
Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III., Panedėlis, Kovo-March 20 d., 1922 No. 66Kaina 8cVOL. IX

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Published by the Lithuanian News Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street. Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

The First and Greatest Lithuanian Daily in America The First and Greatest Lithuanian Daily t n America

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entored as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III 

under the Act of March 8, 1879.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Netvs

Published by the Lithuanian Netvs Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500
Pirmas Lietuvių Dienraštis Ame

Pabaltijos sąjungą
su Lenkija

Rusija kviečiasi Pabaltiją
....... I 111 l 1 'I

Rusija panaikino užsienio preky* 
bos monopolį

Lenkija įkūrė sąjungą su 
Pabalfija ’

Gandhi nuteisė kalėjiman

Darys sutartis ir laikysis plie- 
lankaus neutraliteto, jei vie
na kuri šalių butų užpulta.

Indijos nacionalistų vadovas 
nuteistas, naujas Indijos se
kretorius paskirtas, dabar 
laukiama sukilimo.

Angliakasių streikas bus 
visuotinas

Vokietija nebeturi aukso Atšaukė streiką

VARSA V A, kovo 19. — Len
kija ir Pabaltijos valstybės pa
sirašė sutartį, kuriąja jos su
tinka pripažinti viena kitos su
tartis su Rusija, padaryti tarp 
savęs ekonominį ir administra- 
tyvį susi tarimą ir susilaikyti 
nuo darymo sutarčių, kuri bu
tų atkreipta prieš viena pasira
šiusiųjų po šia sutartim šalių.

Sutartis taipjau gvarantuoja 
teises mažumų ir užtikrina 
“prielankų neutrąĮitotų”, jei 
viena kuri šių šalių butų užpul
ta be priežasties.

(Telegrama visai nemini ku
rios Pabaltijos šalįs pasirašė 
tokią sutartį) 4

Rusija kviečiasi Pabaltijy
Nori susitarti su ja apie Genoa 

konferenciją.

- Iš 
l:nd

NEW YORK, kovo 19. — 
Angliakasių unijos prezidentas 
John L. Lewis paskelbė, kad 
600,000 organizuotų angliaka
sių antracito ir minkštųjų ang
lių kasyklose sustreikuos ba
landžio 1 d., jei bent tuo laiku 
įvyktų kokis nors nenumato
mas susitaikimas algų klausi
me.

Lewis sako, kad pienai strei
kui jau yra išdirbti. Atsitiki
me steriko pumpuotbjai, inži
nieriai, pečkuriai, sargai ir pa- 
gelbininkai pasiliks savo vieto
se, kad neleidus kasyklas už
lieti vandeniu ir palaikius ka
syklas tvarkoje. Jis apskaito, 
kad 1,000 žmonių pasiliks dirb
ti atracito kasyklose ir 3,000 
minkštųjų anglių kasyklose.

Arbitracijos komisija susi
rinks utarninke, kad apsvarš- 
čius algas antracito angliaka
sių.

Aukso rezervas išleistas; ban- 
kieriai nusiminę.

BERLINAS, k. 19. — Doleris 
pasiekė šiemet augščiausią kai
ną; už jį biržoje buvo mokama 
238 markės.

Biržoje vaigšto gandų, kad 
reichsbankas išleido jau visą 
savo aukso rezervą. Sumažė
jimas aukso rezervo yra netik 
svarbus todėl, kad valdžiai da
rosi vis sunkiau išmokėti kas 
10 dienų reikalaujamus 31,- 
000,000 auksinių markių, bet ir 
nebelieka kuo palaikyti markes 
vertę.

'Pirmesnė reičhsbanko politi
ką leisti užsieniniu® pinigus 
tikslu palaikyti markę, dabar 
darosi nebegalima. Bankai, 
kiirie pirmiau buvo optimistiš
ki, dabar nusiminė ir atvirai 
pranašaujama, kad markė ga
lutinai nupuls, jei nebus tuo- 
jaus paskelbtas moratoriumas 
(nemokėjimas skolų).

JOHANNESBURG, k. 19. — 
Mainierių streikas, kuris tęsėsi 
67 dienas, bus atšauktas šią
nakt. Streiko atšaukimas ta
po patvirtintas visų streiko da
lyvavusių unijų, kurios veikė 
nepriklausomai nuo darbinin
kų federacijos, kuri pirmiau tą 
streiką atšaukė.

Išteisino
CHICAGO. — 7 skalbyklų 

darbininkų unijos viršininkai 
kurie buvo kaltinami padėlio- 
jime bombų prie skalbyklų lai
ke buvusio streiko, pėtnyčios 
vakare tapo išteisinti teisėjo 
McKinley teisme.

Latvių spaudos Jubi 
lėjinė šventė

Latvių

19. — 
pasiun- 
Kstoni- 

savo

.. PARYŽIUS, kovo 
Rusijos sovietų valdžia 
te pakvietimą Latvijai, 
jai ir Suomijai prisiųsti 
atstovus i Maskvą, kad pada
rius konferencijų kovo 22 d. 
apie nustatymą bendros politi
kos, kokios Pabaltijos šalįs ir 
Rusija turi laikytis linkui Ge- 
noa ekonominės konferencijos.

Tokis pat pakvietimas buvęs 
pasiųstas ir Lenkijai, bet kaip 
patyrė Franci jos užsienių rei
kalų ministerija, Lenkija tų pa
kvietimų atmetusi. Pabaltijos 
šalįs dar nėra atsakiusios į tą 
pakvietimų.

LONDONAS, kovo 19 
Alimodabab pranešama, 
Indijos nacionalistų vadovas 
Mahatma Gandhi buvo teisia
mas ir liko nuteistas šešiems 
metams kalėjiman.

Indijos sekretorium tapo pa
skirtas viskontas Peel. Jis už
ims vietą Montagu. Monoma, 
kad Peel aklai pildys kabinę □ 

.pienus, nes Montagu nuolato" 
šiaušdavos prieš ministerijos 
politiką Indijoje.

Kovą tęsis ir toliau.
AHMEDABAB, kovo 19. -t— 

Areštavus Gandhi ir suvaržius 
visą šalį. Indijos kova už ne
priklausomybę nepasiliaus ir 
nacionalistų ir nekooperavimo 
programas nebus nė kiek pa
keistas. Taip paskelbė visus 
Indijos kongreso komitetas pri
imtoj rezoliucijoj.

Betgi visų pranašaujama, 
kad dabar kova priims daug 
aštresnį pobūdį, nes nebebus 
kas stabdo kraštutiniiuosius, 
riuos ir Oandhi vos su dideliu 
vargu įstengdavo suvaldyti, o 
jų spėka nuolatos didėjo ir kra- 
štutiniųjų sekėjai augo. Rami 
kova greitai gali pavirsti į at
virą ginkluotą sukilimą.

Sukilėliu vadas pakartas Pietinė Airija ginkluojasi

Italijos kareiviai Fiume
Jugo Slavija neturi pinigų 

kuo kariauti.

Rusija panaikina užsenio 
prekybos monopolį

Atidaro savo rubežius užsienio 
importams ir eskspertam.

MASKVA, kovo 19. — Vakar 
Izvestija paskelbė dekretą, ku
riuo pradedama laisvas impor
tas ir eksi>otras sovietų Rusi
joje.

'Dekreto sąlygomis, koopera
tyvams ir privatiniems žmo
nėms suteikiama teisė savys- 
toviai pirkti prekes užsienyj ir 
importuoti jos į sovietų Rusiją, 
o užsienio firmoms leidžiama 
savo valia daryti importo ir 
eksporto biznį sovietų Rusijo
je- '

Du žmonės sudegė.

EAST ST. LOUIS, III., k.
— Du žmonės sudegė bakūžė
lėj Edgemonte. Du žmonės ta
po areštuoti sųryšyj su tuo gai
sru.

17.

Italijos 
Fiume

išlcido

kąriauti.
k. 19. — Val-

TR1EST, kovo 19, — 
kareiviai vakar užėmė 
ir apielinkės teritoriją.

Gabriele D’Annunzio
Gardone savo proklamaciją, 
kurioj paskelbia jis mobilaciją 
savo buvusių legionierių

Tikimąsi, kad i'.vi-b: Ims su
daryta Fiume valdžia, nors va
kar tai padaryt; nepuyko.

Neturi kuo
BELGRADAS,

džia sišeliido šiandie sekamą pa
skelbimą

“Jugo Slavijųa yra patenkin
ta, kad Italija mano sugrąžinti 
status quo Fiume. Mes todėl 
manome nieko neveikti šiame 
dalyke”.

Tokį Jugo Slavijos nusistaty
mą aiškinama tuo, kad radika- 
linių demokratų koalicijos val
džia mano, jog Jugo Sląvija da
bar nėra tokiame ekonominia
me stovyje, kad galėjus vesti 
karą ir todėl ji mano palaikyti 
taiką bile kokia kaina. Yra 
čia didelė ir veikli irredentistų 
grupė, įskaitant militaristus, 
bet valdžia yra stipresnė, negu 
ta karingoji patrija.

Lietuvos žinios
#1 I J ■»

Žemės pirkimas Lietuvoj ir
bonai

RYMAS, kovo’ 19. — Iš Du- 
razzo pranešama, kad nepapra
stas tribunalas Šiakc nuteisė 
pakarti žandarmerijos k 
ną Ba j rambiam už daly vavimą 
sukilime Albanijoje. /Nuospren
dis tuojaus tapo išpildytas.

į Tribunalas nusprendė, kad 
Durazzo miestas turi užmokėti 
10,000 frankų nuostolių, o šiak 
60,000 frankų sąryšyj su suki
limu. i

Tapo išleista proklemacija, 
grūmojanti mirties bausme 
kiekvienam, kuris pakels gink
lą prieš Albanijos valdžią.

Anglija šaukiasi Japonijos 
pagelbos

Prašo Japoniją pagelbėti, 
ištikty Indijos sukilimas.

jei

WASHI'NGTON, kovo 19. —’ 
Indų komisija Amerikoje pas
kelbė, kad Anglija paprašė .Ja
ponijos valdžios duoti karinę 
pagelfoą, jei “pasyvis” revoliu-’ 
cinis veikimas Indijoje privestų 
prie visuotino sukilimo.

Tas prašymas buvo parem
tas Anglijos-Japonijos sąjun
gos sutartim, kuri parėdo, kad 
Japonija turi padaryti inter
venciją atsitikime Indijos revo
liucijos. Ta sutartis pasilieka 
galėję iki nebus ratifikuota ke
turių valstybių sutartis. ’

Tikimąsi, kad Japonijos mi- 
litaristai noriai tokią pagelba 
Anglijai suteiks.

Vėl dideli mūšiai Belfaste
DUBLINAS, kovo 19. — 10 

vyrų ir 1 moteris liko užmušti 
vakar Belfaste, o Keady mies
telyj specialė policija nušovė 
senyvų ūkininkų. \

Mūšiai Belfaste atsinaujino 
visu smarkumu. Be užmuštų
jų yra daug sužeistų, kurių ke
li veikiausia mirs. Kova eina 
daugiausia bombomis ir bom
bas mėtoma gatvėse ir po gat- 
vekariais.

Italijos nota Graikijai
RYMAS, k. 19. — Italija pa

siuntė naują ir aštrių notą 
Graikijai, reikalaudama pa- 
liuosuoti laivų Abbazia ir pil
nos satisfakcijos už dabartinius 
insidentus.

DUBLINAS, kovo 19. — 
Nesitikėdama nieko gero nuo 
gen. Henry Wilson, naujojo Ul- 
sterio armijų komanduotojo, 
Pietinė Airija pradėjo ginkluo
tis ir stiprinti savo rubežių. 
Tam tikslui tapo paskirta 
$8,800,000.

Sąntikiai parubežyje yra 
įtempti ir gyventojai bijosi iš
kilimo kariavimo. Daugiau ka
reivių tapo pastatyta parubežy
je. 1 '

RYGA, E.
dos iškilmės prasidėjo 11 vai. 
(vasario 26 d.) spaudos paro
dos atidarymu dideliam skai
čiui latvių spaudos darbuotojų 
ir užsienio svečių dalyvaujant. 
1 vai. po p. iškilmingas aktas 
operoj. Atidarė prezidentas 
Čakste ir paskui paskaita Kan
tatos, jx) kurių ėjo sveikini
mai. Lietuvių žurnalistų sąjun
gos vardu sveikino kap. Lau
rinaitis, ištremtųjų 
laikraštininkų vardu 
raštu sveikino M.
“Lietuvos Žinių’f, 
Ūkininko”, ir

spau-

Nenori .karaliaus
CAIRO, Egyptas, k. 19. — 

Angįijos karalius Jurgis ir už
sienio reikalų mipisteris tele
grafavo pasiskelbusiam Egypto 
•karalium Ahmed Fud Paša sa- 
;vo pasveikinimiis.

Karalius Fuad atsakė, kad 
jis visuomet stengsis palaikyti 
draugiškus ryšius su Anglija.

šiandie karalius Fuad darė 
armijos peržvalgą. Jam grįž
tant į nunus prieš jį padarė 
demonstraciją studentai. Polici
ja ar kareiviai šovė į studentus 
ir <tris juos sužeidė.

Apkaltino fabrikantus
PITSBURGH, Pa., k. 19.

Daugiau 100 langų sbikro fab
rikantų, dvi didelės stiklo kom
panijos ir trįs stiklo darbinin
kų unijos viršininkai tapo ap
kaltinti federaliniame teisme 
peržengime Shermano anti-trii- 
stinių įstatymų. Unijos virši
ninkai kaltinami yra suvaržy
me produkcijos, kad galėjus iš
kelti stiklo kainą.

Nupigins karterius
GHJCAGO. — Tikimąsi, kad 

Illinois prekybos komisija ne
užilgo nupigins karterius iki 7 
centų mokant po vienų karferį, 
arba perkant iškalno, 4 karfe* 
irus už 25c.

LENINAS SUNKIAI SERGĄS.

RYGA, kbvo 19. — Pasak iŠ 
Rusijos atvykusio amerikiečio 
Keyes, Rusijos premjeras Leni
nas, nors jis ir būna kasdie 
Kremliuj, sunkiai serga ii4 ge
riausiai Rusijos specialistai sa
ko, kad jis nebe ilgai gyven
siąs. Specialistai neleidžia Le
ninui daug dirbti.

Vilniaus 
žodžiu ir 
Biržiška 

“Lietuvos 
Ūkininko”, ir “Trimito” var
du — Pronckus, “Eltos” var
du — Paleckis, ištremtųjų gu
dų . laikęaštininkų vardu Va- 
tjecki. Vakarą įvyko spaudos 
balius. ,

Gaisras ant laivo

(Iš Liet. Inf. Biuro Washington) 
Lietbvos Mini storių Kabine

tas kreipėsi raštų į Steigiamą
jį Seimą, piešdamas įstatymo 
sumanymų dėl pardavimo že
mės turintiems bonų, kaipo 
priedą prie įstatymo “Žemei 
perleisti įgyti ir įkeisti” (1920 
m. birželio 28 dieną), tuo pro
jektu 1) nuomininkams, nuo
mininkams, nuomoj autiems iki 
50 dešimtinių žemės, duodama 
pirmenybė įsigyti iki 20 de
šimtinių, iš jų nuomojamos že
mės;

2) dvarininkams buvo drau
džiama parduoti daugiau kaip 
10% valdomos žemės ir išviso 
daugiau kaip 100 dešimtinių. 
Naujuoju įstatymo sumanymu 
dvarininkai galės ir daugiau 
parduoti, bet tik tie kurie Lie
tuvoje išleistų Valstybės pasko
los kvitų bus pirkę arba sutiks 
pirkti ir pirks nemažiau kaip 
už 500 auksinų kiekvienai par
duodamai žemės dešimtinei.

3) . Tos gi žemės įsigyti bus 
leidžiama tiems piliečiams, ku
rie bus pirkę iš valstybės iž
do valstybes paskolos kvitų, o 
grįžusioms iš Amerikos tiktai 
tiems, kurie įrodys, kad yra 
pirkę bent už 2y2 dol. Lietuvos 
bonų kiekvienai perkamai de
šimtinei.

4) . Galės pirkties ir dides
nių žemės šklypų kaip 20 deŠ., 
bet tik tie grįžusieji, kurie bus 
pirkę arba pirks už $5.00 Lie
tuvos Bonų Amerikoje kiekvie
nai perkamai žemės dešimtinei. 
Pav. kas iš Amerikos lietuvių 
norės pirkti sau 50 dešimt; že
mės, turės pirma parodyti, kad

jis turi nusipirkęs bonų už 250 
dol.

5. Perkant valstybės dabar 
globojamos žemės, pirmenybę 
turės tie, kurie turės arba “Ne
paprastos Valstybės Paskolos” 
kvitų, arba “Laisvės” ar Lie
tuvos gynimo” paskolon bonų 
— po $5.00 kiekvienai perka
mai žemės dešimtinei.

Va! NEW YORK, kį 19. 
kar atplaukė į uostų Ameri
kos pasažierinis laivas Pato- 
rtiac, kuris pergyveno didelį 
'gaisrą juroje. Gaisras ištiki 
už kelių valandų po išplaukimo 

i iŠ Bremen. Tarp dalies juri
ninkų ir tarp pasažierių kįlo 
baisi panika, visi šoko prie gel
bėjimo valtelių, bet pasažierius 
nuvaryta į kajutas, kur juos 
užrakino, o jurininkus ginklų 
prievarta sugrąžinta prie savo 
vietų. Gaisras siautė per 16 
valandų, pirm negu jį užgesin
ta, o ir tai užgesinta tik karo 
laiku patirtu “triksu”: prileisti 
laivų pilną vandens ir paskui 
smarkiai plaukiant, laivų urnai 
pasužti; laivas pakripsta į šo
nų 
nį.

Suėmimai Vilniuje tęsiasi
VILNIUS. II. p0. (G.S.B.). 

— Dar rinkimų metų ėjo gan
dą apie tai, kad gudai už ne
dalyvavimą busią skaudžiai 
presekiojami. Tie gandai susti
prėjo, kai pasirodė dekretas Nr. 
427 apie 6 — 12 mėnesių kalė
jimo už kurstymą nedalyvauti 
rinkimuose.

Nepasisekimas rinkiniuose ir 
pilnas pralaimėjimas gudo iš
gamos Aleksiuko, kuria pasiti
kėjo kai kurių valstiečių nesu-* 
si pratimu ir vienok nepateko 
seiman, taip pat pasirodymas, 
nepriklausomoj gudų 'spaudoj 
žinių apie suktybės per rinki
mus, — visa tai paskubino re
presijas.

Įdomu, kad tik keliomis die-» 
nomis prieš suėmimus Vilniaus 
vyriausybės galva MeištaviČiuš 
kalbėjos su gudų tautinio ko
miteto pirmininkų Kraskovskių 
apie lenkų ir gudų santykius. 
Dabar be represijų Vilniuje vy
ksta represijos visur provinci
joj. Ašmenos apskrity padary
ta daugybė kratų ir suėmimą. 
Iš viso suimta daugiau per 40 
žmonių,, tame skaičiuje senelis 
ūkininkas Rusak, mokytojai 
Dudka ir Gauriliuk. Suimtuo
sius mušė, mušė ir mokytoją 
Dudką. Suimtuosius kaltina, • 
kad padarę suokalbį prieš len
kus. Visi atgabenti Vilniun ir 
pasodinti Lukiškių kalėjiman. .............. ■■■■ .1 ■ -....... t „

ir vanduo tada užlieja ug-

Soviety Gudija
KAUNAS, (G.S.S.). — Cen- 

tralinės Sovietų valdžios nuta
rimu panaikinta Homelio gub. 
Vykdomasis Komitetas, o gu
bernija sulieta su Minsko So
vietų Gudija.

LOS ANGELES, k. 19. — M. 
J. Ritterrath sakosi išradęs 
“šaltų šviesą”, apie kurią pa
saulis Jau nuo senai svajoja. 
Jis rodė savo išradimų moksli
ninkams ir visokie bandymai 
išlaikė jo tikrinimus. Jis dir
bęs ant to išradimo 4 metus.

CRAWFORD, Miss., k. 18.— 
Goveda iš 200 farmerių nulin- 
Čiavo nežinomų negrų, kuris 
buvo užpuolęs ant baltos mo
ters.

SAN SALVADOR, k. 17. — 
Didelė rauplių epidemija siau
čia Costa Ricoj. Daugiau kaip 
22,000 žmonių serga tąja liga.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Kauniečių protesto 
mitingas.

(Musų korespondento)
Kaunas. — Sąryšy su Vilniaus 

‘‘seimo” rinkimais ir paskutinė
mis dienomis įvykusiais Vilniu
je areštais lietuvių ir gudų vi
suomenės bei kultūros darbuo- 
tojų, trečiadienį, vasario 1, 6 
vai. vakaro, Miesto Teatro sa
loje įvyko didelis Kauno piliečių 
be skirtumo tikybų ir tautybės 
protesto mitingas. Atidaryda
mas mitingą įžangos kalbą pa
sakė pil. Mačiulionis. Jis api
budino paskutinių dienų skau
džius įvykius lenkų okupuoto) 
musų sostinėj Vilniuj, pabriež- 
damas kad grobšųs okupantai 
apsivylė rinkimais ir nebesitver
dami apmauda, prieš lietuvių ir 
gudų visuomenės darbuotojus 
pavartojo nuožmiausi terorą, kiš 
darni juos į kalėjimą ir grobs
tydami jų įstaigų turtą ir galop 
kaltindami juos neva dėl tėvy
nės (suprask Varšuvos) išdavi
mo grasina jiems mirties baus
me. Del tų areštų musų valdžia 
padariusi griežčiausių žingsnių, 
reikalaudama kuoveikiausia su
imtuosius paliuosuoti. Lenkų 
valdžia išsyk neva žadėjusi pa- 
liuosuot, betgi paskiau pareišku
si, kad suimtieji Vilniuj lietu
viai tegalėsią būt paliuosuoti tik 
pasikeičiant su nuteistais Kau
ne garsiais “peoviakais” (minioj 
pasipiktinimo bruzdesis).

Toliaus kalbėjo savo kalbomis 
po du kalbėtoju žydų, gudų ir 
lietuvių. Iš lietuvių dar kalbė
jo kun. J. Tumas ir M. Sleževi
čius.

Kun. Tumas karštai ragino 
remti Vilniaus lietuvius, kurie 
nežiūrėdami jokių persekiojimų 
ir .sunkiausių sąlygų tvirtai lai
ko savo pozicijas. Graudeno 
remti juos nevien protestais 
prieš lenkų žiaurumus, bet gi ir 
aukomis suimtųjų šeimynoms, 
kad jiems netektų kęsti bado.

Labai karštą kalbą pasakė M. 
Šleževičius. Smerkdamas lenkų 
imperialistų grobuonišką politi
ką, tarp kita ko jis pasakė: 
“Nors dėl atgavimo .Vilniaus 
mums gal daug teks pakelti sun
kios kovos, bet esu tikras, kad 
mes išeisime laimėtojais. Apie 
Lietuvą suskaldytą į dvi 
dalis (Kauno ir Vilniaus kanto
nus) negali būti nei kalbos. Is
torija aiškiai liudija, kad vals
tybės, nors buvę ir gana stip
rios, paremtos prievarta ir des
potizmu, sub'įrėjo. Todėl impe
rialistinei Varšuvai mes drąsiai 
galime pasakyti: “Tu na Ry
mas ir ne Rusija! (triukšmingi 
plojimai).

Į susirinkusius didelio įspū
džio padarė gudų kalbos. Ka
činskas gana tiksliai charekteri- 
zavo lenkų-didžponių politiką 
sulygindamas ją su turinčiu di
delio palinkimo žaisti jaunučiu 
katinu, kurs bežaisdamas su siū
lų kamuoliu taip supynė ir su
narpliojo apsmukusius siulus; 
kad po to sunku juos įr beiš
narplioti. Lenkai norėdami už
grobti svetimų žemių, tiesiog ne
beišmano kokių avantiūrų besi- 
griebti. Argi bereikia didesnio 
akyplėšumo, kaip statyti balsa-

vįmui kam turi priklausyti teri
torijos bei miestai niekad Len
kijai nepriklausę! Juk sekant 
jų pavyzdžiu tai Rusai daug 
daugiau turėtų pretenzijos į 
Varšuvą, negu lenkai į Vilnių 
ar Gardiną, nes Rusija dabarti
nę Lenkijos teritoriją valdė net 
pusantro šimto metų. Norėda
mi pasisavinti svetimą Vilnių 
ir jo sritis, — tęsė toliau kalbė
tojas, — lenkai Vilniaus Seimo 
rinkimams išpylė mįliardus 
markių. Nors, tiesą pasakius, 
jų markės neturi jokios vertės, 
bet visgi faktai. Be to jis tu
rįs gyvų faktų kaip kaimuose 
lenkų žandarai bei kariškiai 
žmones varu vertė eit į vals
čius balsuoti. Savo kalbą kal
bėtojas užbaigė protestu prieš 
grobikus lenkus. Po jo kalbėjo 
kitąs jaunas gudas, sakėsi, kad 
rinkimų metu buvęs Vilniuje. 
Rinkimų dienomis lenkai *be jo
kit) kliūčių leidę iš lietuvių pu
sės per demarkacijos liniją vi
sus tuos žmones, kurie pasisakę, 
jog einą balsuoti; taigi ir jis pa
sinaudojęs ta proga — perėjęs 
lenkų sieną. Užklaustas sargy
bos, pasisakęs: *idę , pąnovie, 
glosovač”, ir buvęs praleistas. 
Pasak jo, rinkimuose žmonės 
nenorėję dalyvauti, netiktai so
džiuose, bet įr pačiam Vilniuj, 
nes apie 55 nuošimčius visų bal
savusių vilniečių buvę vietos 
endekai
poznaniečiai, kurių rinkimų me
tu atvažiavę keli tūkstančiai. 
Naktį iš 19 į 20 sausio Vilniuj 
padaryta daug kratų ir areštuo
ta lig 40 asmenų lietuvių ir gu
dų, kurių tarpe buvę ir moki
nių. Areštų darbą atlikę netik
tai policija su žandarais, bet la
bai uoliai dirbę ir lenkai studen
tai ir t.t.

Mitingo rezoliuciją įgaliota 
baigt suredaguoti mitingo prezi
diumui, nes patiektam dviem re
zoliucijom susirinkimas įnešė 
dar savo pastabų.

—Pet. Klimka.

didžiūnai ir atvežti

Anglių pramonės nuo 
staliai yra ne dėl 

streiku.

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

Pinigus gavo:
10798—J. Juška 
10826—-A. Reskuvicnė 
10942—T. Zalumbiejiė 
10997—P. Kundrotavičius 
11249—T. Ulinienė 
11334—*N. Nobarienė 
11455—J. Varis 
11485—K. Poškevičienė 
11520—A. Vilkickienė 
11534—P. Lukauskas 
11546—O. Girkantaiįei 
11552—P. Kvedaras 
11579—M. Amšiejus 
11580—Z. žukauskiutė 
11595—J. Kavaliauskienė

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DBODA TEISIU PATARIMUS

11598—R. Gružinskienė 
11608—O. Švelnienė 
11642—V. Stakulaitė 
11650—E. Valiliouienė 
11651—JT. Ezvonkus 
11680—M. Povilaitis 
11697—J. Tamošius 
11705—T. Daunorovič 
50079—-J. Lamsargis 
50080—Fr. Diglis 
50098—J. Miškinis 

. 50102—M. V. Morozienė 
50104—P. Riškui 
50108—L Bagočius 
50114—O.. Gedeckienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

LAIVAKORTES Į LIETUVĄ 
DAR DAUGIAU ATPIGO!

j KAUNĄ TIKTAI $104.85
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 

sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di- 
žiausių ii- greičiausių keturkanrininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!!!

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei .skaitant ar siuvant akis skal

da, tuomet reikalaukit akiriii.

John J. Smetana
Akinią specialistas

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

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

^Iiln.iwi .i.................. ..

Tarputynas
Sustabdo Skausmą

Sulaikys reumatizmo skausmą puo
tausi Leiskite tarputinui persigert 
kiaurai ii* lai nueina prie skaudamos 
vietos. Tarputinas ir reumatiškas 
skausmas nesimaišys. Kada tarputi
nas įeis, skausmas išeis. Moksląs va
dina tarputiną persigeriančiu ir susi
geriančiu gydytoju.

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

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
taipgi ūmai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Urnai veikia paliuosavime galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargį, įslpiovL 
mą, nudegimą, grikšterėjimą ir Skau
smus.. Prašalina krupą ir gerklės 
ligas!

Prašalima skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tar^ut^no 
mostis turi savyje senus pasitikėjL 
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk 
bile vaistininko Turpo — 30c ir 60c 
puodelis. i

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dęarbom St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vąkarą, išskyrus utamlnką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

Laivakortes 
duodame ant 
linijų tiesiog į

P I L I A V
(Karaliaučius)

KLAIPĖDĄ, 
L I E P O. J Ų,

H A M BURGĄ 
TILŽU, EIDKUNUS 
ir visus kitus por- 
tus ir miestus.
Rašykite klausda
mi rodos kaip pi
giausiai ir patogiau
siai sugrįžti Lietu
von, o džiaugsitės 
apturėję labai įdo
mias žinias.

par- 
visų

Laivai į Lietuvą iš
plaukia kas antrą 
dieną. Išgaunamo 
P A š P> O R T U S 
ir taksų paliiidimus. 
Atkeliavusius iš ki
tur 'patinkame ant 
stoties, pristatome 
bagažą ir palydime 
ant laivo. Priren- 
giain viską kas rei
kalinga kelionei.
SIUNČIAME PINI
GUS ir PARTRAU
KIAME .GIMINES 
Iš LIETUVOS Į 
AMERIKĄ KUO- 
GR15IČIAUSIA.

Wauk8gano 
Lietuviai-
Norėdami SIŲSTI PIMGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės J J. E. Bruževj- 
čiaus ąptiek<:

Galvos irfierklės
Ligos 1

Dažniausia ligos for
ma, kuri paeina nuo 
užleisto persišaldynjo. 
JD-ro Carter savo bu- 
du išgydę greitai ir 
pasiliekamai.

Ar kvapas atsiduoda?
Ar balsas užkimęs?
Ar skrepliuoji?
Ar visą skauda?
Ar nosis prišašiis?
Ar šniokšti miegodamas?
Ar bėga kraujas iš nosies?
Ar nosį skauda ir yra opi?
Ar labai čiausti?
Ar akįs silpnęs ir ašaroja?
Ar skauda pakaušį?
Ar negali užuosti?
Ar gerkle ųždžiuvus rytmetyj ?
Ar miegi išsižiojęs?
Ąr nosis užsikemša naktimis?
Šitie apsireiškimai gali išsivystyti 

į influenzą. Reikia pradėti gydytis, 
kol dar visai nesusirgęs. Eik pas 
.gydytoją prie pinno apsireiškimo li- 
gop.

-r >■ ■ ~ . i

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farrnas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

-- TV- , ■>., Į I, , , --- ---

Tel. Randolph -2898
A. A. ŠLAKE

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ĄSSOCIATION PLDG.
19 So. La Šalie St...........

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

UTHUANIAN TBAVĖLBUREAU ( TRAVEL ftUREAu)
136 East 42-nd St„ (Dep. V) NEW YORK, N. Y.

WAUKEGAN 
PHAKMACY,

1005 Marion Street, 
.tWaukegau, III.

...... i ............... —... ■■ *7 1

Franklin 0. Carter, M. D.
120 So. State St., Chicago, III.

Besisukamų šviesų iškaba per
23 me,tu» prie State gatves.

Valandos 9 iki 6. Nedėldięniais 10 
iki 12 Atdara subatomis po pietų.

Jungtinių Valstijų geologine 
apžvalga sumušė vieną myli
miausių unijos priešų tvirtini
mų, parodydama, kad dėl strei
kų' kalnakasybės pramonėj per 
paskutinę dvidešimtį mętų tik 
dešimta dalis laiko sugaišintą. 
Kitos devynios dešimtos sugai
šinto laiko dalys paeina daugiau
sia nuo rinkos, ai’ vagonų netu
rėjimo ir kasyklų sugedimo.

Pareiškime apie sugaišintąjį 
laiką dėl streikų geologinė ap
žvalga sako:

“Per- dviejų dešimtų metų 
laiką, nuo 1900 iki 1919 m. ka
syklų savininkų pranešimu viso _ 
sugaišta dėl streikų 124,747,199 j g® 
darbininkų dienos, o dėl kitokių 
priežasčių 1,053,576,000 darbi- j 
ninku dienų, arba aštuonis su J 
puse karto daugiau negu dėl gj 
streikų.

“Streikų statistikon įeina lai- 
kas nuo pabaigos vieno kontr- {g 
akto ir pasirašymo kito. , i

“Daugiausia sugaišintų dėl ■ J 
streiko dienų buvo 1910 m. —-rE į 
19,250,524, bet tai yra tik 30 ■■ 
nuoš. visų sugaištų dienų, nes 
dėl kitų priežasčių buvo sugaiš
ta .44,693,242 darbininkų die-’Į 
nos”. X

BRIDGEPORTO
LIETUVIAMS

V- ’

Chįcagos lietuviams pasidarė taip 
kaip duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimo Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio įr greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia kląpato ir turi pilną atsar
gos užtikrinimą.

Pinigai iš 
Rocktordo 
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pu- 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

■ "A I; ' ■ ■ "I.....J.. J.—..I. ,, ,,,
GOLAN & GOLAN 

ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1305-7 127 N. Dearbom St. 

Randolph 8899

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

•• ' • Seeley 3676
— . Į ' ' J ■ J - . J

' I - ■ ■

. 1'1 l 11 l. . . . ....................................

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

------ --------------------- -------------------J

Tel. Haymaiket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.
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S. W. BANES
ADVOKATAS

Va!.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Building

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Phone Boulevąrd 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontrąktorius ir 

būdavo toj as.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St. Chicago.

J.S.POtnilISkaSl>ra,llštinilm išpardavimas

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

RALTIJO8-AMERIKOCI UI LINIJA 9Broadvay, Nev^rk.NYU 

Šri LIETUVĄ. 1 
i , PER HAMUURGĄ.PTUASĄ.

✓A z, ARBA LJEPO JH 7*
> Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

/ 7 □ \ K Lietuviai važiuoja į Piliayą
< _ S /lĄ ; aplenkia Lenkų juostų (karidortu)rrf VISA trečia klassa padalih-;:<?CTįįfArlZ ta į kambarius

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ
ESTONIA ............................ Balandžio 19 d.
POLONIA išplauks ...................  Bal. 5 d-

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.$0

—LIEPOJŲ $110.00
■ 1J ’ Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie
J? sfeiHjl savo agento.

NAUJI
BRIDGEPORTO SKYRIUS

III3210 S. Halsted St. Chicago
Telephonats Boulevard 9663

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

809 So. Main Str., 
Rockford, ūl.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jęi ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
nrieyą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siuslme Cirelet. s^es34/o4s. 

Namo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 10 St. New Y< k., Bep’t M.

Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo
me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų,, overkotų, maękinaws, 
rainkotų, .kelinių, trunku ir siuteai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

Tėmykite sekamas kąinas:
°Verkptąi po: $5, $10, $12.50, $15, 

420, $25 ir $80.
Mn^jr*7-60’ t15' 420. 425,
<P<JV 11 <pob.

Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2,50 ir aukščiau. Musų ]y- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti Udtur, mes norime iš
parduoti. , Atęikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902 m.

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

S. GORDON,
1415 So. HalsĮed St.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 Sp» Micfrigan Avė.
Valandos: 

nuo 10 ryto įki 3 vąl. po pięt. 
Telefonas Victory 9082
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Komunistų Šokis
’ Dabar, kada tas nelaimingas 
eksperimentas prievarta įvy
kinti komunizmą susmuko, 
kada komunistai nuo vienos 
kraštutinybės atsidūrė kitoj, 
dabar tas jų bėgimas atgal 
bandoma pateisint kaipo, “revo
liucinė strategija”. Kiek laiko 
atgal “'Laisvėj” tilpo editoria- 
las, kur jo autorius sako, jog 
revoliucijos metu negalima ži
ngsnis po žingsnio žengti pir
myn, reikia grįžti peršoktąjį 
tarpą atgal, kad sutvarkyti tą, 
kas peršokant pasiliko nesut
varkyta. Bet, sako toliau tas 
editorialų rašytojas, kas daly
kus supranta, tas žino, kad to
kie pasielgimai nereiškia grį
žti atgal. — Tai yra nieko ne
reiškiantis teisinimas komu
nistiškų nesąmonių. Pažiūrėki
me į tą komunistišką šokį, 
kaip toli jie nušoko pirmyn ir 
kiek jie pasitraukė atgal. Dar 
visai nesenai komunistai sakė, 
kad jų partija, kaipo “tikrai 
marksistinė ir tikrai revoliu
cinė“, jokių nusileidimų, jokių 
pasitraukimų prieš buržuazi
ją ir kapitalą nedarysianti, bet 
eisianti tiesiai pirmyn ir vykdi- 
sianti komunizmą. Kada socia
listai sakė, jog jie elgias klai
dingai, jog dar sąlygos nėra 
pribrendę vykdinimui komu
nizmo, jie už tai buvo apšaukti 
išdavikais, judošiais ir kapita
listų tarnais. Nors Rusija la
biausiai atsilikus šalis indust- 

it* kultūroj, komunistai 
sake, kad tai nieko nereiškią, 
kad Rusijoj galima įvykinti 
komunizmas, Trockis savo 
knygoj “Teroriziųas ir Komu
nizmas” sako, kad pamatinis 
skirtumas tarpe komunistų ir 
menševikų esąs tas, jog pasta
rieji netikį, kad Rusijoj gali
ma įvykinti komunizmas. Bet, 
sako, nuosakiai apmąstytas 
pienas ir tvirta ranka, “gele
žies ii’ kraujo” metodas greit 
prives mus prie komun/zino.

Tas metodas išbandytas ir 
visam pasauliui buvo perša
mas, bet koks šiandie “komu
nizmas” yra Rusijoj, tą jau vi
si žino. Dabar jau patys ko
munistai sako, kad apie komu
nizmą Rusijoj nėra ko nė sva
joti. Dabar jau kapitalistai 
pasidarė geriausi draugai ir 
gelbėtojai. Tuo tarpu kad so
cialdemokratai, social-revoliu- 
cionieriai ir kiti pažangieji 
darbininkai arba jų vadai, ku
rie nurodinėjo komunistiškas 
nesąmones ir kurių daugelis 
caro laikais praleido metų me
tus kalėjimuose ir Sibire dėl 
kovos už darbininkų reikalus, 
bolševikų yra žiauriai perse
kiojami ir pūdomi kalėjimuose 
lygiai taip, kaip ir caro lai
kais. Komunistai šiandie daro 
visokias konferencijas ir taikos 
sutartis su viso pasaulio kapi
talistais, nežiūrint, kad pirma 
jie sakė, jog su kapitalistais į 
jokius kompromisus jie neis, 
jokios malones iš jų nereika
laus. Dabar jau, vietoj vykin
ti komunizmą, komunistai vi
sokiais budais gerinąs kapitali
stams žadėdami jiems kuodid- 
žiausių pelnų ir prašo jų, kad 
jie vietoj komunizmo pelėtų 
jiems atsteigti Rusijoj kapita
lizmą. Dabar komunistai jieš- 
ko kapitalistiškų “variagų”, 
kad ateitų ir padarytų tvarką!

Tai šitaip, reiškia, komunis
tai, po to revoliucinio šuolio, 
dabar sugrįžę atgal tvarko re
voliucijos “laimėjimus”. Tūli 
ir dabar vis dar pasakoja, kad 
girdi, nieko nereiškia, kad 
įsteigta liuosa pirklyba; nieko 
nereiškia, kad kapitalistam 
duodamos koncesijos ir sutei
kiami patogumai varyti biznį, 
nes, girdi, Rusijoj yra sovietų 
valdžia ir raudona armija, to
dėl vis tiek Rusija eina prie ko
munizmo. Nesąmonė. Kapita
listams nerupi, kaip ta valdžia 
vadinsis; kapitalistam nesvar
bu, kaip vadinas ta armija, — 
raudona ar žalia; jiems vistiek; 
bile jiems tik duodama proga 
išnaudoti ir lobti — kapitaliz
mas augs ir plėtosis.

Pirma komunistai sakė, kad 
vienytis, su socialistais ir kito
kiomis pažangiomis darbinin
kų organizacijomis, kurios ne
norėjo priimti Lenino 21 prisa
kymo, tai butų didžiausia here- 
zija, didžiausias komunistiškų 
principų laužymas. Nes, mat, 
tie visi socialistai sakė, jog 
komunizmas nėra batas, pagal 
užsakymą padaryti negalima, 
ir kad pirma reikia darbinin
kus apšviesti, suorganizuoti 
juos į tvirtas klesines organiza
cijas, tuo pačiu laiku kovojant 
už darbininkų tuolaikinius rei
kalus — už geresnę mokestį 
už darbą, už trumpesnes darbo 
valandas, kad tokiu budu dar
bininkai turėtų daugiau laiko 
ir progos šviestis ir lavintis. 
Socialistai sakė, kad darbinin
kams reikia dalyvauti parla
mentų rinkimuose, turėti'savo 
atstovus valdžios įstaigose, 
kad darbininkų reikalus gintų. 
Ir už tai visos socialistų parti
jos komunistų buvo keikiamos 
kaipo išdavikiškos, oportunis- 
tinės, su kuriomis nieko dau
giau nereikia daryti, kaip tik 
griauti jas ir ardyti...

Dabar kada komunizmas ta
po “įvykintas”, tai ir komunis
tai pamatė, kad tas griovimas 
ir ardymo darbas ne komuniz
mą įvykdė, bet kaip tik atbu
lai: jis išėjo naudai kapitalis
tų, kurių malonės patys komu
nistai šiandie atsiklaupę prašo. 
Taigi ncapsisvarstę nušoko tris 
žingsnius pirmyn, o dabar rei
kia grįžti tris įpilias atgal. Iš- 

išgriovė visus 
nimkii organizacijas, nusilpni
no viso pasaulio proletariato 
jiegas, ir vietoj komunizmo at
sidūrė pelkėse, iš kurių ir iš
bristi patys negali. Dabar 
jau šaukiasi pagalbos tų, ku
riuos pirma buvo išniekinę, 
kaipo išdavikus ir išgamas. 
Dabar vietoj komunizmo pasi
juto kapitalizmo glėbyj ir šau
kiasi prie tų “išdavikų,“ kad 
sudarytų bendrą darbininkų 
frontą, kurį patys išardė. Da
bar jau ir jie liepia savo sekė
jams dalyvauti parlamentų 
rinkimuose; dabar jau ir jie 
žino, kad reikia kovoti ir už 
laikinius darbininkų būvio pa
gerinimus; žodžiu, dabar jau 
viskas gera, ką pirma buvo pa
smerkę; dabar jau net svar
biausias jų reikalavimas ' pasi
darė iškovojimas 8 valandų 
darbo dienos. Čia tai bent šuo
lis pirmyn. Vietoj komunizmo, 
pasitenkinama tik 8 valandų 
darbo diena. Dabar komunistai 
ir ^bedarbiais pradėjo rūpintis, 
pradėjo kalbėti, jog reikia rei
kalauti kapitalistinių šalių, 
kad jos k negreičiausiai pradė
tų pirklybą su Rusija ir tokiu 
budu atsiras daugiau darbų ir 
sumažės nedarbas. — Kažin, 
kur čia žengiama, pirmyn ar 
atgal? Dar visai nesenai ko- 
mupistai sakė, kad kuo dides
nis nedarbas, kuo didesnis 
vargas spaudžia darbininkus 
tuo geriau, tuo greičiau įvyk
sianti revoliucija ir komuniz
mas, o dabar jau nereikia nė 
revoliucijos, nė komunizmo, 
pasitenkinama paprastais “opo- 
rtunistiniais” reikalavimais.

Musų lietuviški komunistai 
buvo sumanę ir čia, Amerikoj, 
įvykinti komunizmą. Ir padare 
tokį didelį šuolį pirmyn, kad 
bekrisdami atgal taip susitren
kė, jog dabar visai nebesusi- 
kalba, — negali susitarti, kaip 
čia užlopyti tą peršoktąjį tar
pą. Tarp “tovariščių” pasida
rė tokia suirutė, kaip kadaise 
tarp statytojų Babilionijos bok
što. Jeigu kas nori pamatyti, 
kaip toli nužengė musų komu
nistai, tegul tik nueina jų dis
kusijų pasiklausyti apie tą jų 
naują partiją. Per dvejus me
tus jie mulkino savo lengvati
kius pasekėjus/ barškindami 
jiems apie revoliuciją ir ko
munizmą ir šiandie, kada pagal 
pa liepimą iš Maskvos nori iš
lipti iš po grindų, tie jų pase
kėjai nebenori jiems visai ti
kėti, atsimokėdami jiems tuo 
pačiu, ko jie juos išmokino: 
vadina juos pačius melagiais 
ir išdavikais. Ir todėl visai ne-

stebėtina, kad tie komunizmo 
apaštalai, pamatę, jog darbi
ninkai pradeda trauktis nuo jų 
šalin, nebežino dabar nė patys 
katro galo griebtis. Besitei
sindami rašo apie visokius 
žingsnius pirmyn ir atgal ir 
taip susipainiojo, kad nežino 
dabar nė kur beeiti. Ant galo 
pradėjo kalbėti apie vienybę. 
Jeigu komunistai nori vienytis 
su socialistais, jeigu nori ben
drai veikti kovoj prieš kapita
lizmą, tai pirma jie turi išsi
žadėti to nelemto papročio 
keikimo ir niekinimo socialis
tų, kurie juos stengės perspė
ti nuo to neapgalvoto darbo; 
kokį jie padarė, turi išsižadėti 
to nelemto ardymo ir griovimo 
darbo ir tada tik galės tartis 
su socialistais ir bendrai vėl 
kovoti prieš, bendrą priešą ka
pitalizmą. Tada tik bus gali
ma išgelbėti ir Rusiją iš to pa
dėjimo, kokiame ji šiandie ran
dasi. — Sparva.

Ir su governoru visaip 
atsitinka

Sidney J. Catts, buvusia 
Floridos governoras nesenai 
tapo suareštuotas dėl skundo 
už kyšių ėmimą. Buvo tvirti
nama, kad jis būdamas gover
noru ir dėl savo tarnybos, val
stijos dovanojimų tarybos na
riu, priėmė pinigus žadėdamas 
dovanoti žmogui kaltinamam 
žmogžudybėje.

Buvusis Vermonto
ras Kovače F. Grabam patapo

siūlydama juos pirkti tik.Jung
tinių Valstijų valdžiai, kuriuos 
galėjo įsigyti kaipo indėlį, tojo 
fondo vedėjai. Bet panaudoja
mieji budai atrodė teisėtais, ar
ba bent be įtarimo šešėlio ir 
nebuvo įrodyta, kad govemo- 
ras Robinson butų prisidėjęs 
prie to kreivo darbo, ar turėjo 
naudos iš jo ir todėl jis buvo 
išteisintas, o kiti du valstijos 
viršininkai tapo apkaltinti ir 
atstatyti nuo vietų.

Floridos governoras HąrrL 
son Reed buvo patrauktas tie- 
son vėliau, 1868 m. Nors jam 
buvo prikišama pinigų pasisa
vinimas, korupcija ir kyšių 
ėmimas, bet byla prieš jį ma
tomai buvo daugiaus politinė. 
Nauja įstatyba, išrinkta tiks
liaisiais rinkimais, susirinkusi 
atmetė tą bylą visai.

...... . " 1 ■' 1 ' 1 .............. . ........r

Šiaurinėj Carolinoj 1870 
metais governoras W. H. Hol- 
den pasiuntė miliciją į daugelį 
suiručių vietų, kur suirutes su
kėlęs Ku Klux Klanas. Milici
jos viršininkai daugumą su
areštavo ir atsisakė klausyti 
vietos ir aukštesnių valstijos 
teismų įsakymų juos paleisti. 
Governoras tapo apskųstas ir 
apkaltintas už atgabenimą ka
reivių iš kitos valstijos ir ne
teisėtą suspendavimą teismų 
įsakymų. Jis tapo pašalintas iš 
vietos.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

........................................ <s
/
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Paskutinis Pakvie
timas ant Velykų

• Į

Jus tikrai norite švariai pasipuošti 
ant Velyky su mažai iškaščiy.

- Pasiskubinkite priduoti savo dra
bužius į '

* '• i

Michigan Cleaners

Kojy šutimas 
yra liga

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

kojoi
Išgydo kojas 
■■o ištino

. Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieks neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite ii- 
dirbSjams adresui

Bingol Chemical Co„
2816 So. Michigan Avė* 

Chicago, III,

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 Sb. 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 
(atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

M^DR.HERZMAN^
IŠ 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 
3110 arba 357 

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136 

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.

savo valstijos governoru išbu
vęs valstijos revizoriumi 13 
metų. Jis išbuvo valstijos go
vernoru du rakus po dvejis me
tus. Jam antrąjį raką betar
naujant rugpiutį, 1918 m. jis 
tapo apskųstas už sunaudoji- 
my valstijos pinigų savo reika
lams revizoriaus tarnybą be
einant. Jis tapo areštuotas, nu
teistas ir nubaustas kalėjimu 
nuo penkių iki aštuonių metų. 
Didelę dalį pinigų jis sugrąži
no ir jo nusprendimo dieną, 
lapkričio 4, 1920 m. jo įpėdi
nis governoras P. W. Clement 
jam visai dovanojo bausmę, 
pasiremdamas tuo, kad jis pa
kankamai tapo nubaustas.

Daugelis govemorų buvo 
traukiama tieson, kaikuriuose 
atsitikimuose kaltinimai buvo 
teismo paremiami ir viršinin
kai iš vietų pašalinami. Tokius 
skundimus iššaukdavo daug 
maža politiniai motivai.

Tur būt įžymiausia buvo 
Ncw Yorko governoro Willia- 
mo Sulzero byla. Sulzer atsto
vavo Kongrese New Yorko 
miesto rinkikams ir įsigijo 
“beturčių draugo” vardą. Jam 
užimant governoro vietą, jis 
buvo sveikinamas kaipo “liau
dies governoras.” Bevarydamas 
savo vajų jis pasižadėjo pada
ryti reformą rinkimuose, bet 
įmonės, kuriomis jis ketino ją 
padaryti, nepatiko jo partijos 
vadams New Yorko mieste, ku
riuos jis tolinus neigė pasky
rimų dalykuose.

Kova buvo įdomi 
pasibaigė visišku 
pralaimėjimu. Jo
priešai įnešė ir priėmė negeis
tiną “pirmųjų rinkimų” pro
jektą, kurį jis atmetė, o paskui 
sumušė jo įmonę tam pačiam 
tikslui, sudarydami taip, kad 
visuomenė gavo įspūdžio, kad 
Sulzer pats priešingas toms re
formoms, kurias jis pasižadė
jo įvykinti. Jį kaltino kreivoj 
priesiekoj, skundė už nelaiky
mą pasižadėjimo apsivesti ir 
ant galo jį pribaigė skundai 
dėl pinigų šaltinių, kurie busią 
prisidėjo prie jo vajaus fondo. 
Jį apskundė, teisė valstijos se
natas ir augščiausis teismas ir 
spalio 18 d., 1913 m. prašalino 
iš vietos.

'Kansaso governoras Charles 
Robinson įsivėlė į valstijos pas
kolos leidimo reikalą taja sėk
mė, kad 1862 m. jis drauge su 
revizorium ir valstijos sekre
torium tapo apskųsti už pi’ga- 
vystę. Valstijai reikėjo pinigų1 
ir ji išleido paskolos popierius,

3511 So. HaĄited St.

Vyru siutai išvalomi ir suprosina-
rni už $ 1.501

r—**-

Telefonas Yards 0436 
n Įsteigta 1898

Ar gali atspėti 
1000 mįslių?

Dabar Tuti Tą Progą
Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja.

Atminkis kas tai? ',

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

Atminkis kas tai?

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — vienoj di
delėj knygoj vardiį 1

mįslių knyga
ir arši ir 
governoro 

politiniai

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįsle yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MJS- 
LIV KNYGA ne vieną, sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikirrtuose.

1 ■ -

Tuojaus įsigykite Mįslių Knyga, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Verte Neinkainuojama

k,

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

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

KNYGOS
Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

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 
geru draugu jsunku persiskirti.

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

Surašąs knygų:
Aukso Veršis .........................
Amerikos Pilietis ..................
Audėjai ...... ..............................
Amerikono su grin, pasikalb. 
Apie Rusijos Politines Partija 
Atsitikimas .............................
Barbora Ubrika ......... ............
Bedievių šventraštis ...........
Baltas Rūbas ........................ .
Darbas .....................................
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija .........
Dainelės............. ,.................. .
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludl-Liudi .... 
Gyvuliu Protas 
Kryžius ...........
Kas yra taip, o kas netaip .... 
Kaip Žmogus mąsto ..............
Kas išganys liaudį ..................
Kas yra Socializmas ..............
Kišeninis Žodynėlis ...............
Kunigas Macochas ..................
Klesos ir Klesų Kova..............
Iš širdies .................................
Lokis ....................... .................
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Dekleracija .......
Moralybes Išsivysimas .......
Machbeth apdaryta ...............
Machbeth neapdaryta.............
Mulkių, apaštalas ...................
Misli’i k-vga ........................
Minykii kunigų darbai Filipi 

nų salose .........................
Nuosavybė ir Darbas .............
Nuosavybės Išsivystymas .....
Namai Pragersi ...... ...............
Portugalų Miniškos meiliški laitkoi ... ...........................
Pasakojimai apie Jėzų ..........
Pavvdas .....................................
Pači avima s pas i vairias tautas 
Paskendusia Varpas ...............
Pasakos 
šešiolika Kristų .....................
Spąstai ............„........................
Socializmo Minties Blaivumas

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

apdaryta ............................. $1.50
Sveikata .........    $2.00
Socializmas ir Religija, tik 20 

knygučių ...... ...........
Sapnininkas, neapdarytas 
Teisingos Paslaptis ........
Vėliavos Akyvaizdoje.....
Vagis ............ ........... ......... .
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro-
M firrama ...............A.................. ? 85c
Žemaitės Raštai Karės Metu 50c

Perskaitę šį knygų surašą, tuo
jau rašykit mums, prisiųsdami rei
kalaujama sumą pinigų, o knygas 
gausite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 S. Halsted St 

Chicago, UI.

15c 
25c 
50c 
10c 

Apie Rusijos Politines Raitijas 30c 
15c 

. 50c 
$2.00 

3Uc 
75c 
50c 
50c 
10c 
20c 
50c 

$1.00 
30c 
50c 
15c 
50c 
15c 

$1.25 
. 25c 
.. 85c 
. 15fc 
. 15c

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

I Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: (

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

•. Tclephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

. 20c
25c 

$1.00 
.. 70c 
. 15c 
$1.00

35c 
05c 
50c
16c
35c 
50c 
20e 
20c 
50c 
20c 
30c 
15c

. 15c 

.. 75c 
. 25c 
$1.00 

10c

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

Ofiso vai;: 8 iki. 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimi^ ir nedėlioj po 
pietų. • Tek: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Are.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 1® vakare 

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

Tek: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Dl. 
kampas 18th St.

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 
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Šita žinia reiškia, kad so
vietų valdžia naikina užsie
nio prekybos monopolį.

Dar visai nesęnai bolševi
kų lyderiai savo kalbose ir 
raštuose sakė, kad sovietų 
valdžia jokiu budu nepalęi- 
sianti iš savo rąnkų užsienio 

| prekybos, nes tai plačiai ati- 
' darytų Rusijos duris užsie
nio kapitalui ir jisai pasi
grobtų visą Rusijos turtą. 
Be to, keletas dienų atga 
Leninas pareiškė, kad bolše
vikai daugiaus nebedarysją 
nusileidimų kapitalizmui; 
“strategiškas traukimąsi” 
esąs pabaigtas!

Bet užsienio prekybos mo
nopolio panaikinimas rodo, 
kad tai buvo tik žodžiai.

“Draugo” troškimas bent ko
kiu budu įkųsti “Naujienoms” 
pereina visas ribas. Be visų sa
vo šmeižtų ir plepalų apie 
“Naujienų” biznio vedėjų, 
kunigų šlamštas 
naujų “sensacijų,” išbubnyda- 
mas ją net ant pirmo puslapio. 

Jisai rašo, kad Jamontas ap
skundęs “Naujienų” viršinin
kus (!) dėl savo komišeno, ku
rio jie nenorėję jam užmokėti,, 
it jau laimėjęs “daugiaus kaip f 
pusę pinigų.”.

Dalykas gi yra toks, kad tas 
’žmogus reikalavo $670, kuo- 

Prancūzų ir lenkų intry-|“e! kn^.
. _ , . ; , _ kad jam priklauso tiktai $2bb.

gos Klaipėdoje, matyt, nei a Į^a<jangį jisai buvo užsispyręs 
bergždžios. Klaipėdos vy- gautj daugiau, negu jam prik- 
riausybe jau išsiuntė Varsų* lauso, tai prisėjo pavesti tą 
von savo delegaciją tartis klausimą išrišti teismui. Ir teis- 
su Lenkija dėl prekybos. I1““8 tick- kiek. sak? 
Tiktai po to, kai ji sutars su 
lenkais, ji ketina keliauti „ ,

v. .i * . “Naujienos” nematė reikalotuo pačiu reikalu j Kauną. I . niinįt apie tokius menknic. 
Delegacija susideda is zmo- kius Bct kailangi “Draugas” 
nių, neprielankių Lietuvai, triubija apie tai, tai parodome,

Klaipėdos krašto direkto-
rija veda priešingą Lietuvai . _____________
politiką, ir dėlto Klaipėdos šovė Į KUN. KAULAKĮ* 
lietuvių Tautos Taryba bu- L —------
VO priversta atšaukti iŠ di* “Keleivis” rašo, kad dvi sa- 
rektorijos, savo atstovą yaitės algai Philadelplnjos lie-

- ... m . m v tuvių katalikų bažnyčioje ko-
Bruozaitb . Tautos Tarybakie tai vajkėzai šovė į kun. 
dabar, vadinasi, perėjo j at- Kaulakį, Sako: 
virą opoziciją Klaipėdos į 
krašto vyriausybei.

Taigi Lietuvos padėtis 
Klaipėdoje yra nekokia. 
Kaltė delei to puola dau
giausia ant Francijos, ku
rios globai talkininkai yra 
pavedę tą kraštą. Bet kal
ta yra ir Lietuvos ‘valdžia, 
kad ji iki šiol mažai rūpino-1 j’auni vagili”ukaY pateko j po- 
si Klaipėdos reikalu. licijos rankas.”

Tiktai VOS keletas mene- Kas gi buvo tie piktadariai? 
šių atgal buvo paskelbta ofi- So. Bostono laikraštis sako: 
cialė Lietuvos pozicija sulig 
Klaipėdos, kai socialdemo
kratai įnešė St. Seime inter
peliaciją. Iki tol Lietuvos • 
valdžia ir Seimas visai, nesi
rūpino tuo dalyku. O prie
šai nesnaudė.

Keblumai su 
Klaipėda.

Naujas 
"strategiškas 
pasitraukimas’ ’?

Associated Press praneša 
iš Maskvos, kad sovietų val
džia paskelbė dekretų, ku
riuo leidžiama kooperaci
joms ir privatiniems asme
nims pirkti užsienyje ir įga
benti į Rusiją prekes; taip 

. pat leidžiama užsienio fir
moms savarankiškai gaben
ti prekes į Rusiją ir iš Rusi

jos. 1 .

———■

Del Lietuvos Univesite 
Statuto

St. Seimo Socialdemokratu Frakcijos 
pareiškimas.

Panedėlis, Kovo 20 d., ®22

“Jį šovė bažnyčioje du vai
kėzai, kurie vėlai vakare bu
vo, įlindę tenai kratyt iš dė
žučių pinigus. Kunigas Kau- 
lakis išgirdo bažnyčioj bil
desį ir nuėjo pažiūrėt, kas 
ten darosi. Kulipka prašvil
pė jam pro galvų- (sakoma, 
kad ir plikę nubrozdijo) ir 
įsmigo į didįjį altorių. Ku
nigas nusigandęs pabėgo, bet

“Kaip dabar pasirodo, 
abudu jie yra katalikų vai
kai. Vienas jų vadinasi Pra
nas Rudenskutis, 
amžiaus, 
Račiukas, 
“Keleivis” 

mo teisingai
“žinoma, nesakysi* 

taip pa* 
jie Juivo 

arba kad 
katalikiškoj 

mokykloj. Mes netikini, kad 
tėvai arba mokykla butų 
juos to mokinę. Bet mes no* 
rime pabrėžti tų faktų, kad 
meluoja tie žmonės, kurie 
sako, buk tikėjimas apsau* 
goja žmogų nuo iškrypimo 
iš doros kelio.”
Bet jęigu-tie vaikai butų ne

tikinčių tėvų arba butų moki* 
nęsi svietiškoje mokykloje, tai 
klerikalų spauda tikrai butų 
pasakius, kad juos ištvirkino 
“bedievybė.”' )

14 metų 
o kitas — Kazys 
12 metų amžiaus.
dėl šito atsitiki-’ 

pastebi
mes 

me, jog tie vaikai 
sielgė dėlto, kad 
katalikų vaikai 
jie mokinosi

Priimtas antruoju skaitymu 
- Steigiamojo Seimo su krikščio

nių demokratų bloko pataiso
mis universito statutas nūs* 
tato ypatingą musų aukštąja! 
mokyklai tvarką, kuri gi’iežtni 
skiriasi nuo Vakarų Europos 
universitų tvarkos, ir obsku* 
rantizmo žvilgsniu gali konku
ruoti su rusų universitų dva
sia biauriausios reakcijos lai
kais.

Kad universitas butų visam 
musų kraštui tikras auklėjimo 
ir mokslo židinys, kad jis tin* 
karnai aptarnautų musų visuo
menės kulturinius reikalus, jis 
turi būti visiškai paliuosuotas 
nuo rutinos ir biurokratizmo 
pančių, laiduojant jam kuopla- 
čiausią autonomiją tvarkant 
visą savo vidurinį gyvenimą. 
Be šitos sąlygos negali būti uni 
versite laisvos minties ir ne
galimas mokslo brangenybių 
gaminimas, kaip tai rodo pa
saulio universitų istorija. 
Beto svarbu universito gyve
nimo pradžia, kad jis butų kiek 
galima mažiau suvaržytas kas 
link dėstomų dalykų, palikus 
jam galimybės vystytis taip, 
kaip to reikalauja gyvenimas, 
ir užkirtus kelią šviętimo Mi
nisterijos nuožiūrai skiriant 
mokslo personalą.

Seimo dešinioji dauguma ar 
per nesupratimą ar iš baimės 
aisvos aukštosios mokyklos 

ignoravo šituos dėsnius ir ant
ruoju skaitymu priėmė eilę 
pataisų, kurios, jeigu ne anu- 
įuoja, tai bent daro ilu^orinę 

universito autonomiją:
Taip prie § 5 priimta pasta

ba tokio turinio: “Teologijai 
reikalingasis krikščioniškosios 
/ilosofijos ir jiaidagogikos 
skyrius yra filosofijos fakulte.”

Toliaus į filosofijos fakulto 
catėdrų skaičių (§6) įtrauktos 
;okios keturios katedros: 1) 
krikščioniškosios įžangos, 2) 

1krikščioniškosios filosofijos sis
temos, 3) krikščioniškosios fi- 
osofijos istorijos ir 4) krik* 

ščionių paidagogijos ir jos is
torijos su pastaba, kad prie to 
)aties fakulto be krikščioniš

kosios filosofijos bei paidago
gijos skyriaus gali būti paralc- 
os pasaulinės filosofijos bei 
jaidagogijos katedros. Psichų- 
ogijos gi katedra visiškai iši 

.□raukta. Beto prie to paties §6 
pridėta dar antra pastaba 
tai, kad krikščioniškosios 
Sofijos bei paidagogijos 
riaus profesoriai renkami 
silaikant Kanonų.

Pagalios priimtas §26, kuris 
skamba taip : “Teologijos fa
kulto ir krikščioniškosios filo
sofijos katedrų profesoriai ga
li eiti pareigas Lietuvos Epis
kopatui sutikus.”

šitos pataisos prieštarauja 
tos pačios Seimo klerikalinės 
daugumos priimtiems §§ 24 ir 
25, kuriais einant kiekvienas 
fakultas yra sprendžiamas or
ganas savo srities mokslo ir 
mokymo dalykuose ir kviečia 
arba renka konkurso budu 
mokslo personalą, ir § 32, ku
ris pabrėžia, kad universito 
taryba yra vyriausis upiversi* 
to organas ir autonominjai 
tvarko jo vidaus gyvenimą.

Mes, socialdemokratai, pri
pažįstame musų katalikiškajai 
visuomenei pilną teisę turėti 
prio valstybinio universito 
savo teologijos fakultą ir sut
varkyti jį taip, kaip tai katali
kams reikalinga. Kaipo lais* 
vos žmogaus minties ir laisvo 
mokslo skelbimo šalininkai 
mes negalime, užginčyti tos tei
sės musų katalikams. Bet taip 
pat mes negalihie sutikti, kad 
teologijos fakultas, nesiskaity
damas su universito autonomi
niais pagrindais, išanksto, įsta
tymo keliu, užmestų kitam fa- 
kultui, būtent filosofijos fa- 
kultui, reikalingus teologijai kursų atstovų.

apie 
filo- 
sky- 
pri-

Į 4) Fakultams laidojama au
tonomija toj prasmėj, kad fa
kulto taryba yra sprendžiama
sis organas visuose mokslo ir 
mokymo dalykuose savo srity
je ir jos žinioje yra. visos fa
kulto mokslo įstaigos. Vieno 
fakulto nusistatymo kitam už
metimas yra neleistinas.

5) Kadangi tarp atskirų 
mokslo šakų yra organiniai ry
šiai ir be to yra reikalas koor
dinuoti atskirų fakultų veiki
mą ūkio ir administracijos da
lykuose, tai universito Tarybai 
turi būti palikta revizijos teisė 
kiekvieno fakulto tarybos 
sprendimo:

6) Daktaro laipsnį atatinka
mos specialybės gali gauti 
kiekvienas turįs universito dip
lomą, įteikęs fakulto tarybai 
disertaciją ir ją viešai apgynus, 
jei fakulto taryba tą darbą pri
pažins. Specialybes nustato 
fakultai.

7) Universitas atidaromas 
vasario mėnesy 1922 m. su vi
sais statute nustatytais fakul- 
tais ir su pasaulinės paidagogi
jos skyriumi prie filosofijos ar 
ba matematikos-gamtos fakul
to, tokiam semestrų skaičiuje, 
koksai bus galimas atsižvel
giant į klausytojų komplektus 
ir skaitant ne mažiau’ kaip 20 
klausytojų semestrui.

8) Pirmon eilėn priimami į 
universitą studentais ir klausy
tojais Lietuvos Aukštųjų kur
sų klausytojai. Einant pasta
ba §41 universito statuto ir 
Lietuvos armijos kariai, ku
riems stojant į armiją prisiėjo 
pertraukti aukštąjį mokslą. 
Paminėtiems ' čia kariams 
Krašto Apsaugos Ministerija 
suteikia galimybės universitą 
lankyti.

9) Prie universito sudaro
mas stipendijų fondas, einant 
įstatymu apie stipendijas ne
turtingam Lietuvos jaunimui, 
kad palengvinus jam aukštąjį 
mokslą įgyti.

Beto mes manome, kad Lie
tuvos universite greta su lenkų 
ir gudų literatūros katedromis 
turi būti įsteigtos dabai’ kalba- 
bos žydų kalbos (jidiš) bei li
teratūros katedros. Mums nes
varbu, ar bus semitologijos sky
rius musų universite, ar ne. 
Bet mes skaitome būtimi daly
ku, kad ta kalba, kurią kalba 
žymi dalis musų krašto pilie
čių, surišta su ta kalba litera
tūra, lygiai ir įvairus tyrinėji
mai gyvos žydų kalbos ir lite
ratūros srityse, rastų sau tin
kamoj vietos musų aukštojoj 
mokykloj.
• Prieš visus kitus statuto 
straipsnius, kaip jie priimti II 
skaitymu, iš musų pusės prieš
taravimų nėra.

Mes norime, kad Lietuvos 
visuomenei butų aišku, kokio 
universito mes reikalaujame ir 
todėl mes pareiškiame čia iš 
tribūnos šitą savo nusistatymą 
universito klausimu. Bet mes 
netikime, kad mums pasisektų 
pravesti virš nurodytas patai
sas svarstant universito statu
tą IH-ju skaitymu, prie pakan
kamai paaiškėjusio reakcinio 
nusistatymo Seimo daugomos. 
Iš kitos pusės turint omeny 
Rusijos universitų netolimos 
praeities liūdną pavyzdį, mes 
esame giliai įsitikinę, kad įkur
tas sulig klerikalų nusistatymo 
universitas nesutvers sąlygų 
dėl ramaus ir rimto ' mokslo 
darbo. Nes tas universitas bus 
politiniu ir socialiniu klerika
linių siekimų įrankiu ir tokiuo 
budu taps arena nesusipratimų 
irjkovos. Toksai universitas ne
tiktai nebus musų kraštui nau
dingas, bet kultūros žvilgsniu 
tiesiog bus pragaištingas. To
dėl mes, socialdemokratai, ne
norėdami imti ant savęs atsa
komybės, už pasekmes svarsto
mo dabar universito statuto 
vykdymo, nuo tolimesnio daly
vavimo diskusijose atsisakome, 
palikdami visą atsakomybę už 
šitą universito statutą Seimo 
klerikalinei daugumai.

V. čapinskis,
I Seimo Socialdemokratų frakt 

ir Lietuvos Augštųjų vardu.
Kaunas, 7, II, 1922 ni«

Socialistų Partijos. 1922 Metų 
Konvencijos Darbuotei

i. i. '-i-i. >’Ąf k' •> a J >" Ar• f ' ■ 1 ’

kadskyrius ir katedras ypač 
tuos skyrius ir katedras teolo
gijos fakultas gali įsteigti pas 
save. Taip pat musų suprati
mu neleistinas dalykas, kad 
krikščioniškosios filosofijos bei 
paidagogijos profesoriai butų 
renkami prisilaikant Kanonų ir 
priklausytų nuo Lietuvos Epis* 
kopatų. Jeigu galima sutikti, 
kad filosofijos fakulte greta 
$u pasaulinės filosofijos bei pai- 
dagogijos . katedromis bus įs
teigtos ir krikščioniškosios fi
losofijos bei paidagogijos ka
tedros, autonolminiu fakulto 
nusprendimu, tai jau griežtai 
prisieina nusistatyti prieš krik
ščioniškosios filosofijos bei pai- 
dagogijos katedrų prigulmybę 
nuo Lietuvos Episkopato, nes 
pasaulinių mokslų fakultų pro
fesorių paskyrimas yra išimti
nai fakultų dalykas, nekalbant 
jau apie tai, kad krikščioniško
ji filosofija dar toli gražu ne
reiškia katalikiškoji filosofija, 
nes yra krikščionių ir nekata- 
likų, kurie nepripažįsta katali
kų bažnyčios kanonų. Taigi 
mes čia turime griežtų persi- 
žengimą su universito auto
nomijos ir laisvo mokslo pag
rindais ir pastangos iš musų 
klerikalų pusės su pagalba te
ologijos ir filosofijos fakultų 
paimtų į savo rankas musų 
valstybinį universitą.

Mums nepriimtinas taipogi 
ir krikščionių demokratų nusis
tatymas pavesti Respublikos 
prezidentui profesūros pasky
rimų universito gyvenimo pra
džioj. Toksai paskyrimo būdas 
prie musų klerikaliniai auto
kratinių tradicijos ir papročių 
nelaidoja, kad į universitą bus 
pakviesta tinkami universito 
durimi žmonės. ’ •

Pagalios ir padalinimas pro
fesūros į ordinarinius ir ekstra 
ordinarinius profesorius lygiai 
kaip ir reikalavimas nuo dak- 
torantų ne tik diplomo ir di
sertacijos, bet dar kokių ten 
ckzaminų, dvokia viduramžių 
scholastikos ir biurokratizmo 
dvasia ir visiškai neatatinka 
nei musų gyvenimo sąlygoms 
nei dabartiniam pasaulinio uni
versito stoviui.

Iš savo pusės dėl paminėtų 
čia pamatinių universito sta
tuto straipsnių, mes turime 
pareikšti štai ką:

,1) Statute turi būti pažy
mėti tik fakultai ir skyriai ne
išvardinant katedrų bei dalykų 
ir paliekant tas darbas atlikti 
patiems fakultams, kada jie su
sidarys kaip * tai buvo kituose 
universituose. Apie tai, kad 
švietimo Ministerijai sunku 
bus sustatyti universito sąmatą 
ir kviesti" mokslo personalas be 
katedrų išvųrdymo, neprisiei
na kalbėti, nes švietimo Minis
terijai savo laiku įteiktas Lie
tuvos Aukštųjų Kursų Tarybos 
detalizuotas universito mokslo 
ii’ mokymo planas su sąmato
mis. Remiantis tuo planu švie
timo Ministerija gali neatidė
liojant atidaryti universitą.

2) Vyresnysis mokslo perso-- 
nalas susideda iš profesorių, 
adjunkt-profesorių ir privat
docentų, nes toksai profesūros 
padalinimais kaipo liuosesnis 
nuo biurokratinių tradicijų la
biau atatinka musų krašto šios 
dienos reikalams ir nepriešta
rauja senų ir garsių Anglijos 
universitų tvarkai, lygiai kaip 
ir jaunesniųjų, bet rimtų Ameri
kos universitų.

3) Iki susidarys fakulto tary
ba ne mažiau kaip iš 5 asme
nų, Švietimo Ministerija, ei
nant tam tikrais statuto parag
rafais, skiria mokslo personalą 
iš kandidatų sąrašo, kurį jai 
pristato Komisija, susidedan
ti iš Lietuvos platesnių moks
lo ir mokslo profesijų organi
zacijų :

Tarptautiniai santykiai.
1. Kad Socialistų Partija lai

kysis toliau savo dabartinio 
nusistatymo nesidėti su tarp- 
tautinėmis organizacijomis iki 
metinės konvencijos 1923 m.$

2. Kad Nacionalės Konyen- 
cijos išrinkti delegatai daly
vauti sekamoje tarptautinėj 
konferencijoj Socialistų Parti
jos Darbininkų Vienybės (Vien
uos Internacionalo) sušauktoji 
ar jos dalyvaujamoj ir praneš 
su patarimais kas dėl susidėji
mo su Darbininkų Vienybe, ar 
su tokia tarptautine organiza
cija, kuri galės būti įkurta se- 
kainoj konferencijoj.
; i

3. Kad Jungtinių Valstijų So
cialistų Partija daris žingsnių 
tuojau susidėti su Socialistų 
Partijų Tarptautine Darbiiūn 
kų Vienybe.

Kolonijų socialistų partijų 
jungimas.

Kad Konvencija pataiso Par
tijos konstituciją taip, kad so
cialistų partijos susiorganiza
vusios Jungtinių Valstijų kolo
nijose ar salose galėtų prisidė
ti įmokėdamos nominalcs duok
les, ar prisidėjimo mokesnius.

Partijos vadovėlis.
Kad Nacionalė raštinė turi 

išleisti metraštį, kuriame butų 
sutrauka Partijos nusistaty
mas į svarbiuosius dalykus. 
Jame turi būti informacijų ii 
patarimų apie kuopų skyrių 
organizavimo, tvėrimo ir pa
laikymo budus; veikmingi pro
pagandos budai, duoklių rinki
mo ir vajinių fondų kėlimo 
budai, paprasta parlamentinių 
taisyklių sutrauka, dienolvar- 
kis skyrių susirinkimams ir 
kitos žinios, kurios gali padėti 
sukurti veikimngą ir tvarkią 
Partijos organizaciją,

! Darbo Partijos Konferencija.
Nacionalio Vykinamojo Ko

miteto pranešimas ir patarimai 
atatinkami rezoliucijai priim
tai Detroito konvencijos.

Dvidešimts pirmos metinės 
Partijos sukaktuvės.

Atsižvelgiant į 'tai, kad lie
pos 29 d. sueis 21 metai nuo 
Vienybės Konvencijos sušauki
mo, kurioje tapo suorganizuo-

tainiu, ta išlyga, kad prie kiek-’ 
-vienos aplikacijos į narius tu
ri būti pridėta pilna bertaini- 
nė duoklė. Nacionalė raštinė 
turi išleisti bertaininius ženk
lelius, arba bertainines narines 
kortas vietoj dabar parūpina
mų mėnesinių ženklelių.

Įstojimo mokestis.
Be reikalaujamų duoklių 

prie kiekvienos aplikacijos įs
tojimui į narius turi būti pridė
ta 50'centų įstojimo mokesties. 
Nacionalė raštinė turi išleisti 
“Įstojimo Ženklelį” kaip kvitų 
už šitų mokestį. Mokestis turi 
būti padalinta šitaip: Naciona- 
lei raštinei 20 centų; valstijos 
organizacijai 15 centų; kuopai

riama, kad liepos 29-3(f dd. 
butų apvaikščiojama kaipo S ; 
cialislų Partijos “subrendimo” 
sukaktuvės. Sukėlimui dome
sio šilam apvaikščiojimui Na
cionalė raštinė laikas nuo lai
ko turi paskelbti žinias apie 
Vienybės Konvencijos darbus 
1901 m., "kurios bus įdomios 
nariams. .

Duoklės ir Finansai.
1. Nacionalen partijon duok

lių turi būti septyni centai į 
mėnesį, valstijinės, kuopines ir 
skyrines duokles turi nustatyti 
atatinkamos organizacijos.

2. Nacionalen partijon duok
lių turi būti dešimts centų į 
mėnesį. Trys centai kiekvieno 
menešio apturėtų duoklių turi 
būti laikoma atskirame fonde 
Nacionalės Konvencijos išlai
doms apmokėti. x Valstijinės, 
kuopines ir skyrines duokles 
turi nuspręšti tam atatinka
mos organizacijos.

3. Partijos narių duoklių tu
ri būti $4.00 į metus, moka
mi kas bertainis melų pirma
me susirinkime sausio, balan
džio, liepos ir spalio mėnesius, 
po $1.00 kas bertainis. Bertai-
niniai 'mokesčiai turi būti pada

linti šitaip: Nacionalin iždan 
25 centai, valstijinių iždan 30 
centų, kuopos iždan 45 centai. 
Visi nauji nariai, kurių apli
kacijos fe- yra priimama į^iež 
bei’lainio antrojo menesio pa
baigą, turi mokėti duoklę už 
tą bertainį, kuriame jis prįsi* 
•rašo; kurie prisirašo trečią 
hertainio mėnesį, turi mokėti 
duokles pradedant sekamu ber-

Konvencijos ženkleliai.
Kad konstitucijos paragra

fas apie specialį konvencijos 
ženklelį butų panaikintas ir pri
imtas sekamas:

Specialių duoklių ir konven
cijos ženklelis turi būti išleis
tas už sausio mėnesį (arba už 
pirmų bertainį kiekvienais me
tais), kuris turi būti parduoda
mas už keturiasdešimta centų 
daugiau negu paprastas duok
lių ženklelis. Nupirkimas šito 
ženklelio turi būti priverstinas 
ir kiekvienoj narinėj kortoj 
turi būti šitas ženklelis kaipo 
vienintelis tikras įrodymas 
stovio gerumo sausio mėnesį. 
40 centų surinktų virš papras
tosios duoklės turi eiti į Nacio- 
nalę raštinę Konvencijos išlai
doms padengti:

Vajaus Fondai.
I B

Atsižvelgiant į tai, kad šį
met bus laikomi svarbus vals- 
tijiniai ir kongresiniai rinki
mai ir kad yra svarbu, idant 
tolygus valstijinių ir kuopinių 
organizacijų vajai nepakenktų 
Nacionalio vajaus fondui, šito
kia aiga yra patariama:

Kad tuojaus po Nacionalci 
Konvencijai Nacionalis Vyikina- 
irtasis Komitetas turi paskirti 
tam tikrus mėnesius pinigams 
rinkti į savo fondus ir turi tų 
menesių' laikytis; kad visos 
valstijinės ir kuopinės organi
zacijos butų prašomos neda
ryti vajų ir nerinkti pinigų va
jams tuos mėnesius, kuriuos 
yra pasiskyręs Nacionalis Vy
kinamasis Komitetas.

Socialistų Jaunuomenės Lyga.

Lygos nariams, kurie yra taip
gi Partijos nariais, butų lei
džiama užsimokėti vieno mė
nesio duokles už abi narybes.

Kad Nacionalis Vykinama
sis Komitetas pasirūpintų leisti 
Socialistų Jaunuomenes mėn
raštį, paskirdamas redaktorių 
redakcijos darbui prižiūrėti N. 
V. K. vardu.

Kad Nacionaliam Vykina
mam Komitetui butų įsakyta 
sušaukti Soc. Jaun. Lygos Na- 
cionalę Konvencijų.

(Bus daugiaus)

KIEK DARBININKŲ BYLOS 
ATSIEINA.

Joseph Ettor, Artūro Giova- 
nitli ir Jos. Caruso dėl strei
ko Lavvrcnce buvo kaltinami 
užmušime; jų byla atsiėjo 
$100,000. Mooney’o byla apsi
ėjo $40,000. Darbininkų byla 
I£verettc, Wasb. atsėjo $37,000. 
Pasaulio Pramonės Darbininkų 
byla Chicagoj atsiejo $225,000. 
Kita byla šiaurvakariuose, bū
tent, Cenlralijoj, Wash., atsi
ejo $60,<)(M). Sacoo-Vanzetti 
byla, dar tebeina, iki šiol atsi
ėjo $60,000. šešios bylos, visos 
lame pačiame dešimtmetyje 
atsiėjo mažne milioną dolerių! 
Šitie visi pinigai suplaukė iš 
beturčių darbininkų kišenių. 
Eugene Lyons, Sacco-Vanzetli 
Gynimo Komiteto narys.
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Amerikos Imperializmas ir Jo 
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Guaranty Trust kompanija našauja karinį įsikišimą 
iš New Yorko, kuri dabar yra 
ankštai susirišusi su Morgano 
firma, nesenai vede derybas 
dėl paskolos Peru vijai. Pasko
la duodama keturioms dešim
tims metų, aštuntas paskolos 
nuošimtis apie $15,000,000, tu
ri būti įteiktas tuojaus, visa 
gi paskola turi pasiekti 
$50,000,000. kaipo užtikrini
mą Peruyijos valdžia paveda 
savo muitinių įplaukas ir ad
ministraciją į Amerikos finan
sinio patarėjo 
rioms dešimtiems metų.. Sal
vadoras tik-ką sutvarkė išnau- 
jo savo užsienio paskolą; Ame
rikos bankininkai paskolino 
$5,000,000; paskolai duodama 
pirmutinė teisė,prie muitinių 
įplaukų. Nikaraguos muitines 
jau dabar užžiuri amerikiečiai 
su retkartine Amerikos jūreivi” 
pagalba. Ekuadoras, Bolivija, 
Gvatemala taipgi j ieško pasko
los.

Visa tai labai gerai — dr pa
viršutiniai atrodo teisėtu daly
ku; jei pietų ir vidurio Ameri
kos valdžios nori pavesti savo 
finansus užsienio bankininkų 
globon, tai jau jų dalykas; jos 
turi tiesą tai padaryti ir ban
kai turi tiesą išsiderėti iš jų 
•kiek tik jie gali. Šitos pasko
los jjaliečia visuomenę apskri
tai tik dėlto, kad jomis yra 
daugiau suprantama, negu jo
se yra pasakyta. Ar tas, kad 
VVall-gatvio bankininkas pas
kolina kelis milionus lotyniš
kosios Amerikos šaliai ir kad 
toji lotyniškosios Amerikos ša
lis priima aiųerikietį kaipo 
“finansinį patarėją,” arba kai
po “muitų rinkėją” supranta
ma taip, kad vidujinei revoliu
cijai arba politinėms permai
noms toje republi'koje pasta
čius paskolą į pavojų, biip 
siunčiama Amerikos kareiviai 
“tvarkos žiūrėti,” ar palaikyti 
galybėje tą politinę partiją, ku
ri užtraukė paskolą, ar kitaip 
užtikrinama paskolos atmokė- 
jimas ir surinkimas?

Tokio įsivėlimo neprivalo 
būti ir lotyniškos Amerikos ša
lys to nenori. Bet paskutinio 
dešimtmečio istorija Karibinė- 
se jurose parodo, kad tas ga
li bu h. Mes paėmėm kontro
liuoti Domingos finansus 1907 
metais ir neėmė nei dešimt
mečio kaip musų kareiviai už
kariavo Santo Domingą. Hai- 
tije musų kareiviai palaiko lė- 

• liuę savo pačių valdžią ir $14,- 
OOO,OOO paskola, kurią musų 
valstybės skyrius ir bankinin
kai bando užkrauti ant Hai- 
ti’es, yra lydima išlygų, užtik
rinančių Amerikos karinę kon
trolę per paskolos (raką 40 
metų. Ypatingai po to, kaip 
europinis karas paliko Jungti
nėms Valstijoms liuosas ran
kas šitame pusrutuly ir po to, 
kaip europinės valiutos nu
puolimas suteikė musų banki
ninkams beveik monopolių pi
nigų skolinimo lotyniškoj Ame
rikoj, kryptis buvo pastatyti 
valstybės skyrių ir jurininkų 
korpusą bankininkams 
nauti.

šita ve kryptis padaro 
viečių paskolą dalyku 
didelio susidomėjimo ir 
kia musų- elgesiui Haiti j e 
Santo Domingoje didžiausios 
reikšmės. Bankininkams a Išei
na tik kelios dešimtys ameri
kiečių gyvasčių ir keli milio- 
nai dolerių pavergimui šitų 
mažų šalelių; bet finansinis 
imperializmas, kuris gula dide
liu šešėliu ant Karibinės juros 
ir jos anapusin —Peruvija 
yra visai vakariniame pakraš
ty ir yra trečia pagal didumą 
pietų Amerikos šalis — pra- 
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Į E R B. Naujienų skal
oj tytojoe ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

Į skelbiasi Naujienose.

visoj
lotyniškoj Amerikoj. Taigi 
Amerikos žmonės turi išspręs
ti, ar jie nori, kad Amerikos 
vyrai kovotų ir mirtų įvairio
se šalyse gindami Wall-gatvio 
paskolas — 
tą išspręsti.

Mes dar 
mai surišti 
liaujančia, kad jurininkai sek
tų paskui bankininkus. Mes 
įkritome į tą būdami pusiau 
sąmoningais, kuomet didesnie
ji klausimai buvo musų domę 
sumonopolinę; buvo lengva eiti 
imperialistinių šalių numintu 
taku. Nesąmoningai Anglija 
savo imperiją sukure; taip pat 
nesąmoningai mes dedam pa
matus savajai. Musų tradicine 
politika yra kitokia ir geresnė. 
Elihu Root, būdamas valsty
bės sekretoriumi 1996 m. davė 
tokias instrukcijas Amerikos 
delegatams Visamerikinėn kon
ferencijom

V
“Senai yra nustatyta Jungti?- 

nių Valstijų politika nevartoti 
savo ginkluotų jiegų išjieškoji- 
mui paprastų kontraktuotų 
skolų, priklausančių jų pilie
čiams iš kitų valstybių. Mes 
skaitom, kad vartojimas jiegos 
tokiam tikslui yra nesuderina
mas su ta pagarba nepriklau
somam kitų tautų šeimos na
rių suverenumui, kuris yra 
svarbiausiu tarptautinio įstaty
mo principu ir pamatinė ap
sauga silpnosioms tautoms nuo 
stipriųjų priespaudos. Mums 
rodos, kad įprotis vedantis

ar jie leis kitiems

nesam 
su politika

neatšaukiu 
reika-

ir prie bereikalingo ir neteisin
go karo, yr i kenksmingas sa
vo veikme tautų santykiams ir 
silpnų bei suirusių valstybių 
gerovei, kuri reikėtų auklėti 
civilizacijos naudai.”

Sakysim, kad senatas for
maliai nutaria, kad p. Rooto 
politika dar vis yra priderama 
Jungtinių Valstijų politika; sa
kysim, kad savo žodžio užtikri
nimui mes po viso šito tupinė- 
jimo ir dvejojimo tikrai išei
nam iš Haities ir Santo Do- 
mingos, grąžindami salų žmo
nėms — tašyk amerikiečiai

ir laisvai kalbėti apie kitų im
perializmą. — “The Natjon.”

LENKIJOS FINANSAI.

Lenkija kiek galėdama sten
giasi sumažinti savo išlaidas 
iki atsikvepiamo tolumo prie 
savo įplaukų. Sausyje 1921 m. 
ji turėjo įplaukų tik 13 nuoš. 
to, ką ji išleido, 87 nuoš. tapo 
padengti paskolomis ir popieri
nių pinigų laidomis. Spalyje ji 
turėjo įplaukų 26 nuoš. Bet 
šalis, kuri tris ketvirtadalius 
savo išlakių apmoka popie
riais, norą dar visai sveika. 
Lenkija skolinga užsienių ša
lims 8800 milionų lenkų mar
kių. šita paskola yra vis tiek 
ką padovanojimas kitų šalių, 
tarp kurių yra ir Amerika. 
Lenkai patys buvo išmintin
gesni, skolindami savo vald
žiai pinigus, nes jie paskolino 
lik 27 milionus lenkų markių 
Nežiūrint šito aiškaus
ruto Lenkija užlaiko didžiulę 
kariuomenę, kuri yra mažes
nė tik už franeuzų ir rusų ka
riuomenes.

bank-

PETRAS' STALILIONIS
Narys draugijos Lietuvos 

Ūkininko mirė kovo 17 d., su
laukęs 32 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Panevėžio miesto, Ameri
koje išgyveno 15 metų. Paliko 
nubudime moterį Rozaliją ir. tė
vus, tris seseris ir pusbrolius 
Lietuvoje. Prie dr-jos Lietuvos 
Ūkininko prisirašė vasario 16 
d., 1919 m. i

(Lftidotuvės atsibus utamin- 
ke, kovo 21 d.; 1922 m. iš na-- 
mų, 2741 W. 43rd St., į baž-: 
nyčią, 8 v. r., Nekalto Prasidėji-. 
mo S. S. M. P., iš ten į šv. Ka
zimiero kapines. Draugijos na
riai prašomi dalyvauti laidtu- 
vėse. Apgailestauja,

Dr-ja Lietuvos Ūkininkas.
• B. Lenkauskas, seki*., 

2203 W. 22nd St.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

Telephone Van Buren 294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dr. 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—i8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

8107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

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

3303 Sq. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL

T, Pullman 5432

A. SHUSH 
AKUSERKA
Turiu patyrime 

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

Chicago, III.

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. Lafąyette 263

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

r

RYTOJ REGISTRACIJA.

VĖL BOMBA

4)

Pranešimas

Telefonai Boulevard

Chicago
*1,

i

Užvakar naktį Oliicagos Moži 
kų Federacijos prezidento kam
bariuose, 175 W. Wasliington 
gat., eksplodavo bomba. Žalos 
padaryta už apie 3,000 dolerių.

150 APTIEKOS NEGALĖS . 
PARDAVINĖTI DEGTINĖS.

987
992
995
996
997

Wenckunas J\l.
Zvingcls Kazis 
Zvinis Jozapaa 
Zubaviczius Jozapas

Visi piliečiai privalo rytoj 
užsiregistruoti, kad galėjus se
kamuose šalies rinkimuose da 
lyvauli, t. y. balsuoti.

MĖLYNUOGIŲ “PAJAI” 
IŠGELBĖJO $350.

Telephone Yarda 5834

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

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

Ant išmokesčių, jei pagei
daujama.

NATKEVIČIUS SU ŽYGELIU 
BUSIĄ CfUCAGOJ BALAN

DŽIO PRADŽIOJ.

Tai nėra jūsų vyro kalte, kad ran
kogaliai nudilo ir nuplyšo, kuomet 
dar visi marškiniai geri. Tas yra 
tiesa, kad rankogaliai labjau, negu 
kita marškinių vieta, todėl norint iš
mazgoti baltai, tai ir nuplėšia!.

Dažniausiai trynymas nėra reika
lingas. Užmerkit į Rinso, o ranko
galiai bus švarus be trynimo ir pą- 
vienio siūlelio nutraukimo. Riebus 
Rinso valytojas, lengvai atliuosuoja 
įsisėdimus, kuriuos tik grumdant iš- 
imat . Jei kartais pasitiko, kad gerai 
neišmirksta, patrinkite lengvai ir pra
nyks urnai.

Padarykite savo vyro marškinius 
du kart tvirtesniais. Taupykit dėvė
jimą ii* plėšimą trinant, kaipo kens- 
mingupią drabužiams, kaip kaVl ir sa
vo sveikatą.

!>' .'ISĮIIIĮ

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. CanaJ 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro

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

Painę Tablets
Prašalina skaudėjimus galvoj, nuga
roj, strėnose, muskuluose; geras stai
giame ir chroniškame 
neuralgijoj ir tt. 
tas nuo slogų ir 
šuo ja vidurius. . 
sada vartosite, 
aptiekose ir pas 
50 centų.

PAINO CHEMICAL CO
1824 Wabąnsia Avė., 

Chicago, UI.

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tol.: Boulevard 4139
-........w '.«i t.......... .. ■ i

$1 įmokant, aplan
kysi Šį ColoniaI di
delį dreserį, ameri
koniško walnuto bai 
gimo, labai ruimin
gas, Specialiai

$12.44
Lengvi išmokėjimai

reumatizme, 
Geriausias vais- 

influenzos. Liuo-r 
Pabandykite ir vi- 
Gaunamas visose 

išdirbėjus. Kaina

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

3208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trupipųregystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavinąas 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.

BRIDGE PORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su C£Q 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

7101 
1892

1S19 W. 47th Street *'

$1 įmokant apalikysit 
šį Uržuolinį stalą, gol- 
den baigimo; ČIA 
specialiai mP I U 

Lengvi išmokėjimai

$1 įmokant už kiekvieną šmotą, aplaikysi šį 6 šmo
tų dining kambario setą; pailgas stalas, 4 odinėms 
pedynems kėdės ir didelė 48 colių buffet su C7CĮĮ 
stiklu viršuj. Visas setas i v

Lengvi išmokėjimai.

Singer siuvamoji maši
na, 5 stalčių modelio, iš 
galo atidaroma, $67 ver 
tės, specialiai $49.50 

Lengvi igmokėjiamai

11 ■ i I! ................ .

Canal 0257
Naktims Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZĄLATORĮS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1^21 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

William Filiponis, valgyklos 
savininkas, 2233 Ford avė., ei
damas į banką parsinešti pini
gų pasiėmė su savimi keturis 
mėlynuogių “pajus” dėl apsi
ginamo nuo plėšikų. Jam grįž
tant iš bankos su pinigais du 
apsiginklavę plėšikai jį apipuo
lė. Plėšikai pradėjo į jį šaudy
ti, o jis į juos “pajais” atsa
kinėti. Pagalios plėšikai su 
murzinais veidais nuo pajų pa
bėgo ir tokiu budu Filiponis 
išgelbėjo 350 dolerių.

Mąkarewicz Mick 
Matausos Chemeris 
Marcjąvis Adele 
Mikulaitis Ąnton 

__Mirvunite Puoš 
1002 Noreika Pranas 
10Q-l Norkus J. * 
j,011 Fuurazaitei Apaionyai
1015 Puciunas Antanas
1016 Rainis Jonas
1017 Ragaišis Mike
1018 Ruzele Juozapas 
1020 Rąmanauskis Tony
1023 Rapszys Jusel
1024 Ręsilis Paul 
1027 Rimšai Dominikai 
1Q28 Radzwillo Stanislaw

1029
1084
1037
1043
1051
1053
1056
1058
1061 Virbarai Ambroziu
1063 Waicaisiui George
1066 Waznonis Wineantas
1067 Walchulonis Stanley
1069
1075
1075.
1078

1028 Brakauska Bertha 
Sakalauskienė Justyna 
Sarsevic .tunas 
Srlieskis Juozas 
Svinkis Petrone 
Stripitis Stanislovas 
Svermickas J. A. 
Jankowskas John

DR. VAITUSH, O. D.
Lietiris Aldų Specialistu

KULNBROt 

11 HALSTID 20W SUS ■ 
Ji B. CANALPORT AVĖ

Pamatykit 
stailas kuriąs 
rodysime utar- 
ninke, 11 A. M. 
ir 2 P. M. Gra
žus modeliai.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
* 41 cent. už 100 auk. 

arba 
245 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

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

$1.00 ĮMOKANT RAKANDĮĮ IŠPARDAVIMAS
$1 įmokėsit už kiekvieną šmotą, o aplaikysjt juos.

3 šmotų lendrinis se
tas apmušta puikįu 
velouru; palaidos 4 
paduškaites ir Da rolis

$125
Lengvi išmokėjimai

r'

U

Prohibicijos direktorius C 
A. Gregory laikinai uždraudė 
150 a pliekoms pardavinėti deg
ei nę ir su daktarų recep
tais, nes mat susekta, kad dau
gumas daktarų išrašo takius 
receptus visiems, kurie gali už
simokėti už receptų.

$1 įmokant už kiekvieną šmotą, aplaikysi 3 šmo
tų frųtinės setą, tikra orą apmušta; labai $45 
stambus. Specialiai

Lengvi išmokėjimai

r

Kas nuplėšia jusii vyro 
rankogalius

Tvirtuos mulrrard 7Mff

Mums praneša, kari atvyku
sieji Amerikon St. Seimo na
riai, Valstiečių sąjungos atsto
vai kap. Ladas Natkevičius ir 
mok. Bolys Žygelis busią Chi- 
cagoj balandžio 8 dieną, šiuo 
tarpu tautininkai ruošia jiems 
maršrutą Rytų valstijose.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

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

903
904 
907 
908 
916 
920 
928 
947 
952 
953 
957 
975 
979 
980 
982 
983 
985

Augaitis Johanas 
Askauskiene Marcilc 
Barawskas Vilim 
Barnatas Peter 
Bisonis Nobert 
Alijosun Bronislovui 
Daucimas M. 
Guleviczu Janu 
Petrauskine Weroika 
Jonaitis P. J. 
Kisel Adam 
Kulis Antanas 
Libonaite Anclija 
Liudvikas Louis 
Lopatto S. G. 
Lontena Elzbieta 
Lukasuis Antanas

PETRAS STALILIONIS
Persiskyrę su šiuo pasauliu 

Presbyterian ligoninėj, po sun
kios operacijos ir ilgos ligos 
ftovo 17tą dieną 5tą vai. vaka
re, 1922 .m*., sulaukęs 32 metų 
amžiaus.. Paliko dideliame nu- 
liudjme moterį, Rozaliją, seseris 
Marceliją Langienę ir Petronė
lę Rimkienę Amerikoj, — Lietu
voj, motiną, tėvą, viąną seserį, 
įr tris brolius.

Paėjo iš Panevėžio miestelio. 
Amerikoj išgyveno šešioliką m.

Lavonas randasi po num. 2741 
W. 43rd St. Laidotuvės įvyks 
kovo 21 d. 8:30 vai. iš lyto į

H Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 
I iš ten į šv. Kazimiero kapines.

Į Ta baisioji beširdė mirtis iš- 
' plėšė iš musų tarpo, suardė mu- 
| SU gyvenimą. Lai lengva būna 
■ ši svetimos šalies žemelė. II- 

i sėkis musų visų mylimas. Kvie-
I čiame gimines, draugus ir pa

žįstamus dalyvauti laidotuvėse. I 
Paliekame nulįudime
Moteris, seserys ir broliai. Z

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

DB. C. Z. VE2ELIS
Uefivts Dantistai 

011 tarth AiNuufl AY&, 
NriU IT-ies iširu

Reaidencija: 2811 W. 63rd SU 
Tel. Prospect 3466v- --------------------------------—J

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
C NAUJIENŲ ofisas ’ parduoda laivakor

tes ant visu geresniyjŲ linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
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 išvažiuojautiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisaš trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų. \
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
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.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St



NAUJIENOS, Chicago, UI Panedėlie, Kovo 20 d., 1922

Lietuviu Rateliuose
APŠVIETOS” KONCERTAS

RAŠYTOJUI ŠERNUI.

Lietuvių Moterų “Apšvietos” 
Draugijos suruoštas praeitą še
štadienį koncertas rašytojo “Dė
dės” Šerno naudai turėjo neblo
go pasisekimo programo išpil
dymo žvilgsniu, nors pajamų 
žvilgsniu, kas rengėjoms buvo 
irgi nemažiau svarbu atsiekti, 
didelio pasisekimo nelaimėta. 
Meldažio salė nedidžiausia, bet 
kėdžių vistiek buvo matyt kai 
kur tuščių . Gal būt dėlto, kad 
skelbiami čia pat prieky didesni 
dalykai — Naujalio koncertas 
Orchestra Hali ateinančią sere- 
dą ir p-lės Marijonos Rakaus
kaitės koncertas Kimball Hali 
ateinantį sekmadienį — ir žmo
nės pakitę tų “operų” nepralei
sti.

šio koncerto vyriausios žvaig
ždes buvo p-lė Marijona Rakau
skaitė ir p. Nom Gugienė. Tik
rai gaila, kad p. Gugienė, turin
ti tokį gražų, malonų, tokį kolo- 
ringą ir taip išlavintą lyrinio so
prano balsą, o taip retai tepasi- 
rodanti musų koncertuose, šį 
kartą buvo šykštoka: sudaina
vo vieną dainelę, Gounodo “Bai - 
karolę”, ir tiek. Tik publikos j 
aplodismentais priversta išėjus 
dar padainavo antrą — “Vai pu
tė putė”. Gausesnė buvo p-leį 
Rakauskaitė. Ji dviem atvėjais 
išeidama sudainavo keletą dainij 
— “Nuožmi vergelė”, “Kur ba
kūžė samanota”, “Oi greičiau”, 
etc. — ir, kaip paprastai, suža
vėjus publiką, atsiėmė iš jos vi
sus, sau priklausomus laurus. 
P. Ona Biežienė nedideliu, bet 
meiliai virpančiu soprano balsu 
padainavo vieną anglų kalba dai
nelę ir antrą — P. V. Sarpaliaus 
komponuotą, “Vakaras”. P. A. 
Pociaus vedamas ir gerai susi
dainavęs Birutės choras padai
navo “Šėriau žirgelį”, “Mažas 
musų brolužėlis” ir “Važiavau 
dieną”, o pp. A. Olis ir M. Joaa- 
vitas keturiom rankom davė ne
blogą poros muzikos gabalėlių 
interpretaciją pianu — kaip ge
riausiai tatai buvo galima duoti 
klumpaiojams ir džiazams iš
barškintu instrumentu.

maža dalelė randasi, tai jom 
suardyti draugiją matyt, nepa
vyks; nepavyks dėlto, kad vi
sos veiklesnės ir gerą draugi
jai velijančios narės pastojo 
joms kebą. Jos kovo 16 die
ną • Mark White Sųuare 
sušaukė ekstrą visuotiną 
gijos susirinkimą tuoju 
kad suradus sėkmingus 
prašalinimui gresiančio 
draugijai pavojaus iš 
užsispirelių bolševikių, kurios 
turi pasigriebusios į savo ran
kas draugijos čarterį ir kny
gas.

Jos ir-gi tą pačią dieną Mil
dos beizmente atlaikė savo su
sirinkimą. Tik kasžin keno var
du jos tai darė? Juk susirin
kimo kelios narės neturi tei
sės laikyti!

Į musų šaukiamą ekstrą vi
suotiną susirinkimą beveik vi
sos draugijos narės atsilankė. 
Susirinkimas vesta tvarkiai ir 
dalykai svarstyta rimtai. Iš
rinkta vienbalsiai naujoji val
dyba: P. Kvietkienė — pirm., 
K. Skundienė — pirm, pagelb., 
H. Carney — nut. rašt.; V. Ba
ublienė — fin. rašt.; U. Rad- 
ževičienė — kont.; A. Gigonie- 
nė ir M. Urbonavičienė — ka
sos glob.; D. Rakas — mar
šalka, ir P. Grigonienė — mar
šalka.

Išrinkus naująją valdybą, li
kosi nutarta legaliu būdu pa- 

| reikalauti iš senosios valdybos 
sugražinti užgriebtų draugijos 
turtą, čarterį, knygas ir vele- 
vą. Jeigu senoji valdyba gra
žiuoju minėtų dalykų nesugra
žins, tai nutarta tada kreiptis 
į teismą. « į

Reikia pažymėti, kad svars
tant draugijos reikalus pas vi- 

j sas nares matėsi pakilęs ūpas 
ir grieštas pasirįžimas ateityj 
rūpestingai ir budriai tvarky
ti draugijos reikalus ir saugo
ti ją nuo panašios negeistinos 
bolševikiškos nelaimės.

salėj e 
drau- 

tikslų, 
budus
musų 
puses

r-lė Marijona Rakauskaitė, 
vienos amerikiečių draugijos pa
kviesta, vakar dainavo Evans- 
tone labdarybės vakare, Episko
pai ų Kongregacijos rūmuose su
ruoštame Rusijos baduolių šel
pimo naudai .

Musų Moterims
MERGAITĖMS SUKNIA.—No. 1318

1313

Naujausios pavasario mados yra 
ši “cape” suknia. Skraistę ir suknią 
galima siūti atskirai. Suknia yra 
siutą su ilgom ar trumpom “kimo- 
na” rankovėm, ir užsiimauja per 
galvą. Vartokit “serge”, “kasha 
eloth”, “tweed”, arba “jersey”.

Tokiai sunkniąi pavyzdys No. 1318, 
sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 me
tų: sukniai 8 metų mieros reikia 
3% yardo 36 col. materijos ir % jar
do pamušalo dėl skraistės.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, (dėjus I 
konvertą kartu su 15 centų (pašte I 
Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
Šiaip užadresavns: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St, Chicago, III. i

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, UI.

Čia {dedu 15 centu, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1318.

Mieros .................................   metų

(Vardai Ir pavardl)

(Adresas)

(Miestai ir Valst)
t

PASARGA.
BES1GARSIN ANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 Vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. ” Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

MESINAI. SIŪLYMAI KAMBARIU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI

Programe dalyvavo dar ir šo
kėjų: jaunutė mergytė Irena 
Jonaičiutė ir antra — vardu Ve
ra Pavlovą. (Kabutėse tariant, 
Ši pastaroji parodytu savo terp- 
sichoiiniu kunstu parodė, kad 
ne visos Pavlovos gali būt ir yra 
šokėjos).

Programo pertraukoj adv. K. 
G ūgis pasakė trumpą kalbą apie 
rašytojo šerno . darbus ir nuo
pelnus ir apie dabartinę jo sun
kią matei-ialinę padėtį. Po to 
buvo dar renkamos jam sušelp
ti aukos ir, kaip vakaro vedėja 
paskelbė, surinkta keturiasde
šimt dolerių suviršum.

Paties “Dėdės” šerno, dėl ne
sveikatos, vakare nebuvo.

— Rep.

Lietuvių Ratelis vakar vaka
re kėlė Great Northern viešbu
ty bankietą muzikui Juozui 
Naujaliui. Bankiete dalyvavo 
Ratelio nariai ir jų kviesti sve
čiai. ,

Aukos Beržiniečiams

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

,r>______ 'm ii «MMa9caMUMM|

Pranešimai
vin----- "u—---------n—1

Wl

BRIDGEPORT.

Iš Lietuvos Dukterų Drau
gijos pastogės.

Jau buvo rašyta “Naujieno
se”, kad Lietuvos Dukterų 
Draugijos narės per savo ne
apsižiūrėjimą išrinko valdyboj 
bolševikiškas progresistes, ku
rių svarbiausia tikslas yra ne 
dirbti draugijos labui, o savo 
diktatūrą kurti.

Ačiū tani, kad draugijoje bol
ševikiškų progresysčių • visai

vals.) pade- 
Valančausko 
iždo aukavo 
sumele 6.65

UŽ

Ashland
Jewelry
& Music 

Store
Parduodamo
sę kainos GraCo- 

nolas. Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

Sekamos draugijos ir pavie
ni asmenys aukavo Beržinių 
kaimo (Klovainių 
geliams: Vyskupo 
Draugija iš savo 
15 dol. — nariai
dol., šv. Alfonso Draugijos na
riai sumetė 4.25 dol.; Jonas 
Runavičius aukavo 10 dol.; po 
5 dol. aukavo: Juozapas Janu- 
sevičius, Jonas Ųukošiunas, 

Į Bridgeport Furniture Co., V. B. 
Jucius ir M. Rinkoniukė; po 2 
dol. aukavo: J. Rinkimas, L. 
Ručinskas ir P. Pronsketis; po
I. dol. aukavo: M. Runavičius, 
V. Runavičius, K. Šatkauskas, 
F. Gluobis, P. Ramoška, J, Le- 
pa, J. Luzinas, S. 
kas, J. Kuodis, P.
J. Kazlauskas, P. 
kas, S. Katauskas, 
J. Kazlauskas, P. 
Davidauskas, K.
Juknis, S. Masenas, J. Kveda
ras, J. Skmzdis, J. Martinkus, 
J. P. Legcika ir J. Maselskis; 
po 50 centų aukavo: A. Urbo
nas, J. Rokickas, A. Maselskis, 
A. Karoza, A. Nagevičius, K. 
Staponavičius, P. Masiulis, M. 
Vertelka, B. Mikalauckas, A. R. 
Jurevičius ir J. Petrauskas.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta 104.01 dol.

Šios aukos randasi pas ko
mitetus ir fjreitu laiku bus pa
siųsta nukentėjusicms.

Aukų rinkėjai:
Juozapas Janesevičius, 
Jonas Lukošunas, 
Jvfias Runavičius.

Numončaus- 
Runaučiukė, 
Kovamauc- 

K. Venckus, 
Masiulis, J. 
Židonis, A.

t

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mas puikus vakaras. Dra
matiškas Ratelis ir Rose-i 
lando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži Mageliona”, 

. keturių aktų melodramą. 
Tas visas pokilis įvyks 
Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI. Balandžio 2 d., 
1922, 7:30 vai. vakare. | 

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakaras nusi
sektų visais atžvilgiais. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į šį vakarą. j

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

TIKIETAI.
Marijonos Rakauskaitės kon

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

tikietaiP-no Naujalio koncertui 
galima gauti šiose vietose:

“Naujienų” ofise, “Draugo” ofise, 
Universal State banke. Metropolitan 
State banke, I>. Baltučio ofise (ant 
Bridgeporto), Beethoveno koncervato- 
rijoje, J. Ramanauską 10808 Mich. 
Avė. (Rosolande). V. Daugsos krau
tuvėje 4513 So. Wood St., “Vyčio" 
spaustuvėje (Town of Lake) ir Darbi
ninkų užeigoje 50 Avė. ir 15 gat. (Ci
cerone, III.).

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

— Mokyklos Komisija.

Auditorium Vakaras. Susivieniji
mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai 
Auditorium' nedėlioj, balandžio 2 d. 
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. Tikietus 
$1 galima gauti Auditorium bendro
vės ofise 840 W. 33rd St. ir pas drau
gijų atstovus. Bus gardi vakarienė, 
geri kalbėtojai, dar ir kitokių pagra
žinimų. Kviečiame gausiai atsilan
kyti — Rengimo Komisija.

R. J. BISCHOFFO KRETORIŲ 
KOMITETAS.

Pranešam visiems Bischoffo kredi
toriams, kad butumet malonus rekor- 
duoti savo notas, gautas Nuo Bischof
fo į visuotiną kreditorių komitetą, ku
ris turi ofisą po 4509 So. Ashland 
Avė. atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
kas dieną ir nedėlios dieną nuo lOtos 
ryto lyg 4tos vai. po piet. Meldžiam 
nelaukti toliaus, nes turi būti resitos 
suneštos ligi 20tos dienos šio mėne-| 
šio. Pranešam visiems lietuviams I 
Bishoffo kreditoriams, neklausyt vi
sokių agentų su apgavingais praneši
mais arba agitacijoms, mes Komite
tai dažinojom iš tikrų šaltinių,, kad 
advokatas siūlo Bischoffo vienam 
agentui dvidešimts penkis tūkstan
čius dolerių. Malonėkite patys pasvar
styti kokią gerovę nori žmonėms pa
daryti. Išsitobulinę tokių dalykų, 
prašom atsiimti savo notas iš advo
katų jau žmonės pradėjo ir nuo reci- 
verio atsiimti notas. Patariam visuo
menei iš kur galima atsiimti ir at
nešti visuotinam komitetui, kuris vei
kia vardan visų Lietuvių kreditorių. 
Sekančios vietos kolionijų bus imamos 
notos.

450 So. Ashland Avė J
Kasdien ofisas atdaras nuo 9 iki 9.

Komitetas. I

ASMENŲ JIĖSKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 

Kvedaro; du metai atgal gyveno Wa- 
terbury, Conn., dabar nežinau kur. 
Jei kas jį žino, malonėsit pranešti, 
arba pats atsišaukti. Turiu svarbių 
žinių iš Lietuvos. Frank Kvedaras, 
1428 Prescott St„ Waukegan, III. i

JIEŠKAU šVOčrERIO JONO SI- 
ratavičiaus, gyveno McKees Rock, 
Pa. Paeina Kadno rėd., Krakių pa
rapijos. Malonės atsišaukti patsai, 
arba jį žinanti teiksitės pranešti:

EMILIJA SIRATAVIČATTĖ, 
1409 S. 50th Avė.', Cicero, III.

JIEŠKAU ŠV00ERIO JUOZAPO 
Aukštuolio, pirmiau gyvenusio Dot- 
roit, Mich., o dabar negaunu jokios 
nuo jo žinios. Iš Lietuvos Ukmer
gės apskr., Balninkų valsč., Martna- 
mių

ALEKAS AGANAUSKAS, 
Box 187, Ahvil Lacation, Mich.

i'A/.ęp '

APSIVEDIMAI
PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI mer- 

ginos arba našlės, nuo 25 iki 30 nie
kų senume, iš Chicagos arba artymos 
apielinkės. Aš esu 31 metų senas, 
persiskyręs su moterių; turiu savo na
mą, automobilių ir vieną mergaitę. 
Gyvenu Indianos valstijoj netoli nuo 
Chicagos. Dora mergina arba mo
teris apsivedus gali turėti gražų ir 
laimingą gyvenimą. Atsišaukite per 
laiškus į “Naujienų” Skyrių Town of 
Lako No 3, Mr. J. Sa., 1614 West 
46th St., Chicago, III.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos arba našlės 30 metų iki 40 metų. 
Esu 39 metų, nevedęs; dirbu kasdie
ną. Meldžiu, kad atsišaukiančios 
prisiųstų ir paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

K C
808 W. 14th PI., ’ ’’ Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 

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

Pranešimas
KREEBEL & 00

Kurie turite stako ir bonsu kont
raktus. Mes priimsimo kontraktus 
nuo pirmutinio panedėlio PO 100 
CENTŲ ANT DOLERIO.

Per musų pieną jus galite padidyti 
pelną arba dividendus. Rašykite tuo- 
jaus paduodami savo pilną vardą ant
rašą, telefoną ir kiek turite įmokėję. 
Kreipkitės j Naujienas No. 564.

ĮIEŠKO PARTNERIU
JIEŠKAU PARTNERIO J BUCEK- 

nės ir grosernės biznį. Biznis gerai 
eina, geroj vietoj, tik vienam per
junku apsidirbti. Kapitalo daug ne
reikia, o jei kas norės, galės visą 
pirkti, P. Laban, 10707 Michigan Av. 
Roseland. Tel. Pullman 4228.

ISRENDAVOJIMUI KAMBARYS 
didelis su elektros šviesa, maudykle 
ir kiti naujos mados pagerinimai.

Kreipkitės:
3152 So. Emerald Avė.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam , veikimui ii’ aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai gražioj vietoj, gatvekarių linijoj, 
nuo 3 pusių. Priežastis pardavimo, 
važiuoja į Lietuvą. » <

11902 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 3959

PARENDAVOJIMUI KAMBARIS 
dviem arba vienam vaikinui be val
gio, švarus kambaris, elektra, vanos, 
apšildomas šteamu ir visi paskutines 
mados pagerinimai; nepažįstamų be 
rekomendacijos nepriimami. Kreiptis, 

A. JANULIS,
3437 S. Union Av. Tel. Blvd. 4295

!!!AUTOMOBILIAI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

r

NAMAI-2EME
TĖMYK1T FARMERIAI

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 2 KRAUTUVĖS, 

kurias bus galima užimti nuo birže
lio 1-os. Vieta 22ra-ir Leavitt Sts. 
Didelė proga čeverykų krautuvei ir 
moteriškų drabužių.

J. F. HARRAST
2118 W. 22nd St., Tel. Caųal 6991.

FAGET-BUICK CO., 
BUICKS

Parduodame vartotus automobilius 
su savaitiniu veltui išmėginimu, ant 
lengvų išlygų, žemiausios kainos 
Chicagoj.

' 39th St. ir Grand Boulevard
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Tel. Douglas 0632.

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

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

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Elgin Six, penkių sėdynių, viskas ge
ram stovyje, kurie interesuojasi, ga
lite matyti bile kada, parduosiu už 
teisingą ir prieinamą kainą.

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

PARDAVIMUI STUBA, 1 AKE- 
ris žemės, vištininkas ir bamė. Lie
tuvių kolonijoj, 45 PI. į rytus nuo 
Joliet Avė.

Atsišaukite:
EDW. M. KUBAN, 

Lyons, III.

moterų

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortavimui vilnonių skudurų, 
kios neatsišaukite. Nuolatinis 
bas, geros sanitares aplinkybės.

* Kreipkitės:
1735 Diversy Parkway

REIKIA PATYRUSIŲ 
pierų rinkėjų. Pastovus 
bas.

S. P. S. Co.
5833 So. Throop St.

Kito 
dar

PO- 
dar-

I 
u.

HUPMOBILE SALAN — 1920. 
Taip kaip naujas, ant išmokėjimo. 
Geriausios išlygos už $1100. Atdara 
vakarais ir nedėldieniais,

1741 W. Madison St.,
STUTZ SPORT MODEL — 1920. 

švariausias karas visoj Chicagoj ant 
išmokėjimo $1250. Atdara vakarais 
ir nedėldieniais.

1741 W. Madisan St.
HAYNES SADAN 7 pasažierių, 

1920. Pigiausia ant išmokėjimo $900. 
Atdara vakarais ir nedėldieniais.

1741 W. Madison St.
FORD S^DAN 1921. Visai naujas 

$425 ant išmokėjimo. Atdara vaka
rais ir nedėldieniais.

1741 W. Madison St.

PARDAVIMUI NAMAS IR VIE- 
nas ąkeris, 5 kambariai steam heat, 
eleetric. Paukščiai ir viena karvė. 
Galiu mainvt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi kita biznj.

11300 So. Kedzie Avė.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 

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

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

Reikalingi agentai, 
vintas pelno pienas, 
nas gali tapti agentu, 
uždarbis. Kreipkitės nuo
iki 4 vai. ,P9,,jĮĮe| ndresti:

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

Užtik 
Kiekvie- 

Geras 
12

REIKIA VYRŲ NUOLATINIAM 
ant lauko darbui. Gali padaryti iki 
$40 į savaitę. Turi turėt gerus pa
budimus. Jei negali ypatiškai apsi
lankyti ,tai rašyk: American Dress 
Installment Co., 58-60 W. Washing- 
ton St., Room 516—Tel. Central 1844

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

1!ĮVYRU RĖIKIAII!
Mokintis barbėrystės. 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 BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago.

REIKALINGAS žmogus dirb
ti ant farmos, netoli Chicagos. 
Kas mylite tokį darbą, kreipki
tės, C. P. Suromski & Co., 8346 
So. Halsted St.

REIKALAUJAME VYRO KAL- 
bančio lietuviškai ir lenkiškai tokio 
kuris galėtų įnešti $500 į gerą biznio 
įstaigą. Mokestį $25 į savaitę ir nuo 
pelno nuošimtis. Atsišaukite ypa
tiškai ar per telefoną Monroe 2410, 
valandos nuo 10 iki 4 nuo 6 iki 8. Se- 
redomis iki 4-tiktai Dr. Young, 1062 
W. Chicago, III.

RAKANDAI
=»

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuo jaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai (furniture) gerame stovyje, 
parduosiu pigiai, priežastį patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
A. J. SAMUILIS

2721 So. Halsted St, ant 3 lubų 
Tel. Boulevard 3228

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

projiklį pianą, su prijungta ukulele, 
Šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletaya snrinersa 
phonographas su rekordais ir* dai- 
nvantine adata. Taipgi valiausios m a- 
dos fruntinel setas, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan-

Parducsiu ant 
Rezidencija 1922

gams užlaidai etc. 
syk ar atskirai.
So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne su dviems automobiliams —- 
trokas ir pasažierinis. Biznis gerai 
eina, geroj vietoj. Trumpame laike 
turi būt parduota visas biznis arba 
pusė iš priežasties nesutikimo part
nerių, 2843 W. 38th St., Tel. Lafay- 
ette 0274.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, TA- 
bako, cigarų, cigaretų ir soft drinks 
parlor South Halsted St. ant Bridge
porto. Geroj vietoj ir pigiai. Ne
praleiskite geros progos.

GEO. PETKUS,
Real Estate, Loan & Insurance 

8402 S. Halgted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Turiu parduoti į trum
pą laiką, ries važiuoju į Lietu
vą. Biznis cash. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą No. 559.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
mašinoms. Yra trokas ir visi kiti 
parankumai 4 kambariai, garu šildo
mi, pigi renda. Turiu parduoti šią 
savaitę. Parduosiu pigiai — važiuo
ju į Lietuvą.

10701 So. State St.
Phone Pullman 4699

KOTELIS GEROJ VIETOJ
Pardavimui Kotelis su namu ir Ice 

Cream palruimis, namas mūrinis 16 
kambarių, visokį įtaisymai su rakau-, 
dais, saliuno fikturei, geroj vietoj, 
prie gero automobilių ir streetkarių 
trakto Willow Springs kolonijoj, tik 
viena mylia į vakarus nuo tautiškų 
kapinių. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos

CHARLES SURVILAS, 
Willow Springs, III.

SIŪLOME SEKAMUS NAMŲ 
BARGENUS:

3427 No. Kedzie Avė., 6 kambarių 
cottage, furnace. Kaina ....... $4.200

3919 No. Monticello Avė., gražiau
sia 8 kambarių muro rezidencija; 
karšto vandenio šiluma, 50 pėdų lo
tas, 2 automobiliams garadžius. Kai
na ............................................. $11,000

4129 Oakdale Ava.. 6 kambarių mū
rinė bungalovv, Belmont Gardens. 
Kaina .............   $7,400

2526 Ballow St. Loran Sųuarp. 8 
kambariu rezidencija. Kaina .... $5,500

3746 Eddv St., 6 kambarių cottajre. 
furnace. Kaina ..........................  $5,000

J.ercjvos Išlvgos, taipgi ir kitokį na
mai, flatų įbudinkai et*.

PADDEN BROS
3309 N. Grawford Avė., 

Tel.: Erving 7171.

TURIME 3 AUKŠTŲ, 6 PRAGY- 
venimų mūrinį narna; norime mainy
ti ant farmos. ’ Turime beveik nauja 
Hayncs nutomobilių 7 sėdynių su 6 
naujais ėeverykais, bamperiais, side 
wings ir kitais pagal šios dienos iren- 
Hmais. Norima mainvti ant Park 
Manner lotų Atsišaukite Ideal Real 
Estate Co., 3^14 So. Halsted St.

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

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

MOKYKLOS
P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 

LTETJJVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

. ------- —4-----------------------

PARDAVIMUI grosernė ir 
morketo stotis .Grosernė galima 
parduoti atskirai .Priežastis par
davimo turiu kitą biznį.

667 N. State St.

ČIA JŪSŲ REIKALAS
Jeigu norite lengvai pragyventi ir 

neturėti bosą ant savęs. Pirkite gto- 
sernę ir bučernę už pusę kainos, pui
kioj vietai, ant kampo, biznis genu 
eina, renda pigi, lysas ilgas. Stako 
yra už $2500. FikČeriai verti $2300 
Iš didelės priežasties priverstas par
duoti už pigiai. Nemokantį biznio 
išmokinsiu. Atsišaukite greitai.

J. NAMON, 1
808 W. 33 PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
Geras biznis, visokių tautų ap
gyventa ir aplinkui yra dirb-

901 W. 37th St. or PI.?

PARDAVIMUI SALIUNAS 
iš priežasties, kad turiu aplei
sti miestą, nes šeimyna ser
ga. . Noriu parduoti greitai. 
Teisingas pasiūlymas, nebus 
atmestas. 3846 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais fixturiais. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus, lietuvių ii’ lenkų apgy
venta ir netoli nuo .trijų didelių dirb
tuvių. Renda nebrangi, 4 kambariai 
pagyvenimui. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Frank I>atvė- 
nas, 511 Emlyn PI., E. Chicago, Ind.

KXTRA ! EXTRA! J
Pardavimui saliunas jęreitu laiku. I 

Turi būt parduotas į savaitę laikoj 
Labai geri rakandai. Rusų, lenkų ir 
šve<lų apgyventa vieta. Priežastį 
nardavimo patirsite ant vietos. 929 
W. Roosevelt Rd., kampas Šangamon 
Street.

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarai 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING 
Room 402, 59 E. Adams St.,

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

' VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliškos ir liatuvUkoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystta, ste
nografijos, typewriting, pirldybos tei
sių, Suvienytų Valstija istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, poHtildnla 
ekonomijos, plliatysUs, dailiarašya- 
tis ir tt.

Mokinime valandos: nuo • ryto Ud 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo o 
Iki 10 valandai
3106 80. HALSTED ST, CHICAGO,

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalyku. 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 Sėtos gat.




