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Angliakasiu jstreiko pradžia labai 
sėkminga
■ - ------------------- -- - “ ■ 1

Virš 600,000 streikuoja

Reikalauja, kad valdžia paimtų 
kasyklas

Virš 600,000 angliaka 
siy streikuoja

II

Streikas prasidėjo labai sėkmin
gai. Prie streiko dedasi ir ne
organizuoti angliakasiai.

.jų kelių ir prie kitų viešųjų dar- 
bų.

Angliakasiams palengvina ko
vų, tai kad jie yra stipriai or
ganizuoti ir kad tik gerai pri
tyrę žmonės gali dirbti kasy
klose, kas neleidžia pastatyti 
bile kokius streiklaužius, šiuo 
žvilgsniu ypač aštrus yra Illi
nois įstatymai. Angliakasius 
rems geležinkeliečiai ir visa 
Amerikos Darbo Federacija. 
Ira tik pavojaus iškilimo ta n 
pačių angliakasių,, būtent iš 
Illinois puses. Illinois anglia
kasiai yra nubirę taikintis su 
kasyklų savininkais atskirai 
ir vis dar kartoja apie tų sa
vo pasirįžimų, nors tai daryti 
jiems uždraudė centralinė val
dyba. Jei jie tai padarytų, tai 
unija susiskaldytų ir jie galė
tų streikų privesti prie pralai
mėjimo.

New Yorko American Civil 
Li'berties Union paskelbė, kad 
kasyklų distriktuose tapo pa 
samdyta 1,000 advokatų ginti 
laisvę žodžio ir susirinkimų 
laike angliakasių streiko.

CHICAGO. — Pradžia visuo
tino angliakasių streiko buvo 
labai sėkminga. Visi organizuo
ti angliakasiai sustreikavo iki 
vienam minkštųjų anglių ir an
tracito laukuose. Prie streiko 
prisidėjo ir didelė dalis neorga
nizuotųjų angliakasių.

Angliakasių viršininkai ap
skaito, kad pirmųjų dienų su
streikavo virš 600,000 angliaka
sių ir delei to turėjo užsida
ryti virš 6,200 kasyklų. Tečiaus 
dar dirba apie 1,500 neorgani
zuotų kasyklų, kurias valdo 
ginkluoti kompanijų mušeikos 
ir neprileidžia darbininkų prie 
streiko. Tokia padėtis yra nie- 
kuriose dalyse West Virginia, 
Kentucky, Alabama ir k. val
stijose.

Apskaitoma, kad streikuoja 
515,000 organizuotų ailgliakasių 
ir apie 100,000 neorganizuotų. 
Delei streiko nebus iškasama 
apie 1,500,000 tonų anglių į die
nų, o ir angliakasiai neteks al
gomis į dieną apie $2,800,000.

Antracito anglių kasyklos vi
sos yra uždarytos, sustreikavus 
apie 150,000 angliakasių. Dide
lė dalis antracito angliakasių 
nėra organizuota, bet prie strei
ko prisidėjo visi. Minkštųjų an
glių laukuose streikuoja virš 
450,000 angliakasių. Kansas an
gliakasiai irgi sustreikavo, nors 
tos valstijos industrinis teismas 
ir bandė uždrausti jiems strei
kuoti.

Streikas bus ilgas.
Visi mano, kad šis angliaka

sių streikas bus ilgas ir tęsis 
gal keletą mėnesių. Kasyklų sa
vininkai, remiami didžiųjų ka
pitalistų, dės visas jiegas, kad 
sulaužius angliakasių unijų. 
Ypač bus smarki kova Pittsbur- 
gho apielinkėje ir West Virgi
nijoj, kur kasyklas valdo plie
no trustas. Jis jau rengiasi prie 
atviro laužymo streiko pagelba 
streiklaužių, jei jų galės gauti. 
Pennsylvanijos “kazokai” —- 
raitieji konstabeliai, kurie pasi
žymėjo savo nuožmumu visuose 
darbininkų streikuose, jau ga
benami yra į kasyklų distriktus.

Kapitalistai jau senai rengė
si prie streiko, prisikasė dide
lį anglių rezervą ir iššaukė 
streiką tuo laiku, kada magiau
sia anglių suvartojama ir kada 
kasyklos mažiausia dirba, ir 
bandys nuveikti darbininkus il
gumu streiko. Bet angliakasiai > 
tų gerai žino ir irgi rengiasi ii- : 
gai kovai. Daugelis angliakasių 
ateivių rengiasi važiuoti į savo i 
šalis, kad aplankius savo tėviš
kes ir paskui sugrįžus, kada 1 
streikas bus užsibaigęs. Kiti 
kitur ketina jieškotis darbo, ką didžiųjų New Yorko bankų 
Niekuriose vietose angliakasius “valdo industrinį šalies gyveni- 
ketinama paimti vedimui valsti- mą”.

“Kokie yra didieji interesai 
stovi užpakalyj kasyklų savi
ninkų, kurie yra ganėtinai tvir
ti ir arrogantiški, kad pasiprie
šinus pačiai valdžiai?” Kitais 
žodžiais, kas valdo kasyklas?” 
klausia atstovas Brown ir pats 
atsako: “Aš atsakau, geležinke
liai ir United States Steel Co. 
(plieno ir geležies trustas) val
do 75 nuoš. anglių kasyklų 
Jungt. Valstijose, kaip antraci
to, taip ir minkštųjų anglių, ir 
pilnai kontroliuoja anglių ga
mybų. Kokios didžiosios finan
sinės įstaigos valdo Šerus tų ge
ležinkelių ir todėl valdo tas ka
syklas ir anglių geležinkelius? 
Aš vėl atsakau, jie yra valdomi 
sekamų finansinių įstaigų:

“J. P. Morgan & Co., First 
National Bank of New York, 
Eąuitable Trust Co., Guaranty 
Trust Co., Eųuitable Life Assu- 
rance Assn. of U. S., Mutual 
Life Insurance Co. or N. Y., 
American Surety Co., Mecha- 
nies & Metals National Ban, Na
tional City Bank, New York 
Trust Co., Chase National Bank, 
United States Steel Qo.”

Vakarinės Kanados ang
liakasiai streikuoja

Bandys taikintis arbitracijos pa
gelta.

Rusai paėmę įkaitus
LONDONAS, bal. 2. — Iš 

Rygos pranešama, kad rusų 
laikraštis Rul rašus, jog Petro
grado policija areštavusi dau
gelį svetimšalių kaipo įkaitus, 
kad užtikrinus saugumų vyk
stantiems Genoa konferencijon 
Rusijos delegatams.

(žinia yra labai abejotina ir 
reikia priimti jų dideliu atsar
gumu).

Maištininkai užgriebė 
kliubų

DUBLINAS, bal. 2. — Airi
jos armijos maištininkai va
kar užgriebė ir sudrųtino di- 
džiausį Dubline Kildare kliu-

Lietuvos žinios
t « 11

Atvyksta Amerikon Lietu 
vos Finansy Misija

Reikalauja, kad valdžia 
operuotŲ kasyklas

CALGARY, Altą., bal. 2. — 
W. E. Knowles iš Moose Jaw 
vakar, tapo paskirtas pirminin
ku taikomosios tarybos tarp 
streikuojančių angliakasių ir ka
syklų savinipkų, kad sutaikius 
tuos nesutikimus, kurie privedė 
prie angliakasių streiko vakari
nėj Kanadoj.

Nauji neramumai 
Vengrijoje

VIENNA, tai. 2. — Mirus 
exdcarailiui Karoliui Vengrijoje 
ir Austrijoje gimė naujas pa
vojus iš monarchistų pusės. 
Dabar monarchistai tikisi su
sitaikinti tarp savęs apie vie
nų kurį kandidatų į • karalius 
ir tariasi padaryti tose šaly
se naujus monarchistinius su
kilimus, tikslu atsteigti mo-

Norima Karolį laidoti Vien- 
noje, kur yra palaidoti kiti 
Austrijos karaliai. Mano tada 
ir monarchistai pasirodyti 
noje savo spėkoje. Bet Austri
jos socialistai galbūt bandys 
to visko neprileisti.

Mūšiai f rancuzy Morokoj
LONDONAS, bal. 2. — Iš 

Huelva pranešama, kad 700 ka
reivių, priklausančių dviem 
Francijos pulkam liko užmuš
ti netikėtoj atakoj Moulou'ja 
klonyj, Francijos Morokoje.

Mūšiai Belfaste nesiliauja

Prisibijoma, kad tai yra pir
mas žingsnis sukilimo prieš Ai
rijos laikinių jų valdžių. Rengi
mus! prie tokio sukilimo rodo 
tai, kad de Valeros komitetas 
įsakė slaptų mobilizacijų respub
likos šalininkų armijoje. Mobi
lizacija turi prasidėti šiandie 
Dubline.

Collins ketina pasitikti tokių 
padėtį, surengdamas Dublino 
brigados parodų ir pareikalavi
mu iš kareivių ir oficierių su
dėti naujų prisaikų laikiniųjai 
valdžiai, arba eiti pas de Vale
rų.

WASHINGTONAS, kovo 30 
d. (Elta). — Sulig Lietuvos At
stovo gauta iš Kauno kablegra- 
fna, netrukus Amerikon atvyk
sianti Lietuvos Finansų Misija 
naujai Lietuvos paskolai vesti.

Lenkę pasiruošimas 
neitralinėj zonoj

Austrijos ex-karalius 
Karolis mirė Askenazi’o padaryto

VVASHINGTON, bal. 2. — 
Senato darbo komiteto pirmi
ninkas šen. Borah išleido viešų 
pareiškimų, raginantį valdžių 
paimti anglių kasyklas ir jas 
openioti. Jis sako, kad anglis 
yra svarbus dalykas valdžios ir 
industrijos veikimui ir todėl tai 
negali būti statoma pavojun ki- 
virčiais tarp darbo ir kapitalo. 
Senatorius nemato kitokio iš
ėjimo, jeigu nenorima anglių 
industrijos reorganizuoti.

Jis sako, kad streikas rodo 
industrijos ligų, būtent “chao
tiškų ir begėdiško, eikvojimo 
metodų, kuriųja industrija da
bar yra vedama.

“Nėra galima duoti jokio ki
tokio paaiškinimo ar pateisini
mo dabartinės anglių kainos, 
kaip kad pakaltinti netikusį ve
dimų, eikvojimų ir nesųžiningus 
pelnus”.

Angliakasių unijos preziden
tas Lewis pritaria tokiam sena
toriaus Borah sumanymui. Jis 
sako, kad geriausiu dalyku bu
tų nacionalizavus kasyklas, bet 
kad tai atsiekti veik negalima 
delei didelio kapitalo, sudėto į 
7,500 esančių šalyj kasyklų, tai 
visgi geriau butų, kad valdžia 
nors paimtų kasyklas savo ži
nion ir jas operuotų.

Rusijos delegacija Berline
BERLINAS, bal. 1. — Rusi

jos delegacija Genoa konferen- 
cijon šiandie atvyko į Berlinų. 
Dar niekad respublikos laikais 
nebuvo Berline geležinkelio sto- 
tin sutraukta tiek daug polici
jos ir nors valanda atvažiavimo 
buvo slepiama, stotis buvo pil
na žmonių, kurie norėjo arčiau 
pamatyti Rusijos delegatus.

čičerinas sako, kad Lenino 
nervai yra suirę nuo persidir- 
bimo, kad daktarai jam patarę 
pasilsėti, bet šiaip jis neserga 
sunkiai ir neguli lovoj, tik ret
karčiais, kada gali išvažiuoti iš 
Maskvos, važiuoja medžioti”.

Apie Rusijos nusistatymų lin
kui Genoa konferencijos čičeri- 
nas atsisakė pasakyti daugiau, 
negu kad jau buvo tuo klausi
mu pasakyta: viskas paaiškėsių 
pačioj konferencijoj. Jis tik pri
dūrė:

BELFAST, bal. 1. — Keturi 
žmonės liko užmušti ir keli su
žeisti sinn feinerių distrikte. 
Manoma, kad juos užmušė ul- 
steriečiai atgiežai už užmuši
mų Ulsterio konstabelio.

Kovo mėnesyj Belfaste tapo 
užmušta 60 žmonių. Tai buvo 
kruviniausias mėnuo Belfasto 
istorijoj.

Siunčia savo ambasadorių
NEW YORK, bal’ 1. — Allan- 

son B. Houghton, pirmas po ka
ro Jungt Valstijų ambasado
rius Vokietijoje, šiandie išplau
kė laivu Olympic užimti savo 
vietą. Kartu su juo išplaukė ir 
Henry P. Fletcher, Amerikos 
ambasadorius Belgijoje.

“Aš tikiuos musų šimto me
tų draugiškumo su Vokietija, o 
ne kelių baisių karo metų”, pa 
sakė išplaukdamas Houghton.

į LONDONAS, bal. 1. — Reu- 
teris praneša, kad po kelių sa
vaičių ligos Funcha'l, ant Ma- 

Į deira salos, pasimirė buvęs Au
stro-Vengrijos karalius Karolis. 
Jis mirė nuo plaučių uždegimo, 
išsivysčiusio iš influenzos.

! Karolis buvo nežinomas iki 
pradžios karo. Tik užmušus Sa
rajevo, birž. 28, 1914 Austrijos 
sosto įpėdinį Ferdinandų ir jo 
pačių, delei ko ir prasidėjo ka- 
ras, Kari Josef tapo paskelbtas 

| ęrhercogu, ir sosto įpėdiniu. Au
strijos ir Vengrijos karalium jis 
patapo lapkr. 22, 1916, pasimi
rus senųjam karaliui Franz Jo
sef. Kaip Karolis, taip ir jo pa
ti Zita paeina iš silpnapročių šei- 
minų. Karolio tėvas ir kiti pro- 

■tėviai buvo silpnapročiai ar be
pročiai. Karalienės žitos 18 bro
lių ir seserų irgi yra bepročiai.

Pralaimėjęs karų ir netekęs 
sosto, pabėgęs į Šveicariją, Ka
rolis su žita du sykiu buvo su
grįžę Vengrijon ir bandė atgau
ti Vengrijos sostų. Bet jiems 
nepasisekė tai padaryti ir po 
antrojo bandymo jie tapo iš
tremti ant Madeira salos, kur 
jis dabar ir mirė. Jis buvo dar 
gana jaunas, apie 85 m. am
žiaus.

KAUNAS', E. — Lietuvos 
Vyriausybė gavo tikrų žinių, 
kad Lenkai yra pasiuntę į neu- 
tralinę zonų kareivius geležin
keliui ir ypatingai tiltui per 
Merkio upę taisyti. Ji mato ta
me aišku neitrallinės zonos ne
liečiamybės laužymą iš Lenkų 
pusės, nepaisant Lenkijos at
stovo
Tautų Sąjungos Tarybai š. m. 
sausio 13 d. 
reiškimo.

Šis Lenkų nedraugingas el
gęsis sukelia Lietuvai didelio 
pavojo dėl jos teritorijos sau
gumo, ir todėl Užsienio Rei
kalų Ministeris Prof. Jurgutis, 
kovo 5 d. kreipės į Generali 
nj Tautų Sąjungos Sekretorių 
p. Drumondą, prašydamas Tau
tų Sąjungos intervencijos su
stabdyti nedraugingus Lenki
jos žingsnius ir išvengti krau
jo praliejimo.

Žemiau dedame musų Už
sienio Reikalų Ministerio notos 
tekstą ir p. Drumondo atsaky
mą:

Ponui Erikui Drumondui.
Generaliniam Tautų Są

jungos Sekretoriui.

iškilmingo pa-

Lenkų kariuomenė peržen
gė neutralinę zoną, nustatytą 
tarp Lietuvos ir Lenkų kariuo
menių. Lenkų saperai atlieka 
prie gelžkelio linijos tarp Ru- 
dziškių ir Varėnos, kuri yra 
neutralinėje zonoje, įvairius 
darbus. Lietuvos Vyriausybe, 
matydama šiame elgesy prie
šinga Lietuvai ruošimąsi, prie
štaraujanti Lenkijos iškib 
giems Tautų Sąjungos Tary
bai padarytiems pasižadėji
mams ir galinti sukelti krau
jo praliejimą, prašo Tautų Są
jungos Tarybų teiktis padary
ti Lenkų Vyriausybėje inter
venciją, kad privertus saugoti 
neutraliuos zonos neliečiamy
bę ir sustabdžius paminėtą ne
draugingą ruošimąsi.

Jurgutis, 
Užsienių Reikalų Ministeris.

P. Drumondo telegrama:
Jūsų kovo 5 dienos telegra

mą gavome. Prašome jx>nų Hy- 
mansę, 
ciją

kati darytų intervcn- 
Lenkų Vyriausybėje.

Drumondas.

Krašto “Prezidentas”.

KLAIPĖDA, E. — Vyriau
sias Komisaras Petisnė išlei
do įsakymų, kuriuo Krašto Di
rektorijos pirmininkui “Kraš
to Direktoriaus” vieton sutei
kiamas “Krašto Prezidento” 
pavadinimas.

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

ryto iki 2 vai. po piet

Vokietija paskirė Genoa 
delegatus.

Bankieriai valdo kasyklas
WASHINGTON, bal. 2. — 

Atstovas Brown savo kalboj at
stovų bute pareiškė, kad “gali
nga ir arrogantiška” įtaka, es
anti užpakalyj anglių kasyklų 
savininkų jų “pasipriešinime 
valdžiai” dabartiniame angliai 
kasių streike, yra nedidelė gru
pė finansistų, kurie per deset-

“Atvykęs į Berlinų aš paty
riau, kad premjeras Poincare 
užtikrinęs, jog Rusijos valdžia 
padariusi Franci j ai pasiūlymų, 
atkreiptų prieš Francijos talki
ninkus. Aš griežtai užginčiju to
kiam pareiškimui.

“Poincare matomai bando pa
daryti keblumų Lloyd Georgei 
ui pastarojo kalboj prieš atsto
vų butų sekamų panedėlį. Ištik- 
rųjų gi Rusijos valdžia niekad 
nedavė Franci jai tokių pasiuly-

188 užmušta Afri 4
kos sukilime

BERLINAS, bal. 2. — Pats 
kancleris Wirth asmeniškai va
dovaus Vokietijos delegacijų Ge- 
noa ekonominėj konferencijoj. 
Tai nutarta tapo kabineto. Vo
kietijos delegacija susidės iš 
apie 50 žmonių.

Vokietijos unijos' irgi pasiųs 
savo delegatus, kurie dabos, kad 
konferencijoje nenukentėtų Vo
kietijos darbininkų reikalai.

“Ne per “žydruotas ponias”, 
bet per Franci jos misijas ir ge
rai žinomus Francijos parla- 
mentaristus, Rusija pasiūlė 
Franci jai pradėti derybas tuo 
supratimu, kad geri santikiai su 
Franci j a dar labiau sustiprins 
gerus santimus su Anglija”.

LONDONAS, bal. 2. — Iš 
Cape Town pranešama, kad Pie
tinės Afrikos premjeras Smuts 
paskelbė vakar seime, kad ne
senai įvykusiame Rand strei
kuojančių mainerių sukilime li
ko užmušta 188 baltieji žmonės, 
534 gi žmonės liko sužeisti.

Small byla prasidės šiandie.
WAUKEGAN, bal. 2. — Illi

nois gubernatoriaus Len Small 
bylos nagrinėjinias prasidės 
ryto, jei neatsiras ypatingų 
kliūčių ir nebus pareikalauta 
ją išnaujo atidėti. Pirminin
kaus circuit teismo teisėjas 
Ethvards.

Gubernatorius jau vyksta į 
Waukega*ną.

CHICAGO. — Abel Davis, 
kurį teisėjas Eryans buvo pa- 
skiręs vienu globėjų Co-oipera- 
fcive Society of America, va
kar įteikė tam pačiam teisė
jui rezignacijų, kadangi jis ne
galėjęs susitaikinti biznio me
toduose su kitais dviem globė
jais — Harrison Parker ir Sey- 
mour Stedman. Jis norėjęs ve
sti biznį grynais biznio pama
tais, o anieji dar turį idealis
tinių tikslų, tad jis su jais ne
galėjęs susitaikinti.

NEW YORK, bal. 2. — Ko
vo mėnesį New Yorke nužuta 
37 žmonės. Tarp ' užmuštųjų 
yra 3 moterįs, vien kurių liko 
nušauta, o dvi nudurtos pei
liu.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. . Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorlce ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

8210 So. Halsted StM Chicago, m.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672
Brighton Park Skyrius

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

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

233 East 115th St., Roseland, UI.

. _____________ ----------------------------------------------------------------—.................................. ... ..... ——
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Gal “Am. Lietuvis” teiksis 
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Prisiartinus Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj pildomosios 
tarybos rinkimams, tautininkai 
pradėjo smarkią agitaciją vesti, 
ką tos organizacijos nariai tun 
rinkti iš nominuotų kandidatų. 
Nežiūrint to, kad Susivienijimo 
konstitucija draudžia panašią 
agitaciją, SLA Rinkimų Komi
sija atvirai skelbia tauutininkų 
laikraščiuose agitacinius straip
snius ir kaip ir oficialiai įsako 
organizacijos nariams, už ku
riuos kandidatus jie turi balsuo
ti o už kuriuos ne. Paskelbda
ma nominuotųjų kandidatų są
rašą, kuriame kiekvieno perša
mojo kandidato vardas stipriai 
pabraukiamas, SLA. Rinkimų 
Komisija atvirai pareiškia:

“Mums, tautininkams, tun 
rūpėti, kad SLA. rinkimuose 
pereitų musų žmonės... Tauti
ninkai turi išanksto susitarti 
dėl rinkimų. Viršiau paduo
tame surašė yra pabraukti

Panedėlis, Balandžio 3,1922AJOTENOS, Chicago, H
■M ■M*

Amerikos Angliakasių Tragedija

ėjo iš kapitalistinės

INSINUACIJOS.
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Aplink pasižvalgęs “Ameri
kos Lietuvis” pamatė, kad Broo- 
kiyne klerikalai buvo sukėlę 
trukšmą Natkevičiaus ir žyge
lio prakalbose ir sako:

DR. A. MONTVID
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kandidatų vardai: už juos 
ti visą savo sąrašą. Todėl 
visi tautininkai privalo eiti į 
susirinkimus ir neleisti 
patoriams pasiveržti 
brangią organizaciją, 
patys eiti balsuoti ir 
prie to raginti.”

Tautininkų mašinėlė, kuri il
gus metus laikė SLA. vadeles 
savo rankose, žuri į tų organiza
ciją kaip į tautininkų nuosavy
bę. Kas tai mašinėlei nepri
klauso ir drįsta kandiduoti į or
ganizacijos centro valdybą, tas 
esąs “uzurpatorius”.

Savo agitaciniame straipsny, 
išspausdintame “Sandaroj” (S. 
L.A. organui “Tėvynei”, matyt, 
buvo nepatogu jis skelbti, ir ji 
nedėjo), SLA. Rinkimų Komisi
ja iškelia aikštėn betgi vieną da
lykėlį, kure tautininkų mašinė
lei, — tiems Susivienijimo “sa
vininkams” — gali būt nelabai į 
sveikatą, jeigu tik organizacijos 
nariai norėtų tą dalykėlį arčiau 
panagrinėti. Kalbėdama apie 
kandidatų kvalifikacijas — ku
ris jų tam tikrai įstaigai tinka, 
o kurie ne — SLA. Rinkimų 
Komisija prieina prie kandidatų 
kasieriaus vietai. Ir čia štai ką 
jį pasakoja:

“Tautininkai iš trijų' kan
didatų turi pasirinkti A. B. 
STRIMAITĮ. Senasis, Paukš
tys, kaip jau buvo minėta 
spaudoje, neketino apsiimti. 
Kodėl jis apsiėmė išnaujo ru- 
nyti — tai tiktai jam vienam 
žinoma. Jo tarnystės rekor
das pasirodė ne koks. Pas
taraisiais metais jis savo at
sakomybę ir savo valia pra
dėjo, nieko nesi klausdamas 
pirkinėti visokių < kompanijų 
(parakinių, druskinių, aude
klinių ir kitokių) >šėrus už 
SLA. pinigus. Net Pildomo
ji Taryba buvo priversta, 
Apdraudos Departamentų 
perspėta, pavesti Sekretorei 
parduoti tuos Paukščio pirk
tus (be kitų žinios) bondsus. 
Kam jisai tą darė — dievai 
žino. Ar komišiną jam bro
keriai davė, ar manė pasiro
dyti dideliu finansierium — 
sunku pasakyti. Tolinus, ka
sierius turi laikytis nutari
mo, kiek ir kaip pinigus turi 
laikyti. Pagal SLA. Seimų 
nutarimus, jis neturi tiesos 
laikyti ant rankų daugiau 
kaip $5,000. Visi kiti pinigai 
turi būti sudėti ant nuošim
čių bankuose. Tuo tarpu pas 
Paukštį beveik niekados ne
buvo $5,000, bet labai tankiai 
buvo po keiioliką, net ir po 27 
ir po 29 tūkstančius dolerių 
balanso ant rankų, be jokio
nuošimčio organizacijai. Jei ma apsieiti be insinuacijų?

netingite, peržiūrėkite SLA. 
mes ir turime balsuoti visi 
kaip vienas. Turime praves- 
atskaitas už visą I*aukščio iž- 
dininkavimo laiką ir rasite, 
kad per jo žioplunųį ir orga
nizacijos nutarimų nepaisy
mą ant vienų tiktai nuošim
čių yra prakišta nemažiau 
kaip pusketvirto tūkstančio 
dolerių. Tai Jau butų bent 
keturioms tūkstantinėms po 
mirtinoms išmokėti...”
Visa šią ištrauką pabraukė- 

mes mes. Tai, ką čia Rinkimų 
Komisija išvelka dienos švie
son, geriausiai parodo, kaip šei
mininkaujančiai Susivienijime 
tautininkų mašinėlei rūpėjo tos 
organizacijos labas. Kasierius 
Paukštys, kurs irgi tai mašinė
lei priklauso, Susivienijimo pi
nigais darė sau biznį — už S-mo 
pinigus kas metai dėjosi sau ki
šenėn tūkstančius dolerių pro
centais! Ir darė jis tai, be abe
jo, ne be žinios ir pritarimo kitų 
Susivienijimo šeimininkų. (Jei 
mes teisingai esame painfor
muoti, tai prieš šitą Paukščio 
šeimininkavimą Susivienijimo 
pinigais, dalyką patyrus, griež
tai ėmė protestuoti pildomojoj 
taryboj centro sekretorė Jurge- 
liutė, reikalaudama, kad šito
kiam bizniui butų tuojau pada
rytas galas).

Rinkimų Komisija vietoj 
Paukščio kasierium rinkti siūlo 
A. B. Strimaitį. Jis, girdi, per 
devynis metus buvęs S-mo se
kretorium, gerai pažįstąs orga
nizacijos reikalus, o dabar bū
damas Baltic States banko di
rektorium ir “perėjęs per visus 
valdžios ir bankų departamen
tų koštuvus”, geriausiai tinkąs 
prižiūrėti SLA. iždą. Rinkimų 
Komisiją, žinoma, nepasakys, 
kad A. B. Strimaitis ir pats mo
ka kartais kai ką per koštuvą 
leisti, kaip pav. Atstatymo Bcn-< 
drovę. Bet jis tebėra S-me ma
šinėlės narys ir “savas žmogus”.

“...tai šitie žmonės [klerika
lai] tais pačiais keliais eina, 
kuriais ėjo jų pačių nesenai 
visaip niekinti ir dabar dar 
niekinami socialistai 
[musų pabr.]ir vadinamieji 
bolševikai.”

Kovo 31 d. įvyko visuotinas 
angliakasių streikas Ameriko
je. Tai yra pirmutinis tikrai 
visuotinas angliakasių streikas 
šitoj šaly ir nedaug žmonių 
tikrai numano, ką tas reiškia.

Jau dabar skaitom kapitalis
tų laikrąščiuose priprastas pa
sakas apie ateinančius visuo
menės kentėjimus. Liejau 
krokodiliaus ašaros dėl nelai
mingos, kenčiančios visuome
nes. Jie vėl prašo jos, kad ji 
stotų prieš streikuojančius il
ginius vergus Amerikos anglių 
kasyklose.

Žinoma, visuomenė didelis 
kūdikis, neturi savo supratimo 
ir žinojimo. Ji yra maitinama 
kasdieniniais melais ir labai 
retai kada žino, jei kiek žino, 
kas tikrai dedas kokiame nors 
didžiajame šalies krizy.

Pirmutinė žinia, kurią visuo
menė apturėjo iš kapitalistų 
laikraščių, tai ilga pasaka iš 
Waslungtono, pasak kurios vy
riausias prokuroras Daugherty 
ir jo Teisingumo įkyrius žadąs 
prideramai apsaugoti publiką 
nuo streikuojančių angliakasių. 
Apie kasyklų savininkus, ku
rie atsako už šitą nelaimingą 
padėtį, nesakoma nieko.

Dabar svarbu žinoti visam 
Amerikos darbininkų judėji
mui ir žmonėms apskritai tie 
faktai, kurie paliečia Amerikos 
angliakasius kaipo klasę. Tiek 
daug buvo kalbėta ir rašyta, 
tiek daug meluota apie 'baisias 
angliakasių algas, kad net dar
bininkų unijų nariai musų di
džiuose miestuose beveik pra
dėjo tikėti melais ir klaidini
mais. Todėl tenka supažindin
ti skaitytojai su istoriniais da
viniais ir faktais paliečiančiais 
Susivienijusių Amerikos Ka
syklų Darbininkų kovą.

Mes neturim nei mažiau
sios abejonės, kad dabartinis 
visos šalies plotu vajus prieš 
Amerikos amatinių unijų judeji 
mą yra taipgi atkreiptas prieš 
Susivienijusius Kasyklų Dar
bininkus. Galingoms korpoija- 
cijoms pavyko sunaikinti Va
karinė Kasyklų Darbininkų Fe
deracija — buvusi karinga Va
karų metalo kasyklų organiza
cija; nėra abejonės, kad ang
lies kasyklų savininkai pasirį- 
žo sunaikinti Susivienijusius 
Amer. Kasyklų Darb., anglia
kasių organizaciją. Jei kasyk
lų savininkams pavyktų įgy
vendinti šiitas velniškas jų su
manymas, tai .trečdalis šalies 
angliakasių pataptų elgetomis.

Pirmutinė atginė sutartis 
tarp Centralinių Konkuruoja
mųjų Kasyklų S:nh inkų Aso* 
ciacijos ir Susiv. Amerikos Kas. 
Darbininkų, taip kaip dabar ši
tos organizacijos yra susiorga-

iiizavę, topo pasirašyto baJ. 1 
dieną, 1912 m. Centralinės 
konkuruojamos kasyklos api
ma vakarinę Pennsylvanią, 
Ohi Indianą ir Illinojų. 1911 
met. vidutines angliaikiasio įp
laukos, vis tiek, ar jis dirbo 
nuo tono, ar nuo dienos, siekė 
apie $500 į metus.

1912 m. sutartis pakėlė die
ninę mokestį truputį daugiaus 
kaip 5 nuoš.; šita sutartis su 
labai nežymiomis permainomis 
tapo atnaujinta 1914 m. ir pa
siliko jiegoj iki bal. 1 d. 1916 
metų. 1916 m. padaryta sutar
tis, kuri turėjo pasilikti jiego'j 
per dvejis metus; v ja pake 
toninė mokestis 3 nuoš. ir die
ninė mokestis 5 nuoš. Bet tas 
anaiptol nepadidino angliaka
sio metinių įplaukų, nes dirba 
mųjų dienų skaičius anglių 
pramonėj yra be jokio nustaty
mo. !;

Po to užėjo pasaulinis karas 
ir neapsakomas turingame lai
kotarpis patriotingiems karo 
pelnagaudoms. Žinoma, visi 
Amerikos kasyklų savininkai 
buvo 100 nuošiintiniais patrio
tais! Verslas yra verslas! Pa
saulinio karo metu, kuomet 
“pasauli nes demokratijos per
galė” parėjo nuo iškasto ang
lies tonų skaičiaus, Amerikos 
angliakasio alga pakilo trupu
tį daugiau kaip 36 nuoš.; šitas 
pakilimas apima karo laiką 
1914-1918 m.

Turėkim šitą minty: Per ke
turis pasaulinio karo metus 
Amerikos angliakasių algos pa
kilo 36 nuoA.

Bet nežiūrint to Amerikos 
angliakasiai pradėjo biednėti. 
Kodėl? Nes per tą keturių me
tų laiką pragyvenimo brangis 
pakilo 85 nuoš.!

Kada oficialės valdžios įstai
gos paskelbė, kad minimalia 
pragyvenimo biudžetas šeimy
nai iš penkių turi būt $1600 į 
metus, tai Amerikos angliaka
sys uždirbo mažiau kaip $1000 
į metus! i

Rugpiutį, 1917 m. Dr. Gar- 
field patapo Jungtinių Valsti
jų anglies diktatorius, t. y. Kū
ra 1 o Adm i n is tra toiįj us. , Spalio 

6 d., 1917 m. taip vadinama 
Washintoninė sutartis tapo pa
sirašyta, kuri vėliau buvo var
tojama kaipo pamatas tuomet 
buvusios galėj Minkštųjų Ang
lių Komisijos priteisimui. Šita 
sutartis leido vėl pakelti 10 
centų nuo tonų dirbantiems 
darbininkams ir $1.40 dieni
niams darbininkams. Bet ang
liakasių skurdas nuo to nepasi
baigė. 1918 m. pradžioj anglia
kasiai vėl pakėlė klausimą apie 
algų kėlimą kįlančiam pragy
venimo brangiui atremti.

Buvo daug kalbėta; daug

konferencijų laikyta. Dr. Gar- 
field stojo už kasyklų savinin
kus. Blogi dalykai dar 'blogė
jo iki pagaliaus spalio 15 d. 
1919 m. Susiv. Am. Kas, Darb. 
prezidento pareigas einąs Le- 
wis nematydamas kitos išeities 
paskelbė streiką minkštos ang
lies kasyklose lapkr. 1 d*., 1919 
met.

Pasipiktinimo staugimas iš
spaudos

redakcinės šventų šventybės. 
Šalies angliakasiai buvo pra
vardžiuojami pelnagaudoOnis. 
Redakciniai krokodiiiai spaude 
savo parsiduodanią kraują į 
ašaras už “kenčiančią visuome
nę” ir ragino valdžią veikti.

Ir valdžia! veikė — Wood- 
rowo Wilsono valdžia! 1919 
met. angliakasių streikas lig 
šiol yra gyva istorija. Visos 
valdžios jiegos tapo sukeltos 
prieš “neteisėtus ir neleistinus 
angliakasių pasikėsinimus” 
gauti bent du trečdalius mjni- 
malūs pragyvenamos algos vie
niems metams pasibaigus po 
pasaulinio karo!

Darbininkai dar nepamiršo 
to, ką Woodrow Wilson su sa
vo oficialine mašina padare 
Susiv. Kasyklų Darbininkams, 
kurie “stovėjo už WilsOno” ka
ro metu. Uždraustomis ir kari
niais pagrūmojimais Wood- 
row Wilsonas privertė streiką 
atšaukti.

Kada Darbo Sekretorius Wil- 
sonas, pats būdamas Susiv. 
Kas. Darb. narys, pasiūlė pa
kelti 27.12 nuoš. tonui dirban
tiems nuo tonų ir $1.58 dieni
niams darbisinkams, tai Ku- 
ralo Administratorius Gar- 
field pareiškė, kad pardavinė
jamoji anglies kaina neleidžia 
pakelti 14 nuoš.

Gabaus angliakasiai buvo 
priversti priimti Gariieldo pa
diktuotą sąlygą, pašildytą pre
zidento Wilsono, kad Minkštų
jų Anglių Komisija peržiūrėtų 
tą dalyką ir duotų savo nus
prendimą. šita; komisija kovo 
10 d., 1910 m. davė pareiški
mą, pasidalinusį į dvi nuoino- 
ses, kur didžiumos sprendimu 
14 nuoš. pakėlimas tapo pa
keistas taip vadinama Wa- 
shingtonino Sutartimi kaipo 
pamatu algoms nustatyti, šita 
sutartimi mokestis už visokį 
toninį darbą pakeliama 24 cen
tais, o dieniniams darbinin
kams pridedama doleris vir
šaus. Durininkams ir vaikams 
pridedama 53 centai dienai. 
Aštuonių valandų darbo diena 
turi pasilikti, šitas didžiumos 
nuosprendis tapo priimtas ko
vo 31 d., 1920 m. angliakasių 
ir kasyklų savininkų ir turė
jo pasilikti galėję iki kovo 31 
dienos, 1922 m.

Reikia neužmiršti šito: šituo 
Minkštųjų Anglių Komisijos

didžiumos nusprendimu visa 
metinė angliakasio alga vis 
dar tebesvyravo arti $1000 žen
klo.

Laikraštis “Nation’ labai 
vietoje pastebi, kad Columhi- 
os univerrito profesorius Og- 
Mirn pasiremdamas savo skait
menimis apie daiktų kainas 
gruodžio mėnesį 1919 m. nus
tatė metinį biudžętą $2,243.94 
užlaikymui vidutinės angliaka
sių šeimynos paprasčiausiame 
sveikatos ir priderainybės sto
vy. Tatai dabar vidutinis Ame
rikos angliakasys uždirba ma
žiau negu pusę šitos minima- 
lės Amerikos gyvenimo nor
mos.

Paskutinėj dvimetinėj Susiv. 
Am. Kas. Darbininkų konven
cijoj -tapo nubalsuota palaikyti 
dabartinį algų aukštį tąja išly
ga, kad bus užtikrinta 30 va
landų darbo savaitė, kuri ga
rantuos nuoaltines savaitines 
įplaukas, padarančias viso per 
metus apie $1,400.

Minkštų anglių kasyklų sa
vininkai atsisakė* net konfe- 
ruo'ti su Susiv. Kas. Darbinin
kais; jie reikalauja algų nu- 
mušimo ir daugelio unijinių 
taisyklių bei patvarkymų pa
šalinimo, kurie tik kasyklų 
darbininkų sveikatą ir gyvastį 
apsaugoja.

Tokie tai faktai apie Ameri
kos angliakasių sąlygas. Nėra 
reikalo minėti apie baisias są
lygas vakarų Virginijos kasyk
lų apylinkėse, kur -arti šimto 
tūkstančių angliakasių badą 
kenčia. Net geriausiai suorga
nizuotose kasyklose, k. v. Illi- 
nojuj, angliakasio gyvastis yra 
aukojama už skurdų pragyve
nimą. 2500 Amerikos angliaka
sių yra užmušama kas metai, 
o 30,000 sužeidžiama. Ant kiek
vienų 260,000 tonų iškastos 
anglies pareina vienas užmuš
tas angliakasys!

Šitoj kovoj Amerikos darbi
ninkų judėjimas turi tvirtai už
sistoti už streikuojančius ang
liakasius.

dą: ant suolo sėdi kažkoks ginkluotas jaunuo
lis, o prieš jį stovi išbalęs žmogus su akiniais- 
pensnė ir rėdosi: nusivelka po vieną savo dra
bužius ir duoda juos taim jaunam žmogui, kaip 
paskui pasirodė, agentui, kokios tai O. D. T. Č. 
K. (skyrius geležinkelių “čekos”). Tas stropiai 
ištiria visas siūles, kišeuius, sagas ir nieko ne
radęs atideda į šalį. Atsisėdau gerti arbatos ir 
tėmiju. Neužilgo pasažierius atsidūrė prieš jį 
vienuose... pensnė. Ypatingai ilgai ir rūpestin
gai buvo analizuojami to j>ono batai, ypač vie
na kulnis — ji perdaug išrodė neištikima — 
dėlto buvo tiesiai nupjauta, kad. ištyrus, ar nėra 
po ja slepiama valiuta (pinigai) ir deimantai. 
Pagalios krata pasibaigė; ponas rėdosi ir paten
kintas tuo, kad tik vienos kulnies neteko, juo
kaudamas pastebi:

—Nagi ir iškratet jus mane!
—Tai niekis, — atsako tas, — tai lik žie

deliai, o uogelės dar bus paskui.”
—Susimildami, — nusigando žmogus, — 

ką juk dar su manim darysite? pilvą pjausite? 
vidurius versite? odą lupsite?”

Čekistas tik šypsosi.
Po to "pensnė” sekė neturtingas studen

tas, kuriam nulupo padus; žydas laikrodinin-

kas, kuriam švarką išardė palei siūles, ten ra
do užsiūtą vištos akį — tikrą talismaną nuo 

I visokių bodų; atstovas svetimos šalies, kurį iš
rėdė nuogą, nežiūrint augštų įgaliojimų ir t. t. 
Moteris nuvedė į kitą kupė ir ten darė tą pačią 
ceremoniją. Vakarop, kada visas traukinis bu
vo iškrėstas (visa tai buvo daroma traukiniui 
einant) ir realines pasekmės pavidale auksinių 

, dešimtrublinių, auksinių retežėlių ir akmenų 
atsidiu’ė kišeniuose garbipgų čekistų — kraty
mas apsistojo ir prasidėjo girtuokliavimas — 
mes jau buvome vyno karalijoj. Žinoma, ras
tas auksas buvo stačiai užgrebiamas arba sug
rąžinamas už išpirkimą. Pasibaigė vienok liūd
nai: musų čekistai prisigėrę susimušė, kadangi 
nepasidalino gautos kontribucijos ir rezultate 
visi tapo-areštuoti kartu su traukinio viršinin
kais, sargyba, milicija ir kitais činais.

iPo to — buvo tai prie Azerbeidžano rube- 
Žiaus — traukinys lengvai atsiduso, spekulian
tai atgijo ir pradėjo juoktis iš čekistų su jų kra
tomis, pasakodami vienas kitam kiek kuris ve
žasi su savim aukso, deimantų ir valiutos (o 
veža auksą svarais ir t. t.) Visas dalykas tame, 
kad Rostove dėšimirublinė kainuoja 275,000, o 
Tiflise ir Batume 475,000. Tai ir veža.

Bet štai, mes ipersiritofrne por Kaukazą, per
važiavome jau 3-4 respublikas (visų tų “res
publikų” Kaukaze yra 14!) ir pervažiavome 
Azerbeidžaną su jo sostine Baku, su jo niūriais 
kalnais, su jo “juodu miestu,” snūdžiomis ir 
purvu ir prisiartinome prie Gruzijos. Ant Gru
zijos rubežiaus pasirodė muitinės kordonas ir 
traukinys vėl buvo iškrėstas, bet dabar j ieško
jo jau maisto, kadangi Azefrbeidžanas nenori 
išleisti savo maisto į Gruziją (Azerbeidžane

užsitarnautą visų nepasitikėjimą ( visų kalba
ma, kad visų jų rankos yra nesvarios) ir esan
čių tik kiuriu įrankiu C. K. R. K. P. (centrali
nio komiteto Rusijos komunistų partijos). Kav- 
biuro (Kaukazo biuro), susidedančio, žinomas 
dalykas, ne iš gruzinų. Suprantama, kad ta at
mosfera okupacijos ir priespauda ginkluoto už
kariautojo, gimdo visoje šalyje baisų rūstumą 
ir pakįlimą nacionalizmo, labai artimo šoviniz
mui, netik buržuaziniuose sluogsniuose, bet ir

kursas sovietų pinigų 80% Azerbeidžano pini
gais ir todėl patogu yra vežti miltus į Gruziją, 
kur kursas vos 10-15% Gruzijos pinigais). Ži
noma, daug skandalo ir scenų: atima du pū
dus miltų, kruopų ir t. it. Pagalios užsibaigė. 
Traukinys sujudėjo ir mes važiavome jau Gru
zija.

Nepaprastas kontrastas: ant kiek Azcrbci- 
džane visas kelias išardytas, visos stotys sug
riautos — aut tidk čia viskas beveik neliesta, 
nepražuvo ne vienas šriubelis. Prasideda kalnų 
retežis. Toli regratyj blizga retežis snieguotų 
viršūnių, atsispindėdamas varsomis ir blizgė
damas saulėj. Pagalios įvažiuojame į Tillisą.

Tiflisas nėkiek nepersimainę; visos sankro
vos atdaros, ta pati marga minia, taip pat bliau- 
ja kupranugariai ir asilai, taip pat greitai teka 
Kūra ir dagi gatvės triukšmingos ir margos. 
Bet užtenka pagyventi Tiflise 1-2 dienas ir aty- 
džiai prisižiūrėti šiam miestui, kad pamačius 
visą tą baisumą, kuriam jis yra pasmerktas, 
kaip ir visa šalis. Okupacija ant visko atsilie
pia. Gruzijoj nėra jokios komunistų partijos, 
aplamai nėra nė vienos tvirtesnės gruzinų gru
pės, kuri remtų bolševikus. Gruzijoj yra “Oka,” 
tai yra ypatinga Kaukazo armija, užkariautojai, 
be jokio gruzino savo tarpe, kuri kasdię žy-1 chanaį įankrovčlėš!
giuoja gatvėmis, demonstruoja savo jiegą ir 
trdšikina iiy smhugia kiekvieną apsireiškimą 
laisvos minties, visokio žodžio, visokio visuo
meniškumo. Gruzija yra okupuota, ir rtei'kia 
“Okai” išeiti iš Gruzijos, kad už trijų dienų ten 
nepasiliktų nė pėdsekio dabartinės valdžios, vi
sų tų Mdivani ir kompanijos, besiremiančių 
Rusijos durtuvais, turinčių absoliutų ir pilnai*

J Ekonominis šalies gyvenimas pamaži, bet 
■ tikrai miršta: pramonė jau numirė, o prekyba 
I— stambioji prekyba — miršta. Nemažai pa
gelbėjo tam užmirimui “sanitarinė mokestis,” 

[kaip bolševikai pavadino savo kontribuciją, už
dėtą ant pirklių sumoje iki vieno miliardo rub
lių ant vieno mokėtojo. Na, suprantama, be
veik niekas neĮinokėjo. Areštavo. Pradėjo mo
kėti. Tada galutinai nemokėjusius paliuosavo, 
o nedamokėtus pinigus padalino ant jau užsi
mokėjusių. Vėl areštavo ir t. t. Aš mačiau par
tiją areštuotų pirklių, apsuptų kavalerijos su 

[nuogais kardais. Jie buvo areštuoti už atsisa
kymą mokėti jau penktą kartą. Aišku, kad to- 

|kios rūšies “sanitarinė mokestis” galutinai su- 
| ardė prekybą ir pamaži pasilieka tik vieni du- 

. _________  _ __ ______žinoma,
vadovas visos politikos' Kaukaze — tai “jo di
denybe vietininkas” — Kavbiuras Rusijos Kom. 
Partijos, bet jis, matomai, veikia pilnai sutarti
nai su vietos valdžia, duoda jai reikalingus pa- ! 
laiminimus. •

Nuplakimas negro.
Tulsa, Okla. — Gulėdamas 

lovoj vietos viešbuty 1 John 
Smitherman, negras Tulsos 
šerifo padėjėjas, kurį išvilko iš 
jo kambario, nuplakė ir priver
tė nupiautą savo ausį valgyti, 
užgynė, kad jis buvo Ku Klux 
Klano auka. Jis pasakė, kad 
jį užpuolė baltųjų gauja, kiti 
su policistų ženklais, kuriems 
nepatiko jo politinė darbuotė 
turinti savo tikslu kauntės po
litinę mašiną išversti.

•Smithernian buvo vadu Tul
sos negrams, tvirtinantiems, 
kad kauntės viršininkai yra at- 
sakomingi už pereito birželio 
riaušes, kur šimtai negrų tapo 
išžudyta ir jų namai sudeginta 
baltųjų gaujų.

Čia paduodant Smithermano 
pareiškimo dalį: “Aš miego
jau savo kambary, kada vyrai 
atėjo. Man atidarius duris 
prieš mane stovėjo du kaukė
ti vyrai su atkištais į mane re
volveriais. šitie vyrai turėjo 
policistų ženklus.

“Mane išvilko gatvėn galvą 
apsupę maišu ir įmetė į auto
mobilių. Po ilgo važiavimo 
automobilius sustojo, mane iš
metė laukti n ir įprie medžio 
pririšo. Aš prašiau jų užmušti 
mane išsyk be kankinimo.

“Jie plake mane gal 40 mi
liutų ir per tą laiką nei -vienas 
nepasakė nei žodžio. Paskui 
vienas pareikalavo tvoskiamo- 
jo žiburio. Prie žiburio jis 
ėmęs nuplovė man ausį ir lie
pė man suvalgyti.

Paskui mane paleido ir pri
sakė apleisti Taisą ir Oklako
mos valstiją. Aš buvau taip nu
silpnėjęs, kad aš puoliau že
mėn ir gulėjau ilgą laiką. Ant 
galo atsikėliau ir nuėjau į ne
grų šeimos namus, kur manęs 
prižiūrėjo.”
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Reikalauja anmnestijos 
| Jung. Vaisi. Pol.

kaliniams.
Londonas.— Anglijos darbi

ninkai pradėjo reikšti savo pa- 
sipiktrnimą Amerikos nepalei- 
dimu iš kalėjimo žmonių nu
teigtų už nuomones išreikštas 
karo metu. Jie klausia priežas
ties savo laiškuose į Amatinių 
linijų Didžiųjų Tarybų; Angli
jos Darbo partiją; Anglijos 
užsienio raštinę; Amerikos am
basadorių ir prezidentų Har- 
dingų.

Agitacija už Amerikos poli
tinius prasikaltėlius įgyja jie- 
gog visuose didžiuose pramo
nės centruose — Binminghame, 
Manchestery, Liverpooly, Sou- 
thamptone, Slieffielde, Leedse, 
Kulto, Cardiffe, Glasgowe, 
Edinburghe.

12 yra gimę Anglijoj.
Iš 113 Amerikos karo laiko 

kalinių dvylika yra gimę Ang
lijoj.

Tuksiančiai lapelių aprašan
čių sunkių politinių kalinių pa
dėtį Jungtinėse Valstijose čia 
yra skleidžiama komiteto Kla
sinio Karo Kaliniams Paliuo- 
suoti.

Šituose lapeliuose komitetas 
sako, “Žiaurus persekiojimas 
dar tebevaroma Amerikoj prieš 
darbininkus, ginančius savo 
klasės reikalus.

“Mes turėjom prityrimo ši
toj šaly, kur valdžios perse
kiojo pavienius už išreiškimų 
nuomonių, kurios buvo skaity
ta kenksmingomis valdančio
sios klasės reikalams. Bet šito 
persekiojimo ncipalyginsį prie 
persekiojimo, kurį musų bro
liai amerikiečiai kentėjo.

“Anglijos darbininkui, prip
ratusiam prie šiokios tokios 
teisybės, sunku suprasti suly
gęs Jungtinėse Valstijose. Ten 
klasinis karas vedama, nuogai 
ir žiauriai; su (rūstintasis kapi
talas panaudoja visus budus, 
teisėtus ir neteisėtus, kad ne
leidus darbininkams susiorga
nizuoti ir tuo bodu įgyti galy
bę.” f

Komitete Klasinio Karo Ka
liniams pabuosuoti yra žmo
nės aukštai stovį Anglijos dar
bininkų judėjime. Tarp jų yra: 
Transporto Darbininkų Fede
racijos sekretorius Robert 
VVilLiains; Jungtinės Inžinierių 
unijos, Tom Mann; Londono 
Daily Herald redaktorius 
George Lanatmry; Elektrinių- 
kų amatinęs unijos, W. J. 
Webb; Transporto ir apskritų 
darbininkų unijos, Ben Smith; 
L. N. Išarki n, Anglijos I. W. 
W. atstovas yra komiteto raš
tininku.

Jack Tanner dažnai kalba 
susirinkimuose, komiteto pa
rengtuose. Pernai jis išbuvo 
keletu menesių Jungtinėse Val
stijose ir pasakoja apie sąly
gas kaip jos tikrai yra.

Charles Aslileigh, I. W. W. 
narys, paliuosuotas iš Leavcn- 
wortho kalėjimo, Kansasc tų 
pačių dienų, kada Debs tapo 
paleistas iš Atlantos, pažadėjo 
kalbėti.

Visi karo laiko kaliniai Ang
lijoje tapo paliuosuoti per me
tus laiko po paliaubų. Daugiau
sia jų buvo nuteista šešiems 
menesiams.

Daro planą kasykloms 
visuomeninti. 1

New York. — Vidurinės 
Pennsylvanijos angliakasių 
prezidento ir Jungtinių Ameri
kos Kasyklų Darbininkų nacio- 
nalio tardomojo komiteto pir
mininko, John Brophy pareiš
kimu, svarbiausiais angliaka
sių programo dalykais yra: 
kasyklų sekretorius kabinete, 
nacionalinė kasyklų taryba, 
atstovaujanti techniniams ad
ministratoriams, angliakasiams 
ir vartotojams ir nuolatinė fe- 
deralė kasyklų komisija kon
troliuojanti biudžetų. Brophy’o 
sutrauka busimo komiteto pra
nešimo yra pirmas smulkme- 
ninis unijos planų anglies pra
monei visuomeninti.

Jis sako, kad nei kasyklų 
savininkai siūle kada aiškų 
planų suirusiai ir blogai veda
mai anglies pramonei sutvar
kyti, nei visuomenė.

“Išmintingi žmonės, linkį 
pramonei gero, sutiks su tuo, 
kad ‘lošis pasibaigė’ — senas 
lošis spekuliuojamais pelnais, 
antviršiniu pogamiu, styginis, 
be galo aukštomis kainomis, 
nedarbu, mušeikomis, šnipais, 
angliakasių žudymu, suniuru
sia visuomene. Jei pramonėj 
nebus vienybės ir tvarkos, tai 
po aštrių, piktų papeikusių įs
tatymų sprogimas turi būti 
kur nors.

“Vienintelį plačiai apimantį 
sumanymų davė Amerikos 
Jungtinių Kasyklų Darbininkai 
savo reikalavimu visuomeniji- 
nio. Tai yra vienintelis suma
nymas, kuris stoja prieš dar
bo. stingimų darbininkams, 
aukštas kainas ir netikslingų 
vartotojų aprūpinimų. Dabar 
angliakasiams tenka nespręsti 
kokio visuomenijimo jie nori. 
Kontroliavimui ir administravi
mui yra tik trys planai galimi, 
nes savininkams atmokėjus, 
tik trys pusės yra susidomėju
sios — visuomene, angliaka
siai ir technikų bei vedėjų gru
pė. Planai skiriasi proporcin
gai tai galiai, kuri yra duoda
ma toms trims pusėms.

Visuomenė turi valdyti.
Brophy toliaus nurodė, kad 

pavedus anglių pramonę ves
ti Washingtono politikų gru
pei butų nepakenčiama ir ang
liakasiams ir visuomenei. Ati
davus ji valdyti angliakasiams, 
butų, girdi, neteisinga ir taip 
pat pragaištinga 'kaip ir dabar 
savininkams Valdant. “Todėl 
visuomenei turi priklausyti ka
syklos.“

“Prie visuomeninio valdymo 
ir demokratinio administravi
mo anglies pramone kuras kiek 
anglių reikia žmonėms, kiek 
anglių yra iškasta, kiek anglių 
iškasimas atsieina, kiek ang 
liakasys gauna ir kokia teisin
ga kaina tonui. Tai yra pras
ti, lertgvi, pamatiniai faktai 
pramonės vedimui. Bet nei vie
nas šitų pamatinių faktų nėra 
žinomas šiandien. Nuolatinė 
agentūra faktams surasti, arba 
statistikos biuras bus viena 
kontrolės įmonių.“

Kas Dedasi 
Lietuvoj

BRANGENYBE LIETUVOJ 
VIS KĮLA.

* .

Teisingas Patarnavimas 
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai

EUROPEAN-AMERI- 
CAN BUREAU

S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI 
809 W. 35th St., Chicago, III. 

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

V J

TIESI 
KELIONE

/f ARBA. LJCPO JU.
y- Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliayą
aplenkia Trenku juostų (karidorių) 

d/ VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 
\7 TA Į KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ
POLONI A išplauks ....................... Bal. 5 d.

: . ESTONIA ........................... Balandžio 19 d.
t . TREČIOS KLASOS KAINOS J:
t HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
į —LIEFOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

Po kiek 
markės 
pakilęs, 

ant vie- 
(cukrus 
atpigę, 

nu-

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA i

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

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

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

ginoms.

Kl. Jurgelonis

Nukritus vokiečių mankei 
nuo praėjusio rudenio, Lietu
voje žymiai pabrango pragyve
nimui reikalingiausieji daiktai, 
ypač maisto produktai, drabu
žiai, apavas ir kuras, 
laiko, kada vokiečių 
kursas vėl buvo kiek 
prekių kainos stovėjo 
tos, o kaitomos prekės 
ir kt.) buvo net kiek
Gi paskutiniuoju laiku 
puolus markei, vėl viskas pra
dėjo brangti. Kaune lig šiol 
juodos duonos buvo mokama 
2 auks., pitlevotos 3 auks. sva
rui. Gi dabar ant pusės auksi
nei svaras jau pabrango, o mė
sa pabrango net ant 2-3 auksi
nų svaras. Taip brangsta ir 
viskas. Sviesto svarui mokama 
40—46 auksinai, lašinių 26—30 
auks., rijena geresnė silkė‘ kai-

Del tokios brangenybės žmo- 
neliai, ypač varguomenė yra 
labai susirūpinę. Ne retai ten
ka girdėti žmones kalbant: 
“■Ateina jau ir pas mus Rusi
jos padėtis, kad einant ko nors 
pirkti reikės įvestis maišas pi
nigų.’ — Pet Klimka.

Kojiį šutimas
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 kurj kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti talpi 
| kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
Išgydo kojai 
nio šitimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekoee.

Jeigu aptieks neturėti], o norė
site greit gauti tai rašykite il- 
dirbėjams adresui

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS 

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

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

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

HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

f 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:

ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

DR. VAITUSH, O. D
Llet»vis Aida Specialistu

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pel mus: 
40 cent. už 100 auks. 

i arba
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Centrai Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

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

«

P vins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemdino, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, 
treivas akis, nuima katarak 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

atitaiso
tą, atitai-

T. Pullman 5482

A. SHUSHOI 
AKUŠERIAI

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

Chicago, III.

ANCHOR-DONALDSON

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salio St.....

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Dr. A. R. Blumenlha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avef
Kampas 47th St.

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 8676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 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 vakaro.

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

Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Oi isas •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedeliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

DresėsBingo! Chemical Co.,
2816 So. Michigan Ave^ 

Chicago, III,

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų, 
Jei skaitant raidė* susilieja.
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skan- > 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smefana
Akinių specialistą* 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvė*.

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

LIETUVON—* 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

viso- 
ir 

pa- 
pa-

50c
Imokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių 
kių spalvų
stailų. Rašyk 
klausdama 
aiškinimų.

American 
Dress

Installment Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 1844

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 288(1 * -

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
1 Tel.: Yards 994

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

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

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

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

$30 ir $35.
Yra ekstra. kelinių!

’ Vyriškos išeiginės ir darbinės ke
lnės po $2.50 ir aukščiau. ‘ Musų ly- 

sas bajgiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. * Ateikite anksti ir pasirin- 
cite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902 m.

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

I S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd SL 

TeL Prospect 8466

■

i

Plaukia i laetuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ....... Bal. 8 ir Geg. 13
PANNONIA (2 klesos) Bal 18

Antra kleea $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov
OQUITANIA ....................  Bal. 11
CAMERONIA ...............  Bal. 6
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13
CARMANIA .................. ?S^1. 19

Per Angliją ar Hamburgą į ban- 
zigą $106.50 į Liepoją $107. Tak
sų $5.00.

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

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 5 ir 

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

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

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame už 

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

Chicago, 111.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tol. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5652
i DR. A. JUOZAITIS

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

3107 So. Morgan St 
CHICAGO, JLL.

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

Telephone Van Buren 294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 

įDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

D0W.IATT—SASS.
Kątik sugrąžo iš Californijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldięnius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Uanal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1582
DR. J. KULIS

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
BRIDGEPORT

ELECTRIC C0.
kambarių namui dratus išva- 

džiojame pilnai su CCQ 
fixtures ųlvw

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I 
| JLoVZ

1619 ,W. 47th Street

5

T«l«f*nasl Boulmrd 7HU5

OI. G. Z. YEZELIS 
Uelavlfl Dttttolas 

BTll fterth Aaklud lnų 
Uit IT-toi kaMi

Ant išmokesčių, jei pagei 
daujama.

_

Telephone Yards 5834

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

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279
/
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padarydavę “hold ūpą”. Mote
rėlės kol dasiprotėjo kame da- ' 
lykas, sako, nemažai pinige- 1 
liių plėšikams sunešdavę.

PRISIPAŽINO 350 PLĖŠI
MŲ PAPILDĘS.

Dvigubos stampos Utaminke

ELEKTRIKOS DARBININKAI 
PRIEŠ SŪSIVIENIJIMĄ 

UNIJŲ.

Musų 42 Metų Sukaktuves! 
Prisidėkit Prie Musų 

Apvaikščiojimo!
Mes biznyje per 42 metu šią savaitę. Tas 

reiškia 42 metus progreso ir gero patarna
vimo, taipgi palaikymo ryšių su daugeliu 
musų draugų ir kostumerių.

Mes jaučiame, kad palaikymas ryšių su 
daugeliu musų lietuvių kostumerių, prisidė
jo prie išbujojimo rfiusų krautuvės.

t.

42 METAI TEISINGO 
PATARNAVIMO

Visą šią savaitę mes turėsime parodymui 
ir pardavimui puikiausių materijolų Vely
koms ir pavasariui. Mes taipgi turėsime 
daug specialių bargenų labai nužemintomis 
kainomis.

Kviečiame jumis atsilankyti į musų bar
genų apvaikščiojimą.

Pereitą šeštadienio vakarą 
Electrical Workers’ unija, No.
9, savo susirinkime (išnešė 

grieštą rezoliuciją prieš suma
nymą suvienyti visas Chicagos 
darbininkų unijas į vieną di
delę uniją. Sako, ir kiti elek- 
trikos darbininkų unijos sky
riai yra išnešę panašias rezo
liucijas prieš suvienijimą dar
bininkų unijų ir padarymą vie
nos didelės visų amatų darbi
ninkų unijos. Pasak jų, šis su
manymas yra1 kilęs iš I. W. 
W. ir bolševikų, todėl jis yra 
paržutingas darbininkams.

Paul Hartung, 24 metų am
žiaus, prisipažino policijai, 
kad jis, su pagelba savo jau
nos žmonos, papildęs 350 api
plėšimus per žiemą. Jis tatai 
daręs tik gyvenimo aplinky
bių verčiamas.

MOKYTOJAI VĖL PRAŠO 
PAKELTI ALGŲ.

Kiekvienas visuomenės cen-i 
as bus tinkamai sunaudotas, I 
tad kaip nors galėtų pasilai
kyti šita šeimyna kol liga pra
eis ir vyras ras užsiėmimą. 
Pilna įplaukų ir išlaidų apy
skaita, taipgi vardai aukotojų 
tilps laikraščiuose ir visuome
nė matys kad jos aukos yra 
sąžiningai suvartotos.

Taipgi meldžiame visų tu
rinčių noro atlankyti ligonį ir 
sitikrinti apie jo sunkų padė

jimą, taipgi ir Chicagos komi
teto Lietuvos Našlaičiams Šel
pti dedamas pastangas ir tei
kiamą pagalbą šitam reikale.

Ch. K. L. N. Š. Komisija.

ISREDAVOJIMUI
PARENDAVOJŲ 5-kių kambarių 

flatą, maudynė, elektra, gasas, karš
tų vandeniu apšildoma ir visi kiti 
naujos mados parankumai.

Atsišaukite:
.3124 W. 55th St.

Phone Republic 2302

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas ant 

šiaurvakarinio kampo, 6556 S. 
State St. Parduosiu už prieina
mą kainą.

Atsišaukite: Ed. Ennis, 
6556 S. State St.

— Lawrence Klein.

Paskutinis Pakvie
timas ant Velykų
Jus tikrai norite išvartai pasipuošti 

ant Velykų sw mažai iškaščiy. ;

Pasiskubinkite priduoti savo dra-
bu žiu 8 į

Michigan Cleaners
3511 So. Halsted St.

Vyrų siutai išvalomi ir suprosina- 
mi už $1.50.

Telefonas Yards 0436
Įsteigta 1898

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: 
Tel. 124/15—J. Žymantas 
Cable 136—O. Kimbryte 
Cable 188—M. Janulis 
Cable 138—J. JanulienS 
Cable 138—S. Janulis 
Cable 138—J. Lesinskis 
Cable 139—B. Tulovski 
12011—J. Bridikas 
11880—K. Gvalda 
9664—K. Skirgaitienė 
10062—P. Rupšias 
10764—A. Gomas 
10788—C. Mulevičienė 
10972—B. Meižienė 
11089—D. Bučienė 
11099—«A, Vaitulionis 
11181—A. Noreikienė 
11222—J. Maknavičias 
11371—A. Jurgelevičienė 
11372—O. BajarienS 
11393—M. Kaminskienė

11403—V. Karevičius 
11404—O. Kigienė 
11406—M. Kaušis 
11464—P. čerbauskienė 
11469—J. Košis 
11496—L. Vitkevičaitė 
11507—K. Vaičiukauskienė 
11516—M. Sereikis 
11517—V. Norbutas 
11522—J. Vitkus
11530—A. Dubinskieng 
11555—o. Girkantaitė 
11559—A. Lašienė 
11564—O. Petraitienė 
11574—L. Ginšauskis 
11578—St. Andriulienė 
11593—Z. Gailiunienė 
11594—A. Jonaitaitė 
11597—A. Šeputis 
11605—E. Norbutaitė 
11615—J. Grakauskis

• Kvitai su paėmėjy parašais randasi • 
“Naujienų” ofise.

DU VAIKŲ PLĖŠIKŲ ŠAIKOS 
VADAI NUBAUSTI IKI GY
VOS GALVOS KALĖJIMAN.

Peny ir Sheehan tapo pri
teisti kalėjiman iki gyvos gal
vos. Abu yra įtarti nužudyme 
Paul Lobergio laike “hold up”. 
Juodu dar buvo nepilname
čiai, tai nuo mirties išsigelbė
jo-

Chicagos Mokytojų Federa
cija išrinko komiteto narius 
eiti pas mayorą Thonipsoną 
ifeikalu pakėlimo mokytojams 
algų.

Mokytojai jau pirmiau rei
kalavo didesnių algų, bot jų 
reikalavimai nebuvo išpildyti. 
Spėjama, kad ir šiuo sykiu jie 
nieko nelaimės, nes nėra ge
rai susiorganizavę.

. ...... r ....... .

RAIŠAS s 71 m. AMŽIAUS SE
NELIS NUGALĖJO PLĖŠIKĄ.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

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.

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

REIKIA DARBININKŲ
________ VYRŲ________

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu:

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

PARDAVIMUI SALIUNAS, LIE- 
tuvių, rusų ir kitų tautų apgyvento  j 
vietoj, biznis geras ir nuo senai iš
dirbtas. Priverstas esu parduoti 
greitu laiku ir už pigiai.

Kreipkitės:
4522 So. Honore St.

POLICIJA PRIEŠ KOZYR- 
NINKES.

Pereitą šeštadienį policija 
pradėjo kratas norėdama su
stabdyti moteris nuo kozyra- 
vimo iš pinigų. Pirmą dieną 
policijai gerai pavyko, tik vie
nuose namuose, 227 W. North 
Avė., suareštavo 14 moterų.

Policija nuvykus daryti kra
tų, sako, dar buvo paprašyta 
prie kozyrų, mat slaptosios ]>o- 
licijos agentus moterėlės pa
laikė už paprastus “kavalie
rius”. Bet tie tuojaus pasisa
kė ko atėję.

Kai kurios kozyminkes no
rėję dar po lovomis pasislėp
ti, kai pamate, kad jau baikų 
nebėr, bet de tekti vai jas už 
kojų ištraukę.

JUOKDARYS PAŠOVĖ
SAVO BROLĮ.

Užvakar John Wadmakow- 
ski atstatęs “tuščią” revolver 
savo broliui, Frankui, suriko: 
“April Fool”. Po to, jis revol
verio gaidžiuką spūst, revolve
ris pikšt ir kulka tiesiai jo 
brolio kairėn rankon įsmigo. 
Tai tau ir “April Fool”.

PRADEDA STATYTI DAU
GIAU NAMŲ.

Pereitą mėnesį išduota lei
dimų dėl 3099 naujų namų, 
kurių pastatymas atseisią 19,- 
333,900 dolerių. Sako, tai dar 
pirmas toks rekordas nuo 1916 
metų.

Naujų namų’ statymas, be 
abejo, prisidės prie atpigimo 
butų.

PLĖŠIKAI APKRAUSTĖ 
BEKOZYROJANT.

Pereitą penktadienio vakarą 
Mrs. Elsie Rosenberg, jos duk
tė, ir Mrs. Eva Fisher buvo 
nuėję pas Rosenblum’us, 1301 
N. Maplewood Avė., svečiuose. 
Fu Rosenblum ir jo žmona pa
prašė viešnias prie kozyrų. 
Jiems bekozyrojant plėšikai ty
kiai įėjo į jų namus ir tris 
viešnių kailinius vertės 2,500 
dolerių išnešė.

KOZYRNINKIŲ “SPEŠELAI”.

Policija susekė, kad suvirš 
1000 moterų “prakozytravo” 
savo vyrų pinigėlius pas savo 
“komutes” kozyminkes. Sako, 
plėšikų šaika “suorganizuoda
vo” moterėles prie kozyrų ir 
kai jų geras būrys susirinkda
vo ir pradėdavo kozyroti, plė
šikų “spajus” apie tai jiems 
pranešdavęs ii? jie įeidavę ir

Adam Sominer, 71 metų am
žiaus, su medinia koja, perei
tą šeštadienį atsigynė nuo plė
šiko ir išgelbėjo 700 dolerių. 
Plėšikas plyta ųiovė seneliui 
galvon priengy ir tam parpuo
lus bandė atimti iš jo pinigus. 
Bet senelis nenusigando, pasi
gavęs jis plėšikui už vienos 
kojos ėmė rėkti ir plėšikas pa
būgęs pabėgo.

Norintieji pasigarsint i sekamos dl®» 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

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

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

Phone Blvd. 6775
H ĮVYRU REIKIA!!!

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago.

PARSIDUODA SALIUNAS GE- 
roj lietuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj, biznis senas ir išdirbtas. Turi 
parduoti greit, nes savininkas turi du 
bizniu.

Kreipkitės:
3352 So. Morgan St.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI 3 LOTAI SU NA- 

mu prie 57th PI. ir Kedzie Avė. Ga
lima laikyt karvių, vištų ir tt.

Parduosime ar mainysime ant lotų, 
kuriuos turite Brighton Parke.

Kas turite lotų Gary, Ind., kuriuos 
išmainysim ant praperčių Chicagoj.

REAL ESTATE CO., 
2236 W. 19th St.

VAIKAS STEBUKLINGAI 
IŠLIKO GYVAS.

Paul Lovern, 7 metų am
žiaus, 503 N. Dearbom gat., 
užvakar nudribo nuo 80 pėdų 
aukščio, nuo ketvirtų lubi, 
prieangio ir nesusižeidė.

APIPLĖŠĖ APTIEKĄ.

Plėšikai įsiilauižę Ziff-Sago 
Drug kompanijos vaistinyčion, 
1512 W. Harrison gat., radę 
saugiosios šėpos duris atdaras 
išnešė 763 dolerius pinigais ir 
dau1^ exipres<s money oordoįrių.

Lietuviu Rateliuose
DAR V. PEČIULIO REIKALU'

Kuomet net du kartu tilpo 
Naujienose paties V. Pečiulio 
į geros širdies žmones atsi
šaukimas kiek nors jam pa
gelbėti sunkiose jo gyvenimo 
dienose, tai vos ant pirštų su
skaitomi asmenys į tai atkrei
pę savo domės. Berods, pir- 
miausį pasigėrėtiną ir pavyz
dingą žingsnį padarė p. Ad. 
Miseviče, atlankydamas ligonį 
ir suteikdamas jam šiek tiek 
paramos. Po jo, Dr. S. Naike- 
lis ir po šiai dienai teikia li
goniui daktariškos pagalbos ir 
kaikurios vaistinės dykai duo
da ligoniui vaistų, šiaip keli 
asmenys suteikė šiokios tokios 
paramos. Chicagos komitetas 
Lietuvos Našlaičiams Šelpti iš
rinko komisiją rūpintis V. Pe
čiulio reikalu ir ta komisija, 
matydama nepakenčiamas ap
linkybes šitos šeimynos, rūpi
nosi surasti pas gerus žmones 
tinkamą ligoniui butą su pa
togesnėmis aplinkybėmis ir ko
vo 30 d. V. Pečiulio šeimyna 
rūpestingai tapo parvežta pas 
pp. Urbanavičius, 3333 So. 
Wallace gat. (antros lubos F 
užpakalio). Ligoniui ir jo šei
mynai parvežti p. S. Skudas 
suteikė savo šiltą automobilių, 
daiktelių parvežimui davė ve
žimą p. Ticzkus.

Taigi Chicagos komitetas 
Lietuvos Našlaičiams šelpti 
dar kartą meldžia geros šir
dies žmonių parodyti artymo 
meilę šitai baisaus vargo su
spaustai šeimynai. Aukas mel
džiame siųsti vardu iždinin
kes P. Batlickienės nut. rašt. 
M. Žalpienei, 922 W. 34th 
Place, Chicago, Iii.

Pranešimai I
. Ex-kareivių 1 kp. susirinki

mas įvyks panedėlyj, bal. 3, 7:30 vai. 
vak., 4603 So. Marshfield Avė.

— Sekt. C. Stankus.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės mėnesinis šerimnkų 
susirinkimas Įvyks balandžio 3 d., 
7:30 vai. vakare J. Stančiko svetainėj, 
205 E. 115 St. Visi fiėrininkai ir šė- 
rininkės malonėkite atsilankyti pas
kirtu laiku, nes turime daug dalykų 
apsvarstyti. Raštininkas Jonas Ta
mašauskas, 315 Kensington Avė.

REIKIA vyrų. Darbas ajit lauko. 
Gali uždirbti $40.00 j savaitę. Geis
tina butų kad atsišauktų vyrai 35 m. 
amžiaus ir senesni. Alga ir nuošim
čiai.

MR. GORDON,
Room 516, 58 W. Washington St.
.. .. • 1 1 "" ■ 1 ...... "" / 1
REIKALAUJA 10 SALDAI- 

nių pardavėjų, už algą ir ko- 
mišiną. Turi mokėti lietuviš
kai.

4658 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 5303 Princeton Av. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir 
Wallace St., 2 flatų medinis, 7 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim komišiną. Foerster, 7006 Eme- 
rald Avė.

PARDAVIMUI FARMA, 10 AKE- 
rių žemės, su namais, gyvuliais ir vi
sokiais padarais koki tik reikalingi 
yra prie ūkės, labai gera žemė, par
duosiu arba mainysiu ant namo. Par
davimo priežastis, moteris mirė. At
sišaukite. Wm. Salusky, 119 South 
Hanvlin Avė., Mt. Greenwood, III.

RAKANDAI
S. A. L. Ex-Kareivių centro epe- 

ciališkas susirinkimas Įvyks šian
dien, balandžio 8 d., pirmos kuopos 
skaitykloje, 4603 So. Marshfield Av.., 
lygiai 7:30 v. v. Visi kuopų astovai 
malonėkite būtinai atsilankyti, nes 
yra labai svarbus reikalas.

— Centro Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU JUOZAPO BERNOTO, 

paeina iš Laumenų sodos, Šilalės val
sčiaus. Gavau nuo jo brolio keletą 
laiškų iš Lietuvos, labai svarbus. Jis 
r>txts ai* Ietis žinote meldžiu pruneštl. 

VINCAS VMNCK.US.
825 W. 18th St., Chicago, III.

’ JIEŠKAU SAVO PUSBROLIŲ: 
Stanislovo ir Izidoriaus Kavalskių, 
Jekštų kaimo, Skaudvilės parapijos, 
Raseinių pavieto, Kauno rėd.

PETRONĖLE SELMONIENĖ 
1124 W. Blackman St., R. R. 2 Box 3 

Clinton, Ind.
JIEŠKAU JUOZO KIELES, MeL 

džiu atsišaukti tuojaus arba praneš
kite kas jį žinote kur jis yra. Ga
vau laišką iš Lietuvos, — svarbus 
nuotikiai.

SIMANAS KIELA,
139 W. Walnut St., St. Charles, III.

JIEŠKO SAVO TIKRŲ BROLIŲ, 
Juozapo ir Petro Kurtinavičių, jų se
suo Marijona Kurtinavičiutė, yra la
bai svarbus reikalas, dėl platesnių ži
nių.
Atsišaukite:

A. ČEBATORIUNAS, 
4423 So. Wood St., Chicago, III.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

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

AUTOMOBILIAI
!!! AUTOMOBILI AI I lY

VIENOS SAVAITĖS VELTUI 
IŠMĖGINIMAS

FAGET-BUICK CO., 
BUICKS

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

39th S’t. ir Grand Boulevard
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Tel. Douglas 0632.

PARDAVIMUI AUKŠTOS RU- 
šies apartmentas, muro garadžius. 
Mortgečiaus $4.500 išsibaigia 1926. 
Teigų $3,400. Paaukausime už cash. 
Pamatymas pagal sutarimą. Tel. 
Stewart 4684 po 6 vai. vak.

PARDAVIMUI 24 kambarių 
medinis namas; gasas ir toile- 
tai; lotas 28 7/12x147 pėdos. 
Barmenas $3,600. Rendos $865 
Savininkas 832 W. 37th St.

PARDAVIMUI VASARNAMIS. 
Union Pier, Mich. savinnkas išva
žiavo į Califomiją. Namas statytas 
1920, svi ralcanciais*, parduodama-s 
lengvais išmokėjimais. Pąsimatykit 
su agentu,

A. L. KOOLISH.
4325 Ravenswood Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JULIO- 
no Dovidos. Iš Lietuvos paeina Devei- 
kiŠkių vienkiemio, Krokių vai., Kė
dainių apsk. Apie 4 metai atgal gy
veno W. Virginia. Malonėk atsišaukti 
arba kas jį žinote, meldžiu pranešt. 
Atsišaukite: Aleksandra Davidai tė 
(Kočinskienė), 3128 S. Union Avė.

APSIVEDIMAI.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.
PARDUODU FORD TROKĄ, TIN- 

kantį bučemės bizniui, taipgi yra ge
ra body šventadieniams, 5 sėdynių. 5 
taleriai nauji. Parduosiu pigiai. At
sišaukite greitai. Galima matyt vi
sada.

C. G., 2722 W. 47th St.
Tel.: Lafayette 5864

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

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

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
REIKALINGA mergina dėl apsive

dimo nuo 18—25 m. amž., nereikalin
gas man turtas, bet gyvenimo drau
gė, kuri mylėtų šeimynišką gyvenimą 
atsišaukite, aš esu 25 m. amž. Su pir
mu laišku prsiųskite paveikslą. Pa
voksią grąžysiu. Atsišaukti

1739 So. Halsted St., Box 1.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SOUTH SIDE BARGENAS

Pardavimui saliunas, 3 flatų su ga- 
garadžium 5200 S. Morgan St., kitas 
mūrinis namas 4 flatų, tikrai mo
demiškai Įtaisytas, skalbynė, 2 fur- 
nisai, 5201 So. Morgan St., savinin
kas ant 2-rų lubų. Tel. Yards 4406.

APTIEKORIŲ ATYDAI
Pradavimui elektros saina su para

šu "Aptieka”,, 80 lempų, beveik nau
ja, mokėta $200, atiduosiu nebrangiai 
ir pakabysiu.

CHARLES SIGN CO., 
3153 Soi Halsted St., Chicago.

Phone Yards 7282
PRAPUOI.fi ŠUO (KALfi) iT7- 

GAIŠ, rudais garbiniuotais plaukais. 
Kas patėmys toki šuni ir graneš 
man, tam duosiu $3 00 dovanų.

JUOZAS KAULAKTS 
1855 So. Canal St., 

Tel. Canal 5985 ’

ANT PARDAVIMO TABAKO, Ci
garų ir cigaretų krautuvė ir Soft 
Drinks Parlor ant Bridgeporto, geroj 
vietoj, tirštai lietuvių apgyventa, 
prie So. Halsted St.

GEO. PETKUS,
Real Estate, Loans & Insurance.

3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI daržovių ir 
vaisių krautuvė, labai gera vieta 
dėl lietuvių.

Atsišaukite:
3244 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, arba mainysiu ant namo, 
gera vieta dėl biznio. Lietuviais ap
gyventa.

Atsišaukite greitai j Naujienų 
Brighton Park Skyrių.

4188 Archer Avė.
TOKIA PROGA TIK I 50 METŲ 

pasitaiko. Pardavimui moteriškų dra
bužių krautuvė, taipgi galima laikyti 
ir Visokių kitų drabužių. Turi būti 
parduota tuojaus, geras biznis per iš
tisus metus; galima padaryti gerą 
gyvenimą. Priežastis — einu j olselio 
bizni. Atsišaukite 3447 S. Halsted 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 lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirkjvbos tei
sių, Suvienytą Valstiją istorijos, abej
uos Istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašy»* 
tšs ir tt.

Mokinime valandos: nuo • ryto ik! 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo d 
iki 10 valandaL 
8106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO.

LEVESKIO MOKYKLA'
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų J visas augŠtesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.t 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

PRAPUOI.fi



