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Lloyd George reikalaus pripažinti
Rusiją If

Talkininkai ištrauks ar 
. miją iš Albanijos

ssr..... r ----------

Geležinkeliečiu streikas

J
Jugo slavai atmušė puolikus 

albanus.

Geležinkelių dirbtuvių 
ninkai meta darbą, 
tojams nepildant 
nuosprendžių.

darbi- 
samdy- 
tarybos

Svarsto apie neorganizuo 
tus angliakasius

5 žuvo ant aeroplano
Baisi tragedija juroje ant 

gedusio hydroplano.
su-

Leninas rezignuosiąs

Bandys pritraukti 200,000 ne
organizuotų angliakasių prie 
streiko. \

kosi iki pelnyčius ryto, bet ir 
jie nebeįstengė ilgiau laikytis 
įr irgi du jų žuvo. Tretysis, av
iatorius, pririšę save prie stie
bo, kad* nualpęs nenupultų į 
vandenį ir tai jį ir išgelbėjo.

Ir Vokietijai gręsia angliakasiu 
streikas

Lloyd George reikalaus tei 
sės pripažinti Rusiją

Francija priešinasi Anglijos po
litikai linkui Rusijos.

LONDONAS, kovo 26. — 
Pareikalaudamas pasitikėjimo 
balsavimo atstovų bute bal. 3 
d., Lloyd George mano pri
duoti jam daug platesnę pras
mę, negu vien užgirimas jo 
premierystės. Jis taipjau pa
reikalaus sau pilniausios teisės 
pripažinti Rusijos sovietų val
džią, jei jis matys reikalo tai 
padaryti.

Tokis reikalavimas tikrai iš
šauks didelę konservatyvų opo
ziciją ir gali privesti prie su
siderimo centro partijos.

Yra žinių, kad vakarykščia
me Genoa ekspertų susirinki
me apsireiškė didelis nuomo
nių skirtumas tarp Anglijos ir 
Francijos apie Rusiją. Belgai, 
kurie yra. po franeuzų įtaka, 
pareikalavo įnešti Genoa kon
ferencijoje rezoliuciją, kuri 
reikštų Rulsijos kapituliaciją ir 
reikalavo apsaugos . svetimša
liams ir jų turtui Rusijoje. 
Italija, kuri yra vadovaujama 
anglų, griežtai pasipriešino pa
stangoms kištis į vidurinę ko
kios nors šalies valdžią. Itali
ja taipjau pareiškė, 'kad eks
pertų konferencijas dalykas yra 
tik duoti praktiškus pasiūly
mus atsteighnui Rusijos pre
kybos ir išvystimui Rusijos 
gamtinių turtų. I

Rusijos skolas svarstyti ta
po pisk irtas naujas subkomi- 
tetas.

čių vaikų angliakasio šeimino- 
je.

Angliakasiai taipjau reika
lauja visuotino algų pakėlimo, 
dėlei didelio pragyvenimo pa
brangimo, kuris prasidėjo puo
lant markei. Didžiuma maisto 
yra importuojama iŠ Chicagos 
ir todėl kainos kįta puolant 
markei.

Maineriai prieš karą gauda
vo nuo 25 iki 28 autos. mar
kių į savaitę, kas buvo lygium 
$6 ar $7. Dabar jie gauna 750 
popierinių markių, kas yra ly
giu tik $3.75. O betgi anglia
kasiai yra geriausiai apmoka-* 
mais darbininkais Vokietijoje. 
Nors angliakasių algos ant po- 
pieros yra 30 kartų Rūgštes
nės negu kad buvo prieš karą, 
pinigai turi tik 50 dalį ver
tės, o maistas yra nuo 40 iki 
70 kartų brangesnis, negu kad 
buvo prieš karą. Drabužių kai
na nepaprastai pakįlo.

Angliakasiai sako, kad iška
samieji anglįs daugiausia bū
na eksportuojami už pasaulio 
pastovias kainas;ir kirsyklų 
savininkai, kaip liūgo Štimnes, 
gauna dolerius ir sterlingus, 
kuomet angliakasiams apmo
ka nupuolusiomis vertėje po
pierinėmis markėmis. ' Po re
voliucijos angliakasiai tankiai 
grūmojo, bet didesnio streiko 
nebūdavo, kadangi jų algos pa
prastai bučiavo pakeliamos. 
Dabar jie gauna beveik dvi
gubai daugiau, negu kitų ama
tų darbininkai. Jie tikisi gau
ti pakėlimą tol, kol savininkai 
galės semti milžiniškus pelnus, 
pardavinėdami anglis užsaehyj 
už tikrus pinigus.

PARYŽIUS, k. 26. — Amba
sadorių taryba vakar nutarė, 
kad butų ištraukti okupuojan
tis Durazzo, Albanijoj, inter
nacionaliniai kareiviai. Tos spė
kos susideda išimtinai iš ita
lų, nors jie okupuoja miestą 
vardo, talkininkų. Manoma, kad 
kareivius nutarta ištraukti de
lei esančio Albanijoje civilinio 
karo. '

Iš Bielgrado pranešama, kad 
grupei maištininkų albanų pa
sisekė pereiti per Drin upę į 
Jugo Slavijos teritoriją. Jugo 
slavų žandarai atmušė alba
nus ir nuvarė juos atgal per 
rubežių. Susirpmime keli žmo
nės liko užmušti ir sužeisti iš 
abiejų pusių.

Gins Rusiją

HAGERSTOWN, Md., k. 26.
— Kad privertus samdytojus 
mokėti algas ir pildyti tokias 
darbo sąlygas, kokias nustatė 
geležinkelių darbo taryba, su
streikavo darbininkai komtrak- 
torių, oĮKiruojančių Western 
Maryland geležinkelio <lirbta
vęs, taipjau iij kelių prižiūrė
tojai. Viso strliikuoja apie 800 
darbininkų.

•Kontraktoriams.. ])ačnius ves
ti dirbtuves, tuojaus tapo nu
kapotos darbininkų algos ir 
prailgintos da?bo valandos.

Streikai kituose miestuose.

CUMBERLAND, Md., k. 26.
— Dirbtuvių darbininkai ir ke
lių prižiūrėtojai VVcsitcrn Ma
ryland geležinkelio sustreikavo 
ir čia. Streikuoja apie 500 
bininkų.

To patids geležinkcilio 
darbininkų sustreikavo ir 
Elkins.

(Streikas yra užgirtas centra
linės kelių prižiūrėtojų unijos.

dar-

200
1(M)

Neleis daryti atskiry 
kontrakty

Farjringtonas betgi 
apie tokio ndtarhno 
gumą.

i <
abejoja 
naudin->

26.

Leninas rezignuosiąs 
iš premierystės

Vokietija atmes naujuosius 
talkininkų reikalavimus

BERLINAS, k. 26. — Nors 
ką tik atvykęs iš Maskvos Uk
rainos sovietų prezidentas Ra- 
kovski 
Leninas 
sioginės 
ko, kad
nų delei ligos rezignuosiąs iš 
Rusijos premierystės.

sako, kad premjeras 
sveiksta, gautosios tei- 
žinios iš Maskvos sa- 
Leninas už kelių die-

Ir Vokietijai grąsia ang 
liakasiy streikas

Angliakasiai reikalauja pakeli* 
mo algos.

BERLINAS, kovo 26. — Eu
ropa, kai]) ir Jungt. Valstijos, 
turi d kielių k i virčių su savo an
gliakasiais. Dideli riešu tikimai 
iškįlo tarp Vokietijos kasyklų 
samdytojų asociacijos ir ang
liakasių unijos, einant derybo
mis apie niaują algų skalę. 
Samdytojai paskelbė, kad jie 
su visais, organizuotais ar ne
organizuotais darbininkais, elg
sis lygiai. Tai taikoma į orga
nizuotus angliakasius, ’ kurie 
reikalauja, kad organizuotiems 
angliakasiams butų duodami 
socialiniai bonusai, t. y. prie- 
dine alga, atsižvelgiant į skai-

BERLINAS, kovo 26.
Kancleris Wirth utaminke 
reichstage pareikš, kad Vokie
tija'griežtai atmeta naujuosius 
talkininkų kontribucijos reika
lavimus, uždedančius dar 60,- * 
()0(),0(X),000 markių naujos 
kontribucijos ir ant taip jau 
ne.bepanešančių naštos Vokie
tijos žmonių.

Jis pareikš, kad Vokietija 
protestuoja prieš talkininkų 
maišimąsi į vidurinius ir fi
nansinius Vokietijos reikalus, 
kad Vokietija darys viską jos 
galėję, kad užmokėjus reika
laujamą kontribuciją pinigais 
ir prekėmis, bet negali už
traukti dar 60,000,000,000 mar
kių vidurinės paskolos, negi 
negali pakelti taksų, ir kad Vo- , 
kieti j a tečiaus darys viską kad 
sumažinus savo išlaidas, kad 
kuomažiausias pasidarytų biu
džete deficitas.

LONDONAS, kovo 26. — 
News of the World sako, kad 
politinis pripažinimas Rusijos 
bus svarbiausias dalykas pre- 
miero Lloyd George politiko
je Genoa ekonominė} konfe
rencijoj, jeigu parlamentas 
bal. 3 d. išreikš jam pasitikė
jimą. . . ‘ y

Laikraštis sako, kad premie- 
ras taipjau ragins padaryti su
tartį tarp Rusijos, Pabalti jos 
šalių, 'Lenkijos ir Rumunijos.

Nauja ataka ant Pači- 
tiko sutarties

\ ----4--- -
WASHINGTON, k.

Nors Washingtono nusiginkla
vimo konferencijoje padaryto
ji .keturių valstybių sutartis 
ąpie Pacifiką tapo senato ra
tifikuota, niekurie demokra
tai,' vadovaujami senatoriaus 
Hitchcock, pradėjo naują ata
ką ant tos sutarties, tik iš ki
tos puses.

Jie dabar sako, kad ratifi
kavimas neturįs vertės, nes ne
buvo paduota ratifikavimui ir 
nebuvo ratifikuota niekurie 
priedai prie sutarties, kurie 
nėra dalimi sutarties, bet tik 
yra paaiškinimais 
ties prasmės.

Niekas neskaito 
ataką svarbia, bet 
tų jokios, mažiausios abejonės 
apie sutarties raitifikavimo tie- 
siotumą, bus paduoti1 ratifika
vimui ir tie priedai ir paaiš
kinimai sutarties. Rezoliucija 
jų ratifikavimui jau yra pa
rengta.

tos sutar-

tą naująją
kad nebu-

Gal tautą sąjungai pa 
ves Dardanelus

Rusijos delegacija ren
giasi kelionėn.

PARYŽIUS, k. 25. — Pasak 
gautų iš užsienio reikalų mi- 
nisterių konferencijos žinių, 
kontrole ant Dardanelų ir Kon
stantinopolio galbūt bus pave
sta tautų Sąjungai.

M misteriai taipjau pavedė 
tautų sąjūngni Armcųiją, įsa
kydami tai bejiegiai sąjungai 
įvykinti Armėnijos aspiracijas 
— išgauti jai nepriklausomy
bę, kada dabar ji yra valdoma 
bolševikiškos Rusijos.

RYGA, k. 26. — Rusijos de
legacija Genoa konferencijoje, 
vadovaujama čičerino, jau ga
vo Latvijos vizas. Tikimąsi, 
kad ji neužilgo atvyks į Lat
viją. Ji važiuos į 
Šveicariją, kurios 
taipjau yra gautas.

Genoa per 
leidimas

Nesirūpins angliakasių streiku.
WASHINIGTON, k. 26. — 

Įsitikinęs, kad šalis yra gerai 
apsirūpinusi anglimis ilgaip 
laikui, prezidentas Hardingas 
nieko nebeveiks kak! neprilei- 
dus angliakasių streiko.

CLEVELAiND, O., k. 26. — 
Angliakasių unijos vadovai da- 
bar didelės domės kreipia į 
200,000 neorganizuotų anglia
kasių ir kaip juos pritraukti 
prie visuotino angliakasių strei
ko.

Pakvietimas neorganizuotus 
angliakasius prisidėti prie strei
ko bus išleistas pradžioj šios 
savaitės, galbūt panedėlyj.

Centrą neorganizuotų ang
liakasių streiko bus Pennsyl- 
vania, kur yra apie 100,000 
neorganizuotų angliakasių. Juos 
labiausia ir bus rupinamąsi’ pa
traukti prie streiko. Tikimąsi, 
kad ir kiti neorganizuotų val
stijų angliakasiai prisidės prie 
streiko. Betgi jų streikas bus 
ramus ir jeigu tuose laukuose 
kils kokie sumišimai, tai juos 
sukels tik pačių kasyklų sam
domi mušeikos.

MIAMI, Fla., k. 25. — Pen
ki žmonės žuvo ant hydropla- 
no Miami, kuris buvo išskri
dęs iš čia keletą dienų atgal. 
Tik vienas aviatorius liko iš
gelbėtas praeinančio laivo, 
nors jau buvo netekęs sąmo
nės. Hydroplanas su 5 pasa- 
žieriais išskrido į jurą, bet su
gedo ir turėjo juroje nesilei
sti. Jura gi buvo ‘audringa. Per 
kelias dienas ištroškę ir pavar
gę žmonės laikėsi įsikabinę hy
droplano, iki galutinai pavar
gę pradėjo vienas po "kitam 
kristi į vandenį. Kiti net iš pro
to išėjo matydami, kaip žūna 
jų artimieji, bet negali jiems 
pagelbėti. Pats išgelbetąsis av- 
Tatorius irgi yra lig pakvaišęs 
ir vargiai gali pasakyti kas at
sitiko.

Hydroplanas išsk rado 
dos ryte, bet propederis 
je nulūžo ir jis turėjo
leisti. Jis gerai čiuožė vandens 
I>aviešiu ir nieko neatsitiko iki 
ketverge ryto. Tada hydropla
nas nežinia ką užgavo ir‘pra
dėjo į jį sunktis vanduo. Vy
rai ir moterįs paeiliui pumpa
vo vandenį iki visi galutinai 
pavargo. Ketverge naktį Mrs. 
Smitli iš Kansas City išėjo iš 
proto ir įšoko į vandenį. Tuoj 
įšoko į vandenį ir jos vyras ir 
abu žuvo vilnyse. .Paskui pra
dėjo silpnėti ir kiti, nors vis 
dar laikėsi tvirtai įsikabinę į 
vilnių daužomą ir mėtomą hy- 
dropląną. Nė vieno laivo ne
buvo užmatyta, nors jie buvo 
30 m. atstume nuo kranto. 
Virš jų galvos perskrido juos 
j ieškantis aeroplanas, bet jis 
jų neužmatė. Dvi moterĮs ne
beišlaikė ir nuslydo į vande
nį. Liko dar 3 vyrai. Jie lai-

Streikieriai bandė paimti 
laivų budavones.

RYMAS, k.^ 26. — Visų Ita
lijos pertų darbininkų strei
kas tęsiasi ir dar nenumato
ma kada jis bus sutaikintas.

Leghorne darbininkai bandė 
užgriebti laivų būdavo j i mo yar- 
dus, bet tapo policijos atmu
šti.

"F-

Gal nuginkluos ulsteriečius

sere-
juro- 
nusi-

Nešusi tai ko apie raides.
SOFIJA, k. 24. — Du Bul

garijos ministeriai, finansų ir 
švietimo, rezignavo, nesusitai
kindami su valdžios išleistu pa- 
tvaikimiu, panaikinančiu tris 
raides Bulgarijos alfabete. Ti
kimąsi, kad jų vieton tuojaus 
bus paskirti kiti ministeriai ir 
kad 
Mau

premjeru pasiliks ir to- 
Stambuliski.

CLEVELAND, O., kovo 26.
. Angliakasių unijos politi

kos (policy) komitetas jau iš
dirbo programą angliakasių 
streikui.

Jis užgirė visuotiną anglia- 
«isių streiką ir nutarė, kad 
nebūtų daroma jokių atskirų 
algų ir darbą sąlygų kontrak
tų jokiame minkštųjų anglių 
a ūke iki nebus padarytas kon
traktas visame centraliniame 
lauke. Tuo nutarimu uždrau
džiama ir Illinois angliaka
siams vesti atskiras derybas 
ir daryti atskirus kontraktus 
su savo valstijos kasyklų sa
vininkais.

Illinois anglidkasių vadovas 
Farrington betgi abejoja ar to
kia taktika galės būti .išlaiky
ta dalinai organizuotose valsti
jose. Nors jis balsavo už tą 
nutarimą, betgi sako, kad Illi
nois angliakasiai darys atski
rą kontraktą su savo valsti
jos kasyklų savininkais kada 
tik pamatys, kad streikas silp
nėja.

LONDONAS, k. 26. —i Pra
sidėjusios žudynės ir sumiši
mai Belfastą privertė premje
rą Lloyd George sutrumpinti 
savo vakacijias ir jis galbūt 
dialyMaus rengiamoj konferen
cijoj tarp Graig ir Collins 
apie Airijos-Ulsterio padėtį.

Anglijos valdžia yra susido
mėjusi padėtim Ulstayj ir yra 
palinkusi laibiau kaltinti Ulste
rio valdžią už nepalaikymą 
tvarkos. < Gen. MacReady irgi 
neprielankiai raportavo apie 
ul'steriečiuš, nes airiai labiau 
rūpinasi palaikymu tvarkos. 
Prisibijoma taipjau, kad ul- 
steriečių puolimai ant katali
kų gali sustiprinti respubliko
nus pietuose ir priversti Airi
jos respublikonų armiją įsiver
žti į UIsterį, kad apgynus ten 
katalikus. Tas reikštų civilinį

BEAUFORD, N. C., k. 26. 
— Čia iš vandens išgauta bon- 
ka tu nota neva nuo Cyclops 
laivo inžinieriaus. Notoj sako
ma, kad laivas tapo perimtas 
vokiečių submarinos, kad ju
rininkams jau įsakyta lipti į 
submariną ir kad pats laivas 
bus torpeduotas. Cyclops 1917 
m. plaukė iš čili į Jungt. Val
stijas, gabendamas nitratą, bet 
kelyj prapuolė ir jokio ped- 
siakio nesurasta.

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

ryto iki 2 vai. po pieta
.................................... ..............-m

PARDAVINĖJO SAVO PAČIĄ.

SO. OMAHA, Nebr. — Imi
gracijos agentai areštavo čia 
graiką George Bartsasą. Mat, 
kažin kokis Wiil'liam Jonės pa
davė skundą teismui, kad Bart- 
sas buvęs jam pardavęs savo 
pačią Marijoną už 160 dolerių, 
bet ta nuo jo pabėgus ir su
grįžus pas savo vyrą. Pradė
jus tyrinėti pasirodė, kad* per 
pastaruosius kelis mėnesius 
Bartsas savo pačią buvo par
davęs ne vienam, paimdamas 
po šimtą ir daugiau dolerių, 
bet, žinoma, pati tuojau vėl 
pareidavo pas savo vyrą. Tuo 
budu jie pelnėsi. Kadangi ši
tokios rųšies biznis Dedei Se
niui visai nepatinka, tai imi
gracijos vyriausybė įsakė Džior- 
džą ir jo Marijoną deportuoti 
į jų gimtąjį kraštą —- Grai
kiją. — Lietuvos Atžala.

Airijos 
dalyvauti 
šiferio valdžia dar nedavė ga
lutino atsakymo, nes ji tebe- 
Isvarstanti pakvietimą.

Anglijos valdžia svarsto pie
ną nuginklavimo visų Ulsterio 
gyventojų, o parubežyje pasta
tant Anglijos kareivius, kurie 
jMilaikytų 'tvarką Ulsteryj. An
glija Ulsteryj turinti užtekti
nai kareivių, kad tai padarius. 
Pati Ulsterio valdžia irgi turi 
užtektinai specialiųjų konsta- 
Belių, kad išlaikius tvarką, 
bet jį mažai tuo rūpinasi.

valdžia jau sutiko 
konferencijoje. UI-

8 vaikai prigėrė valtyj
SOUTH BENO, Ind., k. 26. 

— Penki boyseoutai ir trįs jų 
viršininkai prigėrė Magician 
ežere ties Do^vagiąc, Mich., pa
skendus jų motorinei valčiai. 
Manoma., kad valtis buvo per
pildyta. Visi prigėiė visai ne
betoli kranto, bet pagalbos 
jiems suteikti nebosuspeta.

17 žmonių žuvo kasykloje
TRINIDAS, Colo., k. 26. -/ 

Colorado Fdel & Iron So. Sop- 
ris No. 2 kasykloje ištiko eks
plozija, kurioj žuvo 17 ang
liakasių. 13 lavonų jau atkas
ta.

VANGOUVER, k. 24. — Si- 
berijos korikas gen. Semionov 
šiandie išvažiuoja iš čia į Wa- 
shingtoną.

f
' *' ■' M V ■ » 1. ■ /,. 4 . », ., , L «( k- ; . r'LS ’Vį ’ A /'« ■ ’ • • • ' k *4Jf M z •< ’ ,r» i*. C* i Klfr'jijit?! i L U jg R ‘ ' Ak" dA' ‘ ) • - i 1 ‘‘ 'U/ < 1 fi L ' 1 • *■>» .*

< . _____- - -



Pratuštinimo išpardavimas

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
imuose

Extra Pranešimas

Įžymių i daiktų suaugusių dvynukių

LietuvonDabokite šią vietą, kaį bus paskelbta

Tel. Rąndolph 2898

3108 Indiana Avė., arti 31-os gatvės

$ 1. Įmokėti tęreikia

Atminkis kas tai?Atminkįs kas tai?

naujų ir

laiva

Jos Vertė Neinkainuojama

Mįslių Knygos užsakymus Siųskite adresu

NAUJIENOS

5084 
3417 
2581 
1700 
2002 
7399

3191
1246
1247
3842

7394
3905
3318
3188
2225

Pinigai Iš 
KenoshosNauji Lietuviški 

gražus Rekordai 
po 75c vienas

Pinigai iš 
Rockfordo

atsir
kad bandažas
ir gerai pri-

Jei žemiau

gv® iš Kenoshos savo gi* 
minėme Lietuvon, mo 
ney orderiais ®r draf* 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa*

vienas 
dažniausių 
i randas

Subatos rytų priversti buvome atidėti jų 
pasirodymų tint keletos dienų. Tikime, kad 
greitai pasveiks ir pasirodys labai greitai.

Reguliaris rodymas 5 didelių aktų vode 
vilio ir vaizdinių paveikslų,, kaip kad pap 
rastai. ' ’

Tetepbone Central 8801
1824 Wabansia Avė.

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.j 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockford Real Es
tete & Loan Co. , -

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

Gyva Lietuva Jau Chicagoje 
Nauji krutami paveikslai ką tik pargabenti iš 
Lietuvos, kuriuos rodys Liet. Filmų B-vės at
stovas * *

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsda
mas $1.00 į Naujienas.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

PLAYER PIANO.
15 Noriu miego, , 
21 Svieto pabaiga.
25 Krakoviakas.
34 čigonėlė Polka.
85 Sudiev Mazurka.
36 Dėdienė Polka.

lindianos* žibalinės skalos iš
duoda 12 galionų iš tono‘ska
los. Žinovai sprendžia, kad 
vienų Indianos žibalinių skalų 
užteks pagaminimui žibalo 100 
metų šalies reikalams, varto
jant jo po tiek, kiek dabar su
vartojama. ) f-.

A. T. RAČIŪNAS
Kovo 27 ir 28 dd., M. Meldažio salėje,
Kovo 30 ir 31 dd., Parapijos salėje, 

Cicero, I1L
Balandžio 1 ir 2 dd., Parapijos Mokyklos 

salėje Bridgeporte.

Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja.

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motina. —

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

1731) South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Savininkai: Mr. Klem. Balto—P. E. Stern of 
Stern & Co.

58-60 W. 
Washing- 
ton St.

ei. Central
1844 ‘

ADVOKATAS
Ofisas viduiroaestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite St..........

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel. t Hyde Park 8895

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAE 

Lietuvis Advokatas
Kambarįs 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St„ Chicago.
TeF Yards 4681

Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos.
Liūdnas gyvenimas ir Hotelyjc.
Laiškas nuo Barbutės ir Derybos.
Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių. 
Girtuokliaus metavonė ir Pasakos ir Stebuklai. 
Jonas Smikis ir Maušo kelionė.

INDAINAVO. CHORAS.
Du broliukai kunigai ir Per tamsią naktelę.
Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėlę. 
Sukruskhne broliai ir Eina garsas nuo rubežiaus. 
Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą. 
Einu per dvarelį ir Gaila tėvynes.

INDAINAVO JONAS BUTĖNAS BASAS
Darželį Alyvų ir Jėzau Kristau Maloniausia. 
Linksma diena mums nušvita Įr Pulkim ant kelių. 
Padainuosim gražią dainą ir našlys.

KOMIŠKI REKORDAI.
7395 Kas bus be degtinės ir Dykai nieks neveža,
7257 Du ubagu ir Ubagėlis.
7092 Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti.
4916
4795
4716
4646
4475
4237 Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
General i s 

Kontraktorius ir 
budavotojas.

Budavojame ir taisome 
1401 W. 47th St Chicago

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandose 

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 
Telefonas Victory 9082

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PI» 1GŲ 
gavo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi* 
liaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMAC Y, 

1005 Marion Street 
Waukegan, 111.

'Ūmus ir netikėtas
susirgimas

Rožes ir J u ozą p i uos Blazek

Dresės
50c. įmokėt ir 
po 50 centų J sa
vaitę. Daugybė 
vasarinių drąsių 
visokių spalvų Ir 
stalių. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Dress Inst.

JUOZAPAS F, BUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, BĮ

ir mes pristatome į 
namus gramafoną, 
likusius ant lengvų 
išmokėjimų. Galite 
pasirinkti geriausį 
gramafoną už da
bar- numažintą kai- 
>’ą. Kiekviena^ gtą* 
mafonas yra gva- 
rantuotas ant 10 
metų. Pirkdamas 
gramafoną pama
tyk mus pirmiaus. 
Didelis pasirinki
mas Brunsvick Co- 
lumbia ir Viktorą 
gyamafonų.

lai tas reiš- 
per daug 
reikia ' at- 
kitaip že- 
nusilupti. 

btrodažuojamoji 
blauzda, banda- 
laikyti .iškėlus, 
kraujo bėgimą, 
bandažo galas

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St, Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, Išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS 
LĖTUTIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzamlnavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvų išlygų.

tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Malu Stro 

Rockford, III.

Bandažavimas yra 
naudingiausių ir 
menų namuose. Jei 
tokia pati, kuriai neteko turėti 
reikalo su painum ilgos, baltos 
skiautės vyniojimo menu, tai 
ji turi būti bevaikė. Vincelis 
ar jo mažiau kaltinamoji sesu
tė, įsipiovę, ar nusimušę pirštą 
tuojau bėgai namon pas savo 
mamytę ir prašo jos jį apriš
ti. Jei pirštas ne perdaug su
žeistas, Vincukas vėl tuojaus 
išbėga pas savo draugus ir di
džiuojas atkištu savo sužeis
tuoju pirštu.

Išoriniai susižeidus, įsipjo
vus, nusideginus, nusidrėskus, 
nusimušus ir lt., pirmiausias 
dalykas, iki gydytojas ateis, 
reikia sužeistoji dalis aprišti. 
Žaizdai gyjant tolesnį tvarsty- 
mą gydytojas daug kartų pa
lieka ligoniui pačiam, ar kitam 
jo šeimos nariui ir bandažu vi
lnas tvarstymas vėl lieka na
miniu menu.'

Bandažai vartojama tam, 
kad palaikius vietoj lenčiukės 
ir tvarslus, kad padarius vie
nodą spaudimą į kokią dalį, 
kaip štai pamaitainus, uždegi
mui atsiradus; kraujotekiui 
palaikyti gįslai pratrukus, — 
visuose atsitikimuose apsaugo
ti sužeistųjų dalį ir padaryti 
smagumo sužeistam.

Pirma negu aptvėrus kokią 
sužeistą dalį, reikia tikrai žino
ti du dalykai: Viena, kad toji 
dalis yra absoliučiai švitri; an
tra, kad kraujas apsistojo bė
gęs. Sužeistoji <(alis reikia ge
rai išmazgoti šiltu vandeniu ir 
žaliuoju muilu su sterilizuotos 
vatos, šmočiuku. Po to reikia 
užpilti ant sužeistos vietos hy- 
drogen’o peroxide’o, ar alko-’ 
holio, arba aptepti ji jodina.; 
Jei kraujas truputį bėga, tai jis1 
pats apsistos. Mažai kraujui, 
bėgant jis sustos bėgęs aprišus 
tvarčiu. Vidutiniai kraujui bė
gant galima jjs snstainlyti pris^ 
painius prie žaizdos gazinį ve-^ 
kulą pamirkintą karštame van
deny ir nugręžtą. Jei kraujas 
labai bėga, tai reikia surišti tie 
ifldni, iš kurių kraujas bėga. 
Tą gali padaryti tik gydytojas/ 
Vienok kraujas tuo tarpu ga-’ 
Įima sulaikyti užveržus gįslą 
drūčiai su skepečiuke aukščiau 
sužeistosios vietos. Prieš apri- 
šant žaizdą, reikia ant jos už-, 
dėti sterilizuotos vatos, arba, 
gazos, ar seno išvirinto audek
lo. Tas suteiks didesnį apsau
gojimą žaizdai ir išsunkos iš 
žaizdos snsigers'į tvarslą. Be 
to bandažas gerinus prispau
džia žaizdą. Namie daryti ban-j 
dažai arba tvarčiai dabar re
tai tebcvartojaJmi. Fabrikuose, 
padaro juos visokio • ilgumo ir- 
pločio visokiems tikslams; jie" 
sudūla į sterilizuotus pakelius, 
kurie pigiai galima gauti kiek
vienoje aptiekoje. Tumpiniai 
(kurie tempiasi) bandažai rei-‘ 
kia vartoti, jei pageidaujama 
vienodas sj>audimas.

Bandažų esama visokių: “vi
so audeklo,” “trikampiai,” “Ti 
bandažai” ir “viniojami banda
žai.” “Vyniojamasis bandažas” 
vieno, ar dviejų colių ‘pločio,J 
padirbtas iš gazos, yra pato
giausias įprastuose atsitiki
muose. Juo galima aprišti pirš
tas, dilbis, blauzda, ar kūnas. 
“Viso audeklo” bandažas daž
niausia vartojamas kaipo kil
pa rankai pakabinti: “trikam
pis bandažas” galvos sužeidi
mams; “T bandažas” šakumos 
aprišimui. Vyniojamasis ban-' 
dažas vyniojama iš kairės į 
dešinę, nykščiu prilaikant ga-, 
lą vietoj iki apvyniojama du 
kartus. Visuomet reikia prade-' 
t i nuo žemutinio krašto galo; 
ir yynioli aukštyn, kiekvieną 
eilę pusę bandažo pločio už
leidžiant ant pirinesnesės ei-1 
lės. Ačiū tam bandažas geriau 
prigula ir nepakenkia kraujo 
tekėjimui. Jei aukštesniųjų ir 
žemesniųjų bandažuojamos ga
lūnes

4915
4914

. > -4362 Kur upelis teka ir Pasakyk mano mylimas krašte.
7025 Noriu miego saldaus miego ir Plaukia žąsele.

INDAINAVO M. PETRAUSKAS.
4415 Pavasaris ir Piemenėlis.
2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
2356 Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
3849 Prirodino senį žmones man jauną mergelę.
2358 Darbininko Marseliete ir Sukeikime kovą.
3796 Bernuželį nesvoliok ir Eisiu mamiei pasakysiu.

ĮVAIRUS REKORDAI.
Anti marių krantelio ir Saulutė tekėjo.
Giesmė į Panelę švenčiausią ir Avė Maria.
Kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis.
Sveika Maria induinavo Marė Karuzute.

ŠOKIŲ MUZIKA.
Močiute žino, Amerikoniškas šokis.
Padespanas ir Polka Mazurka.
Gražioji Polka ir Pavasario rytas. Jjj
Galopas.
Krakoviakas ir Atrava §okjs.
Kreispolka ir Finų šokis.

NAUJOS ROLES DEL
40 Saulėlė raudona.
44 Skyniau skynimėlį.
45 Plaukia sali laivelis.
46 Siu nakcihly.
47 Už šiHngėlį.
48 Siute mane motinėlė.

Rekordus ir Rolles pasiunčiame kitur ir už prisiuntimą nieko 
nerokuojame.

TVARSTYMAS BANDAŽA 
VIMAS.

Ar gali atspėti 
1000 mįslių?

' H Dabar Tuti Tą Progą

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko 
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių 
dėlėj knygoj vardu

mįslių knyga
* ■ .1 l'“,.-' . . .

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — - 7^ J“ ““ 
senų — su palyginimais prie kitų kalbij mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija’pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam įjingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. • Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

«'!■ n_ j i ■ m I , i <      111 »" hk’i m11' *  

GarsinkitesNaujienose

čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos
kortčs Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitės pas«

A. Pakšys 
220 Mihvaukee Avė.,
Kenosha, Wis.

NAUJIENOS, Chicago, DL 
,rxi ■ ... . a»£ai.iai a.........  ........

dd krutinės plovės 
uždegimo, arba šonkaulio įlau- 
žimo, suteiks 
stipriai šluošbu Suveržus. De
dant Įvartį prie akies, reikia 
atminti, kad vienai akiai pu-, 
liuojant, reikia Įvartis dėti 
prie sveikosios akies,' kad ji’ 
neužsikrėstų. “T bandažas” su
sideda iš juostos aplinkui juos
menį aukščiau klubų ir nuo jos 
einančios per šakumų juostos 
susegamos su ja iš užpakalio te 
pryšakio. Bandažai dubens (že
mutinės pilvo dalies) orga
nams palaikyti vietoje reikia 
vynioti gulint aukštxminkai 
.prieš atsikeliant iš lovos,

skiriasi, tai bandažas reikia alt- krūtinėj 
sukti atgal, kad jis lybiai sto 
vėtų. Visuose 
reikia žiūrėti, 
vienodai veržtų 
gultų prie kūno, 
užrišimo kūno dalis papursta 
ar pamėlynuoja, 
kia, kad bandažas 
užveržtas; tąsyk jis 
vynioti ir perrišti; 
mutinčs dalys 
Jei galima, 
dalis, dilbis ar 
žuojant reikia 
kad sulaikius 
Užbaigiamas^ 
galima prisegti segtuku, arba 
perplėšus galą pusiau, abudu 
galus apjuosti aplinkui galū
nę ir galus surišti.

Vieno colio pločio gazos ban
dažas geriausia pirštams rišti. 
Aukštutinei, ar žemutinei ga
lūnei geriausias gazos banda
žas dviejų <ar trijų colių pločio. 
Esant aštriems skausmams

Pradeant subafoj, sausio 21, siūlo
me savo visą ataką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siutcai- 
sų už tokią žentą kainą, kad apsimo
kės dabar- pirkti kitam metui dėvė
jimui. ' ,

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po: $6, $10, $12.50, $15, 

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norijne iš
parduoti. Ateikite anksti ir'pasirin- 
kite keliai dar visko yra. Užsįganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902 m.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ncd. iki 
6 valandai.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted ■&.
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Puolis i Aristokratiją

ne- 
ar 

yra apdrausta nuo 
’ kurį “■teikia” žo-

Tokiu budu kiekviena 
geistina žmonėms įstaityba, 
valdyba 
“pavojaus, 
džio laisvė.

Teismo nusprendimas gali 
turėti ir platesnės reikšmės:

Ramybininkas galima nus
lopinti, nes jis kenkia Kongre
so “teisei” prie karo rengtis. ' 

“Three Soldiers”, knyga taip 
gyvai vaizduojanti kareivio gy
venimą, kad smagiai nupurto 
musų kareivių motinas ir to
kiu budu ji gali labai pakenkti 
kareivių šaukimui, kada musų 
pelnagaudos nutars ' kitą “ko
mercinį karą” vesti. Tatai, 
Kongreso “teise” “neprileisti 
blogybių” šita knyga turi būti 
uždrausta. Taip pat turi būti 
uždrausta kiekviena literatūra, 
tikybinė, ar kitokia, kuri nesu
tinka su Imli tari rie politika. 
Net “Palmokslas ant kalno” ga
li būti maištinga literatūra 
karo metu.

Galima taipgi sakyti, kad 
kritikavimas valdžios politikos, 
įstatymų, viršininkų, ar Teis
mo “padaro aiškų ir tikrą pa
vojų blogybių” ir tt.

Teisėjo Andersono uždraus- 
tys angliakasiams sukelia dide
lį pasipriešinimą, sutrauko 
tvarkingus pramonės metodus, 
užtraukia neapykantą ant teis
mų, kadangi įstatymo keliai 
pakeičiama stiprios rankos 
metodu ir tokiu buriu “padaro
ma aiškus ir tikras pavojus,” 
ir tt. *

Teismo nusprendimas Dredo 
Scotto byloj' 1858 m. “padarė 
aiškų ir tikrą pavojų,” sukėlė 
didesnį antagonizmą ir padidi
no veiklumą prieš negrus wr- 
•gus, “'kurio Kongresas turėjo 
teisės neprileisti.”

Toliaus šita teisminė logika 
šoka prieš patį Teismą:

Teismo nusprendimas Dėb
so byloj, buriamas klastingas 
ir klasespalvis “padarė aiškų 
ir tikrą ]>avojų, kuris sunai
kins visų pasitikėjimą konsti
tucine valdžia, pabrėš klasinius 
skirtumus, padidins klasinę ne
apykantą ir iššauks suirutę ir 
sukilimą, “kurių Kongresas tu
ri teisės neprileisti.”

Taigi savo paties logika 
teismas save pasmerkia. Ret 
kadangi jis yra aukščiau viso
kio įstatymo ir negali būti nu
baudžiamas, tai gal jis geruo
ju bus galima perkalbėti, kad 
jis gailėtųsi savo nedorumo.

Tiesa, konstitucija teikia 
Kongresui tam tikrų teisių, bet 
taipgi deda ir kaikuriaš prie
voles, iš ko išeina, kad Kong
resas privalo naudotis tomis 
konstitucinėmis teisėmis sulig 
konstitucinėmis prievolėmis.

Bet šitame nusprendime Tei
smas mato tik “teises,” apgau- 

I na “prievoles” ir iškelia Kong
resą į monarcho laipsnį, kuris 
po Teismu yra visų aukščiau
sias.

Bet kadangi teismas kaiku- 
riuos veiksmus perleidžia per 
konstitucijos kvotimą, ir pas
kelbia juos esant nekobstituci- 
niais, tai yra aišku, kad Pro
tą utės Taisyklė, kuria jis pa
rėmė žodžio -laisvės ‘šiaurini- 
mą,” nėra ta pati Taisyklė, ku
rią jis taiko prie kitų veiksmų 
— tai yra monijimo menas: 
Gi jei kongreso “teisė” yra 
aukštesnė už konstitucijos tei
sių sąrašą, tai loginiai ji auk
štesnė už kiekvieną kitą dalį 
ir kongreso veiksmo negalima 
neigti. •

Kongresas sulaužė konstitu- 
nuo kritikos: Nes kritika pa-|c^nes prievoles, pasigriebė au- 

j pavojų iš priešingosios Į tokratinę ir karolinę galę, įėjo 
į “Rezorvuotų Teisių” sritį ir 
subeteisino žodžio laisvę ir
spaudos laisvę. Teismas tą ak
tą palaikė. Mes turime čia
kongresinę diktatūrą ir beat- 
sakomybinį Teismą pasinaudo- . 
j antį nekonstitucinėmis galė- 
mis, dedantį patvirtinimą au- 
tokratingiems Kongreso prisi- 
savinimams, kurie panaikina 
konstitucinius laisves užtikti-

politikai gali
Tik pasižiurę*

; H j i •
aboliucininkai

L. D. Ratliff. , 
» ■ ■ ■ i..

Konstituicja sako: “Kongre
sas neprivalo leisti jokio įsta
tymo varžančio žodžio laisvę.”

AukšČiausis Teismas sako: 
“Kiekviename atsitikime klau
simas yra tame, ar pavartotie
ji žodžiai padaro aiškų ir tik
rą pavojų, kad jie atneš blogy
bes, kurių Kongresas turi tei
sės neprileisti.”

Teismas čia įveda atitrauk- 
tybę vadinamą “Kongreso tei
se,” kad pergalėjus konstituci
nę sunkenybę žodžio laisvės 
nusikratymui.

Tame teisine buvo teisiamas 
E. V. Debsas, kuris tapo įkiš
tas į kalėjimą už išreiškimą 
apie karą nuomonės sander- 
mingos Kristaus “Pamokslui 
ant kalno.”

Liuobai ir tempiamai aiški
nant Teismo nusprendimą 
kiekvienas ir kiekvienoj valan
doj pasipriešinimas valdančio
sios dinastijos 
būti nubaustas, 
kim.

Senojo laiko
(vergijos panaikinimo šalinin
kai) niekino vergiją ir valdžios 
verginę politiką. Tas privedė 
prie laužymo pabėgusių vergų 
įstatymo, kuris kiekvieną žmo
gų darė vergų gaudytoju. Ta
tai, einant Teismo logika, “Ver
gijos apkalbėjimas nebuvo leis
tinas, nes jis pagimdė blogy
bes, kurių Kongresas < turėjo 
teisės neprileisti.”

Lincoln, Chase, Summer, 
Garrison, Phillips, Hale, Emer
son, Lovejoy, Coffin, Whittier, 
Jay, visi kvakeriai ir tūkstan
čiai kitų pelke musų karą prieš 
Meksiką 18-46-7 m. šitas pei
kimas “padarė aiškų ir tikrą 
pavojų, kad jie atneš blogybes, 
kurių Kongresas f liroje teisės 
neprileisti,” todėl, einant Teis
mo logika, šitie visi žmonės 
nusidėjo prieš Kongreso “tei
sę” ir jie buvo taip pat bausti
ni, kaip ir Debsas.

1864 m., piliečių karo metu j 
demokratų nacionalė konvenci- Į 
ja pasmerkė karą kaip nevyku
sį daiktą. Tas “padarė aiškų ir 
tikrą pavojų, kad išeis blogy
bės, kurių Kongresas turėjo 
teisės neprileisti.” Taigi, Teis
mo logika toji konvencija iri 
jos kandidatai nusidėjo prieš 
Kongreso “teisę ir buvo baus
tini taip, kaip ir Debsas.

Teismo logika, einant, Airi
jos laisvė ir Indijos laisvė ne
gali būti diskusuojamos, nes Į 
tas “padaro aiškų ir tikrą pa
vojų, kad — “kils darbai prie-1 
šingi Anglijai, “kurių Kongre-Į 
sas,” ir tt. I

Kada dėl sutarties mes pa-1 
tapsim Anglijos tironybių da-l 
lyviais Rytuose; arba imsime I 
plėsti savo pačių imperiją Mek
sikoje ir pietų Amerikoje (nesi 
indelius seka viešpatavimas),Į 
tai mums visuomet teks ka
rianti ir tokiu budu musų bur
nos visuomet bus uždarytos) 
šnipybės aktu. Arba ačiū Kon
greso “teisei” mes turėsim ra-Į 
maus laiko kamštį bumai. Ar-Į 
Imi to nesant, atsiras Teismo 
kliubas, uždrąudžiantis kalbė-

nimus žmonėms.
Tai yra revoliucija — jiegos 

ir kelių asmenų revoliucija. 
Nuo šio laiko Kongresas yni 
rinktinė autokratija, kurios 
“teisė” yra aukštesnė negu 
Konstitucijos Teisių Sąrašas ir 
kuri pasiduoda tik Teismo va
liai.

Jei butų sakoma, kad suve
renitete tvylo virškonstiituci- 
nės teisės, tai tokios teises yra 
žmonėse, 
Teismuose;
sės, kurios yra pavestos Kon
stitucijoje Suverėnės Valios, 
gali būti teisėtai einamos Kon
greso ir Teismo.

šnipybSs įstatymas išeina iš 
kraštų “siaurindamas žodžio 
laisvę”. Jis baudžia nežmoniš
komis baudomis kiekvieną iš
sireiškimą nepatinkamą val
dančiosios dinastijos politikai; 
jis uždraudžia visokį kritika
vimą įstatymo, ar karo, ar jo 
metodų, ar visuomeninį, politi
nį, ekonominį ir tikybinį nu
sistatymą link karo, ar kariuo
menės, ar laivyno, ar kokio ki
to daikto, ar įmonės priklau
sančios karo ar talkininkų po
litikai, elgesiui, ar tikslui, žo
džiu, aktas atima teises, kurios 
sudaro pilietybę laisvoj Respub
likoj ir paverčia žmones į bc- 
atsakomybinės karūnuotos mo
narchijos valdinius. Įraifkis ti
ronams, kuriuo 265 kongresi- 
ninkai su prezidentu gali už
kimšti bumas 110,000,000 žlmo- 
nių. ]

Palaikydamas šitą aktą Teis
mas, matomai, (priskaitė asme
niniam palinkimu! didelę virš- 
konstitucinę vietą, kurios už-' 
tektų visiems musų augančio 
imperializmo reikalams. Bet 
žiūrint sveiku protu į tautinį 
“valdomųjų sutikimo” atskili
mą nesąžiningas yra žmonių 
valdžios priešas tas, kais kitą 
kiša į kalėjimą už nuomonės 
išreiškimą apie viešą (politi
ką. ‘

Iš kur šita revoliucinė per
maina? Ve iš kur: klasiniai Rei
kalai veda Koiigtt^' ff Teismą.* 
Klasiniai reikalai nusprendžia 
taip turi būti Konstitucija aiš
kinama ir kas iš jos turi būti' 
išmesta. Teismo teisėjai yra 
skiriami tyčia šituo žvilgsniu, 
taip parodo prityrusių Senato 
žinovų mikroskopinis tyrinėji
mas Brandeiso prieš priėmimą 
jo į tą juodrubių konstithcijos 
amdytojų sovietą, į kurį W. lt 

Taftas įsmuko kaip pateptas 
ungurys.

Taigi, sakysim, kad Teismas 
yra liuosas nuo klasinės šali-

o ne Kongrese, ar 
ir s tiik tokias tei-

ninkybės, ką jis pasakytų? Jis 
pasakytų: “Šitas šnipybės ak
las yra tiesiog priešingas pir
mam konstitucijos pataisymuii ir 
jei mes leisim jam būti, jis 
pakenks visulm konstitucinės 
valdžios pagrindui.”

Kas yra Teismas? Ogi devy
ni advokatai, kurių patarnavi
mas patinka turčių reikalams; 
juos pasirenka prezidentas, 
paskiria visam amžiui, patvir
tina senatas ir jie prieš nieką 
neatsako. Šitas Teismas pasig
lemžė galę spręsti apie įstaty
mo teisumą, galę ne tik nesu
teiktą, bet dar priešingą Kon
stitucijai, kuri, ne tik atskiria 
įstaitybą nuo teisminio sky
riaus, bet dar sako, kad kuo
met aktas yra Kongreso priim
tas ir prezidento pasirašytas, 
“Jis turi patapti įstatymu.”

Galima tikėtis, kad Teismas, 
kuris lengva širdžia naudojas 
neautori t notomis teisėmis, ne
randa sunkenybės pritaikyti 
Konstituciją prie kiekvieno pa
tinkamo reikalo.

, Anglijos Teismas taip pat 
kartą\ bandė šitokį pasiglemži- 
mą padaryti. Jo vyriausias tei
sėjas tapo pakartas, o kiti Teisi
mo nariai ištremti visam gy
venimui. M, '

Jei John Marshall, tasai teis
minis autokratas, kuris įvedė 
čia pasisavinimo planą, butų 
sutikęs tolygų likimą, tai au- 
tokratingumas butų buvęs už
gniaužtas pačioj pradžioj; da
bar jis sujungia mus su pasau
lio reakcija, kuri gresia sunai
kinimu civilizacijai.

Finigai 1; mokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tel. 133—J. Kaulakis
135— M. Kupris
136— J. Jucius 
9974—D. Plačiukienė 
9993—A. Bajtkus 
10522—P. P. Jankauskiene 
10937—V. V. Venclovaitė 
11204—V. Klimienė 
11391—O. Slančauskaite 
11430—J. Skuodžius 
11451—M. Kundrotienė 
11493—O. Rukienė 
11498—J. želvytis 
11526—M. Kaminskaitė 
11529—J. Pocienė 
11537—A. Mince* 
11542—-J. Gerulaitis 
11554—V. Paknis

. 11557—I. Tumas
11560—P. Križevičius 
11565—J. Survila.
11568—P. Indriukaitienė 
11584—O. Paltanavičienei 
11588—K. Misevičius 
11592—J. Stasiūnas i 
11599—A. Dūda 
11604—J. Butkus 
11609—A. Aukštolienė 
11610—P. Grigaliūnas 
11611—D. Raugelis

r

11625—O. Liszdienė 
11629—M. Gurskienė

j 11630—E. Nauliutė
11632—A. Juozapaitienė 
11633—J. Snipaičius • 
11639—J. šunišauskienė 
11644—M. Katauskienė 
11645—O. Valančienė 
11647—A. Piepoliene 
11639—J. Kunišauskienė 
11668—V. Malzinskas 
11678—P. Monkevičius 
11681—J. žilkauskas 
11688—E. Šiaučiūnienė 
11695—L. Grigas 
11702—S. Romanas 
11703—A. Kontaučiukė 
11706—B. Pučkorienč 
11710—S. Pranskitis 
11744—P. Kotrina 
11745—N. Paramskienė 
11748—A. Gumbinis

. 11764—K. Andriuškevičia 
11766—O. Markuniene 
11813—I. Kumpikcvičius 
11839—K. Šimkus 
11840—A. Ivanauskienė 
50077—F. Didkalnis 
50090—Liet. Ūkininkas 
50091—M. Paliulienė

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Rezidencijos tel. Yards 1119-J 
Ofiso tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse» Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

A

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Kojų šutinąs 
yra liga

Kiekviena valdžios politika, 
kuri gali sukelti stiprų pasip
riešinimą, arba kiekviena pri
vatinė įstaiga, gurios metodai 
yra ęrzinantįs, gali būti apsau
goti nuo diskusijos. Gi juo 
biauresnė ir nedoresnė valdžios 
ar privatinės įstaigos politika 
bus, juo geriaus tiks Teismo 
nusprendimas apsaugoj antis ją 1 *4 *1 W v «

BJaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai ižrastas vaistas 
KOJOL pilnai iigydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypaž 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų žutimaa 
ir smarvS pranyksta nuo Kojoto 
f o trijų ar keturių kartų varto

mo. Kojolą reikia vartoti talpi 
kvortą šilto vandens reikia 

firipilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
r tam vandenyj su kojota mir

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

Kojol
daro 
pusės neteisėtų darbų, kurių 
“Kongresas turi teisės nepri
leisti.”

Musų žodingųjų metodų, pa
darančių Haitį ir Santo Do
mingą imperializmo pavergto
mis šalimis negalima diskusuo- 
ti, nes jūreiviai, darantieji kru
vinąjį darbą gali sukilti, arba 
kiti vyrai gali atsisakyti nuo 
tarnybos laivyne.

Išgydo koja* 
nao šatimo

Gausite nusipirkti visose 
aptlekose.'

Jeigu aptiek* neturėtų, o nort- 
aite greit gauti tai rašykite Iš
dirbi Jams adresui

Bingo! Chemical Ca, 
2818 So. Michigau Av<ų 

Chicago, HL
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M^DR.HERZMAN^
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų, ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
J 3110 arba 357
j Nakt. Drexel 950 
’ Boulevard 4136

So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

3313
Vai.: 9—10

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė, 
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437

DR. g; m. glaser
Praktikuoja 30 metai 

į . • Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertS 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriau* fj 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 5—7 

vakare. Nedaliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

j .................... '■

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ii 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryta nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:38 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maiirice Kahn
GYDYTOJAS it CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. t Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedčlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS ’

1821 So. Halsted SU Chicago, BĮ. 
kampas 18th St

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 257

V' ■■

DR. Š. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St TeL Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St 

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 Ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandose nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Neilsi, pagal sutajjjną 
3261 So. Halsted SU Chloago, I1L

M. C. L VEZEUS
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savo kompanijoj. Bet S4vaj-|jtt ,įap() pastatyta minioms 
tei praslinkus jie jį atątatę, 

i ir kada jis pareikalavęs savo 
pinigų, jie atsisakę jam atmo
kėti.

“Jo brolis Vaclovas Virba
lis skundėsi, kad jis nupirkęs 
už $1,000 tos korporacijos Še
rų tuo supratimu, kad kuo
met jam pinigų reikės, jie 
jam atmokėsiu už tuos Šerus.

. Dabar, jis norėjęs pirktis bus sušaukta gruodžio 
namų ir pareikalavęs pinigų, ..........
bet jie atsisakę jam pinigus 
grąžinti. Jis- kaltina tų kor

|samdytojai butų kalti; jie ne- 
I iBę to, tikroji konferencijos įieško tokių priemonių, 
įtaka gali pamažu pasidaryti samdytojus privertus 
dabar, jai pasibaigus. Dalyva
vusieji išduos pranešimus sa
vo organizacijoms. Organiza
cijos juos apkalbės, čia bus 
paduota įvairios pažiūros ir 
nuomonės, 
apgalvoti.

Entered as Sccond Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
vf Chicago, III., under the act of 
March žnd* 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonas} Roosevelt 8500.

ŲžsimokSjimo kalnai
.Chicagoje — paštu:

Metams ......... ...... ..............—
Pusei metų .;— 
Trims mėnesiams .......... ...
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoje per nešiotojus i 
Viena kopija ..... —
Savaitei '___ _____ ____
Mėnesiui . ..... .—-------------

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu: I•

Metams_____________ —... $7.00
Pusei metų --------    4.00
Trims mėnesiams . ..... . 2.00
Dviem menesiams__ _ 1.50
Vienam mėnesiui .... ... .........— .75
• Lietuvon ir kitur užsieniuose: 1

ll „ f Atpiginta)
; Metams ____________    $8.00

Pusei metų ----------------------  4.50
Trims mėnesiams ___ _______ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Moneyl 
Orderiu, kartu su užsakymu.

, >8.00
- H.80
_ 2.25
_ 1.75
_ 1.00

18c.
70c.
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KATALIKŲ BENDROVĖS 
VARGAI.

Praeitais metais Wilkes-Bar- 
rėj (Pa.) įsikūrė krikščioniška 
katalikiška pramonės bendrovė 
vardu “Lithuanian Industrial 
Corporation”, Bizniui geriau 
“pusti” ji ėmė leisti dagi savo 
katalikiškų laikraštį “Tėvynės 
Balsų”. Bet dabar atsitiko ne
laimė: tapo areštuoti jos vedė
jai —Juozas Martišius ir Povi
las ir Jonas Petrauskai, kaltina
mi dėl beteisėto pardavinėjimo 
žmonėms tos bendrovės akcijų. 
Apie tai “Keleivis” paskelbia Ši
tokių žinių paėmęs jų iš vietos, 
laikraščio Wilkes-BaiTe Times- 
Leader:

“Mus mieste ir vėl pradėjo 
darbuotis netikusių Šerų par
davėjai. Trįs vyrai pereitų 
vakarų (16 kovo) jau tapo 
areštuoti ir kaltinami konspi
racijoj apgaudinėti vietos 
žmones, pardavinėjant Lithu
anian Industrial Corpora
tion’© Šerus.

“Areštuoti žmones yra Juo
zas Martišius, Povilas P. Pet
rauskas ir jo broliu Jonas Pet
rauskas, kurie turėjo įsitaisę 
savo ofisų po Nr. 55 West 
Market St. Pereitų vakarų 
jie buvo tardomi prieš alder- 
manų Frankų Brownų, kuris 
pastatė kiekvienų jų po $500 
kaucijos ligi teismo.

“Lithuanian Loan Corpora
tion, kurių areštuotieji taip 
pat atstovavo, yra inkorpo
ruota Deleware valstijoj ant 
$2,000,000. Broliai Petraus
kai atvažiavo į Wilkes-Bar- 
re’ius iš So. Bostono, o čia 
prie jų prisidėjo ir Martišius, 
kurio namai esu New Yorke. 
Atvažiavę jie čia tuoj aus už
sidėjo ofisų ir pradėjo skleis
ti* apgarsinimus, skelbdami, 
kad kas nusipirks jų Šerų, tas 
ir pats pralobsiųs, ir naujų 
Lietuvos valstybę pakeisiąs.

“Skundų ant jų padavė Jo
nas Virbalius, kuris gyvena 
po numeriu 432 East North- 
ampton s t.,, ir jo b£Qįį^yaclo- 
vaš Virbalius. Ant tardymo 
Jonas Virbalius papasakojo, 
kad jis turėjo spaustuvę ir 
kati kaltinamieji prikalbino jį 
parduot jų jiems. Jis parda
vęs jiems viską, o jie davę 
jam už $700 savo šęrų ir pra
džioje užtikrinę jam darbų

ti, kad japonai laikysis chinus 
ir toliau.

Pasaulis pabaigs kairus, ka
da darbininkai numes kapita
listų jungų. Ne liaudis nori 
muštis, o tie, kurie turi galy
bę, gali sukrauti kanuoles į 
traukinius ir siųsti vyrus gin
ti jų pelnus, o uždaryti žmo
nėms burnas varžomais įstaty
mais, kad jie negalėtų nieko 
priešais išsižioti.

kad 
darbi

ninkams nusilenkti ir tuomi 
užbaigti streikų. Mat samdyto
jai neklauso ir drįsta neklausy
ti. Jie kontroliuoja rinkimus į 
valdininkus ir jie išmeta, kas 

Nariams teks tas jiems nepatinka. Jų savastis 
lyra šventa ir nepaliečiama.

Po to antroji konferencija Darbininkus gi galima draus
ti djmčmis, bausmėmis ir gųzdini- 

Čia klausimas vėl pareis spręs- Įmais priversti atsisakyt nuo 
ti. > [streiko. Toks Landis pabrėžė,

už kiek turi dirbt ir jei1 nedirb
si, esi priešas ir publikos, ir 

tinto ir socialistinio daiiktų šuo-“n?ja ’lita ap- 
v. - . t T.•> [saukta maistininkais.pročio susirems ir darbmjn-| kt m. • , .. ,kai iš to išmoks šįte? • ? <«btoa*-

- c * [jos, į kur sukviečiama samdy-
Septynios gelžkelinės unijos Į tojai, darbininkai ir publikos 

susideda iš 2,500,0(M) darbi-1 atstovai. Kartais vien tik pub- 
ninkų, o tarptautinės kalvių, I likos atstovai' sprendžia klau- 
katilių, laivų statytojų, elektri- simų.
ninku, ugniakiirių, mašinistų, TZ . J
lakštinio metalo darbininiku, I v ,^as 8) ^ojl publika per pauk

štis, kad ji gali taip daug rci- 
| kalanti, o neprisideda prie sut- 
[varkymo dalykų taip, kad nc- 
I reikėtų streikuot? '
Į Publika savo didelėj didžiu- 
[moj tai darbo žmonės — kal- 
[ nekasiai, namų statytojai, siu- 
rvėjai, liejyklų darbininkai ir 
| kiti. Tik šen ir ten ivnsi ban- 
kierių, fabrikantų, didesnį ver
telgų, kunigą, didelį namų bei | 
žemės savininkų.
publika 
streiko, 
darbininkų streiko, trečių dėl 
namų statytojų streiko, ketvir
tų dėl karų darbininkų streiko 
itr t. t. Atskirų darbo sričių 
darbininkai priversti yra pra
dėti kovų su samdytojais vėliau 
ar ankščiau. Darbo sustojimas 
vienoj šakoj skaudžiai atsilie
pia ir į kilų šakų darbininkus 
(pav., pieno kūdikiams nega
vimas, negalėjimas į darbų gait- 
vekariais nuvažiuoti, anglies ne
gavimas, namų stoka ir tt.) 
Tai yra bloga. Bet šitas blo
gumas yra neišvengiamas ka
pitalizmo tvarkoj. Kada tu ko
voji už savo būvio pagerinimų 
streiku, kiti darbininkai nu
kenčia. Bet jie yra linkę tave 
remti, nes tu jiems brolis sa
vo klesiniu padėi'jmu ir tavo 
laimėjimas duoda drųsos ki
tiems darbininkams vest kovų 
ir gųzd'inaZT$amdytojus — ver
čia jiuos nusileisti.

Tik ta publikos dalis stoja 
prieš streikus, kuri yra tamsi 
ilr ta, kuri stoja už kapitalo 
viešpatavimų. \

Publika kentės nuo streikų, 
kol ji nesutvarkys <jarbo taip, 
kad darbininkams nereikės 
streikuot. “Vargše publika” ne
gali .reikalaut sau geroves, kol 
ji nesuteikia jos darbo žmo
nėms. —r Dono Kazokas.

grąžinti. Jis kaltina tą Kor- Ąr gį nemanoma, kad šituo 
poraciją, kad ji apgaudinėja budu kontrastas tyirp kapitalis-
V 1 1 _ _ _ M... J — « s* *» <• v* I > • • 1 • ‘ • m • . • * k-'.."žmones, laužydama įstaty
mas apie bankus ir valstijos 
įstatymų apie neteisingus ap
garsinimus ir klaidinančią li
teratūrą.

“Kita auka yra Jonas Jan- 
čaras, kuris taipgi stojo prieš i 
tardytojų ir liudijo, kad suim
tieji prikalbino jį įdėti $400, 
žadėdami ant pareikalavimo 
jo pinigus sugrąžinti ir dagi 
šeštų procentų užmokėti. Jah- 
čaras sako, kad kuomet jis 
dabar pareikalavo savo pini
gų, jam atsakyta, kad jis be
gali jų gauti.

“Jonas Petrauskas, kuris 
yra tos kompanijos kasie-i 
rium, ant tardymo prisipaži
no, kad Wiikes-Barre’iuosc 
jie pardavę Šerų už $50,000. 
Skundėjus atstovauja advo
katas Lopaįo, ir jis tikisi, 
kad daugiau tos korporacijos 
vadų bus areštuota.” I
Prie tos žinios Bostono laik

raštis pastebi, kad areštuotasai 
Petrauskas pirma darbavęsis S. 
Bostono katalikų Prekybos Ben-| 
drovoj, bet susipykęs su jos pre
zidentu Romanu, nuvykęs į Wil- 
kesr-Barrę ir ten, kai kurių ku
nigų padedamas, įkūręs tų Lith
uanian Industrial Corporation. 
Tik kunigų agitacijos dėka jai 
pavykę trumpu laiku netiesotai 
parduoti akcijų už 50 tūkstan
čių dolerių.

mokytojų, kailių, kalnakasių ir 
maliorių unijos — taipgi su
sideda iš daugelio šimtų tūks
tančių darbininkų.

Negalima ignoruoti šitų mi- 
lionų darbininkų, reikia jie pa
siekti.

i Lig šiol mes negalėjom jų j 
pasiekti nei literatūra,' nei su
sirinkimais. i>"

Kits gal su pašiepimu atsa- 
kis ir ranka numodamas pava
dins šituos darbininkus atža
gareiviais. Gerai, dėl argu-d 
mento pasakysime, kad jie yra 
atžagareiviai. 'Bet musų pa
reiga yra padaryti iš šitų “at
žagareivių” “pažangininikus”. 
O jei jie neateina pas mus, tai 
mes turim eiti pas juos ir jų I 
atstovus. —(Chicago Socialist)

Streikai ir Publika

Vienų dienų 
kenčia dėl siuvėjų 
kitų dėl skerdyklų

Kam Reikalingos 
Konferencijos

politiniam 
kuri įvyko Chica- 
20 ir 21 d., buvo 
tiems, kurie lauke, 
konferencijos išeis 
frontas“ prieš ka-

šitos konferencijos 
“suvienytasis fron- 

kad

“Konferencija 
veikimui.“ 
goj vasario 
apsivylimas 
kad iš šitos 
“suvienytas 
pitalizmų.

Ne tik iš 
neišėjo tas
tas’ bet dar paaiškėjo, 
daugelis jos pirmaeilių narių j butų baigtas, 
vis dar jaučiasi esu surištais 
su kapitalistų partijomis.

Yra labai charakteringa, kad 
daugelis stiprių darbininkų or
ganizacijų atstovų kuo lab
iausiai stojo už tai. Ypatingai 
gelžkielių tarnautojų unijos vir
šininkai, km*ie sušaukė 
konferencijų, dair nesuį)rauta, 
koks neišmintingas jų posakis 
”atmokekim draugams ir nu- 
bauskim darbininkų priešus” 
kapitalistų 'partijose. Jie dar 
nemato, kad demokratų ir re- 
publikonų partijose gali įniti 
Žmonių gerais norais, bet jie 
yra, ar bando būti draugais 
visiems; tatai, itikrūmoj, jie 
nėra draugai nei vienam, lab
iausiai ne organizuotiems dar
bininkams.

Šito akyvaizdoj musų apsi- 
vyhisieji <lraugai nott’čtų at
mesti visokį tolesnį dalyvavi
mų tokiose konferencijose, ka
dangi, kaip jie sako, vis tiek 
nieko gero iš to nėra.

Bet tokis sprendimas, musų 
nuomone, yra jier greitas. 
Dar lieka pamatyti, ar iš šitų 
konferencijų išeis kokia nauda 
ar ne. Kaip ten nebūtų, jos 
eina natūraliu išrutulos keliu 
ir butų blogas apsiąkaitynias 
nepasinaudoti jomis darbinin
kų judėjimo labui.

Mes turim atminti, kad tai 
buvo pirmutinė konferencija. 
Nei vienas dalyvautojas nebu
vo prisirengęs išsižadėti savo 
numylėtos idėjos, net drau
gams K atlyginimo ir priešų 
baudimo idėjos.

Bet “suvienyto veikimo” idė-

Gatvekarių darbininkai1 sus
treikuoja, kad gavus žmoniš
kesnes algas, arba žmoniškes
nes darbo valandas, arba sto
dami kovon už unijos pripa- 
žinimę.

Samdytojai nenusileidžia. 
Kartais jie užpuolimų daro al
gų nukapojimu, valandų pail
ginimu, unijistų iš daribo at- 
Įieidiinu.' -

Įvyksta streikas. Gatvckariai 
neina. Publika kenčia: negali
ma n e į darbų, ne iš darbo tin
kamai nuvažiuot, negalima 
pasiekt reikalingų vietų ir žmo
nių. • (

Publikai nerupi, ko nori 
dartbininkai ir ko samdytojai: 
ji neguli apsieit be gatvekarių 
ir ji reikallauja, kad streikas

Taip pat yra su namų sto
ka. Hanzos pabrango, butų su
sirast sunku ir išnuoinotojas 
jauęiasi karalium. ♦ Stipriai or
ganizuoti namų statymo darbi
ninkai neiiasidavė per* porų 
metų Jr dar vis nepasiduoda. 
Kontraktoriai stengėsi suardy
ti jų unijų įr numušti algas. 
Nesisekė. Statymas namų veik 
visuose Amerikos miestuose, 
ypač Chicagoj, buvo visai sus
tojęs. Įvyko toks butų bi^das, 
kad net už , lindynes imama 
geras pinigas. 
dėl brangių nuomų, savininkų 
nepaisymo ir stokos butų. Pub
lika nepaiso ginčų tairp .kont- 
rak torių ir darbininlcų ir nes
varbu jai, kurie jų pralaimėtų, 
by tik namų statymas atsinau
jintų. Dabar plačiai kalbama 
apie angliakasių streikų. Jis 
gali įvykti ir gali tęstis ilgiii. 
Vieni iš publikos atjaučia dar
bininkams, kiti yra nusistatę 
prieš juos. Vienok jei streikas 
tęstųsi ilgai, kų darys publika 
be ajigiių, kada žiema prisiar
tins? Publika negali šalti. Pub- 

1 lika jaučiasi ir taip perbran- 
giai už anglis mokanti.

Ar tai .geležinkelių streikas, 
ar tai pieno vežėjų, ar -sker- 

ar duonos kepėjų, ar 
koks kitas streikas, vi^ publi
ka turi kentėti. Nestebėtina, 
kad atsirdnda tokie gerašir
džiai, kaip buvęs teisėjas Lan
dis, kaip buvęs t prezidentas 
Wilsonas ir kiti “dideli vyrai,” 
kurie tiek susigraudina, , kad 
išeina publikos gelbėt. Tie gel- y 
bėtojai niekad neranda, kad ko skaityt apie jį, galima sprįs-

Karai Panaikinti 
Lieka Darbinin

kams
■ —___

Nusiginklavimo konferenci
ja atėjo ir nuėjo, parodžiusi 
savo kapitalistinę kryptį. Ji ne
pastatė karams kliūčių; konfe- 

Publiika kenčįa I lencininkai nei nemanė apie 
tokį dalykų. Jie tik suko sau 
galvas tuo, kaip prie jų priei
ti, karo brangiui iškilus į pa
danges. Europa atsidūrė tokioj 
padėty, kur ji turi sumažinti 
savo išlaidas, arba turės plyš
ti, o rymtininkai čia, šitoj ša
ly parodė tiek kietumo, kad 
kongresas buvo priverstas sus
toti žaidęs, dar tebeapsižergęs 
tvorų, laikydamas armijas ap
sigynimui.

i Jie surado, kad didieji lai
vai išėjo iš mados (nes bom
bomis lengva jie susprogdinti). 
Todėl dideliu džiaugsmu jie 
sutiko sumažinti jų skaičių. 
Submarinus jie pasilaikė; kiek
viena šalis turi jų daugybes. 
Taip pat jie pasilaikis eropla- 
nus. Gazų jie nevartosią dau
giau ’—- taip jie bent sako, 
nors karo metu ir mūšy bus 
sunku laikytis kokių nors tai
syklių.

Rytų klausimas tapo iškel
tas pabaigoj ir jie apsidirbo su 
juo labai greitai. Iš to, kas tė-

Kentucky’es 
militarizmas

■ Išėjus pareiškimams apie 
sąlygas Newporte, Ky., Ameri
kos Pilietinių Laisvių Vienybė 
pasiuntė smarkų protestą 
Kcntucky’ūs governoirui Mor- 
row’ui, kuriame ypatingai nu- L. 
peikiama vartojimas prieš [ į() 
da’rbininkus šarvuotų “tankų” 
ir mašininių ^autuvų. Gover- 
noras nesenai parašė Pilietinių 
Laisvių Vienybei pasiteisinimą, 
busią kareiviai buvę “reika
lingi” Newportc didmeninio 

[gėrimų įstatymų laužymo są- 
I lygoms jirižiurėti, nors jie iš, 
pradžių buvo pasiųsti streikui

I malšinti Nk'AMporto skociotuve- 
se. )

Pilietinių Laisvių Vienybė sa
ko, ka’d jie “ipakcite savo pastan 
gas kryžiaus karu prieš slap
tuosius degtynės pardavinėto
jus po to, kali pamatė, kad vi
sa bendruomenė užjaučia strei
kininkams ir kad jie negalės 

I nieko paigelbėti darbdaviams 
tiesiu streiko laužymu.”

Laiškas, pasiremdamas alsa- 
komiingų piliečių autoritu, sa
ko, kad vadinamąsias riaušes 
sukūlė kompanijos mušeikos j 
tuoju tikslu, kad diskreditavus 
streikininkus ir iššaukus tokį 
dalykų stovį, dėl kurio galima 
butų reikalauti kareivių.

“Mums toliaus praneša,” sa
ko laiškas, “kad miesto virši
ninką i? tarp kurių yra majo
ras Joseph Hermanu, polici
jos viršininkas Franik Bregcl ir 
Kauntės teisėjais William Bu- 
ten, tapo areštuoti už pritari
mą strėikininkanis, nors karo 
stovis nėra paskelbtas ir mies
tas nominaliai yra vielos vir
šininkų valdžioje. Newporto 
piliečių liudymai po prisieka— 
daugumas tų piliečių neturi 
nieko bendra su streikininkais 
— aprašo puolimus šarvuotais 
tapkais ir mašininiais šautu
vais ant žmonių ir nuosavybės, 
kurie primena priešo okupavi-j 
mą šalies karo metu. Piliečiams 
teko saugumo j ieškoti rusyse 
per šaudymus papliūpomis.”

Statymo kyšininkai
i Viena Ūkininkų Darbo Par
tijos propaguojamų įmonių 
yra tas, kad apdrauda turi iš
eiti iš privatinių rankų ir pa
tapti vieša funkcija, viešai val
doma ir viešai vedama. Kodėl 
buvo skaitoma svarbiu dalyku 
įdėti1 tas į programų? Nes pini
gai, iš Jairių susidaro didžiu
lis didžiojo verslo kreditas, 
apie vienas trečdalis, susideda 
iš apdraudos premijų. Šituo 
kreditu pasinaudodamas Wall- 
.gatvis turi kontrolę ir vykina 
savo programų darbininkams

New Yorke Lockwoodo Ko
mitetas nesenai pareiškė {sta
tybai, kad apdraudos pinigai, 
kurie pirmiaus buvo galima 
gauti pasiskolinti statymo rei
kalams, tapo ištraukti iš tur
gaus visų kompanijų, išskiriant 
Metropolitan Life apdraudos 
kompanijų ir kad didžiumoje 
ačiū tani trūksta namų Ncw 
Yorke ir statymo pramonė yra 
sustojusi.

Tų patį šposų krečiš banki
ninkai Chicagoje. Statymo 
amatams įveikti rytuose jie pa
sitaikina gyvybės apdraudos 
kompanijas, kurių inažne vi
sos turti savo didžiąsias kanto
nas New Yorke ir tos sutinka 
neskolinti pinigų statymo rei
kalams. Statymo amatams 
įveikti Chicagoje jie suorgani
zuoja visų svarbesniųjų bankų

Vienodai švilpia šaltas vėjas, 
Lietutis dulkia į akis, 
Neramios bangos ošia, taškos, 
Laivelį blaško į šalis...

> Žinau, kad vėjas liausis pūtęs, 
Dangaus skliautai išsiblaivys; 
Nurims ir bangos siautę, ūžę, — 
Laivelis vėl ramiai plaukys.

Ir gražų rytų, saulei tekant 
Parplauks namolei, pas savus, 
Užmiršęs visų nuvargimų, 
Sustos pas krantų vėl ramus. 
[“Vilnietis*1]- ‘ ‘ " Paulius.

i 1 /’• •direktorius kaipo “Piliečių Ko
miteto” narius ir tie uždaro 
paskolas nuo tų, kurie, norėda
mi statyti, nepasirašo

I tartimi, užkraunančia 
metiso priteisimo ir 

Komiteto neunijuoto
I programų.

Jie prikiša kyšius unijoms. 
Pasižiūrėkim, kas kyšininkais 
yra. Didžiojo verslo reikalai, 
kurie, kaip paaiškėjo, keli me
tai atgal dėjo pinigus Illinois 
{statybininkams papirkti, gau
na {statybos narius Ghicagos 
statymo pramonei “Ištirti”. Ji 
tapo pavadinta I>aiJ^y Komisi
ja. Ji panaudojo ^ visuomenės 

i pinigus privatiniam didžiojo 
verslo tikslui, amatinės unijos 

1 vardo apjuodininiui/'Kontrakti- 
ninkų, architektų, hipotetinių 
bankininkų, besiverčiančių sta
tomąja medžiaga kyšiai palik
ta nepaliestais.

Kas buvo kaltinamas ir tei
siamas? Ar šitos čia paminė
tos piniguočių grupės? Ne. 
Darbininkų vadai. Ir padėtis 
buvo tokia nelemta, kad teisy- 
hininkai išteisindami darbinin
kų vadus, paaiškino, kad nei 
vienas darbdavis nėra kaltina
mas.

Paskui, kada klaususis teisė; 
jas Landis atliko savo nelemtų 
unijinių algų kapojimo darbų, 
“Piliečių Komitetas,” vedamas 
profesinio darbininkų engėjo, 
pradėjo veikti, begirdamas jo

po su- 
ant jų 
Piliečių 

darbo

kur jis paskutinį kartų buvo 
nusamdytas purvinam darbui 
atlikti.

Komitetas įsteigė painių ma
šinų neišlavintiems darbinin
kams samdyti kituose miestuo
se, gabenti šituos streiklaužius 
Ghicagon, valgydinti ir laikyti 
juos ir samdyti armijų jiems 
“apginti.” Kur jie gauna pini
gus? Jų. verslo agentai suren
ka nuo kontraktininkų, archi
tektų, besiverčiančių medžia
ga ir kitų. Kur jie gauna? Jie 
priskaito prie statymo lesų.

Be to lėšos baisiai padidėjo 
ačiū neišlavintų darbininkų 
darbui. Algos taipo numuštos 
statymo pramonėj, ar statymo 
lėšos sumažėjo tam, kas turi 
sąskaitų atmokėti? Ne. Kam 
tenka skirtumas tarp algos mo
kamos streiklaužiams ir uniji
nės algos? Kas yra kyšinin
kai? —The New Majority.

ttmefttsiojs į krūvų organizaci
jos yra gana ramios tikslu ir 
būdu. , *

Sausio 19 d., kada tapo pas
kelbtos naujos sąlygos, Pawtu- 
xeto klonio gamyklų darbinin- 
katbuvo visai neorganizuoti. 
Amerikos Audėjų Amalgamci- 
tų kuopa su būkle N^įickc 
skaitė apie 90 narių. Tai buvo 
vienintele kuopa) klonyje, šian
dien toji kuopa skaito 5,000 
narių. Iki rytmečio sausio 23 d., 
kalia numušimas ir 54 valandų 
savaitė turėjo įeiti galėn, nebu
vo jokios atviros kalbos apie 
streiką. Bet mintis skleidėsi 
po Visas gamyklas ir, Geleži
niam Batalionui Naticke pada
rius pirmų žingsnį, visur dar
bininkai pasekė.

Kada Naticke gamykla tapo 
uždaryta, batalionas, gavęs 
pakankamai naujokų sekėjų, 
nužygiavo į Pontiaikų. Jų atvy
kimas buvo ženklu visiškam ir 
džiaugsmingam uždarymui toj 
vietoj. Per savaitę laiko svar
besnės gamyklos visam klony 
tapo uždarytos.

Streikas Blackstone’o klony, 
kurį veda Amerikos Jungtiniai 
Audėjai,'** prasidėjo daugiau 
kaip už dviejų savaičių po sus- 
treikavimui Naticke. Šita orga
nizacija ir, Amalgamcitų gru
pė eina išvieno visuose tari
muose su valstijos tarpininka
vimo ir taikymo taryba. Visos 
viltys nusileidimui matomai 
pranyko ir yra numatoma ilga 
kova. —- (Mil\vwukee Leader).
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Amerikinis Herr Stinnes.

Pawtuxeto klony.
Pawluxeto upės klony nuo 

500 iki 700 streikuojančių 
medvilnes audėjų sudaro Na- 
ticko ir Pontiaco Geležinis Ba
talionas, Gromptono. puolamie
ji kareiviai.

Jie paskleidė savo ūpų tarp 
8,000 kitų streikininkų ir jų 
svarba mažėja. Bet pirmomis 
streiko savaitėmis šitie viene
tai buvo avangardu.

Po paskelbimui numušimo 
20 nuoš. mokesnio ir prailgi
nimo darbo laiko iki 54 valan
dų savaitės jie buvo pirmuti
niai, kur metė darbų. Jų pa
vyzdys užkrėtė kitus. Darbinin
kai y Įsame klony metė darbų. 
Tuomet pikietavimo eilėse jie 
buvo įkvėpimu kitiems. Net 
rustus militarinių sargų vei
dai, net atminimas bėa/tožval- 
ginio šaudymu Pawtucketo 
mieste, šalutiniame klony ne- 
pabaidč streikininkų.

Šalę liepsnuojančių karinių 
vardų, trimito balso ketvirtų 
valanda rytų ir pavyzdingos 
disciplinos, trys palaidos ir su-

Atrodo, kad Henry Ford no
ri būti Amerikos Herr Stinnes. 
Jis apima auto|mobilių gamyk
las, rudos kasyklas, gelcžkelius, 
vandeninės pajiegos gamyklas, 
savaitraščius ir įieško politi
nės tarnybos, keldamas savo 
gamyklų ir gamyklų ir reika
lų tautinę bei finansinę politi
kų ir augį užsieniuose.

Už Henry Fordo pečių yra 
organizacija, gerai išrutulota 
ir susipynusi. Šita organizaci
ja leidžia jam savo didžiuosius 
sumanymus vykinti. Jis savo 
tikslams vykinti samdosi viso
kias galvas. “Ju” vyriausis inži
nierius nuvyko pas kongresinį 
komitetų apkalbėti jo pasiuli- 
nimų už Musele Shools (Kiaut- 
varfių Seklumas). “Jo” inžinie
riai daro išradimus ir anali
tinius bandymus jo gelžke- 
liams ir rudos kasykloms gerin
ti ir naujiems išradimams bei 
eigiams tiekti. “Jo” redaktoriai 
redaguoja jo savaitraštį ir, 
greičiausiai, parašo jo politi
nius ir,kitus straipsnius. Jis su 
jų pagalba ir pasiremdamas jų 
patarimais bei pareiškimais su
daro nusistatymų ir visa veda.

Tik neišmintingas darbi uin- 
kas mano, kad organizacija ne
turi jam vertės, arba susideda 
su ogranizacįja neturinčia 
kompetentumo,* ar išgalės. Tok
sai darbininkas mano, kad yra 
kvaila samdyti kito galvų, ar 
net savo paties protų kaip rei
kiant panaudoti. Jani standi, 
plati organizacija, paremta to
li siekiančia korporacija, išty
rimu ir išmegAiimu nieko ne
reiškia. Jis žaidžia utopija, 
kad individinę, ar gnupine pas
tanga gali apveikti musų na
minę henų stinesų veislę.

Jam reikia apšvietus. Ji ati
darys jam akis. Kįtaip nėra 
vilties nei jam, nei mums.

— (Industrial Solidarity).
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Išklausius

INIGHT

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

KNYGOS

LAIVAKORTES

$1.00

20c

Chicago

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

n

kitiems 
sušuko

20c
30c

Automobiliu daugeji 
mas ir mirtis nuo jy.

$1.50
$2.00

l&c 
15c

$1.25 
J* 25c

Siuvant akis ska«- 
aukit akini*.

“Jums 
mus“, 

vėl su-

atsto- 
atsakč 

‘Aš at- 
Amati-

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS

i. w. w 
dalis”, 

pasakyti 
nariai, c

rašto 
garsiosios 

Raštą atme-

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

Turiu patyrinu 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kūdi 
kį laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Keturios dienos sudie 
tinusios žemę.

Minimalė alga nustatyta se
nosios valstijos gerovės komi
sijos 1907 m. buvo $8.50 į sa
vaitę. 1919 m. balandžio mė
nesį komisija nustatė minima** 
lę algą moterims dirbančioms 
dirbtuvėse ant $11 į savaitę.

T. Pullman 5432

SHUSHOI
Kampas 18-os 

Ant trečio augito vi 
tiekos, kambariai 14, 15» 16 ir 17 
Valandos nuo 9 
Nedaliomis nuę

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
tnierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Sizes34to48 

Namo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16 St. New York,, Dop’t M

$10 i savaitę busianti 
minimalė mokestis Kan- 

' sas moterims.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canai 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

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

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

Ant išmokesčių, jei pagei 
daujama.

$2.00
. 30c

3303 So. Morgan Street] 
CHICAGO, ILL.

Reikalauja $21.20 algos 
į savaitę.

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų,
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted StM Chicago.

Topeka, Kas 
įvairių nuomonių išreikštų pe
reitomis keliomis savaitėmis 
įvairiuose Kansaso pramoninio 
teismo posėdžiuose apie tai, kas 
gal būt užtenkama minimaline 
alga Kansaso moterims, pasiro
do, kad abi pusės sutiks ant 
$10 į savaitę.

Šitas nustatymas remiama 
apskaitymais padarytais perei
tą vasarą 41 mieste, kurie* pa
rodo, kad visų darbininkių 
moterų vidutines išlaidos pra
gyvenimui išnešė $16.93 į sa
vaitę. Posėdžiuose tapo nuro
dyta, kad nuo to laiko pragy
venimo brangis sumažėjo 35 
nuoš.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro j
Residencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vak.
3325 So. Halsted St., Chi<**o, III.

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

/fc NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

<j£ SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankų 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pet mus 
36 cent. už 100 auk. 

arba 
280 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
.Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

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

Reikalingi a1
Jei kenti galvosi f
Jei skaitant raide 

ėjei iš raidšs darus
Jei turi uždegi
Jei skaitant ąr 

da, tuomet rdu

John J/Smotana
Akini* specialistas

Telephone Van Buren 294 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 

įDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

rovės Draugijos” vadas 
ve Sehaffer. Schaffer 
kė tiek, kad apsistojus 
įnoringą i>ožą ir tikrais 
tos balsais sušukus, 
teks dar išgirsti nuo 
Tokiu budu pasaulis 
drebėjo.

Margaret Prevey, milioninke 
xuo, pasakė, “Mes, 
turim paimti pra- 

Mar-

šis yra paveikslas Avenue 
Teatro, 3108 Indiana Avenue, 
kurio stambiu dalininku yra 
bridgeportiečiams gerai žino
mas gyventojas ir biznierius po
nas Klem. Balto ir P. E. Stern 
of Stern & Co., 79 W. Monroe 
St. Naujienų skaitytojai atras 
vertu apsilankyti, kuomet jie 
remia šį teatrą. Tai yra vienas 
iš didžiausių teatrų Chicagoj, 
kurio lietuvis yra dalininku. 
Stern & Stern Company. taipgi 
yra savininkais Glen-Rosc ap- 
artmentų, kurie dabar yra sta
tomi.

Tel. Aaustin 737
, DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califoraijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
3208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir G—S 
vakare išskiriant nedėldienius.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak. 

Tel.: Canal 279

Prašo peržiūrėti Moo- 
ney’o prašymo at- i 

metimą.
San Francisco. — Dabartinis 

Tarno Moone/o gynėjas Byron 
Parker įteikę valstijos aukš
čiausiam teismui raštą, reika
laujantį atmainyti jo pirmes- 
niojo “audita ąuerela 
atmetimą — d 
bombinės bylos 
te Teisėjas Lauderbaek. “Au
ditą (įuerela” yra tai labai se
na anglą liendro įstatymo są
lyga leidžianti išnaujo perna- 
grinėti bylą, jei nekaltybe vė
liau tampa įrodyta, kaip tas 
yra su Mooney’o ir Billingso 
bylomis.

Ashland
Jewelry
& Music

Store
Parduodame už 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus. **
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

į tą tarpą apie marksinį mil
žiną susispienė daugelis komi
sarų ir bolševikų. Draugas 
Hurdy šitą pastebėjęs įgijo 
drąsos- ir nediplomatinga kal
ba išbliovė, “Aidoblistai yra 
geltoni ir susideda iš anarchis
tų bei sindikalistų”. Jo išmin
čiai sprogus senąjį pasaulį vėl 
ome traukyti mėšlungis.

Musų ištyrimas patvirtina

San Francisco. — Californi- 
jos valstijos Darbo Federacija 
ir San Franciscos darbo tary
tai, eidamos priešais Californi- 
jos Išdirbėjų Asociaciją reika
laujančią sumažinimo minima
lūs algos moterims nuo $16 iki 
11.78 į savaitę, bendrame parei
škime sako, kad, pasiremiailt 
pragyvenimo brangiu, savaiti
nė alga turėtų būti $21.20. Pa
reiškime privedama Am. Darb. 
Fed. 1921 m. konvencijos pa
reiškimas: “Vartojamas nusta
tymas algos pasiremiant vien 
pragyvenimo brangiu, yra prie
šingas visai pažangos ir civili
zacijos filosofijai.” Pareiškime 
nurodoma, kad San Francis- 
coje nuo 1914 m. pragyveni
mo brangis padidėjo 110 nuoš., 
visoj gi šnlyr apskritai 92 nuoš.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame
Elektriškam darbui 

7101 
1892

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL’IS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI

>1) Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia I/mkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

US TA I KAMBARIUS
I ANT 2-jq, 4-rių, 6-šiq ir 8-nių LOVŲ 
j POLONIA iš pi r ūks ......................  Bal. 5 d.
į ESTONIA .......................... Balandžio 19 d.
'į TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
t HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
Ii — LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

darbinuik 
monę į savo kontrolę.” 
garėta jau turi savo dalį 
teks kantriai palaukti iki kiti 
mes gausime savo. Kada Mar- 
gareta paleido šituos drąsius 
žodžius iš savo burnos, tai 
senasis pasaulis taip sudrebėjo, 
kad net žirnis nusirito Troc
kini nuo peilio Petrograde.

Ką delegatai atstovavo, 
mums neteko sužinoti. Bet 
yra pranešama, kad tarp dau
gelio delegatų, mažiausiai trys 
ar keturi buvo darbininkai.

Pramoninės Unijos atstovui 
priėmusiam komisarų ir rau- 
dongvardiečių mestą pirštinę 
teko būti supažindintam, su 
draugu George Hardy. Drau
gas Hardy yra vienintelis gy
vas hianksininkas; kaip visi 
didieji diplomatai jis neaušina 
be reikalo burnos.

Paklausus, kam jis^ 
vauja, draugas Hardy 
atatinkamu išdidumu: 
stovauju Raudonosios 
nes Unijos Internacioriado 1. 
W. W. komitetui.” Girdi 
“Ilgus metus aš stovėjau I. W 
W. organizacijoj kaip Gibral
taro uola už politinį veikimą/

Nenorėdami trukdyti tokios 
dideles galvos, mes tarėm — 
patys sau— “ir tiek 
s u.i kaip ta uola“.

Hardy pasakė, kad 
yra pasidalinusi į dvi 
Fu r būt jis norėjo 
kati vienoj daly yra

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St

Palengvins 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 į 
mokyklos vaikus.

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

UŽMUŠI 
SKAUSMU

Su Tarputinu
Tarputynas prašalina skausmą 

ŪMAI! Mokslas pasako, kaip jis 
persigerta gilyn ir nueina prie skau
damos vietos. Tuojaus pradeda 
skausmą išvyti! Skausmai greit bus 
prašalintas kaipo magiškai.

Naujas išradimas Turpo, turįs visas 
tarputyno misteriškas gydymo ypaty
bes su kitomis gydančiomis ypatybė
mis. Nedegina, pūslių nesutraukia 
arba nesutepa — nei ne aliejuotas 
nei nesmirdi! Prašalina slogas, ger
klės skaudėjimą, gilų kosulį, tonsilus, 
reumatiškus skausmus, dieglį, kruti
nės plėvės uždegimą, katarą ir neu
ralgiją. Urnai veikia prašalinime gal
vos skaudėjimą, kojų nesmagumus, 
įsipjovimą, skausmus ir dieglius.

Turpo taip stebėtinai persigerianti 
gydymo spėka, vartojant išlaukiniai 
ir kūnas visas gerai jaučiasi. Tik 
biskį reiki krutinę arba gerklę juomi 
patrint, o veikimas kiaurai pereina
mas ir greitai paliuosuojantis, kuri 
t uojaus patėmysit.

Nekentėk! Ne leisk skaudėti Pra
šalink skausmą ŪMAI su Turpo. — 
Tarputyno mostis Susideda iš tų se- 
novynių patikėtinų gyduolių, Mentho- 
lo ir Kamparo. Klausk bile vaistinin
ko Turpo — 30c. ir 60c. puodelis.

Nedaug miestų .tėra pasauly 
tikrai garsių. Tie laimingieji 
keli atėjo prie savo garso ko
kiu nors dideliu įvykiu. Bosto
ną padarė garsiim koptų pupų 
išradimas, Salt Lake City turi 
savo vietą istorijoje kaip Brig
ita mo Youngo ir visų Youngu- 
čių būklė.

Nesenai komunistinių gydy
tojų, advokatų, kairiasparnių, 
atskalų, atskalėlių ir skaldyto
jų konvenciją, pagimdžiusi 
“Darbininkų Partiją,“ sukrėtė 
Ncw Yorką taip, kad ji$ iš pa
prastųjų eilių- padrykt iššoko 
į garso eiles, šitos konvencijos 
svarba nereikia dėti niekais. 
Konvencijos asloje jos delegatų 
išlieto proto persvara sudrebi
no pasaulį nuo vieno krašto iki 
kitam. Įvairių pasaulio kraštų 
astronomai praneša, kad net 
męhulis truputį smtrebčjo.

Konvencija tapo atidaryta ne 
bet kaip. Laikinasis pinnse- 
dis padavė balsą, sakydamas: 
“Mes siūlom Amerikos darbi
ninkų klasei sąmoningą, karin
gą organizaciją su karingų va
dų eile.” Tik pagalvokite, 
Amerikos darbininkai, apie to
kį pasiulinimą karingos orga- 
nazicijos su “karingų vadų“ 
eile magaryčioms.

•Pirmą dieną draugas Harry 
Waton, kurio leniniškosios as
piracijos nepatiko 
esantiems leninams 
“aš bėgu,” ir - jis išbėgo. J 
pasekė revoliucinis <sHobų Ge

Gusta 
palau

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide- I 
Jiems nuo $25 
ir t/;-:rl i ■ L 
Taip pat turi- 
mc gerus au- W 
tomolrilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubiirn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

Proletariano delegatus iš Det
roito, prisimušė prie konven
cijos aslos trečią dieną ir 
visą darbą išpeikė, sakydamas, 
kad tai yna Jovalo partija, o 
ne Minių partija.

Negalima nepripažipti gar
bės Skeeterui Jackui Carney, 
Chicagos sovieto koapisininkui. 
Komisaro Carney istorinė ir 
įs'i>u<linga kalba apie r-r-r-re- 
voliuciją taip sudrebino pasau
lį, kad net ties šiauriniu žem
galiu varvekliai nukrito. 
“Darbininkų Partija” su jos 
“karingų vadų eile” primena 
mums P. T. Barnumo posakį 
apie tai, kaip vienas kas .miliu
tą gema

1915 m. visose Jungtinėse 
Valstijose buvo najtulojama 
2,445,664 automobiliai. 1920 m. 
jų skaičius pasiekė 9,211,295, 
o 1J121 m. daugiau kaip 1*0,- 
000,000.

Nelaimių nuo automobilių 
Tautinės Saugos Tarybos ap
skaitymu 1921 m. buvo 15,000. 
1915 m. tokių mirčių 
5,900; 1919 m
1920 m. — 10,600. Vienoj New 
Yorko valstijoj policijos pra
nešimais 1921 m. buvo 1,079 
užmušti ir daugiau kaip 40,000 
sužeistų, kuomet Gettysburgo 
mūšy, Amerikos piliečių kare 
krito 5,664 užmušti ir 27,026 
sužeisti.

Tas parodo, kad nuo vienų 
automobilių kas metai žūva 
žmonių gyvasčių tiek pat, ar 
dar daugiau, kaip kare. Tarp 
priežasčių duodančių šitas ap
gailėtinas pasekmes yra va
žiuojančių nepaisinimas, valdžių 
neprižiurūjimas, kad nemokan
tieji ir negalintieji važiuoti ne
važiuotų ir pačių žmonių neat
sargumas.

DR. VAITUSH, O. D
Lletavis Aid* Stecialistas

kam jis atstovauja — visi 
trys I. W. W. Raudonosios 
Amatinės Unijos skyriai pripa
žįsta, kad draugas Hardy joms 
atstovauja. r (

Draugas Batt, kuris vedė
INZTINS

ALTIJO8-AMERIKO
LINIJA ęBroach/ay, Nev\ork.NY.

♦Sijone L LI ET U
4 S PER; rtAMDURGyVPTLlZ

Pranešimas
Plačiai pagarsė- 

fotografistas
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu- 
vos ir savo name 

y® 636 West 18 st-» 
Chicago, III. ati- 
darė pikčernę su 
naujausio išra- 

MF dimo prietaisais.
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

Knygos yra geriausi žmogaus 
draugai. Kas skaito knygas, tas 

(turi didelę moralę naudą ir tuo 
pačiu sykiu lavina savo protą. 
Knygų skaitymas netik lavina 
protą, bet jos suteikia ir didelį 
smagumą. Su gera knyga, kaip su 
geni draugu ,sunku persiskirti.

čia mos paduodame keliolikos 
knygų vardus ir kainas; pasirin
kite ir tuojau prisiųskite užsaky
mą — nesigailėsite.

Surašąs knygų:
Aukso Veršis .......................... 15c
Amerikos Pilietis ..................  25c
Audėjai ...................................... 50c
Amerikono su grin. pasikalb. 10c 
Apie Rusijos Politines Partijas 30c 
Atsitikimas ............................
Barbora Ubrika ....................
Bedievių šventraštis •...........
Baltas Kubas ...................... .
Darbas ...................................
Dr-jos ir Organizacijos Evol, 
Darbo Žmonių Istorija ........
Dainelės ..... 1............................
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludi-Liudi ........ .................
Gyvulių Protas ....................
Kryžius . ...............................
Kas yra taip, o kas netaip 
Kaip Žmogus mąsto .........
Kas išganys liaudį .............
Kas yra Socializmas .........
Kišeninis Žodynėlis ...............
Kunigas Macochas ................
Klesos ii’ Klesų Kova.........
Iš Šiixlics ..................................
Ix>kis ...........................................
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos Dekleracija ......
Moralybės Išsivystimas .... 
Machbeth apdaryta ............... $1.00
Machbeth neapdaryta ............... 70c
Mulkių apaštalas ..................... 15c
Mįslių knyga ......................... $1.00
Minykų kunigų darbai Filipi

nų salose ......................  35c
Nuosavybe ir Darbas ..........  05c
Nuosavybės Išsivystymas ..... 50c
Namai Pragarai ......................  10c
Portugalų Miniškos meiliški 

laiškai ..... ....................    35c
Pasakojimai apie Jėzų ........... 50c
Pavydas _______ '
Pačiavimas pas įvairias tautas 20c 
Paskendusis Varpas ...............
Pasakos f.............*....................
šešiolika Kristų ......................
Spąstai ............v„.........'....... .....
Socializmo Minties Blaivumas 

neapdaryta ...............   $1.00
Socializmo Minties Blaivumas 

apdaryta
Sveikata ...
Socializmas ii- Religija, tik 20 

knygučių ........................... 15C
Sapnininkas, neapdarytas ....... ■ 75c
Teisingos PaSlaptįs ................. 25c
Vėliavos Akyvaizdoje ........... $1.00
Vagis ........     10c
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro
grama ................................  35c

Žemaites Raštai Karės Metu 50c
Perskaitę šį knygų surašą, tuo

jau rašykit mums, prisių'sdąmi rei- 
kalaujam,a sumą pinigų, o knygas' 
kausite tuojau. 

> *
Naujienų Knygynas 

1739 S. Halsted St.'
Chicago, III.

Platt’o ap-

o Iki 9 vai. vak. 
r. iki 12 pietų.

NO



CHICAGOS
ŽINIOS

GAL ĮVYKS KRIAUČIŲ 
STREIKAS.

Pastaruoju laiku kriaučių 
uniją pradėjo rengtis prie ga
limo įvykti kriaučių streiko. Ji 
dabar renka tam tikrus mokeŠ- 
čius, kurių norima surinkti 
bent porą milionų dolerių, kad 
prasidėjus streikui Imtų gali
ma sėkmingai kovoti.

Sako, kad kriaučių streikas 
bus neišvengiamas, neis firmos 
yra griežtai pasiryžusios su
mažinti darbininkams algas ir 
prailginti darbo valandas. Ži
noma, su tuo darbininkai jo
kiu budu negalės sutikti. Tai
gi, jeigu abidvi puses griežtai 
savo laikysis, streikas bus ne- 
išvcngiajmas.

$1,275 UŽ MUŠIMĄ 
TARNAITĖS.

——I--------

Dr. (George U. Lipshulch, 
4201 W. Roosevelt road, ir jo 
du sūnus nubausti užsimokėti 
1,275 dolerių pabaudos už mu
šimą sa^o tarnaitės, tM. Mc 
Cray, kįd ji prisipažintų ar 
yra pavogus jų žiedus. Teis
me teisėjas pasakė, kad tam 
dalykui ištirti yra policija ir 
daktaras neturįs teises tai da
ryti.

SUPLĖŠĖ 4 SAUGIĄSIAS 
ŠĖPAS; GAVO $400.

Užvakar naktį plėšikai su
plėšė vidurmicsčių krautuvių 
keturis saugiąsias šėpafe ir jo
se radę tik 400 dolerių. Sako, 
jiems tas darbas neapsimokė
jęs
tiek darbo.

permažas grobis už

IŠPYLĖ UPĖN DAUG 
SKYSTIMĖLIO.

GAL APDRAUS UGNIAGE
SIUS IR “POLICISTUS.

Apdraudos (insiirance) kom
panijos agentai pasiūlę mies
tui apdrausti 6,805 policistų ir 
ugniagesių ant 34,025,000 do
lerių. Už kiekvienų 5,000 do
lerių apdraudę miestui reiktų 
išmokėti po 20 dolerių me
tams. Tas miestui a teeitų apie 
136,100 dolerių į metus. Ap- 
drauda butų mokama tiktai 
tiems, kurie mirtų nuo susi- 
žeidimo bėgyje dviejų mėne
sių nuo dienos susižeidimo.

Miestas dar nedavė galutino 
atsakymo apdraudos kampam-1 
jai. Bet spėjama, kad šis klau
simas bus rimtai svatrstoona. 
Nes šelpimui žuvusių tarnybo
je nuo susižeidimo ugniagesių 
ir policistų šeimynoms mies
tas dabar turi tiktai 60,000 do
lerių. Gi kad tinkamai sušel
pus žuvusiųjų šeiminas,' tiek 
toli gražu neužtenkia.

Užvakar Chicagos upėn išpy
lė priverstinosios blaivybės 
agentai suvirs 350,(XX) galionų 
degtinės, vyno, alaus ir mum- 
šaino, nesenai užgriebto kra
tose. Buvo susirinkę nemažai 
žmonių pažiūrėti. Sako, tatai 
matant kai kuriems susirinku
siųjų iš gailesčio net ašaros 
per skruostus (nedėjusios. Mat 
tiek skystimėlio dykai žuvims 
išpylę...

NEW YORKO MAYORAS 
CHICAGOJE.

New Yorko mayoras John 
F. Hylan su savo žmona atva
žiavo vakar Chicagon dar pir
mu kairiu. Jis atvažiavo1 r|ei- 
kalu bedarbių. 1 *

SUVAŽINĖJO MOTERIŠKĘ

IR RABINAI .PRIEŠ KRUTA- 
MUOSIUS PAVEIKSLUS.

Du “talksikalbai” susidaužę 
kampe Michigan blvd. ir 13 
gat. mirtinai sužeidė Miss Burk- 
lialtcr. Už trijų valandų ji pa
simirė St. Luke ligoniųeije.

-- -----— f W 
“ŽUVIŲ TRUSTAS".

Rabinas Wiso pareiškė, kad 
kintamieji paveikslai reikia aš
triai cenzūruoti, nes, girdi, jie 
kibai daug blogo padaro.

Susekta, kad dabar gavėnios 
laike susiorganizavo taip va
dinamas “žavių trustas” ir be
galo iš maudoj a žmones, nusta
tydami žuvims aukštas kaimas.

Musų Moterims Prapuolė M. Spitlis.
BERNIUKAMS SIUTAS — No. 1340

134-0

Šio siutelio bliuzė ir 
pasiūtos atskirai, 
per galvą; apikaklę ir veistę galite 
dėti iš kitokios materijos. Kelnaitės 
yra lygios.

Tokiam siutui pavyzdys No. 1340, 
sukirptos mieros 2, 4, ir 6 metų. 
Siutui 4 metų mieros reikia 1% jardo 
36 col. materijos.

Norint gauti tokiam siutui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, , prašom

kelinaitės yra 
Bliuzė užsimauja

tąnJriaUal* ar pinigais) atsiųsti MuHMb 
M»uiraarvTig: NAUJIENOS

PATTERN DEPT., 1789 S. Halstad

 NAUJIENOS, CMcago, TU.
neš, kur matė ar kur randa
si jo jaunysis brolis M. Spitlis.

i iMikolas Spitlis yra jaunas 
vaikinas ir turėjo gerą darbą 
pais Hart Schaffner ir Marx. 
Jis paeina iš Dudenių kaimo, 
Pinavos valsč., Panevėžio ap
skr. •

frti I r Ii—r

Pranešimai . REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI
Panedėlis, Kovo 27 d., 1922

PARDAVIMUI

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Nekaip sekasi Rusijos 
; “draugams”.

----- 1-----
Kovo 24, 25 ir 26 dienose 

Mildos svetainėje Friends of 
įSoviet Russia, Lietuvių Skyrius 
buvo surengęs bazarą — well 
— taip sakant, Rusijos baduo- 
liams “šelpti”. Be pardavinėji
mo vaisių buvo dar ir šiaip pa- 
marginimų. šeštadienio vakare 
Liet. Darbininkų St. Orkestrą 
davė keletą muizikos gabalėlių, 
o Mot. Tiesos Choras sudaina
vo keletą dainelių. Sekmadie
nio vakarą buvo paskirta At
eities Žiedo Vaikų Draugijėlės 
nariams susiirinikusius palink
sminti.

Reikia pastebėti, kad per vi
sus tris vakarus žmonių buvo 

I atsilankę visai nedaug. Kai ku
rie Rusijos “draugai” tokio ne
šikai tlingo žmonių atsilankymo 
priežastį aiškino tuo, kad, gir
di, žmonės dar nėra atsigavę 
nuo “spešelų”. Bet tikra to 
priežastis tik air nebus ta, kad 
žmonės jau žino kokia surink
tų Rusijos baduoliams šelpti 
pinigų dalis yra tam tikslui su
vartojama, 
ir nesenai 
Friends of 
skaitos.

Tatai parodo kad 
paduotos pačių

Sovict Russia apy-
— Meteoras.

A. RAČIŪNAS CHICAGOJ.

Šiomis dienomis atvyko Chi
cagon A. T. Račiūnas, Lietuvių 
Filmų Bendrovės atstovas. Sa
ko, atsivežęs daug naujų kru
tamu jų . paveikslų iš Li^tuvois, 
kuriuos rodysiąs čia lietu
viams įvairiose miesto dalyse. 
Jo parodymuose busią ir dai
nų iliustruojamų paveikslais.

WEST SIDE.

Bolševikų komedijos

Mik olas Spitlis, gyvenęs ad
resu 3 135 So. Lcavitt str., ne
besugrįžo namo nuo 17 kovo 
dienos. Tą dieną kaip visuo
met jis išėjo į daibą, bet va
kare nebesugrįžo. Jo neranda
ma iki šiol Sakoma, kad išei
damas darban jis turėjęs su 
savim nemažai pinigų, kuriuos 
buvo nesenai gavęs nuo Illinois 
Automobile kliubo. Jo brolis 
Jonas Spitlis yra labai susirū
pinęs ir nebežino ką ir spėti 
kas su juo atsitiko. Jonais Spit- 
Us gyvenąs adresu 4028 So. 
Maplewood av. yra paskyręs 
dovanų tam, kas pirmas pra-

Kovo 19 dieną M. Meldažio 
svetainėje ALObD. Pirmas 
Apskritys statė scenoje dvi juo- 

‘ kimgas komedijas — “Jauni
kis” ir “Vienas musų turi ap
sivesti”. Komedijos kaip ko
medijos. Dar, rodos, ir artis
tai, bent kai kurie vaidino pa
kenčiamai. Tik visa bėda su 
publika — neatsilankė ir dacod. 
Bet už tai nedrąsus artistai vai
dindami prieš puskapį žmonių 
visai kaip “namie” jautėsi...

Ųuvo dar ir šiaip pamargi- 
nimų. Stygų Orkestrą paskam
bino keletą muzikos dalykė
lių.

SUMAŽINO ALGAS MIE
STO DARBININKAMS.

Apie 300 miesto darbininkų 
prie Westem avė. tunelio va
kar negrįžo darban po to, kai 
jiems buvo sumažinta algos 
nuo 90 centų iki $1.20 dienai.

PLĖŠIKAMS TEKO 10,000 
DOLERIŲ.

plėšikai apiplėšė ban- 
Madison ir Halsted

Vakar 
ką ties 
gatvių.

PRANCIŠKUS SOKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 24 

d., 1922 m. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Apolioniją ir dukterį Juli
joną, taipgi broli Juozapą Amerikoje. 
Lietuvoje motiną ir broli Julių. Ame
rikoj išgyveno 12 metų, turėjo 34 me- 
tlus amžiaus. Paėjo iš Kauno rėd., 
Panevėžio apskr., Tonagolos kaimo. 
Kviečiame gimines ir pažstamus daly
vauti laidotuvėse. Lavonas randasi 
po no. 8156 So. Walace St. Laidotu
vės Jvyks utaminke, kovb 28 d., i 
Šv. Kazimiero kapines 8:30 vai. ryte.

‘ Pertraukoj vienas vaikėzas 
pasakė trumpą “spyčiuką”. Jis, 
beplepėdamas niekus prisiminė 
ir apie tai, kaip Paryžiaus dar
bininkai buvo paėmę valdžią 
iš buržuazijos penkiasdešimts 
vieni metai tam atgal, ir kaip 
jie, neturėdami gerai discipli
nuotos organizacijos — su
prantama, komunistų partijos 
—'.vėliau buvo vėl buržuazijos 
pergalėti. Pagalia us nurodė, 
kad ir dabar gali* įvykti tas pat 
su Rusijos bolševikais, jeigu 
jiems neateis laiku į pagelbą 
visų šalių darbininkai. Nes, pa
sak jo, viso pasaulio buržua
zija pienuoja bile valandą nu
versti Rusijos Sovietų valdžią. 
Tai, girdi, kad. tokiai katas
trofai užbėgus už akių, reikia 
kiekvienam darbininkui užsi
dėti tam tikras savaitines mo
kestis ir visomis galėmis rem
ti savo “draugų” Rusijos bol
ševikų valdžią.

Buvo dar ir daugiau pamar- 
ginimų, bet besiklausant tokių 
“spyčių” apėmė mane snaudu
lys ir'aš nelaukęs pabaigos ap- 
leidžiau svetainę.

— Vestsaidietis.

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mi du puikus vakarai. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
Pando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži Mageiiona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tie abu pokiliai įvyks šiaip: 
Subatoj, Balandžio 1, 1922, 
Strumilos Salėj, 158 E. 107 
St., Roseland, 7:30 Vai. va
kare, o nedelioj Meldažio 
svetainėj, .2242 W. 23 PI. 
Balandžio 2 d., 1922, 7:30 
vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakarai nusi
sektų kuogeriausiai. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų j šiuos vakarus. < 

tikietus, jau galima įsi
gyti iš kalno šiose vietose: 

“Naujienų” ofisuose 
1739 S. Halsted St., 3210 
S. Halsted St., 1614 W. 46 
St., ir Universal Bankoje, 
3252 S. Halsted St.

i Brighton ’Park. — L. L. P. vietinės 
stoties svarbus susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 28 d , 7:30 vai. vak. 
parap. svet., prie *44tos ir Fairficld 
Avė. KvįeČiami visi pardavėjai ir 
draugijų valdybos, nes turim daug 
svarbių dalykų, taipjau bus valdybos 
rinkimas šiems metams.

Pirm. J. Pudžiuvėlis, 
Rašt. E. Statkienė.

. 1 • -r
S. A. L. Ex-Kareiviy Centro susi

rinkimas bus pirmadienį, kovo 27 d. 
7:30 v. v. 1-mos kuopos skaitykloje 
4603 So. Marshfield Avė. Kuopų 
delegatai susirinkite laiku, nes daug 
•svarbių dalykų yra aptarti.

-i- Centro Valdyba.

Bridgeporto Draugijų Susivieniji
mas laikys mėn. susirinkimą utar- 
ninke, kovo 28, 7 v. v. Mildos saVšj, 
3140 S. Halsted St. Visi draugijų 
atstovai-kviečiamį i atvykti, nes yra 
svarbių reikalų dėl rengimo baland
žio 2 d. pokilio. r” — Valdyba.

S. L. A. 2 Apskr. Automobilio Ko
misijos susirinkimas įvyks seredoj, 
kovo 29 d., 8 vai. vak. pas P. Petrai- 
tienę, 3237 Auburn Avė., pirmos lu
bos. Visi šios Komisijos nariai būti
nai bukit, nes yra įabai svarbus reika
las. P. Petraitiene.

Local 269, A. C. W. of A. Specialia 
susirinkimas jvyks Panedėlyi, Kovo 
27 d., 1564 N. Robev St., 7:30 vai. 
vakare. Šis susirinkimas yra labai 
svarbus kiekvienam priklausančiam 
nrie šio I*ocal 269.i;i Bus renkami de
legatai j suvažiarima A. C. W. of A. 
Suvažiavimas įvyks Chjcapjo, III. vrn- 
džioi Gegužės* m«n., 1922 m. Didelė 
svarba vra išrinkti atsakančios ypa- 
tos į delegatus. — Valdyba.

ASMENŲ IEŠKOJIMAI

JIEŠKAŲ SAVO SESERS VAI- 
kų. Marijona 20 nretų, Jurgis 21 me
tų amžiaus, po tėvų Viktor po patėr 
viu Stankai. Pirmiaus gyveno Penn- 
sylvanijos valstijoj prie motinos. Gir
dėjau, kad apie 3 metai atgal Marijo
na išvažiavo į Clcveland, Ohio, o Jur
gis pasidavė į kariuomenę. Jie patys 
ar kas žinote rneldžu pranešti. Magde- 
lona Miliunienė, 9360 Cottage Grove 
Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO SUNAUS JUO- 
zapo Puldauskio. Iš Lietuvos paeina, 
Plunksnių dvaro, Kaltinėnų parap., 
Tauragės apskr. Gyveno Chicagoj 
1912 m. po num. 842 W. 33rd St., 
Malonėkit atsišaukti ,nes yra svar
bus reikalas iš Lietuvos. Taipgi, kas 
pirmas apie jį pranešite, gausit do
vaną. Marcijona ir Juozapas Puldau- 
skai, 4625 Francisco St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žinių 
kreipkitės antrašų: Mr. Ig. Vierbello 
2338 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utarri., ket. 
ir subatoj.

JIESKO PARTNERIŲ
VYRŲ REIKIA SU ,TOURING 

automobiliais ir taxi cabs įstojimui 
didelę taxl kompaniją. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, di
delės jeigos. Mes parupinsim taxi 
ant lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
šiandien. Lake Shore Taxi Co. 2641 
N. Clark St.

REIKALINGA PARTNERIS SU 
$1,000 prisidėti prie naujo išradimo^ 
Kreipkitės tuojaus adresu.

4630 So. Ashland Avė, Room 1, 
Chicago, III. 

Phohe Yards 6079

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS KAMBARYS IN- 

teligentiškai šeimynai su paranku- 
mais. Bridgeporto arba Jockson 
Park’o apielinkėj.

Atsišaukite
I Naujienų Bridgeporto Skyrių 

nųm* 99* t .

f

po

moterų
REIKALINGA MOTERIS ARBA 

mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $10.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.

REIKIA moterų popierų sor- 
tavimui.

Kreipkitės:
Standard Paper Stock Co., 

626 W. Taylor St.

Perbūdavo!!
Cole Aero Eights

Ant naujo pardavojimo pla
no. Teisingai;

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai greitai, nes išvažiuoju į Lietuvą. 
Randasi labai geroj vietoj, duodasi 
lunčius. Geriausia proga tam, kuris 
nusimano apie tokį biznį.

Atsišaukite:
2463 W. Roosevedt Rd.

, Tel. West 6622

'MOTE-REIKIA 4 PARDAVĖJŲ 
rų. Turi būt patyrę, pardavoti gata
vų drapanų ir mažiems, arba abelnų 
pardavėjų. x

LUSTIGS’ DEPT STORE 
3410-12 S. Halsted St.

Nieko įmokė!
Užsiganėdinamas priparodo 

tikrą pageidavimą iš pirkėjo 
pusės, kad įsigyti aukštos rū
šies automobiliu ir sutikti gar
sinti perdirbtų automobilių pla
ną, Cole Aero Eights, tai yra 
daug svarbiau mums, negu 
įmokėjimas.

Šis pasiūlymas yra aprube- 
ži uotas tik dešimts perdirbtų 
Cole Aero Eights. Kaina nuo

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, svetimtaučių ap
gyventa. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

624 W. 37th St.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas.

Kreipkitės prie
FELIKSO VAIČEKAUSKO

929 — 38ts St.

$1,250 iki $1,500
Išmokesčiai mėnesiniai.

REIKALINGA MERGINA 
prie abelno namų darbo. Ma
ža šeimyna, gera mokestis. At
siliepkite tuojaus.

4630 S. Ashland Avė. 
Room 1.

Pirmiaus ateisi, geriaus laimėsi. 
Atdara nedėliomis. ir vaka

rais kitomis dienomis.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais fixtures. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, lietuvių ir lenkų apgy
venta ir netoli nuo trijų didelių dirb- 
tuvų. Renda nebrangi, 4 kambariai 
pragyvenimui. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vetos. Frank Latvėnas, 
511 Emlyn PI., E. Chicago, Ind.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St.

DOLE MOTOR CO.
2325 Michigan Avc., 

Chicago.
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

Elgin Sil, penkių sėdynių, viskas ge
ram stovyje, kurie interesuojatės, ga
lite matyti bile kada,, parduosiu už 
teisingą ir prieinamą kainą.

JOHN ZAPOLIS,
4065 S. Rockwcll St., City.

PARDAVIMUI PIGIAI SALIU- 
nas, maišytų tautų apgyventa vie
ta. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

1434 S, Solon Avė. ir 14th PI.

UŽ
NAMAI-ZEME.

12 PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
cottage lietuvių apgyvento j kolonijoj, 
elektros šviesa. Turi būti parduota 
greitai .savininkas eina į biznį.

Kreipkitės:
> 3604 Wallace St.

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

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

Phone BlVd. 6775

niVYRŲ REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi,, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

MOLER BAJRBER COLLEGE 
105 So. Welld St;,*" Chicago.

REIKIA PATYRUSIŲ LIETUVIŲ 
banko solisitorių. Turi būti inteli
gentiški, švarus, vyrai ar moterys, 
gražiai atrodanti. Gera vieta teisin
gam žmogui. Turi užsistatyt kau
cija. Kreipkitės į Naujienų ofisą 
pažymint no. 567.

REIKIA SAT.ESMANŲ TRIJŲ, 
gražiai atrodančių, pa^davojimui 
aukštos rūšies rcal estate bondsų ant 
labai prieinamų išlygų. Turi būt 
gerai žinomi, galinti lietuviškai kal
bėt ir priduoti uirmns klesos paliudi- 
iimus. Matykite Mr. Rous^uet, t'-o 
EquitaHe Bond & Mnrtgaye ’ Co./ 
Bank Flonr. 110 North Dearborn St. 
Tel.: Central 4446.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosemė, labai puikioj vietoj, gorį 
fixtures; biznis nuo senai išdirbtas.

Kreipkitės:
2159 W. 22nd PI.

PARDAVIMUI BUČERNE, LABAI 
geroj vietoj. Nėra arti tokio biznio. 
Parduosiu pigiai, nes negaliu vienas 
išlaikyti. Atsišaukite 601 W. 31st St. 
arba gyvenimo vieton 5945 South 
Hoinore St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, AT- 
skirai yra bučemė — mažo invest- 
mento, bizniava apielinkė, maišytų 
tautų apgyventa, gerus pinigus gali 
padaryti.

Kreipkitės:
• . 4606 Wentworth Avė.

MILK DEPOT ANT I’Alb 
duvimo. (.eroj vietoj.

ANT. ADOMAITIS, 
23rd PI.,

PARDUODU FARMĄ Louisville, 
III. prie pat geležinkelio stoties, 80 
akerių, visa dirbama žemė gera, au
ga visokį augmenys; visi reikalingi 
budingai. Lysas baigiasi ir nenoriu 
berendavoti, bet noriu parduoti, kad 
ir pigiai, arba mainyti ant namo. 
Atsišaukite: 3214 S. Halsted St., ant 
2 lubų, S. J. Mitchell.

REIKALINGAS. PIRMOS KLE
SOS kriaučius (Cloak Maker), vienin
telė vietla Chicagoje, kur dirbama 
viršlaikis šiaure sezone. Ateik prisi
rengęs dirbti.

ARMAC CLOAK & STTTT CO.
4054 W. Roosevelt Rd.

RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulelo, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletava sprinc-sa 
phonographas su rekordais ir dai- 
nvantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, naveikslai, lan
gams užlaidai etę. Parduosiu ant 
svk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So, Kedzie Avė.

. PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukauiame. 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamajam kambariui se
tai: valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovo<s. ant grindų pastatoma lem- 
na, n‘*'dlk]js pianas, nhonographas ir 
tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

AUTOMOBILIAI
!!!AUTOMOBILIAI!!!

VIENOS SAVAITĖS VELTUI 
IŠMĖGINIMAS

FAGET-BŲICK CO 
BUICKS

Parduodam^ vartotus automobilius 
su savaitiniu veltui išmėginimu, ant 
lengvų išlygų. Žemiausios kainos 
Chicagoj.

39th St. ir Grand Boulevard
Atdara vakarais ir nedaliomis.

t Tel. Douglas 0632.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių paa

DORCHESTER MOTOR SALES 
i COMPANY,

1401 E. 67th St

2241
Near Oaklcy Ąve.

PABDAVIMUV'GERA bū- 
čemė ir grosemė su namu, 
5209 So. Kedzie Avė. Gera vie
ta lietuviui. Kreipkitės; 2021 
West 51 st St., Chicago.

PARDAVIMUI PIENlNKYSTĖS 
ir vištų farma su budinkais. 70 ake
rių, $125.00 už akerį; 3 mylios nuo 
Lockport, 2 Va mylios nuo Chicagos 
cementuoto kelio; 30 mylių nuo vi- 
durmiesčio. Savininko adresas: E. J. 
Wunderlich, 607 W. Marion Street, 
Joliet, 111.

PARDUOSIME gerą 40 akerių Mi- 
chigano farmą, netoli miesto, -1 my
lia ,iki ežero, Gera stuba barnč ir 
vištininkas, taipgi yra vaisingų me
džių. ši farma priklauso labai senam 
žmogui ir turi tuoj parduoti. Kaina 
SI .500. Puse invokėt. Rašykit angliš
kai ar kreipkitės: Jos Kotrba, 1161 
W.,18th St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui valgykla restauranas. 

Gera proga suprantančiam žmogui 
restaurano biznį; gera proga pada
ryti gerus pinigus; vieta apgyventa 
visokių tautų prie pat didelų kriau
čių šapų. Nepraleiskite progos. Kas 
pirmesnis —- laimingesnis. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju į Lietevą.

Atsišaukite,
1803 W. North Avė., 

Kampas Wood St.

NETIKĖTA PROGA? PARDUODU 
už pirma pasiūlymą labai genis 2 
kampinius lotus West Pullman. Vis
kas išmokėta. 1918 motų Fordas 
RoaHster su uždarytu viršum. Vargo
nai ir mandaljna. Neatbūtinai turiu 
parrJuolS, iki Balandžio 1 d . nes iš
važiuoju Lietuvon. Atsišaukite, J. 
AsHla. 1019 N. Richmond St. Tel. 
ArmitJaRe 3708 J.

MORTGEClAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, PA-, 
veikslų, knygų ir kitokių žmonėms 
reikalingų dalykų, priešais pat duris 
Šv. Jurgio bažnyčios. Trys kambariai 
gyvenimui su parankamais. Renda 
nebrangi, parduosiu pigiai, nos einu j 
kitą biznį. Norintis nepraleiskit pro
gos, 903 W. 33rd St.

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortaečiaus už 6%. 
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

IX)UIS STERN & CO..
5 North La Šalie Street.
kampas Madison St. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
GERA PROGA DVIEMS PART- 

neriams — kriaučiams; pardavimui 
drapanų krautuvė ir kriaučių šapa, 
prie didelės gatvės, bėga trys gatve- 
karių linijos. Vieta nuo senai iš
dirbta, kaina prieinama—pigi. Kreip
kitės laišku į Naujienų ofisą nume
riu 568.

PARDAVIMUI BARBER SHOP, 4 
krėslai ir kiti geri įtaisymai; 2 kam*- 

už 
biz-

bariai pragyvenimui. Parduosiu 
gana pigią kainą, nes turiu kitą 
nj.

Kreipkitės
4600 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI PUIKUS GRO.SE- 
ris labai geroj vietoj, prie pat 
Šv. Kryžiaus bažnyčios ir dviejų mo
kyklų. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.

Atsišaukite:
4536 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj yietoj. Vienas ant 3 kam
pų. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
724 W. 31st St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais, stalais ir visais įtaisymais. 
Gera vieta, biznis išdirbtas. Parduo
siu pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite: •
3631, So. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BA- 
rai 2 
bąli 
geras 
biznis 
duodu

Atsišaukite:
436 W. 29th St.

šiokeisai pulteibelis ir base 
slanta; ir daug kitų rakandu, 
biznis visokių tautų kolonijoj, 
išdirbtas per 40 metų. Par- 
pigiai.

’ Mokinkis dressmaking 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis 

■vnlrnMn tn

ar
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz
niautoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madisųn Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškal arba rašy
kit išlygų, paklausdami.

• -Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškom ir Hetuviikoz 

kalbų, aritmatikoa, knygvedystis, zta- 
nografijoa, typ«writing, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijas, aM- 
nos istorijos, 
ekonomijos, p 
tės ir tt. •

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.

o®, politikinM 
st*s, dailiaraiyo-

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

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

,,




