina 
gandų, kad jau padaryta ir 
rengiamasi daryti daugiau pa
našų suėmimų.
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svarstyt tą prašymą prie už
darytų durų, kad visuomenė 
negirdėtų, kaip jie gins sa
vo sėbrą.

Ir tam slaptam posėdyje 
tardytojo prašymas tapo at
mestas! (Žiur. Apžavlgą š. 
“N.” numeryje.)

Klerikalai, vadinasi, ne
nori, kad teismas iškeltų 
aikštėn kun. Purickio dar
belius. O betgi jie sako, kaa 
reikia laukti teismo nuos
prendžio. Ar gali būt didės- 
nė veidmainybė!

“Nesuprantamas buvo Tei
smo Tardytojo reikalavimas. 
Jis reikalavo, tinkamai pa
matavęs, kad jam butų leis
ta suimti Seimo narį Pu-

išvengiukelbus griežtą kovą oportuniz- jant prieš buržuazijos komite- kad tik sustojimo
‘tus, reikalaujant suteikimo Bet čia yra tas skirtumas: Ka-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedfcldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovS, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. __ Telefonas: Roosevelt 8500.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Girdėt, kad Tautų Sąjun
ga ketina paduot savo planą 
dėl sumažinimo ginklavi
mosi Europoje. Pagal tą 
planą Europos valstybės tu
rėtų tik ... 1,380,000 karei
vių! Dabar jos turi jų dvi
gubai dauginus.

alga.
, Į< 

MĖGINA UŽSLĖPTI 
KALTININKUS.

ti; bet reikalavo sau teisės 
tai padaryti, tik reikalui 
esant Argi iki šiam laikui, 
po 2 mėnesių tardymo, dar 
neaišku, kad yra tas reika
las?

“Socialdemokratų frakci
ja yra pasiryžusi neduoti 
užslopinti bylos. Ji reika
lauja, kad aukštųjų valdi
ninkų, kad ir Seimo narių, 
nusikalstamieji darbai butų 
sparčiau traukiami švieson 
ir tieson.

“Tinkamiausias tam buvo 
būdas sudaryti Seimo komi
siją: ji butų galėjusi ir vie- 
šiau bylą tardyti ir plačiau 
•ją apimti.

“Bet jeigu byla atiduota 
Teismui, tai reikalinga, kad 
ji butų vedama ir energin
giau ir tiksliau. J uo tarpu 
Seimo dauguma, kler jai 
tenka tuo reikalu tarti žodis, 
tyli ir tartum laukia, 
Perkirt i i .praeis,”
Taigi atstovas 

tiesiai sako, kad 
ris kun. Purickis 
sias kaltininkas 
didžiuma dengia
ritėtu nuo teismo.

gal

Venslauskis 
buv. nūniste- 
yra svarbiau- 
ir kad Seimo 
jį savo auto-

žino,

Uždare 
darbininkų 
organizacijas.

Paryžiaus kriminalia teis
mas uždarė 11 valdžios tar
nautojų sąjungų.

Pirm to jau parlamentas 
buvo išleidęs įstatymą, drau
džiantį valdžios tarnauto- 
jajms organizuotis į profesi
nes sąjungas. Bet valdžios 
tarnautojai nepaisė to drau
dimo, laikydamiesi tos nuo
monės, kad jie, kaip ir visi 
darbininkai, turi teisės spie
stis į daiktą savo reikalų 
gynimui.

. Organizavimosi teisė yra 
vienas svarbiausiųjų demo
kratijos pamatų.

Komunistai ir kiti kraštu
tiniai radikalai labai mėgs
ta niekinti demokratiją. Jie 
sako, kad ji esanti “buržua- 
ziškas padaras”. Tuo gi tar
pu mes matome, kad buržu
azija visur, kur tiktai gali, 
priešinasi demokratijai. 
Darbininkams tenka nuola
tos vesti dėl jos sunkią ko
vą.

Komunistų Dar 
buotč Lietuvoje

kad vyriausias 
kun. Purickis,

Kaip musų skaitytojai 
dėl šmugelio Lietuvos valstybės 
įstaigose, tapo užvesta byla.

Bet bylos eiga yra labai ap
sunkinta tuo, 
šmugelninkas,
yra St. Seimo narys, ir tardy
tojas negali jo liesti be Seimo 
leidimo.

Kad pašalinus šitą kliūtį, tar
dytojas kreipėsi į Seimą, pra
šydamas išduoti kun. Purickį 
teismui. Seimo bosai, krikščio
nys demokratai, nutarė svar
styti tą tardytojo reikalavimą 
prie uždivytų durų, ir Seimas, 
apsvarstęs jį, atsisakė išduot 
buvusįjį užsienio reikalų mi
nisterį.

Lietuvos klerikalai tuo budu 
stengiasi sutrukdyt tardytojo 
darbą ir padėt savo bičiuoliui, 
Purickiui, išsisukti nuo atsa
komybės.

Štai ką delei to rašo Kauno 
“Sočia Idemok rate’ ’ 
Venslauskis:

“Visuomenė
vis klausia, kas
tais kaltininkais, kurie vedė 
neleistiną prekybą sacharinu, 
kokainu, pridengiant 
prekybą užimamomis atsa- 
komingomis vietomis.

“Ir tikrai keista. Visi įta
riamieji liuosi, išėmus vie
ną lik privatų žmogų Meili- 
kauskį, kuris sėdi kalėjime.

“Socialdemokratų frakci
ja, iškėlusi Seime interpe
liaciją dėlei spekuliacijos, 
reikalavo padaryti ištyrimą, 
sudarius

atstovas K.

nerimsta ir

savo

Klerikalų 
veidmainy be

jauChicagos “Draugas” 
nesuskaitomą daugybę kar
tų rašė, kad mes “šmeižia
mo” buvusįjį Lietuvos užsie
nio reikalų ministerį, kun. 
Purickį, kaltindami jį dėl 
šmugelio, šmugelio klausi
mas, girdi, esąs teismo ran
kose, ir kol teismas nepas
merkiąs Purickio, tol esą 
nedorą daryti jam priekaiš
tų.

Bet jeigu teismo autorite
tas yra taip augštas “Drau
go” akyse, tai ką jisai pasa
kys apie krikščionis demo
kratus Lietuvos St. Seime, 
kurie stengiasi išgelbėti 
kUn. Purickį nuo teismo?

Teismo tardytojas prašė, 
kad Seimas išduotų teismui 
buvusį ministerį. Seimo šei
mininkai, klerikalai, nutarė

tam tikrą Seimo 
Seimo dauguma 

(krikš.) atmetė tą frakcijos 
pasiūlymą.

“Byla pateko Teismo Tar
dytojui, ir nors praėjo du 
mėnesiu, visuomenė nieko 
nežino apie Tardytojo su
sektuosius rezultatus, iš ša
lies žiūrint, nesuprantama, 
kodėl tų rezultatų nematyti. 
Jeigu paprastas žmogelis pa
daro ką nors prieš įstaty
mus ir net kartais jiem ne- 
nusidčdamas, tai greitai pa
mato kalėjimą. O šioje gar
sioje byloje visai nesiskubi
nama.

“Visuomenė jau pradeda 
kalbėli, kad Seimas visai ne
leidęs kliudyti svarbiausiojo 
kaltininko, buv. m misterio 
Purickio.

“Nors Seimui ir neprik
lauso teisė kelti bylą, pat
raukti atsakomybėn kad ir 
Seimo narį, tačiau tokiem 
manymam Seimas davė pro
gos, atmesdamas Teismo 
Tardytojo reikalavimą, kad 
jam, reikalui esant, 
leista iškrėsti Seimo 
Purickį ir jį suimti..

Nusibankrutijilsieji ir praki
šę savo autoritetą Lietuvos ko
munistai kiek galėdami stengia
si atsigauti ir pasigrobti į savo 
rankas iškrikusių Lietuvos dar
bininkų vadovavimo rolę. Tam 
tikslui jie kartas nuo karto, 
ypač didesniuose miestuose, 
mėto savo proklamacijas bei 
laikraščius, šmeiždami kitus ir 
žadėdami darbininkams beribių 
gerybių rojų. Tokių proklama
cijų Kaune buvo gausiai pri
berta, ypač laike darbininkų 
streikui pradžioje laipkričio 
mėn. praeitų 1921 metų. Gi 
dabar vėl jau kelintą sykį Kau
no gatvių užkampiuose primė
toma visokios rųšies jų litera
tūros. Vasario 8 d. buvo pri
mėtyta laikraštuko “Kareivių 
Tiesa,” Lietuvos Kareivių Ko
munistų orgn. Pildomojo Ko
miteto organo, slapta leidžia
mo Kaune, data pažymėta sau
sio 30 d. 1922 m. No. 1. Įžan
gos (vedamasis) straipsnis kal
ba apie buvusį 3-jį Lietuvos 
Komunistų Partijos suvažiavi
mą pabaigoj spalių mėn. 1921 
metų. Karaliaučiuj ir apie to 
suvažiavimo nutarimus dėl bu
siančios komunistų taktikos jų 
darbuotėje politiniame gyveni
me.

Numanydamas, kad gerb. 
“Naujienų” skaitytojams bus 
įdomu žinoti ką mano veikti 
Lietuvos komunistai viešajam 
žmonių gyvenime, paduodu žy
mesniąsias to straipsnio iš
traukas. Ten sakoma:

“Nors 3-čias L. K. P. Suva
žiavimas dirbo nelegalėsc są
lygose ir baigiant darbą vokie
čių policijos tapo areštuotas, 
bet musų partijai jis turės di
džiausios reikšmes. Du metu 
praėjo kaip nebuvo musų par
tijos suvažiavimo. Praėjusiais 
inetais musų partiją ištiko sun
kia usis krizis; joj aiškiai įsiga
lėjo smulkiai buržuazinės ten
dencijos, pasireiškė iškrikimas.

mui partijos vidui. Partijos pa
matą, vadovaujamąjį branduo-i miško naujakuriams ir tt, ir tt. 

į kuopelėse, turi sudaryt pro-1 lik kova už šiluos j----------------------------

tetarai. Partija turi vadovauti 
darbininkų klesos kovoj. Ji pri-Į 
valo visuomet stovėt jos prie-j 
šakyje. Kol tai nebus atlikta, I 
iš krizio neišeis; ji nesugebės 
vadovaut darbininkų klesos ko-1 
vai dėl komunizmo. J

I
“Partijos suvažiavimas, ap- Į 

svarstęs einamąjį momentą ir| 
musų partijos uždavinius, pa-Į 
sakė, kad nežiūrint laikinai nu-| 
puolusio darbininkų judėjimo! 
{Lietuvoj, tas judėjimas turės | 
pakilti. Ekonominė buožių Lie-| 
tuvos padėtis sąryšy su ūkio I 
pakrikimu kituose kraštuose | 
turės eiti blogyn. Vidaus pade-* 
tis, kaip ekonominėj, taip ir po-, 
litinėj dirvoj (susitarimas sul 
lenkais), turės aštrėli. Prieš i 
musų partiją stovi uždavinys! 
paimti plačiųjų darbo minių | 
vadovavimą į savo rankas. Y-| 
patingai suvažiavimas nurodo į| 
statymą ir gynimą dalinių dar-| 
bininkų ir mažažemių reikala
vimų ( 8-nių vai. darbo diena, | 
algos pakėlimas, darbininkų 
butų pagerinimas, suteikimas 
miško, ganyklų, konfiskacija 
dvarininkų žemės ir tt.), tik 
visur ir visame partija ginda
ma darbo minios reikalavimus,! 
greičiaus gal patraukti savoj 
pusėn. L. K. P. didžiausis už-) 
davinys, tai užkariauti dangų-! 
mą darbininkų klesos ir pat
raukti savo pusėn mažažemius.

“Suvažiavimas pažymėjo, kadlnimus Rusijos kovojančiam 
Lietuvos darbininkai tik pasi-1 proletariatui ir vargingiems so- 
tikėdami savo spėkomis patys | diečiams; 'Lenkijos Pevoiliuci- 
kovodami, gali laimėti, o neĮniam proletariatui; Amerikos 
laukimu pagelbos iš svetur. I ir Škotijos draugams ir kanki-l

“Organizaciniu klausimu su-|niams buožių Lietuvos kalėji- 
važiavimas priėmė L. K. P.Imuos. Suvažiavimas tapo pa- 
statutą. - 1 Į baigtas kalėjime.”

„ . . . _, .1 Kaip matome, Lietuvos ko-
• • 111 nn 1 1111 /;i1 Ir Imm a i I

munistai ir naujoj savo veiki-
. ,mo taktikoj nieko gera neža- 

A>r?h^Jlm^|da, tik pasisako, jog jie ir atei
ty po senovei kovos su sočia-1 

.listais ir po senovei skaldys prie oportunizmo, proktariato ir hc to jau siIp- 
su urzuazi-1 nag j^gas reikia tikėtis,

Ino . sąjungasLietuvos darbininkai nebus
tokios naivios žuvelės, kurios 
užsimerkę lįstų į bolševikų 
tinklus. —Kauno darbininkas.

Kaunas,

sykių savininkai nori sustoji
mo, o angliakasiai ne.

“Kada dvi dideles ir galingos 
kasyklų savininkų grupės Pit- 
tsburgho srity ir pietinėj Oliio 
įteikė pareiškimą, kad jos atsi
sako laikyti suvažiavimą su 
Jungtiniais Kasyklų Darbinin
kais šį mėnesį naujos algų ir

t reikalavi
mus reikia rišti su darbininkų 
klesos kova dėl komunizmo.

“Del parlamentarizmo ir da
lyvavimo vietos savivaldybes 
organuos suvažiavimas išsitarė 
Kominterno rezoliucijų tame 
klausime dvasioj ir pabrėžė, 
kad Lietuvoj daugumoj savi-1 darbo sutarties padarymui, tai 
valdybių komunistų f rakei j o 
neišlaikė linijos, trūksta joms 
tikros kovos dvasios, nukrypo 
daugelyj vietų prie taikinimos 
su buržuazija ir net bloku su 

ir “Darbo Federacija,”
gerus valy-

s.-d.
dėlto reikalingas
mas, kad butų komunistinis! 
darbas savivaldybose. Reikia I 

"I atsikratyti tų, kurie nors ir va
idina save komunistais, bet sa- 

v I vo svyravimais, oportunizmu, 
baime, negynimu darbininkų 
kasdieninių reikalavimų ir ap
skritai stoka kovos dėl galuti
no darbininkų klesos tikslo, 
tik kliudo darbininkų kovai, o 
ne stumia ją pirmyn.

“Del darbo sodžiuj, musų 
partija priėmė rezoliuciją, ku
rioj sakoma, kad musų parti
ja turi būtinai prieiti ir įtrauk
ti į kovą netik dvarų, bet ir 
ūkininkų darbininkus, kurie 
sudaro didesnę dalį darbiniri- 

’’Įkų Lietuvoje. Taipgi sodžiuj 
musų partija turi rūpintis pat
raukti savo pusėn ir mažaže
mius.

“Suvažiavimas priėmė sveiki-

butų 
narį

ėjo silpnyn, įsigalėjo buožių 
baltasis teroras, tas krizį par
tijoj dar padidino.

“3-čias- Partijos suvažiavi
mas davė atsakymus į visus 
svarbiausius partijos ir darbi-, 
ninku judėjimo klausimus.

“Partijos krizio klausimu su
važiavimas pasakė, kad L. K. 
Partiją išgydyti galima tiktai 
apvalius ją nuo svetimų ele
mentų (buožių, oportunistų in
teligentų, savystovių savininkų 
ir tt.), paliuosavus nuo smul- 
kiai-buržuazinės įtakos, vėdant 
tiesia komunistų Unija, pas-

Profesmių sąjungų klausi
mu suvažiavimas nurodė, kaip 
išgyvendinti ] 
krizį prašalinant iš jų visus 
tuos vadus, kurie traukia dar
bininkus 
prie taikstymosi 
ja, paverčiant 
kovos organais už darbininkų 
klesos reikalavimus, einant 
prof. sąjungoms ranka į ranką 
su komunistų partija kovoj dėl 
komunizmo. Reikalinga vesti 
griežia kova su buržuazijos 
agentais darbininkų klasės ei
lėse, su socialpardavikais, su 
“Darbo Federacijos” vadais, 
rūpintis suklaidintus darbinin
kus patraukti savo pusėn.

Žemės klausimu partijos su
važiavimas pripažino, kad se
noji žemės politika, kuri buvo 
vykdoma Sovietų valdžios Lie
tuvoje 1919 m., buvo netikusi, 
mažažemiai tuomet buvo už
miršti ir jiems veik nebuvo 
duota žemės. Partijos suvažia
vimas dabar tai pripažinęs pri
ėmė nutarimą, kad paėmus Lie
tuvoj darbininkams valdžią į 
savo rankas, dauguma dvarų 
turės būt išdalinta darbinin
kams ir mažažemiams, bet da
lį dvarų paliekant darbinin
kams dirbti bendrai. Taipogi 
prie dalinimo dvarų turės būt 
atsižiūrėta pirmojoj eilėj dar
bininkų klesos reikalų. Naujas 
partijos nutarimas žemės klau
simu turės patraukti mažaže
mius ' musų partijos ir revo
liucijos pusėn ir įvykdinti dar
bininkų ir mažažemių brolišką 
sąjungą, be ko revoliucijos lai
mėjimas ir Lietuvoj negalimas.

“Del buožių valdžios veda
mosios žemės reformos suva
žiavimas pažymėjo, kad ta re
forma eina prie bankruto. Juo 
labiau, kuomet buožių Lietuva 
susijungs su ponų Lenkija, že
mės reforma veik visai turės 
nustot reikšmės. Bet kartu 
partijos suvažiavimas nurodė, 
kad, einant kokiai nors žemės 
reformai, musų, partija agita
cijoj tarp minių, per darbinin
kų frakcijas savivaldybėse, turi 
statyti savo reikalavimus dėl 
žemės reformos, kaip antai i 
reikalaujant dvarininkų žemės 
konfiskacijos ir perdavimo 
darbininkams ir mažažemiams 
be jokio atlyginimo, perdavi
mo žemių į darbininkų ir ma
žažemių komitetų rankas, sto

Nepaprastai dideli šalčiai. 
Jau trys savaitės kaip Lietu
voj be pertraukos laikosi gana 
didelis šaltis siekiantis 25—28, 
o vakar, 9 vąsario, auštant sie
kė 31—32 laipsnius šalčio.

—K. D.

Kompanijos pasirįžp su 
naikinti angliakasiy 

unijas.

pamato ir jis galima palaikyti 
tik nuolatiniu budrumu tų, ku
rie jį vertina. Ir jo negalima 
palaikyti vienoj kokioj moks
lo šakoj, jei kitoj šakoj jis yra 
apleistas, 
luosas
etikoj ir estetikoj, 
jis nebus liuesas nei biologijoj, 
nei geologijoj.

— The New Republic.
——..............   — H

AUDĖJŲ STREIKAS NAUJO
JOJ ANGLIJOJ.

jos pareiškė, kad jos yra pasi- 
rįžusios sunaikinti angliakasių 
uniją. Jei tas joms pavyktų, 
tai angliakasiai tose srityse bu
tų pastatyti ant lyges su nelai
mingais įleunijuotais vakarų 
Virginijos angliakasiais.

“Paskelbdami savo atsisaky
mą susivažiuoti su angliaka
siais ir išdirbti naują sutartį, 
kuri turi prasidėti nuo bal. 1 
d., šitie kasyklų savininkai ty
čia sulaužė savo rašytą kont
raktą su angliakasiais, kurį jie j 

į pasirašė New Yorke, kovo 31 
d., 1920 m.

“Vienu pasiteisinimų, ku
riuos kasyklų savininkai pa
duoda, yra tas, kad angliaka
siai nori reikalauti pakėlimo 
algų ir todėl suvažiavimas bus 
veltas. Angliakasiai visai to 
nenori. Jie reikalauja, kad da
bartinis algų aukštis pasiliktų 

[per ateinančius dvejis metus. 
Prie dabartinio algų aukščio 

Į jie nepadarė gyvenimo Į 921
|m., bet jie tikisi,- kad pramonė 
| atgis per ateinančius 
Į metus.

) “Minkštųjų anglių 
darbininkai unijuotose 
vidutiniai išdirbo tik 125 
iias 1921 m. Tai yra apie 

[nuošimčių pilnojo laiko.
“Kiek sekas apskaityti 

vidutiniai uždirbo apie $700 
1921 m., arba po $13.50 į sa
vaitę. Kiekvienas, kuriam ten
ka pirkti maistas, drabužiai ir 
visa kas kita šeimynai dabarti
nėmis kainomis, žino, kad su 
$13.50 į savaitę negalima išlai- 

[kyti šeimynos aukščiau skur
do lygio.”

Pareiškime sakoma, kąd tri
jų dešimtų valandų savaite no- 

Įrima užtikrinti proga nuolatai 
išdirbti šešias valandas per die
ną ir tuomi pasidaryti sau gy
venimą, bet jie nepadarą ir ne
galį padaryti gyvenimo, dirb
dami kaip dabar netiksliai ir 
ncnuolatos.

Indiąnapolis, Ind. — Jungti
nių Amerikos Kasyklų darbi
ninkų unija išleido pareiškimą, 
kuriame nurodoma, kad kasyk
lų savininkai norėdami sunai
kinti jų uniją stengiasi iššauk
ti streiką ir pakelti kainas ang
lims. Pareiškime sakoma:

“Visuomenė klausia, ‘Ar bus 
angliakasių streikas balandžio 
1 d.?’ Tinkamiaus butų, jei 
visuomene paklaustų, ‘Ar bus 
sustojimas anglių kasyklose 
balandžio 1 d.?’ Yra didelis 
skirtumas tarp streiko ir sus
tojimo. Kas neatsiliktų balan
džio 1 dieną, negalima bus to 
pavadinti streiku.
Jie darė ir daro ką tik jie gali, 
tai jie tuomi protestuoja prieš 
kokį nors blogumą. Bet susto
jimas yra visai kitas dalykas. 
Jei angliakasiai atsisakis dirbti 
bal. 1 d., tai tas atsitiks dėlto, 
kad jie neturi jokios sutarties 
su savo darbdaviais. Jie norės 
žinoti, ką jie gaus už savo dar
bą ir kokiomis sąlygomis jie 
turės dirbti. Jie norės tą žino
ti prieš balandžio 1 dieną.

“Jei jie nesužinos ir bus pri
versti atsisakyti dirbti bal. 1 
d., tai tas bus sustojimas. Jun
gtinių Kasyklų Darbininkai ne
nori sustojimo. Jie turi dirbti, 
norėdami pasidaryti gyvenimą.,

Mokslas turi būti 
ekonomijoj, istorijoj, 

nes kitaip

dvejis

kasyklų 
-srityse 

die- 
40

jie

MOKSLAS TURI BŪTI 
LIUOSAS.

Laisvė moksliškai irtirti 
mokslo mokinti šitoj šaly ro
dės buvo taip tvirtai įsigyvenu
si, kad daugumas mus neno
rėjo tikėti, kad kuri valstija 
galėtų išleisti įstatymą, drau
džiantį mokyti išrutulos (evo
liucijos) mokslą viešo mokini
mo įstaigose. Toksai įstaty
mas išvarytų mokslą iš tos 
valstijos, kuri jį išleistų, sa
kom tą ištikrųjų ir manom, 
kad nieko nelieka pridėti. Bet 
ar mes esam tikri, kad Ken- 
tucky yra vienintelė valstija, 
kurioj pragaištinga nuomone 
galėtų kilti prieš mokslą prie
šingą žmonių tikėjimui ir prie
tarams ? Atsiminkim kokiu mo
kėjimu visoj šaly tapo nuslo
pintos nepageidaujamos pažiū
ros apie didžiojo karo pradžią. 
Valdžios žvilgsniu Vokietija, 
ginkluota iki dantų, staiga 
puolė pusiau ginkluotą, beveik 
ramų pasaulį. Kiekvienas isto
rininkas ir tarptautinių santy
kių tyrinėtojas žinojo, kad tai 
yra kūdikiškas manymas. Bet 
didelė mokslininkų didžiuma ne 
tik nepasipriešino šitai val
džios pažiurai, bet dar padėjo 
slopinti tuos, kurie priešinosi. 
Kaipo tauta mes pašventėm 
mokslo tiesą savo išsvajotiems 
politiniams reikalams. Tai ko 
mes stebiamės, jei valstijos 
valdžia pašvenčia mokslo tiesą 
savo įsivaizdytiems tikybos rei
kalams ? Argi tikybinė teisiati- 
kybė nėra tiek pat pagerbiamu 
mokslo kriterijų kaip ir politi
nė teisiatikybė? Dalykas yra 
tame, kad laisvė mokslui yra 
naujas istorijoje dalykas; tai 
yra toks dalykas, kuris niekuo- 

» politinioJie larė ir daro ką tik jie gali, mot neturėjo tvirto

• Dabartiniame audėjų strei
ke anglų nukapojiimas 20 nuoš. 
ir darbo valandų prailginimas 
nuo 48 iki 54 prasidėjo šiauri
nio Connecticuto medvilnės 
gamyklose. Ten darbdaviai tu
rėjo pasisekimą. Darbininkai 
buvo neorganizuoti ir ilgą lai
ką buvo be darbo, todėl jie pa
sidavė be jokio protesto.

Iš ten algų kapojimas ir dar
bo valandų pailginimas persi
metė per sieną į Rhode Islandą, 
į Pavvlucketą ir Blackstone Va- 
ley. Bet čia pasikėsinimas algas 
numušti sukėlė pasipriešinimą 
pas visus; visi darbininkai ap
leido mašinas nei darbo nebai- 
gęOitas streikas kaip gaisras 
pasklido po visus išdirbystės 
centrus Massacbusettse, Maine, 

|Xew Hampshirėj ir Vermonte; 
Į patsai audros centras yra Ncw, 
Į Hampshirėj ir Rhode Islande.

Streikas sukėlė sensaciją 
Į Naujoje Anglijoje. Įvairios or- 
I ganizacijos šoko gelbėti strei- 
I kininkus ir organizuoti juos< 
Tokiu budu trys organizacijos 

[įsivėlė į streiką: nepriklausoma 
unija Federated Texlile Wor- 

Įkcrs; United Textile Workers, 
priklausanti Am. Darb. Fed. ir 
Amalgamated Textile Workers. 

|Am. Darb. Fed. yra stipriausia 
| Pawtucketo klony. Visos šitos 
| organizacijos visį pirmiausia 
| rūpinasi šelpimu streikininkų 
ir tam tikslui renka $100,000 

| fondą.
Kuo streikas pasibaigs, sun

ku pasakyti. Badas gali priver
sti darbininkus pasiduoti; bet 

| turėdami tokį didelį pasirįžimą 
jie gali nepaisyti nei bado sun
kenybių ir laimėti.

Kitu elementu, kuris gali pri
sidėti prie streiko pralaimėji
mo, gali būti dalyvaujančių or
ganizacijų susivaržymas tarpu
savy. Paskalai eina, kad Mc- 

Į Mahon, United Textile Wor- 
kers organizacijos pirmininkas 

| siūlosi sutikti su numažinimu 
10 nuoš. tąja išlyga, kad jo or
ganizacija turėtų viršų. Amal- 
ganieitai sako busią priversti 
tą patį padaryti. Bet darbda
viai nenorį taikytis nei su vie
na organizacija ir atsisako nuo 
arbitražo. Jie tikisi galėsią ba
du priversti darbininkus pasi
duoti.

DAUGIAUS NORMALUMO.
Medvilnės gamyklos darbi

ninkams Pawtuckete, R. I, pa
sipriešinus numušimui 20 nuo
šimčių algų, milicija pasitiko 
juos šūviais; vienas darbinin
kas tapo nukautas ir devyni 
sužeisti. tJ

Apsimoka būti labdaringam!
Jungtinių Valstijų Plieno 

korporacija nukapojo algas sa
vo darbininkams 20 nuošimčių 
ir numažino nuomas toms lin
dynėms, kuriose darbininkai 
gyvena.

Pasižiūrėkime, kaip tas išei
na. Darbininkams algos tapo 
numuštos 5, 10 ir 15 centų va
landai, taigi į dieną pareina 50 
centų, $1.00 ir $1.50, apie $15, 
$30 ir $45 į mėnesį; Nuomos 
tapo numažintos nuo $3.00 iki 
$5.00 į mėnesį. Skirtumas.

Wall-gatvis tą mato, nes 
Jungt. Valstijų Plieno korpora
cijos akcijų kaina pakilo fuų 
83 iki 90 paskutinėmis kelio
mis savaitėmis.

Gelžkelių darbo taryba sku
bina panaikinti paskutinius 
likučius aštuonių valandų dar
bo dienos transportacijos lini
jose. Nesenai tapo paskelbta, 
kad ugniakuriai ir aliejuotu o- 
jai gaus viršlaikį tik po 10 va
landų darbo. Z

/
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Lietuvos Astovybė 
Amerikoj.

PAAIŠKINIMAS DEL ŽEMĖS 
ĮGIJIMO LIETUVOJE.

Amerikos lietuvių tarpe plo* 
tinami yra gandai, kad, sugrį
žus į Lietuvų, Lietuvos Vyriau
sybe neleidžia jiems pirktis sa
vo tėvynėje žemės. Tie gandai 
yra neteisingi.

Nesusipratimų išaiškinimui 
turiu pažymėti, kad Lietuvos 
Vyriausybė netik kad neuždeda 
ypatingų suvaržymų grįžu- 
siems iš Amerikos Lietuvos pi
liečiams, bet dar yra susirūpi
nusi, kaip jiems palengvinti 
Lietuvoje įsigyventi.

Žemės įgijimo klausimu Lie
tuvoje nedaroma jokių skirtu
mų tarp Lietuvoje gyvenančių 
ir grįžtančių iš Amerikos pilie
čių ir tiek pirmiems, tiek ant
riems visai nedraudžiama že
mės įsigyti.

Tiesa, laikinai, ruošiantis 
prie žemės reformos, Valdžia 
turėjo imties priemonių, kad 
dvarininkai nepridarytų įvairių 
fiktivių aklų, kurie, išėjus že
mės reformos įstatymui, kliu
dytų bežemius ir mažažemius 
žeme aprūpinti, taip pat turėjo 
imtis priemonių, kad užkirtus 
kelių spekuliacijai žeme. Tuo 
tikslu buvo išleistas įstatymas, 
anot kurio stambiesiems že
mių savininkams leidžiama 
parduoti tik 10 nuoš. jų valdo
mos žemės, gi pirkti iš jų leid
žiama vienam asmeniui tik 20 
deš. Numatydama, kad išėjus 
žemės reformos įstatymui kai 
kurie grįžę iš Amerikos Lietu
vos piliečiai nepasitenkins to
kiais žemės sklypais, kokius 
bendra tvarka galėtų gauti iš 
Valdžios, bet norės įsigyti 
daugiau žemės, t. y. daugiau 
20 dešimtinių, Lietuvos Vald
žia ketina nepatogias skaldy
mui vietas, ypač tas kur geres
ni triobūsdai, pardavinėti dides
niais sklypais, 
žemes 
(§ 48) 
vienam 
vienok 
bet iš ūkininkų galima pirkti 
į vienas rankas ligi 80 ha. 
žemės. (Hektaras lygus 
daug vienai dešimtinei 
dviem margam).

Lietuvoje veikia įstatymas, 
kuriuo draudžiama yra sveti
mų valstybių piliečiams pirktis 
žemė ir nekilnojamas turtas. 
Tas įstatymas buvo išleistas 
tuo tikslu, kad svetimtaučiai, 
pasinaudoję savo valiutos aukš-

Išėjus dabar 
reformos įstatymui 

manoma leisti įsigyti 
asmeniui iki 150 lia, 
ir dabar ne iš dvarų,

maž- 
arba

lie- 
val-

Puikiausia su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Priprasti 
tuviški 
giai. ANCHOR- DONALDSON

YPATIŠKAS PRAVEDIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO

„ Per Southampton
AQUITANIA — Kovo 21

Pribuvus j Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant kito 
Cunard laivo ir tuoj išplauks tiesiai į Pilavą, kurį pasieks į 9 dienas.

3-ios klesos pasažieriai užims kambarius po 2, 4 ir 6 ypatas. 
Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir
šininkų, kurie prižiūrės jūsų bagažą, pasportą ir kitus dalykus ke
lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali 
važiuoti.

Specialės kainos: iki Pilavos $106.50, Kauno $107.50. Antra klesa 
$155, taksų $5.00.

Kiti išplaukimai

Per Hamburg

ABANIA (tik antra klesa) Bal. 1
CARONIA — Bal. 8 — Geg. 13

SAXONIA — Bal. 18 — Geg. 25 
Per Angliją iki Libavo $110, taksų $5.

RALTIJOSAMERIKOS 
U LINIJA 9Broadvay, NevY^rk.NYU 

Sel LIETUVĖ 
k . PER HAMBURGĄ.PlL!A\Ą 

A ARBA DEPO JU. i
/> y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliayą 
/ aplenkia Trenku juostų (karidorių) 

VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA J KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių,' 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
LATVIA išplauks ......................  Kovo 22 <1. I
POLONI A išplauks ..............  Bal. 5 d. j

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — P1LIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ $110.00
'Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie ! 

savo agento.

tumu, neišpirktų Lietuvoje vi
sų geriausių žemių bei mies
tuose namų, nes tuomet Lietu
vos piliečiai savo žemėje ga
lėtų atsidurti įnamių padėtyje. 
Vienok Lietuvos valdžia išleis
dama šitų svarbų įstatymų ap
saugojimui Lietuvos piliečių 
teisės prie savo žemės, nepa
miršo, kad buvus praeityje 
sunkioms politikos aplinky
bėms daugelis lietuvių tapo 
kitų šalių piliečiais. Todėl prie 
įstatymo buvo įdėta pastaba, 
kuri duoda galimybės lietu
viams Amerikos piliečiams, no
rintiems Lietuvoje žemės įgyti, 
padaryti legalį pirkimo aktų, 
gavus atatinkamų Lietuvos 
Valdžios leidimų.

V. Čarneckis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje 

1922 m. Kovo 4 d.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E, Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte

Telephone Central 3301. 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Yards 5834

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialietaz

jtempimą, 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 teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

G . E R Be Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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

Per Southampton, Liverpool 
ir Glasgow

SCYTHIA ................... Kovo 17
CASSANDRA iš Portland Kov 30

ALGERIA   ............. Kovo 30
CAMERONIA ................... Bal. 6

A -f- A

Duktė Jadvyga, motina Marijo
na, po tėvais Kubuzevičiutė. tė

vas Stanislovas Nezelskiai.
Paminėjimui metiniu sukak- 

tuviu, .iau praėjo metai laiko, 
persiskyrė su šiuo pasauliu mu
sų brangiausioji dukrelė Jad
vygą. Mirė kovo-March 2 d. 
1921 m. .turėdama šešis (6) m. 
amžiaus. Motina mirė kovo- 
March 15 d., 1921 m., turėdama 
apie 66 metus amžiaus. Velio
nė paėjo iš Kauno rėd., Telšių 
apsk., Plungės miestelio. Tė
vas mirė balandžio-April 14 d. 
1921 m. turėdamas apie 64 m. 
amžiaus. Velionis paėjo iš Kau
no rėd., Telšių apsk., Plungės 
miestelio. Duktė liko didžiam 
nubudime. Tėvai viena seserį ir 
broli, o musu senieji tėveliai pa
liko didžiam nubudime: viena 
sunu 2 dukteris Amerikoj l mu
su brangiausios motinėlės pali
ko didžiam nubudime viena se
serį Amerikoj, seseri ir broli 
Lietuvoj ir musu brangiausia 
tėvelis paliko didžiam nubudimo 
seseri Sevenora ir broli Joną 
Lietuvoj. Ak, Dieve, Dieve, kad 
ta beširdė mirtis atėjusi atėmė 
gyvvbe ir suardė visa gyveni
mą! Nors mirė, bet musu šir
dyse neužgesta didžiausis nubu
dimas ir apgailestavimas dukre
lės ir tėvelio. Lai būna lengva 
Amerikos žemelė, o būdami 
Dievo globoj, lai išmelš mums 
vieta šalip savęs ir gyventi per 
amžius linksmybėje. Mes iu 
daugiau ant šios ašara pakal
nės nesulauksime, nematysime, 
nei nesutiksimo, todėl giminės, 
draugai draugės ir pažįstami, 
atmindami tas liūdnas dienas 
a. a. Jadvygos, Marijonos ir 
Stanislovo mirties pereituose 
metuose .širdingai kviečiame 
atminti ju dūšias ir atsilankyti 
ant pamaldų, katrie išgalite. 
Pamaldos atsibus kovO-March 
17 d., 1922 m., 8 v. iš ryto, Visu 
šventu par. bažnyčioj, Roseland 
III. Kviečia nuliud:sunus Juo
zapas, dukters Stanislava Dau- 
gintienė.. Kazimiera Mikutienė, 
Nezelskai. ;

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 

SKOJOL 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 šutimaa 
ir smarvė pranyksta nuo Kojota 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip! 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojota užtenka 
Išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
iigydo kojai 
nuo intimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieks neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš

dirbs jams adresui

Bingo! Chemical Co., 

2816 So. Michigan Ave^
Chicago, I1L

Pranešimas!•‘Wi 
Visiems, kurie da nėra iš- 
pildę įeigos (Income) taksų 
blankas ir neužsimokėję rei
kiamų mokesčių, mes šiuo 
primename, kad pasiskubin- 
tumėt tatai atlikti iki 12 vai. 
nakties, 15 d. kovo. Mes pa
tariame nelaukti paskutinės 
dienos, o atlikti ankščiau.

Kiekvienas, kuris uždirbo 
$1,000.00 per 1921 ir nėra ve
dęs, turi pildyti blankas; 
kiekvienas, kuris uždirbo 
$2,000.00 per 1921 ir yra ve
dęs turi pildyti blankas, ne
žiūrint ar jiems pripuola 
mokėt taksai ar ne. Už ne- 
išpildymo blankų valdžia 
skiria dideles bausmes.

Negalintys patys išpildyt 
kreipkitės ‘"Naujienų” . ofi- 
san 1739 So. Halsted St., ra
site teisinga ir nuoširdų pa
tarnavimų.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos zkaudšiimą,
Jei skaitant raidės suriJiejų,
Jei iš raidšs darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis sken

da, tuomet reikalaukit akinių. •

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

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

75% gaspadiniy mirko dra
bužius kasdieną

Ką tomistai reiškia mirkymas? 
Trys iš keturių gaspadiniu mirko 
drabužius, kad atmirktu purvai, o 
paskui grumdo-skalbia.

Su paprastu muilu, biski pagelbsti, 
bet didelė dalis darbo lieka skalbi
mui. Rinso, yra visai naujos rūšies 
muilas, kuris atmarkina ir ištarpino 
visokį purvą, be mažiausio drabužiams 
kenkimo. Pamarkyk drabužius va
landa ar daugiau i Rinso ir purvai 
tuoj pranyks, o kad kiek ir. liks tū
lose vietose, tai lengvo patrynimo pa
kaks. !

Rinso yra vienutinis muilas,, kokio 
norite visos šeimynos drabužiu skal
bimui. Nereikia kitokio muilo, — nei 
skalbiamo pauderio. kuomet vaitoji 
Rinso. Moterys .kurios vartoja ji, 
sako, kad jokiu plėtmų nėra ir dra
bužis ilgiau laiko.

Tarputynas sulaiko 
krupą

Tarputynas prašalina blogiausias 
slogas kaip kad magiškai. Susige
ria giliai į kūną ir slogas išveja! Ne- 
daleisk slogoms užsibūti. Ne čiau- 
dėk, — nevaikščiok • su išpusta kruti
nę arba kosėti, kuris sukrečia visą 
kūną.

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

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turp<) 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Urnai veikia paliuosavime galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargį, įsipiovi- 
mą, nudegimą, grikšterėjimą ir skau
smus. Prašalina krapą ir gerklęs 
ligas!

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputync 
mostis turi savyje senus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausi 
bile vaistininko Turpo — 30c. ir 60< 
puodelis. •

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, III. ati
darė pikčern^ su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augšČiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

t

Deimantai, 

Laikrodžiai, 

Auksybi, Co- 
lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai

4587 S. Ashland 
Chicago, III.

Teisingas Patarnavimas!
. Siuntimas Pinlgiį. Lalvaknrtfia; 

l.šdirbimas PafinortU ir Notarija- 
|’“kų I‘opwriiĮ.Real Pastate.
gėčlai, liišiui'inai. Saloty Boxes.

EUR0PEAN-AMER1CAN BUREAU
3. i.. KABINAS CO. vebEJAr'''M. -1 

809 Wett 35th Street. Chicago. III, t

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisui.
127 N. Dearbom St., Room 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvier 
ną vakarą, išskyrus utarnfnką ir 
ketvergą, Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

' JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W, 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokiem bylas, visuose 
teismuose. Ekmuninavoja Abstrak
tus, Ir padirba visokius Dakuman- 
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fanuos ir Biznius. 

, Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvų išlygų,

Tel. Uandolph 2808
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St...........

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Paric 3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IK PATARĖJAI

1305-7 127 N, Dearbom St.
Randolph 8899

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

Seeley 8676
X.—___________ L.________________ /

r V, w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
--------------------------------------------------------------- J

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

i General! s
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St. Chicago.

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visų staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siutcai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantųojamas. Įsteigta 
1902 m.

Atdara kasdieną iki 9 vai, Ned. iki 
6 valandai.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų gvarantuojame,
’ / ' Elektriškam/ darbui 

7101 
1892

. ITelefonai Boulevard j 
t

1619 W. 47th Street
Ant išnfckesčių, jei pagei

daujama.

3. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

So. Halsted St., kampas 81 <at 
irne name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peno 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pr| 
gimdimo. rmr 
da rodą viso 
Idose ligose ir 
kitokiuose ref 
kaluose mo 
terims ir mer- 

. ginoms.

IR.HERZMAN^
U BV8UOB 

MM 3418 Ba. HaHM St

Garai lietuviams Mnomas psr ■ 
atn kaly* patyria kldltsm ihl- 
xraa ir akuleris.
2brda aitrias ir ehreniikaa UgM 
rn, matarų Ir vaikų, pagal nad* 
amaa metodas M-Bay lx IritaKsl 
iktraa priataiaua.
Ofisas ir Ibabaratarljal IMI K 
th St., Mtall Fiak St.

8111 arta 85?

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Aves
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja SOI metai

| Ofisasi
8149 & Morgan St, kerti 82 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: I 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi

Nuo lt ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 11 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Mara Kalni
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avg. 
Tel.l Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki II v. ryte, 1 Ud 8 
ir 7 Ud 9 y. Naktimis ir nsdllioj pe 
pistų. Tsl.a Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

8847 ’Kmerald Avė.
9 1H 11 ryta ir 9 iki 10 įvakarl

Tel.i Boulevard 9897
m JT. 18-ta gat 2 Ud I tat

Tel.i Canal B79

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

IMI M. Helsted St- ENcage, UL 
kempes IStb St.

Hiena Canal 157

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
iaas 2201 W. 22nd St., kampas B 
Leavitt St. TeL Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd Si, 

Tel. Lafayette 4988.
L: M ir 7-9. Ned. 10-1S platų.

- - į ■mivi.-ctiwi r ~ r - j-juy.- □-j r fu-

Telephone Boulevard 5652 t
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuoA 9 iki 9 vai. vaka
re. : Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- j 
karais 6—9. Nedėl, pagal sutarimą j 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. 1e J

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus 
45 cent. už 100 auk. 

arba 
222 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—- 

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

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrinu) 

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

Chicago, III.

Ofiso Tel. Blvd. 7822 
Pranešimas

DR.ALT.STRIKOLTS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofise j 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:80 iki 12; 8:80 iki 9 Ir 

6:80 iki 8:30. Nedu 111:80 Ud 
12:00 dienų.

Nam.: 2914 W. 48rd Street 
Tel. Lafayette 268

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telefonas! Boulevard 7I4|

DR. C. Z. VE2ELIS
Uelnvb Penttitea 

ITU Bautb Ashland Avl^ 
i i > • arti IT-leų ųalvts

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo a ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 3460

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Tslsphens Vaa Burei 294
Reų. 1189 Independence Blvd. ChieSfft

DR. A. A. ROTH
BESĄS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8314 So. Halsted St. Chicago.
Talephens Drever 9898

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

, T< Autta'7»7
DR. MARTA 

DQWIATT-SA88.
Kątfk kngr|lo II Ualitsrnljai ir 

PU tfs save praktikavimų >e Be.
MM W. Herrisaa BL

yakare ifisklriant nadHdieinlu.
- -

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.
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:: ŽINIOS ::

KIŠENVAGIAI “SUBYTINO” 
ALDERMANĄ.

šešiolikto Nvardo aldermanas 
John Czekala Milwaukee avė. 
gatvekaryj perskaitęs perser
gėjimo skelbimą, kad kišenva
giai veikia, norėjo perspėjimu 
pasinaudoti. Jis tuojaus pažiu
rėjo ai jo šemole tebčr ki- 
šeniuje. Capt, capt, — nugi din
gusi! Tuo tarpu du vyriukai, 
vienas didelis, o kitas mažu
tis, žingsniavo durų durų lin
kui. Aldermanas paskui juos, 
bet tie iššoko iš gatvekario ir 
minioj dingo.

— Hm, hm; keturis dešimts 
šeši doleriai žuvo! — sukeikė 
aldermanas.

— Eint če goin to riport it 
tu di polys? 
konduktorius.

—< Ką begelbės, mano ke
turis dešimts šeši doleriai kaip 
“spešelams” jau nugrimzdo, — 
sumurmėjo aldermanas.

užklausė jo

LATVIJOS RESPUBLIKA 
PRAŠO PRIPAŽINIMO.

'Latvijos oficialis Amerikai 
pasiuntinys Charles L. Seya už
vakar pareiškė, kad Pabaltės 
Valstybių ekonominė ir finan
sinė padėtis žymiai pagerėjus. 
Jis išreiškė viltį, kad Jungti
nės Valstijos neužilgo oficia
liai pripažinsią pastovią Latvi
jos valdžią.

Tuo tikslu jis čia mano su
rengti keletą masinių latvių 
susirinkimų ir savo kalbose 
prašyti Jungtinių Valstijų val
džios pripažinti Latvijos Res
publiką de jure.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Euro

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

i
2 
5 
6
10
13
15
17
19
27
32
33
38
40
47
48
53

Adomaitis Frank 
Ahas Vinsetas 
Alekno K. D. 
Alyosui Bronislavia

Bucevycius Martynas 
Baltikis W. 
Barakauskas Petras 
Bazanczulas Kazimieras 
Bilius Jos.
Bracovvskas Peter 
Budres Anna 
Butkevicz Joe 
Cerauckas Levonin 
Chepaites Johan 
Dar pužas Juozas 
Daupila Jos.
Dirmeikis Benedict 
Draugelienė Alseti 
Dūda Frank 
Dulinskis Preat 
Dzidonis Antanas 
Gecsis ’ Adam 
Galiekis Adomas 
Gal i u skis Adomas 
Giedles Jozapas

78 Gnauska Antonas 
81 Gripaliuni Jozapa
97 Jodvalkienei Kastancijai
98 Jokubauskas Juozapas 
9 Judekys W.
101 
110 
123 
125 
128 
129 
135 
136 
137 
154 
158
159 Mikalauskas Stanislovas
160 Misius Joe 
161 
163 
172 
174 
176 
177 
178 
182 
163 
185 
189 
196 
206 
207 
208 
214 
224

sė 
57 
59 
64 
73 
74 
76

Jurchis Starllėi 
Kiusas Povylas 
Kosakewich Peter M-. 
Kriksceliune Petrute 
Ki^bis Petras 
Mulis Antanas 
I^anceviciui Feleksui 
Lapinskis Jozas 
I^aurusonis Alex 
Nereckis Joe 
Miknių Jonas

Monkus Ignacas 
Nemunytė Morta 
Pavalunas Peter 
Plepalas Ana. 
Pranculytė Linda 
Pranokus Peter 
Puzauskia B. 
Razauskis Jonas 
Ribikauskas Rose 
Rimas Anton 
Ruzaskas M. 1 
Šalna William 
Senkus Tonis 2 
Sidlaski Stanislav 
Simaitis D. D. 
Staniszauskis Kazimir 
Surlelis John

220 Svilikauskiui Mocislavu 
231 Tacinskas Antanas 
236 TTrbatis Juozapas

Vai antino Belioslavo 
Venckus John 
Vitkevicis Izidorius 
Vlasekova A. 
Zamiaris John 
Žemaituko Monika 
Zvinakienė Agnieška

233 
240 
241 
242
259 
261 
267

U

Lietuviu Rateliuose! ,
Trys kalbėtojai 12 klausytojų.

BRIDGEPORT
panėšima!! REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

BRIGHTON PARK

Mirė Jonas Ilgevičius.

Kovo 10 d. palaidota Jonas 
Ilgevičius, plaučių uždegimu 
pasimiręs kovo 7 dieną, 
laidotas lietuvių Tautiškose 
pinėse.

Velionis Jonas Ilgevičius 
vo apie 38 metų amžiaus,
vedęs, kilęs iš Krakių mieste
lio, Kėdainių apskr.

Pa
ka

bu-
ne-

Velionis liko našlaitis ką lik 
sulaukęs vienų metų amžiaus, 
todėl jam teko kentėti didžiau- 
sį vargą, augant ant svetimų 
rankų. Praleidęs savo vaiky
stės dienas, jis su savo pus
broliu buvo išvažiavęs į Ru
siją, paskui į Angliją, paga
lios atvažiavo į Ameriką, ka
me jis ėmėsi siuvėjų amato.

Buvo progresyvis žmogus, 
blaivas, rimtas ir tykus. Mylė
jo apšvietą, taipgi mylėjo dai
lę ir 11. Ko velionis nemylė
jo, tai dykaduonių, skriaudikų 
ir visokios rųšies išnaudotojų. 
Vengė blogos draugijos, nemė
go draugauti su vėjavaikiais, 
priprato gyventi labiau vienas, 
todėl mažai turėjo ir draugų. 
Be lenkų “Krola Zigmunta” ir 
kriaučių unijos, prie kitų 
draugijų jis nepriklausė.

Velionis paliko keletą pus
brolių ir šiaip artimesnių ar 
tolimesnių giminių Amerikoje 
ir vieną seserį, Petronėlę, Lie
tuvoje, 
šios

Tebūnie jam lengva 
šalies žemelė.

— M. T—kis.

BRIGHTON PARK.

Keistučio Kliube.

Kliubo susirinkiman kovo 5 
d. narių atvyko pilna McKinley 
parko salė. Komisijų raportuo
se M. Dunduliene pranešė apie 
įvykusį vas. 28 d. vakarą Mel- 
dažio salėj, rengtą Rusijos ba- 
duolių naudai. Pelno likę tik 
19 d. Kolekta surinkta tą va
karą 63 dol., susirinkime dar 
už įžangos bilietus priduota 
6 dol., tuo budu viso labo 88 

I dol. Vienam nariui sumanius, 
čia pat suaukota dar 13 dol., 
kas viso sudaro $101.00. Tie 
pinigai perduota Kliubo pirmi
ninkui Maldai, kurs yra ir pir
mininkas komisijos prie Friends 
of Soviet Russia, kad jis au
kas atiduotų kur reikia. Eina 
toliau raportai komisijos prie 
Fr. of Sov. Russia. Malda iš 
tos komisijos rezignuoja, pa
duodamas tam tikras rezigna- 
vimo priežastis; paskui rezig
nuoja ir kitas narys. Jų vie
ton išrenkama du nauji prie 
trečio senojo. Paskui išrinkta 
šeši darbininkai bazarui, kurs 
įvyks kovo 24-25 Mildos salėj. 
Bridgeporto svetainės statymo 
bendrovės delegatas savo ra
porte pranešė, kad jau turi 
surinkę 13 tūkstančių dol., bet 
dar daug reikia, todėl ragino, 
kad kiekvienas narys pirktų 
dar nors po vieną bendrovės 
Šerą. Išrinkta dar du nariu sve
tainės statymo bendrovės Še
rams pardavinėti.

Dramos skyriaus komisijos 
narys M. Dundulienė pranešė, 
kad iki šiol dar nieko neveik
ta, bet įcad ateinantį mėnesį 
bus pasirūpinta svetaine ir su
šauktas Dramos skyriaus susi
rinkimas. Turiu pasakyt, kad 
M. Dundulienė turi noro ir ga
bumo dirbti dramos skyriuj 
ir netingi dirbti bet kokį dar
bą Kliuho labui.

Pereitą penktadienį Raymond 
Chapel svetainėj buvo prakal
bos, kur kalbėjo trys kalbėto
jai, o klausė jų dvylika žmo
nių, įskaitant ar du kalbėto
jus, kurie laukdami savo eilės 
seilėj o su svečiais.

Svečių neatsilankymas buvo 
aiškinama tuomi, kad žmonės 
lietaus pabijoję, kuris, tiesa li
jo, bet visai nebuvo baisus. 
Tuomi labiaus man sunku bu
vo šitoks neskaitlingas atsilan
kymas žmonių, kad pačios pra
kalbos buvo ir gana įdomios ir 
labai naudingos kiekvienam 
pasiklausyti ir be jokios įžan
gos. Surengė jas Am. Liet. 
Daktarų Draugija.

Susirinkimą atidarė Dr. A. 
L. Graičunas ir savo kalboj 
rimtai ir gražiai papasakojo 
apie viešos ir asmeninės higie
nos svarbą. Jei jis perdėjo ką, 
tai tik reklamuodamas daktarų 
žurnalą “Gydytoją”.

Po jo išėjo ir nenoroms pra
dėjo kalbėti į tokį mažą susi
rinkusių skaičių dras A. Kara- 

I liūs. Jis papasakojo kaip Ru
sijoje kovojama su nešvarumui 
ir kas ten nuveikta tame 
lyke ir pusiau su juokais 
ve svarbių nurodymų, ar 
minimų, kad žmogus pats 
ri žinoti apie savo kūną, 
jis nori būti sveikas ir ilgai 
gyventi; kad sveikata yra pa
čių darbininkų dalykas, kad jie 
patys turi žinoti, ko /jų svei
katai trūksta ir, ko trūksta, 
patys pasiimti.

I Trečias kalbėjo dras K. Kas
putis apie burnos higieną, iš
aiškindamas dantų puvimo prie
žastį ir nurodydamas į tuos 
pavojus, kurie iškyla sveika
tai dėl neužlaikymo švariai 
burnos. *

I Nors visi tie dalykai, apie 
kuriuos buvo kalbėta, buvo 
man žinomi, bet klausiausi jų 
be nuobodumo. Taigi prakal
boms, ar tiksliaus pavadinus, 
paskaitoms pasibaigus, man ir 
vėl atėjo į galvą mintis — ko
dėl žmonės neateina į tokius 
naudingus ir įdomius susirin- 

| kimus?
Priežastį to aš numatau pa

čiuose vakarų rengėjose. Jie, 
turi būt, ne kartą, bet daug 
kartų, sušaukia susirinkimą 
vienam tikslui, o susirinku
siems aiškina visai ką kita; 
arba aiškindami tą patį daly
ką taip J jį nudailina, kad jis 
lieka nepanašus į save.

Šitai savo minčiai randu pa
mato kad ir dro Graičuno rek
lamoj “Gydytojo”. Bcreklamuo- 
damas jį jis pasakė, kad šitas 
žurnalas pastaruoju laiku taip 
gerai suredaguojamas, kad jis 
yra vienintele išganymo vilti
mi pačiai Lietuvai, kadangi ten 
viena jaunuomenės dalis žuvo, 
kita amžinai suluošėjo, o tre
čia nuo blogų sąlygų, nešva
rumo ir kitų priežasčių taip 
sumenkėjo protu, kad ji pati 
negali pakilti ir todėl reikia, 
kad Amerikos lietuviai patys 
skaitytų “Gydytoją” ir per
skaitę pasiųstų jį savo drau
gams, arba tiesiog 
jliems šitą Lietuvos 
vaistą.

Suprantama, kad 
yra seni žvirbliai ir neleidžia 
save pagauti pelais. Pasiklau
sę tokių aiškinimų vieną kar
tą, daugiau jų nenori. Todėl 
man bent yra aišku, kodėl tą 
vakarą, o gal ir kitais vaka
rais, taip maža žmonių susi
renka ir geri norai neduoda 
pageidaujamų sėkmių.

Kitas dalykas, man rodos, 
kad A. L. D. D. galėtų pasi
darbuoti daug daugiau, negu 
kad ji pasidarbuoja dabar. Toj 
pačioj Chicagoj lietuvių gydy
tojų turime tiek, kad jie, jei 
tik norėtų galėtų surengti to
kias prakalbas, ar paskaitas, 
kokios buvo pereitą penktadie
nį, kas savaitė. Jiems pajiegų, 
matyt, netrūksta; reikia tik no-

da- 
da- 
pri- 
tu- 
jei

užrašytų 
gelbėjimo

žmonės

Dar vienas narys pranešė, 
kad laivakortė jau pasiųsta j 
Lietuvą vienam buvusiam Kliu- 
bo nariui Misevičiui; pinigus 
laivakortei paskolino pats kliu- 
bas. Vadinas, kliubasxvis ką 
nors gera padaro ačiū tam, kad 
turime gerų narių, kurie vis Iro, to noro, kuris daktaro pro- 
ką nors gera sumano.

— Laisvės Varpas
fesiją pastatytų aukščiau kuni
go vietas. — J. L.

... ____ _

Cicero — Meno Teatrališkos Drau
gystės susirinkimas ir repeticijos, 
ivyks Utarninke, kovo 14 d., Liberty 
Hali, 14 St. ir 49 Ct. 8 v. v. Susirinki
mas labai svarbus, nes bus apsvars- 
toma apie teatfca ir draugystės stovi. 
Visi atsilankykite. Valdyba.

Kriaučių domei. — Gramatikos mo
kyklos dfena tapo pakeista iš utamin- 
ko i sereda. Kurie norite mokintis 
lietuviu gramatikos, ateikite seredos 
vakare. Lekcijos nuo 7 iki 9 v. v. 
unijos svetainėj. 1564 N. Robey St.

— Mokyklos Komisija.

TIKIETAI.
Marijonos Rakauskaitės kon

certas, kuris rengiamas Biru
tės, atsibus Nedėlioj, Kovo 26 
d., 1922 m., Kimbali Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avė. yra parduodami Nau
jienų Ofise. \

Roseland. — “Aušrą” palaikančių 
dr-jų vakaras bus nedėlioj, balandžio 
2 d., Strumilo svetainėj. Bus vaidi
nimas ir balius. Kitų draugijų pra
šome tą dieną nieko nerengti, bet vi
sus atsilankyti į šį vakarą.

— Komitetas.

L. S. S. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadieni, kovo 13 d., 8 vai. 
vakare, “Naujienų” name 1739 South 
Halsted St. Visi kuopos nariai kvie
čiami atsilankyti susirinkiman ir at
siveskite naujų narių.

— Organizatorius.

Chicagos Lietuvių Tarybos visuo
tinas mėnesinis susirinkimos įvyks 
antradeinį, kovo 14 d., Mildos svet., 
3138 So. Halsted gat. 8 v. v. Vis: 
atstovai laiku susirinkite, yra daug 
svarbių reikalų. — Valdyba.

ASMENŲ JIESK0JIMA1
JIEŠKAU SAVO BROLIO VLADI- 

slovo Daujoto, pirmiau gyveno 
Scranton, Pa. Malonėkite atsišauk
ti, ar žinantįs praneškite, o mes bu
sime dėkingi.

VINCENTAS DAUJOTAS, 
Box 79, Ledford, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO ADO- mo Norbuto. Kauno r6d., Raseinių 
apskr., Viduklės vol., Vanagiškių kai
mo. Turiu svarbų reikalą. Atsi- 
šaukit, ar jj žinanti malonėkite pra
nešti. Jurgis Norbutas, 3324 South 
Halsted f>t., Cnicago, III.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Vinco ir puseserės Stepulevičių, paei
na ir Alytaus aipsk., Metelių vai. ir 
kaimo. Norėčia susirašyti, nes atva
žiavęs į S. V. nieko apie juos negir
dėjau. Jie patys, ar kas žinote mel
džiu pranešti, Joseph Chin, 909 W. 
19th PI., Chicago, III.

JIEŠKAU savo moteries Adolfinos 
Madeikiutės-Ragalskienės, kuri prasi
šalino nuo manės vasario 11 d., palik
dama mane su dviem vaikais, o vieną 
išsivežė. Sugryžk, pasigailėk tų ma
žų vaikelių, kurie kasdieną verkia 
šaukdami “mama”! Ji pati, ar kas 
kitas patčmiję praneškite: Jeronimas 
Ragalskis, 57 N. Washington Avė., 
Batavia, III. (

JIEŠKAU SAVO DRAUGO PER- 
nickio, paeina iš Šiaulių parapijos, 
dabar gyvena Philadelphijoj. Jūsų 
brolis Julijonas Pemickis mirė Cice- 
roj kovo 8 d., Atsišaukit, kad galėtu
me sutvarkyti nabašninko turtą. Ka
zimieras Mundeikis, 2238 W. 19th St., 
Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO SI- 
mano Mulskio, paeina iš seinu valšč. 
Žvikialių kaimo; pirmiaus gyveno 
Camegie, Pa. Jusu moteris mirė 
Lietuvoj: dukterys nori su jums su
sirašyti. Jis pats, ar kas kitas mel
džiu atsišaukti ar pranešti. Jonas Bu- 
deika, 2018 S. String St., Chicago, 
III. •

JIEŠKAU SAVO ^SESERS STE- 
phanijos Grincevicaitės, po vyru Da
nilevičienė. turiu svarbu reikalą, ii 
pati, arba kas apie ia žinote, meldžiu 
pranešti ant sekančio antrašo, už ką 
busiu labai dėkingas.

ANTANAS GRINCEVIČIUS 
4438 S. Richmond St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DR. GEO. M. GLASER, 

3149 S. Morgan St.
Kuris buvo išvažiavęs ant mėnesio 

laiko aplankyti ligonbučius Florida 
ir Cubą .dabar sugrįžo ir yra pasi
rengęs užsiimti praktika.

JESKO KAMBARIU
REIKALINGAS KAMBARYS vie

nam vaikinui be valgio, turi būti elek
tros švięsa, maudynė, tarpe Garfield 
Park ar Humbold Park ar Westsidėj. 
Atsišaukite: John Barauskas, Tel. 
Kedzie 8749, arba laišku 3908 Con- 
gress St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 

šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $15.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite. 

OREMUS CHEMICAL 
! LABARATORY

1718 So. Halsted St.

_

MOTERŲ
REIKALINGA moteris prie 

padabojimui vaikų; darbas leng
vas, mokestis gera. Atsišaukite, 
718 W. 21 PI. 1-mas augštas iš 
užpakalio.

PARDAVIMUI GROSERNE, KEN- 
džiu ir visokiu smulkmenų krautuvė, 
labai geroj vietoj, visokiu tautu apgy
venta; biznis išdirbta, kito tokio biz
nio nėra per 4 blokus. Parduosiu pi
giai iš svarbios priežasties. Atsi
šaukite 2858 W. 39th St., Comer St. 
Francisco Av.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

PARDAVIMUI restoranas, vi
sokių tautų apgyventoj koloni
joj. Biznis senas ir neša gerą 
pelną.

1332 S. Morgan St.
REIKIA DUONOS IŠVAŽIO- 

tojo ant savo kelio. Geras ko
mišinas.

Kreipkitės:
2935 W. 25th St.

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio. Jeigu patyrimo 
neturite, mes panąokysime. Geras 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau
giau į savaitę. Atsišuakite

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., 

Phone Blvd. 6775

REIKALAUJAM 100 PARDAVĖ- 
jų. Patyrimas nereikalingas; nesu
prantančius šio amato išmokysime. 
Galima lengvai uždirbti nuo $50 iki 
$75 j savaitę. Atsišaukite arba telefo- 
nuokite nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Liberty Land & Investment Co., 3301 
S. Halsted St., Phone Boulevard 6775, 
klauskit John Grakauskio

REIKIA KRIAUČIŲ PRIE 
moteriško kostumeriško darbo.

K. AUGAITIS,
8130 W. Harrison St.

RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šeputč, toliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
nvantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining- ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant 
syk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI KETURIŲ KAM- 
barių rakandai, visi kartu. Galima 
matyti vakarais nuo 6 ir nedėlioj ki 
3 po pietų.

4121 So. Sacramento Avė.
i Antras lubos

Arti Archer Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIU RA- 
kandai. Renda labai pigi: kas norės, 
palės ir apsigyventi. Rakandai be
veik nauji.

Atsišaukite:
4213 S. Campbell Avė., neai* 42 St.

Tel. Lafayette 4881

AUTOMOBILIAI
VARTOTI AUTOMOBILIAI.

Perbudavoti, malevoti, gvarantuoti. 
Duodamo savaitę laiko išmėginimui 
veltui. Jei neužsiganėdinsi —- sugra
žinsi. Vieninteliai pardavėjai, kurie 
tai gali padaryt. Palyginkit musų 
kainas su kitų kainomis. Parduoda
me ant išmokėjimo, žemiau padeda
me keletą musų stako bargenų: 
1918 Buick 5 pasažierių touring $350
1918 Buick 7 pasažierių touring $500
1919 Buick 5 pasaž. Sedan top $750
1920 Buick 5 pasaž. touring 750 
1918 Peerless 7 pasaž. uždarytas $500

Esame autorizuoti Buick dealeriai 
Naujus automobilius parduodame ant 
išmokėjimo.

FAGET-BUICK COMPANY, 
Grand Blvd., prie 39tos gatvės 

Phone Douglas 0632

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA MAŽA GROSER- 

nė, lietuvių apgyventoj vietoj, senai 
išdirbtas biznis, renda pigi, parduo
siu pigiai ar mainysiu ant didesnės, 
priežastį patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3150 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI GROSERIS, LIE- 
tuvių apgyventoj vietoj, biznis išdirb
tas gerai. Parduosiu pigiai.

Priežastį patirsit ant vietos. 
3264 So. Morgan St. 

Chicago.
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ; Pa

veikslų, knygų ir kitokių dalykų. Prie
šais pat duris Šv. Jurgio bažnyčios, 
(puiki vieta laikrodininkui ar šiaip 
žmogui). Renda nebrangi, trys šva
rus su apšildymu kambariai gyveni
mui. Norintis nepraleiskit progos, 903 
W. 33rd Street.

PARDAVIMUI LIETUVIŠKAS 
restaurantas visokių tautų apgyventa 
vieta, biznis išdirbtas per daug metų. 
Parduosim greitai ir pigiai. Paty
rusiam žmogui gera vieta.

Phone Pullman 6995 
10822 S. Michigan Avė. Roseland.

PARDAVIMUI pulruimis su 
4 stalais; biznis išdirbtas — par
duosiu pigiai, nes turiu du biz
niu. Atsišaukite, 1101 W. 14th 
St. ant 2 lubų .

______

PARDAVIMUI restaurantas 
ir rooming house. Gera apilinkė. 

peter wolf
4258 So. Western Avė.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Parduo
siu pigiai.

2101 W. Grmid Avė.

PARDAVIMUI saliuno fixtu- 
res visokio dydžio. Labai pigiai. 
Kreipkitės:

J. KRAUSE
918 W. Madison St.

Phone Haymarket 8016

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių, rusų ir kitų tautų apgy
ventoj vietoj. 3 metų lysas. Pa
siskubinki!, tai yra gera proga.

4522 So. Honore St.

PARDAVIMUI saliunas, mai
šytų tautų apgyventa, 4 pragy
venimui kambariai — pigiai.

1434 So. Solon Avė. 
ir 14-as Place.

?

NAMAI-ZEME
BARGENAS

Pardavimui 2 aukštų mūras ir cot- 
tage užpakalyj prie 3730 Pamell Av. 
Parodys gyventojams ant 2-jų lubų 
$850 cash, likusius ant lengvų mėne
sinių išmokėjimų *

Didelių lotų išpardavimas.
50x131 — $250 

$75 cash, likusius $5 į mėnesį

42 lotai — tik 33 minutos į vidur- 
miestj, prie C. B. & Q. R. R. Perva
žiavimas mažiau 10 centų gertu išsi
vysčiusioj apielinkėj; savastis, 3 blo
kai nuo stoties. Kaina $250 iki $625 
žemiausios kainos aukštos rūšies pra- 
pertės, prie C. B. & Q. R. R. Plates
nių informacijų ir veltui pervežimas, 
rašykit.

OLIVER SALINGER AND CO.
628 First National Bank Building

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2 augštų ir barnė automobiliui, šan- 
des anglims ir vištininkas. Rendos 
neša $41.00 į mėnesį. Geroj vietoj 
letuviais apgyventoj arti gatvekarių 
ir krautuvių. Parsiduoda pigiai ir 
ant lengvų išlygų. Namas randasi, 
5902 So. La Šalie st. Platesnių žinių 
kreipkitės: Jonas Jankauskis, 5959 S. 
Sangamon St.

TEMYKIT FARMERIAI

Reikalaujam visokių farmų ant na
mų mainymo . Mainytojai laukia ofi
se. Turime namų pasiskyrimui viso
se dalyse Chicagos. Dabai’ geras lai
kas. Atsišaukite tuoj. Užeikite į 
musų ofisą, pas mus, teisingas ir 
greitas natamavffiias. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33rd PI., arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

PARDAVIMUI KETURIŲ KAM- 
barių muro namas: elektra, pasas ir 
kiti parankumai. Sykiu parduosiu ir 
čeverykų taisymo šapą, kurioj dir
ba nuolat du darbininkai.

2530 W. 47th St.

PARDUODU lotą Auroroj, 
geroj vietoj, viskas išmokėta. 
Parduosiu pigiai; atsišaukite j 
Naujienų ofisą, pažymėdami 
num. 555.

ŪKININKAS
Petras Kameckas. bus keletą dienų 

Chicapoj, nuo Lietuviu ūkininkų ko- 
operatyvės Sąjungos iš Hart, Mich. 
Kas norėtumėt patirti apie pirkimą 
ūkių (farmu), ar norėdami mainyti 
miesto namus ant ukiu ar pirkti pro
duktu. tai palėsite pasimatvti Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyriuj, 3210 
So. Halsted SL, panedėlyje kovo 13 
ir utarninke kovo 14, nuo 6 iki 9 vai. 
vakare, o kurie nesuspėtumėt. tai pa- 
lėsit kreiptis pas sekretorių H. U. K. 
S. St. Buividas. R. 4. Hart. Mich.

PRIEMIESČIO FARMA
Pardavimui moderniškas 8 kamba

rių namas su 9 akeriais žemes ir bar- 
ne. Elektra, gasas, miesto vanduo, 
maudyne ir fumace. 50 dideliu pavė
sio medžių. 20 vaisingu medžiu. 60 
aviečių diegu .20 vvnuogiu ir 300 že
muogių . Tik 1 blokas iki elektros 
karu stoties ir 10 eiimo minutu iki 
geležinkelio. Atvažiavimas Chica- 
<*on 14c. Tik 3 blokai iki dideles nų- 
bliškos mokvklos. Atsišaukite laišku 
anglu kalboi Henry Rarg. savininkas 
531 Roosevelt Rd.. Wheaton. IH.

PARDAVIMUI 9. AUKŠTU MEDT- 
nis nama*. 5 ir 5 kambariu su i sau
le. norikais, momento fundame*ita«Įt pno- 
<t«rni5kas ,72 nėdu lotas daržui arba 
hudinkui. Saulė iš visu nusiu. 2950 
I/'we Avė. K»*einkitės nrie savininko 
*656 Herdnn St.. kampas W>eland A v. 
Tel. Graceland 1394. Mrs. Schroeder.

_____ —

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, tar- 
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas musų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas.

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

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
už labai nužemintą kainą, 4 pragy
venimai po 6 kambarius, pabudavotas 
ant 2 lotų, aukštas beismantas, viso
kį įtaisymai: elektra, gasas, maudy
nės. Randos 
Geroj vietoj, 
Kaina tiktai 
geros progos, 
kio, 3301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAU- 
JAS NAMAS BRIGHTON PARKE 5 
ir 6 kambariai, aukštas beismantas, 
garadžius dėl dviejų karų. Namas 
pabudavotas geriausiais įtaisymais ir 
geroj vietoj. Vertas $10,000, parsi
duoda tiktai už $8,500. Priežastis — 
išvažiuoju į Lietuvą. Turi būti grei
tai parduotas. Klauskite, M. Ro- 
zenskio, 3301 S. Halsted St.

$1,368 dolerius į metus, 
netoli Sherman Parko. 
$12,500. Nepraleiskite

Klauskite M. Rozęns-

REIKIA LIETUVIŠKAI KALBAN
ČIU pardavėjų pardavot į retail krau
tuves, nepaisant kokios; tai užtikri- 
nam pakartotinus orderius be. antru 
syk apsilankymo. Dideli pinigai ir 
komišinas už antru kart imančius. 
Matykit: Mr. Popovich, Room 1503 
Mollers Bldg., kampas Madison St. ir 
Wabash Avė.

TĖMYKITE
Niekas nėra mums per dideliu nei 

per mažu musų tarpininkavime. Mes 
parduodame ir mainome namus, lo
tus, ukes, automobilius ir kitus biz
nius; taipgi apdraudžiame: namus, 
rakandus, automobilius ir viską, nuo 
ugnies, vagies ir visko, saugiausiose 
apdraudos kompanijose. Mes patar
naujame greitai, teisingai ir pigiai. 
Visokiais reikalais kreipkitės prie

IDEAL REAL ESTATE CO., 
Ypatiškai arba laišku

3214 Co. Halsted St., Chicago, III.
J. Bružas ir S. J. Mitchell 

Tel. Boulevard 0122
■......... i ■■ n ■ ĮH.1R —

MORTGECIAl -PASKOLOS
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Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%. 
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO,
5 North La Šalie Street,
kampas Madison St. Tel. Main 4845

1

MOKYKLOS
P-Iia E. KAZLAUSKAITĖS 

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo

Mokinai kirpti, sinti, pritaikyti
Uesinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Elesos: dienomis ir vakarais 
iispecialCs Instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY O» 

GOWN DESIGNING
Etoom 402, 59 E. Adams SL,

I

’ Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialčs vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS MOKYKLOJ

AritradienĮ, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin
to j aus Povylas Adomaitis* Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai Prisira- 
šyt galima visada.

8001 So. Halsted SL, 
Chicago, UI

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir liotuvilkoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystia, ste
nografijos, typevriting, plrHyboe tei
sią, Suvienytą Valstiją istorijes, abei- 
nos istorijos, oe, politikbaM
ekonomijos, p , dailiaraiys-
tis ir tt.

Mokinime valandos: nuo • ryto IM 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6

8106 80. HALSTED 8T-, CHICAGO.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grąmmar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniaslaa 
mokyklas. Dienomis: nuč 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv.
arti 85tos gat.




