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True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 24, 1921 
as re<]uired by the act of Oct. 6, 1917

Prancūzų karo laivai 
užpuolė rusus.

Bolševikams pridaryta didelių 
nuostoliu; gruzinai dar laikosi 

Tiflisų.

Vilnių
Plebiscito Jenai nebusią
Sukilimas Persijoje
Kėsinosi nužudyt Vokietijos 

prezidentą

Fraficuzų karo laivai užpuolė rusus

Debsas ‘‘įžeidęs
Wilsoną.

Sumišimai Airijoje.Šiandienines tvarkos stulpas — pelnagauda

True translation filed with. the post- 
master at Chicago, III., Feb. 24, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai, nori pasisa.- 
vinti atsiskyrusias nuo 

Rusijos valstybes.

Senelis Socialistų Partijos dar-I 
Luoto jas nebegalįs nei laiškų 
rašyti; Washingtonas apie tai 

“nieko nežinąs.”

Nužudė du policistu; valdžia 
persergsti laikraščius.

DUBLINAS, vas. 23. — Ne
pažįstami puolikai šiandie čia 
nužudė du militarinės policijos 
nariu — policistu, o vienų pa
vojingai sužeidė. Kada atvyko 
daugiau policistu, puolikai pa
bėgo.
Grūmoja mirtimi laikraščių 

redaktoriams.
Vietinės kariuomenės ko-

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
23.— Francijos karo laivai, 
torpėdinin'kai, plaukiojantįs ry
tiniu Juodosios juros pakraš
čiu, susirėmė su sovietų jėgo
mis, esančiomis Gagry mies
tely, penkiolika mylių į šiaur
vakarius nuo Sukhunkale (?).

Čia gautieji pranešimai rodo, 
ug-

Vilnius priklauso Lietu-Į8yvenl<?j»> >r« griežtai nusis- 
vni_  coLa Tautu T.vo-ocl ,n,V prieš Anglus — dalei rug- kad Francijos karo laivų

piučio 9 d. 1919, padarytosios nis bolševikams pridariusi 
Anglo-Pcrsų sutarties. dėlių nuostolių.

-------------------------------- Kaip išrodo, Tiflisas dar

vai,— sako Tauty Lygos 
Plebiscito Komisija.

BERLINAS, vas. 22. (“For- 
verts” korespondento kableg- 
rama). — Iš Kauno praneša
ma, kad Tautų Lygos paskir
tosios plebiscito komisijos na
riai — anglai, italai ir belgai— 
atsisakę ruošti plebiscitą Vil
niaus srity, kad tuo tariamuo
ju žmonių balsavimu išspren
dus klausimą, kam turįs prik
lausyti Vilnius.

“Vilnius yra Lietuvos sosti
nė,” pareiškė tautų lygos ko
misija, “tatai čia negali būt 
nei jokio balsavimo.”

Tame plebiscito komisijos 
sprendime franeuzai nedalyva
vę.

tc-
True translation filed with the post- hčra gruzjnŲ rankose. Vis del- 
master at Chicago, 111., Feb. 24, 1921 . ...
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 to pastarieji esą aplaikę ytin 

, didelių nuostolių, šiame mies
te gautieji pranešimai sako, 

j jogei Maskvos valdžia užginči- 
' ja buk vienuoliktoji bolševikų

Kėsinosi nužudyti Vo 
kietijos prezidentą.

Nežinomas puolikas šaudė į armija ėjusi ant Tifliso. 
prezidento triobėsį; šaudyta iš 

aristokratų buveinės.

Siunčia Rachmile^ičiŲ 
Ameriką.

BERLINAS, vas. 23 (Rašo 
Chicagos Daily Ncavs kores
pondentas George Witte). — 
Savaitė laiko atgal buvo su
ruošta pasikėsinimas ant Vo
kietijos prezidento Eberto gy
vybės. Žinias apie šitą pasikė
sinimą valdžia tečiaus pasirū
pino užgniaužti.

Kalbėdamas su sargybiniais, 
stovinčiais prie

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Feb. 24, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai verbuoj’a ka
riuomenę Sibire.

Komunistu laimėjimas 
Prūsijoje.

Turhutrengiasi kovon su 
Japoniją.

Lietu-

Lietuvos žydų tautinė tary
ba nutarė siųsti Amerikon Drą 
Rachmilevičių, su tam tikra 
politine misija.

Vilniškė “vidurinės
vos” valdžia paskelbė, kad ji 
nieko bendra neturinti su 
Aleksandru Haftke, kuris iš
važiavęs Amerikon tikslu da
ryti intakos į Amerikos žydus 
ir palenkti juos lenkų pusėn. 
Želigovskio valdžia sako, kad 
ji Haftkės nesiimtus.

Vilniaus žydų laikraštis “Un- 
zer Tog” praneša, kad yilniu- 
je kasdien atsitinką užpuoli
mų ir piešimų, bet policija į 
visa tai pro pirštus žiūrinti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 24, 1921 
as reųuirrd by the act of. Oct. 6. 1917

Sukilimas Persijoje.
Sukilėliai užėmę Persijos sos
tinę Teheraną; šachas patekęs 

belaisvėm

BARBINĄS, vas. 23. — Bol
ševikų kariuomenės koncent- 

prezidento ravimas rytinėj Sibiro daly 
Eberto palociaus Wilhelm gat- rodo, kad jie ruošiasi kovon 
vėj, o taipjau su žmonėmis, su Japonijos jėgomis, esan- 
gyvenančiais ties prezidento šiomis toje šalyje, 
palociumi, aš patyriau, kad 
apie 12:30 vai. rytų, vasario 
17, nežinomas žmogus, užsi
daręs triobėsy ties prezidento 
Eberto rezidencija, paleidęs 
keletą šūvių į stovėjusį prie pre 
zidento rezidencijos sargybinį, 
šaudymas įvykęs tuoj po to, 
kai Ebertas sugrįžęs į reziden
cijų.

Peršovė sargybinio kepurę.
Viena pleistųjų kulkų patai

kė Į sargybinio kapurę — tru
putį augščiau galvos. Sargy
binis tuomet sukėlė triukšmų 
ir esantis priešais prezidento 
Eberto rezidencija triobėsis ta
po iškrėstas.

Triobėsio janįtorius šiandie 
man papasakojo, kad tenai gy
vena buvusis (prie kaizerio 
valdžios) užsienio reikalų mi- 
nisteris Kuhlmann, buvusis ge
neralinis Berlino operos direk
torius, grovas Huelsen Haesler 
ir kelios kitos “didžiai gerbia
mos ir nepavojingos Šeimy
nos.”

Nesenai Čitoje buvę suver- 
buota penkiasdešimts tūkstan
čių bolševikų kareivių. Ir tenai 
kart kurtėmis siunčiama jų 
vis daugiau. Pareiškiama, kad 
atskiri kareivių būriai siuČia-

jurio srytį ir Manžurijos pa
sienį.

Sako, kad kalbamieji karei
viai nors ir prastai aprengti ir 
maitinami, bet turį pakanka
mai ginklų ir po stipria discip
lina. , •

Gavę 1,200,000 balsų — 30 vie
tų; nepriklausomieji socialde
mokratai turėsią 28 vietas; 
clidžiumiečiai socialdemokratai 

pralošę 41 vietų.

Puolikas nesurasta.
Kuomet policija iškrėtė trio- 

bėsį, ji nesuradusi nei vieno, 
kuris butų galėjęs šaudyti Į 
sargybinį.

Nė vienas vietos laikraštis

Aštuoniolika tūkstančių karei
vių Verchne-Udicke.

Į Vercbne-Udicką šiomis die
nomis atvyko aštuoniolika tūk
stančių kareivių iš Maskvos. 
Charbarovske, prie Amūro u- 
pės, esą sukoncentruota apie 
keturiasdešimts tūkstančių bol
ševikų kareivių. Jie tolydžio 
esą siunčiami pietų linkui — 
ties Usuri ir Iman upėmis.

Bolševikai sako, kad vyriau
sioji priežastis kodėl siunčia
ma kareiviai į Charbarovską, 
esanti ta, kad tenai randasi 
dideli sandeliai grudų, kurių 

vieniems metams 
kariuomenei maitin-

BEBlLINAS, vas. 23.— Prū
sijos landtago (seimo) rinki
mais, kurie įvyko praeita ne- 
dėldienį, komunistų partija 
gavo vieną miliona ir du šim
tu tūkstančių balsų. Landtage 
komunistai turės 30 atstovų.

Nepriklausomųjų socialde
mokratų partija gavo 28 vie
tas. Kartu su komunistų at
stovais jie sudarysią “kraštu- 
tinįjį kairįjį blokų.”

Didžiumiečiams socialdemok
ratams teko šimtas vienuolika 
vietų. Iki šiol landtage jie tu
rėjo 152 vieti. Tuo budu di- 
džiumiečiai neteko 41 vietos. 
Dar daugiau pralošė demokra
tų partija. Iki šiol ji turėjo 
66 atstovus; dabar beturės tik 
25. Pralošė ir klerikalų 
ja.
re j o 94 atstovus; dabar

Senam jam landtage
parli- 
ji lu
tu ros

parti-

WASHNGITON, vas. 23. — 
Vyriausia federailnių kalėjimų 
viršininkas, D. S. Dickcrson, 
šiandie be kita pareiškė, kad 
Eugeniui V. Debsui, kuris da
bar laikomas Atlantos kalėji
me, laikinai tapo atimta pasi
matymo su draugais ir laiš- » manduotojas šiandie persergė- 
kams rašyti privilegijos. Tai jo Dublino spaudą, pirmiausia 
esanti “įmonė disciplinai iš
laikyti.” Mat, Debsas nesenai, 
viename pasikalbėjime su laik
raštininkais, labai neprielan
kiai pasireiškęs apie Jungtinių 
Valstijų prezidentų Wilsonų — 
“nederamu budu įžeidęs

Kada apie tai prisiminta 
tojo Namo valdininkams, 
tarieji šiandie pareiškė, 
iki šiol jie nieko nežinoję,
di, reikėsią padaryti “atatin
kama investigacija.”

ii” 
Bal- 
pas- 
kad

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 24, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Sako, kad Kubaniaus kazokai 
sužeidę Trockį.

LONDONAS, vas. 23. — čia 
gautomis žiniomis, praeitų su- 
batų į Rygą atvykęs sovietų 
valdžios agentas Krasinas ir 
turėjęs pasikalbėjimą su Len- 
kijęis finansų minitseriu. Pa-

laikraščių redaktorius. Pasta- 
riemsiems grūmota dagi mir
ties bausme, jeigu jie drįs įdėti 
savo redaguojamuosna laik- 
ra.ščiuosna kariuomenės virši
ninkams netinkamų žinių. Prie 
tų netinkamų žinių priskaito
mą pranešimai apie žiaurų mi- 
litariųės policijos elgimąsi su 
areštuotais sinn fein organiza
cijos nariais, apie budelių ko
rikų žygius, kunigus, kurie lan
ko areštuotuosius žmones ir 
dažnai kalėjimų apleidžia verk
dami, rašymą, kad nueistieji 
ir nužudytieji airiai žūva už 
savo gimtojo krašto neprik
lausomybę ir tt.

Del tokių “netinkamų žinių” 
išspausdinimo laikraščių re
daktoriai galį būti atiduoti ka
ro teismui ir bėgiu dvidešimt 
keturių valandų nužudyti.

KOPENHAGEN, vas. 23.
Gautosios iš Maskvos žinios. reikšta, kad Maskvos valdžia 
kartoja sovietų valdžios <trga- savo delegacijai įgalio-
110 Izvestija pareiškimų, bu-'""”' "S*lvMnA
tent, kad sovietų Rusija daran
ti pastangų sudaryti visų tų 
valstybių, kurios pirma prik
lausė Rusijai, federacijų, ši
tų pastangų tikslas esąs toks:

jimo pasirašyti pirklybinę 
I Anglijos ir Rusijos sutartį ge
riausiomis, kokių tik busią ga
lima gauti, sąlygomis.

Kita žinia sako, kad Kuba- 
i niaus kazokai šiomis dienomis

pastoti kelią ili.lčjančiai tose jl,u™ užpuolę, traukinį, kuria- 
vnlstybėse "talkininkų įtakai.” ”'c važiavęs karo ministeris

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Fob. 24, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Talkininkai tariasi su 
Turkais.

Trockis. Keletas žmonių tapo 
užmušta bei sužeista. Spėja
ma, kad ir pats Trockis tapo 
sužeistas.

irKonferencijoje dalyvauja 
sultono valdžios ir nacionalis 

tų delegacijos.

Davė tinkamą atsakymą.

PARYŽIUS, vas. 23. — šian
die Čia oficialiniai pareikšta, 
kad londoniškė talkininkų kon
ferencija aplaikiusi antrą ne
lauktą smūgį: po to, kaip tapo 
paimta Gruzinų respublikos 
sostinė Tiflisas, tokiuo jau ne
tikėtinu bildu užimta ir Persi
jos sostinė Teheranas.

Apie du tūkstančiai ir penki
šimtai Persijos kazokų, dasi- nič nieko nepaminėjo apie kal- 
gavę pietiniu Kaspijaus juros 1 barnųjį pasikėsinimų ant pre- 
krantan, patraukė į Kasbinų, * zidento gyvybės. Matyt, ži tia 
i škur jie nuėjo į Teheraną, buvo užgniaužta dėlei rinki- 
Vasario 21 dienų, taipgi 
pačiu laiku, kai bolševikai 
Tiflisan, kazokai užpuolė 
sijos sostinę ir paėmė ją.

Kazokai, kuriais vadovauja 
Reza-Khan, yra neapriboti 
miesto gaspadoriai. Beto, jie 
suėmę patį Persijos šachų ir 
laiko jį kaipo belaisvį.

Pranešama, kad kazokai ga
vę populiario gyventojų prita
rimo. Tai dėlto, kad Persijos ti valdžią su mokesčiais.

tuo 
įėjo 
Per-

mų, įvykusių vasario 20 dienų.

Uždarė didelį bravorą.

PHILADĘLPH1A, vas. 23 — 
Federalinės valdžios įsakymu 
šiandie čia tapo uždarytas vie
nas didelis vietos bravoras, 
priklausantis John Betz kom
panijai. Tai dėlto, kad kompa
nijos viršininkai bandę apsuk-

laiko
ti. Bet iŠ antros pusės, gautieji 
iŠ tenai pranešimai rodo, kad 
maisto tenai turima nedaugiau 
kaip vienam mėnesiui.

Kad padidinus savas regulia- 
rines ir nereguliarines kariuo
menės jėgas, bolševikų valdi
ninkai, sako, mobilizuoją 
limųjų rytų gyventojus.

Caruso pasveiksiąs.

to-

NEW YORK, vas. 23. —. 
Paskilbusis italų dainininkas 
Caruso tikrai pasveiksiąs. Ne- 
užilgio jisai manąs vykti į Ita- 
liją. „ ,

Tuo budu stipriausia 
tija landtage bus didžiumiečių 
socialdemokratų frakcija. Bet 
nė jie ne kuri kita partija ne
galės kontroliuoti valdžių. O 
kadangi nesą vilties, kad di- 
džiumiečiai galėtų susitarti su 
komunistais ir nepriklausomai- 
sais socialdemokratais, tai bu
simoji Prūsijos valdžia turė
sianti susidėti iš “maišyto ele
mento” buržuazinių parti
jų ir didžiumiečių socialdemok
ratų.

Naujojo landtago posėdžiai 
prasidėsių kovo 10 dieną.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, vasario 23 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo 
tomą Amerikos pingais šiaip:,

Anglijos 1 svaras .........
Austrijos 100 kronų ....
Belgijos 100 frankų už 
Danijos 100 kronų .......
Finų 100 markių .........
Francijos 10>0 frankų .. 
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų .. 
Lenkų 100 markių...... ..
Norvegų 100 kronų .... 
Olandų 100 guldėnų......
Šveicarų 100 frankų .... 
Švedų 100 kronų ..........
Vokiečių 100 markių ..

LONDONAS, vas. 23.— šian-, 
die, kaip 11:15 vai. prieš pie-1 
tus, prasidėjo tarybos tarp tal
kininkų ir Turkijos — arti-1 
inųjų ryly klausimui išspręsti. | 
Turkijos įgaliotiniai konferen-1 
cijos posėdžiams laikyti saJėn 
įėjo kaipo dvi skirtingos gru
pės. Mat, turkų nacionalistų 
pasiuntiniai atsisako prisidėti | 
prie sultono valdžios delegatų.

Turkų delegacija nėdi prie 
atskiro stalo. Sultono valdžios 
delegacijos pirmininkas, Tiu- 
fik paša, lydimas savo štabo 
narių, įeinant į salę išrodė su
sirūpinęs ir liguistas. Pirmųjų 
delegacijų sekė nacionalistų de
legacija, Bakir Sami Bej va
dovaujama.

Apkapojo karo biudžetą.

PARYŽIUS, vas. 23 — Karo 
reikalų ministerija buvo pa
davusi parlamentui metinę sa
vo išlaidų samatą. Reikalauta 
daugiau kaip penkių bilionų 

Į frankų. Atstovų buto komisi
ja šitų reikalavimų stipriai ap
karpė, būtent — ant pusantro 
biliono frankų.

PITTSBURG, Kan., vas. 20. 
—Užvakar Kansas valstijos gu
bernatorius Allen, kuris yra 
žinomas kaipd atkaklus orga
nizuotųjų darbininkų priešas, 
bandė pasijuokti iš nuleisto 
kalėjiman Kansas distrikto 
angliakasių prezidento A. Hw- 
wato. Be kita jisai pareiškė: 
“Neužilgio jisai turės atlikti 
tikrai naudingų darbų kurioj 
nors šios valstijos kasykloj.’’

Į šitą gubernatoriaus pasity
čiojimų HoAvatas atsakė seka
mai: “Labai gerai, aš sutinku 
iškasti po keturis tonus ang
lies ant kiekvieno tono, kurį 
iškas gubernatorius Allen. Ir 
jeigu kuris iš mudviejų pir- 
masai bandys apleisti kasyklas, 
tuč tuojaus turi apleisti ir val
stijos ribas.”

Suprantama,, kad Allenas ši
tokį pasiūlymų negalės priim
ti.

skai-

Uždraudė permainyti tikėjimą.

PARYŽIUS, vas. 23. — Čia 
gauta žinių, kad Rumanijos 
valdžia išleido naujų patvar
kymų, kuriuo griežtai drau
džiama, be valdžios sutikimo, 
kurio nors vieno tikėjimo iš
pažintojams priimti kitą tikė
jimą — persikrikštyti. Sako, 

.... $34:20 kad tai padaryta tikslu už- 
.... $16.6.9 bėgti už akių “tam tikrų sek- 
:.... $$L701 veikimui.”

.... $3.88

.... $0.23
.... $7.58
... $18.18
.... $3.25
.... $7.25
.... $3.67
.... $1.70
.. $0.18%
... $17.62

AUKSINAI LAIKINAI 
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti 
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt, 
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar 
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau. 
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau
ginus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, 
tai dolerių mainymu j auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuo jaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne- 
dėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Vasario 24, 1921

Kas Dedasi Lietuvoj Į
BUBLELTŲ VALSČIUS, 

ŠAKIŲ APSKRIČIO.
I torius Tadas Aldknavič&us, 
' prieglaudos vedėja Ona Nava- 
! kauskaitė, Emilija Vileišienė, 
Ona Navakaušaitytė, Anielč 
Kindurytė ir Kostas Verneris, 
kurie laikomi suimti, ir moki
niai — Simas Aleksandravičius,

Nežinomi piktadariai—trys
vyrai lapkričio 30 d. 1920 m. 
apsiginklavę vakare atsibastė 
į šarvininkiškės kaimą, pas 
ūkininką Mačioką. Įėję į trio- Viktoras Cečotas, Antanas PA 
bą mandagiai pasakė: Labas 
vakaras ir paklausė, kas esąs 
gaspadorius? šeimininkas at
sistojęs sako: aš. Tuoj vienas 
prišokęs žiburį užpūtė ir tu
rėdamas rankoj apsigniaužęs 
turbut brauningą kirto į žan
dą šeimininkui; tas apsvaigęs 
parkrito ant žemės; gulintį dar 
apdaužė, (jie turėjo elektros j 
lempeles)’. Vienas už durų 
stovėjo, kad niekas laukan ne
išeitų, o du supuolę visus žmo
nes surišo kiek tik ten buvo, 
tik vieną 14 metų amžiaus vai
kiną pasiliko, kuris prievarta, 
grasinant papjaut (pabaugini- 
mui perpjovė peiliu nugarą), 
kad parodytų. katrie geriausi 
arkliai ir vežimas. Pasikinkę 
į vežimą arklius, susikrovė ge
riausius drabužius, audinius, 
patalinę, mėsą apie 10.000 rub
lių osto pinigais ir 1.1. Paga
linus surišę ir tą patį vaikiną, 
nuvažiavo tie plėšikai pas kai
myną, greta gyvenantį ūkinin
ką Kulikaucką, vadinamą Kriš- 
čium. Ten ir visus atėmė 700 
rublių ostais ir 20 dolerių 
Amerikos, kuriuos brolis buvo 
parsiuntęs seseriai dovanų.

Nežinia ką jie toliau būt vei
kę pas Kulikaucką, kad nebūtų 
sutrukdęs šitokis atsitikimas: 
Mat Liepalotuos pas Žvingilą 
šarvinikiškės Endriukaičo še- 
myna su arkliais 'buvo talkoj 
prie kūlimo; tai jie vakare po 
vakarienės čjo namo (o mat 
jie eina per Kriščiaus kiemą), ; 
ir vienas suaugęs vyras pama- < 
tęs stuboj šviesą įėjo į vidų; 

supuolę sumušė jį, o 
kiek pirmiau raitas galima 
tai tą- nepagavo. Tad daiktų iš pietinių* gubernijų, 
patyrę, kad čia viens ’ Bet tas praėjo. Atėjo laikau

‘tuoj sudribo į vežimą ■ kad nebebuvo galima gauti 
ir leidosi bėgti, kiek tik arkliai; svaro duonos ar kvortos pie- 
įkabina ir jšdume nežinia kur no nei už jokius pinigus, o iš- 
su visu grobiu.

Tai tokios pas mus naujie
nos. — Kaimynas.

kula ir Rapolas Aukštuolis, 
sargas Justinas Mačiulis ir tar
naitė Veronika Beiliunaitė, ku
rie nesą tuo tarpu suimti.

—Gyvenimas Vilniuj vis 
brangsta: mėsos svarui moka 
90—100 nik., rūkytos kiaulie
nos sv. — 250 mk., duonos sva
rui — 50 mk.

Anot darbuotojų, pažįstančių 
vietos ekonomines sąlygas, nuo
monės, gyvenimas dar pasun
kėsiąs, nes turtingesni ūkinin
kai, negaudami nieko iš miesto, 
neduoda miestui produktų. Di
desnė gi pusė ūkininkų gyveną 
pusbadžiai. Taip pat nesą ga
limumo gauti duonos iš Len- 
kų.

Kę žmones rašo
Iš laiškų iš Lietuvos.

Gyvenimas Bolševikijoj.

piemuo
]HK»jojo

prajojo,

ORO PAŠTAS LIETUVOJ.

Lietuvos Paštų, Telegrafų ir 
Telefonų Valdyba veda derybas 
su Lietuvių Orlaivių Bendrove 
dėl įvedimo nuo šių metų ko
vo 1 dienos oro pašto linijų: 
tarp Kauno ir Rygos, tarp 
Kauno ir Maskvos ir tarp Kau
no ir Beri i no. Be to busią ve
žiojami ir žmonės, po 6—8 į 
kiekvieną minėtų vietų. Orlai
viai skraidysią kasdien. Į 
Berliną kelione tęsis 4 valan
das, į Maskvą 6 valandas.

VILNIUJE.’

Lenkų endekai Vilniuje jau 
siuntinėja į visas Vilnijos vie
tas savo instruktorių parengti 
sau patogią dirva plebiscitui.

Tie instruktoriai^vartoja se
nus jau sunešiotus melus apie 
Lietuvą. Jieškoma 
rių lietuvių ir gudų, 
surandama.

tačiau ne-

—Lenkų žiniomis Vilniuje 
lenkų teisiami, kaip politiniai 
nusikaltėliai, šie lietuviai: gim
nazijos mokiniai — Juozas 
Jankauskas, Jonas Jankauskas, 
Mykolas Jarušaitis ir Vincas

Vaitkevičius, gimnazijos sekre-

Chlcago,

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,

Rugsėjo 27 išvežė* mus iš 
Vitebsko Ploeko linkui. Molo- 
dečnoj bolševikų valdininkai 
ėmė daryti kratą musų trau
kiny, bet tuo tarpu lenkų la
kūnas numetė iš orlaivio dvi 
bombas greta musų traukinio, 

| tai bolševikai, metę kratą, 
tuojau . išsiuntė mus į Solus, 
pas Lietuvos rubežių. Čia mus 
pasitiko Lietuvos kareiviai. 
Tuojaus išrinkome tris delega
tus ir išsiuntėme pas Lietuvos 
valdžią Vilniun. Kol davė kitą 
traukinį priversti buvome vie
ną naktį nakvoti lauke, nes na
mai ir stotis visai išnaikinti, 
išdeginti karo metu. Belaukda
mi traukinio drauge su karei
viais dainavome dainas iš 
džiaugsmo, kad šiaip taip jau 
išsprūdome iš bolševikų ro
jaus ir kad jau busime tikroje 
savo tėvynėje. Traukinį pada
vė ant rytojaus, spalių 2 d., 
apie 12 valandą dienos. Trau
kiny buvo apie 50 
suskirstė mus pagal 
ir atskirai susodino, 
jau buvome Vilniuj, 
tojails suregistravo,
per karantiną ir išvežė Kau
nan. Kaune iš džiaugsmo net 
apsiverkiau: kur žiuri, visur 
lietuviškai — gatvės, prospek
tai; žmonės visur lietuviška 
šneka, ir tai drąsiai, atvirai, 
pilnu balsu, — nebe taip kaip 
pirmiau kad būdavo lietuvis 
drovėdavos savo kalba prakal
bėti. Iš Kauno grįžau jau tė
viškėn, kame radau dar ir tė
vus sveikus gyvus. Verkėme 
visi iš džiaugsmo ir laimes. 
Nes per šešis su puse metų 
prabūti neapsakomų audrų 
verpetuose ir gyvam likti, juk 
lai

kiečiai, pagalbos. Mes sta
tom krutinės ir kariaujam su 
ginklu prieš lenkus, o tu bro
li, ir visi amerikiečiai, padėkit 
mums kariaut nors su Ame
rikos doleriai, kad butų už ką 
nusipirkt ginklų ir amunicijos, 
bo visi gerai žinot, kad to rei
kia., Su plika kumščiu čie nie
ko nepadarysi. Dar turiu tau, 
brolau, pasakyti, kad mes ir 
vargstame. Butų viskas gera, 
tik užlaikymas prastas, duo
nos mažai duoda ir taip ma
žai maisto; drabužiai prasti, 
o žiemą šalta; kad reikia nak
timis žvalgybos eiti, tai tenka 
labai pašalti ir pavargti. Ale 
mes kęsim ir kovosim, kad 
musų kraštas Lietuva liktų 
laisva nuo ponų lenkų. Juk 
jeigu lenkai pavergtų Lietuvą, 
lai butų mums labai bloga ir 
jus, amerikiečiai, nenorėtumėt 
nei pažiūrėt į savo gimtąją ša
lį. Dėlto sakau, broli, padėk 
mums savo doleriais, tai mums 
lengviau bus supliekti lenkus 
ir atvaduoti savo sostinę Vil
nių.—

AUGINO KŪDIKIUS 63 
METUS.

Daugiau nei 28,000 motinų rar 
šė Borden Company apie stebė
tinas pasekmes aplaikytas mai
tinant savo kūdikius Bonden’s 
Eagle Brand Condensed Milk. 
Jei tamistos kūdikis ne yra svei
ku nuo dabar teikiamo maisto, 
tad turite išmėgint ką Eagle 
Brand gali padaryt.

Šiame Naujienų numeryj ant 
5 puslapio telpa pagarsinimas 
šio tikro kūdikiams maisto. Iš- 
kirpkit kuponą ir pasiuskit Bor
den Companijai, o jus veltui ap- 
laikysit nurodymus kaip penėti 
savo kūdikius su Eagle Brand— 
kartu aplaikysyte Kūdikio Ge
rovei Knygą.

varė lenkus labai toli, o su 
Lietuva padarė taiką ir žada 
užsiregistravusius išvažiuoti lie
tuvius vežti į tėvynę. Atvažia
vau ir aš į Vitebską ir radau 
suorganizuotą ešeloną išvažia
vimui. Užsirašiau ir aš. Bet 
kol išvažiavome, teko prabūti 
beveik visą mėnesį vagonuose 
(nuo rugsėjo 1 iki 271). Vago 
nai buvo gyvuliniai, šalti, po 
35 žmones vagone. Pragyveni
mas tuo laiku Vitebske buvo 
labai brangus: duonos svaras 
300 rub., mėsos svaras 1200 r., 
lašinių svaras 4000 r., pieno 
kvorta 300 r., sviesto svaras 
3500 r.; apdaras taipjau bega
lę brangus: garnitoris nelabai 
geras 100 tūkstančių rublių, 
bet ir tai sunku gauti; čeve- 
rykai 60,000 rub... Bolševikuo
se visi sveiki vyrai ir moterys 
nuo 16 iki >55 metų priversti 
dirbti darbą ten, kur darbo biu
ras pristato, žinoma, kokį kas 
moka, bet jeigu tokio darbo 
nėra, tai bent kokį kitą. 'Apla
mai žmogus gali uždirbti per 
mėnesį iki 6000 rublių ir dar 
gauna 20 svarų duonmilčių ir 
10 sv^rų kitų, geresnių ar 
prastesnių miltų — kartais avi
žinių — tai išviso 30 svarų 
menesiui. Taipjau keletą svarų 
kruopų. Riebalų visai neduo
da. Taigi visa tą, ką duoda, 
galima suvalgyti į 8 dienas, o 
reikia ištekt mėnesiui! Norė
dami ką pirkti žmonės maino 
slapta su kaimiečiais ant pro
duktų visokius daiktus, jei ko
kių turi, kaip tai rublis, laik
rodėlius ir tt. Žodžiu sakant, 
visame bolševikų rojuje žmo
nės grumiasi su didžiausiu sa
vo priešu — Badu. Kas nori 
gauti iš kur nors svarą duo
nos, tai tas atsieina labai bran-

AR MYLI MUZIKA?
BETHOVENO muaikoa kon

servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
Ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; Įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halsted Str. 
Tel.: Boulevard 9244

Tel. Kandolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidtfrmiestyj t 

A8SOCIATION BLDU.
19 So. La Baile St.

Valandos! 9 ryto iki 5 po pietą.
Panediliais iki 8 vakare 

Namų Tel.: Hyds Park 8895

vagonų; 
apskritis 

Vakare 
Ant ry- 
pcrleido

[šio laiško autorius, Vitau- 
tas Lukauskas, gyvenęs Chica- 
goj nuo 1905 metų, 1913 me
tais grįžo Lietuvon ir. karui 
kilus, buvo priimtas, Rusų ka
riuomenėn. Lietuvon sugrįžo 
iš Rusijos 1920 m. spalių mė
nesyj. Apie gyvenimą bolševi
kų Rusuose jis rašo savo bro- ... 
liui Adolfui L. Lukui, Chica-|^iai y sunkiai. Prekyba visai 
goję, šitaip:]

.. .Bolševikų
žiausias žmonių priešas tai ba
das. Nors 18tų metų pradžioj 
dar buvo visa ko, kad ir ne 
visose vietose, bet dar buvo 

parsivežti valgomų

Prancūzai nuteisė vokiečių 
komunistus.

[RENCH LINr
i Compagnie Jenerale* į 

Tranaatlantiąue Baa 
Tieaiiai

New York į Hamburgą 
Dabeltavaia iriabaia laivo 

NIAGARA
Išplauks Uteminke, Kovo 15 d.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
Fronch Line agento.

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Ttl. Central 6890

VaJL: 812 W. 88rd St. Chieago
Tol. Yards 4681.

VlB.............. . ........... . ..... ............ ..................

rašo savo bro-

Rusuose did-

važiuoti negalima niekur. Vi
si profesionalai buvo mobili
zuoti ir priversti dirbti kur bol
ševiku valdininkams —patinka, 
duodami bent % svaro aviži
nės duonos dienai ir bent ke
turias silkes, pusę stiklo alie
jaus ir apie (j svarus suplčku-

dar porų tūkstančių rublių pi
nigais, už kuriuos nieko nega
lima nusipirkti, nes jau tada 
duona kainavo 250 rublių sva
ras. Taip pratarnavau nuo ko
vo mėn. 1918 m. iki 21 sau
sio 1920 m. muzikos skyriuje, 
Vitebske. Tada sužinojęs, kad 
yra Trockio išleistas dekretas, 
kad visi pabėgėliai neteisingai 

Į mobilizuoti gali būti paliuo- 
suoti, tai ir aš padaviau pareiš
kimų, kad irgį, esu pabėgėlis; 
mat bolševikai visus pirmiau 
demobilizuotuosius kareivius 
iš Lietuvos ir kitų kraštų pris
kaitė prie pabėgėlių skyriaus. 
Pasinaudojęs tuo įsakymu, pa- 
siliudsavau, kad išvažiavus Lie
tuvon. Bet buvo visokių klin
čių kaip iš pučiu bolševikų pu
sės, taip ir dėl karo stovio, ir 
išvažiuoti negalėjau nei 1918 
nei 1919.metais. Teko bastytis 
iš vienos vietos j kitą. Gale 
rugpiučio mėnesio 1920 metais 
sužinojau, kad bolševikai nu-

IPAŠPORTAI 
== Kiekvienam lietuviui vaŽiuojan- 
į.7: Čiam Tėvynėn pagelbėsim išgau

ti pašportą į 3 dienas.
Siunčiam pinigus Lietuvon 
telegrafiškai! Parduodame 
laivakortes ant visų portų 

i stačiai į Lietuvą be persė
dimo.

Tūkstančiai lietuvių siunčia pi* 
i nigus ir važiuoja Lietuvon, ko

dėl ne Jus. Rašykit tuoj.
Lith. Travel Bureau, 
136 East 42nd Street, 

New York, N. Y.

didžiausi laime.

[Iš Federuotosios Presos]
Berlinas. — Iš MainZ prane

šama . apie Francijos karinio 
teismo nuteisimą trijų Vokie
tijos komunistų už vedimą pro
pagandos okupuotoje teritori
joje. Komunistas Schilling ta
po nuleistas trims metams ka
lėjimai! už “kurstymą Franci
jos kareivių prie sukilimo”.

ORKESTRĄ—BENĄ

S
 Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS į
1414 So. 4Mh Co.rt I

Cicero, I1L 
fel. Cicero 2115

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland A v.

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 8507..

[ panaikinta visuose miestuose, 
nei už kokius pinigus nieko ne
galima gaut pirkt. Slaptoms, 
žinoma, iš spekuliantų galima 
kai ko gauti, bet užtai kokio

mis kainomis! / Sergantieji ir 
nienkos sveikatos žmonės gau
na iš sociales apsaugos l^ent 
kiek pinigais, bet iš tų pinigų 
negalima pragyvent.

Karcivio laiškas.

Antanui Mačiuliai, Cbicagoj, 
rašo jo brolis, tarnaują Lietu
vos kariuomenėj:

...Kariaujame su lenkais. 
Juk ir jus žinote, kad pik
čiausias musų priešas tai len
kas, vis lenda į Lietuvos žemę, 
kai kiaulė į žirnius. Ale mes 
mislijam su jais apsidirbti, 
tik mums reikia jūsų, ameri-

Moksliškas Susirinkimas
= IR KONCERTAS ======

Chicago Joint Board
Amalgamated Clothing Workers of America 

įvyks

Pėtnyčios vakare, Vasario-Feb. 25tą, 1921
Lygiai 8 vai. '

WICKER PARK HALL;
2040 West North Avė.

WILLIAM Z. FOSTER
Autorius daugelio leidinių ir vadovas pamenamo plieno straiko. 

Kalbės temoje
“Mieriai organizuoto kapitalo link organizuotų darbininkų”

Specialiai prirengtas muzikaMs programas šiam susirinkimui, 
kurį išpildys nariai

Chicago Symphony Orchestra
Vadovaujant

ALEXANDRUI ZUKOVSKIUI.
Inžanga su Unijos knygele arba korta.

—.................. ................................................................ . .... \ . ■ l

KUNIGU DARBAI SENIAU IR DABAR
Paveiksluose

Kunigų “cnatos”
Atsibus

Ketverge, Vasario-Feb. 24, 1921
Mildos svet„ 3138 So. Halsted St.

. (Bridgeport)
Pradžia 7:30 v. v.

Petnyčioj, Vasario-February 25, 1921 
Stančiko svet., 205 E. 115th St.

Baisus paveikslai apie baisius dalykus — bus rodomi pirmą -sykį 
Chicagoje. Visi lietuviai ir lietuvės nepraleiskit šitų paveiksluotų 
prakalbų apie kunigus ir jų griekus. Inžanga tik 25 centai.

Kviečia visus 1 Kp. L. L. F. KOMITETAS.

AMERICAN LINE 
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

NEW YORK - HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaiviai.

MANCHURIA
Išplaukia Kovo 3, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 17.

MINNEKAHDA (naujas) 
Išplauksi Kovo 31. Tiktai 3čia klesa 

Trečįa klesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų.............. $130.00

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearbom St., arba pas vie
tini agentą.

V____________________________________________________________________

Didelis S. Valst. Armijos 
Drabužių Išpardavimas
Kareiviški vasariniai apatiniai marškiniai arba 
kelinės, dabar tiktai 12c
Vyriškos pančiakos visokios mieros /

Kareiviški overolai, 
khaki spalvos f vw

9c
Nauji kareivių skutimui "i 
barzdos šepetukai I Uv

Kareiviški žakietai, mėlyni UUC Vyrams tvirtos ir geros darbi
nės kelinės, 4 Kfi
tiktoi

Audekliniai aulai, 
vertės 50c. Naujos kareivių vilno- 

nes pančiakos vwv

Kareivių pirštinės, 10 1 Of* 
porų už $1.00 IfaU

Kareiviški nuo lietaus apsiauta- 
lai, bargenas; C O C H 
Kaina

Nauji kareviški marškiniai, khaki, didelis barge
nas, dabar parsiduoda po $1.25

Kareiviški čeverykai, blanketai, overkotai marški
niai ir kiti dalykai, kas reikalingi kareivi j ai.

NEPAMIRŠKITE ==
šis išpardavimas yra tik 2 kareivių drapanų krautuvėse.

4330 So. Ashand Avė. —1658 Blue Island Avė.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inksty, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—-ruimas 506. Imkite elevatorią 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
V DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po pietį

European American Bumu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUSAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 8 po pietų.

T. Pullmia 54fll

AKUSERKA 
A. SHUSHG

Taria pat/Tlnią 
aeterą ligosa; rt- 
peetinjgat priiia- 

iigoną fcr kadi- 
M laika ligų.
10929 8. Stata Str. 

Chicagų, m.
«w b (m m « *# «* aa ai m i

!{!■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Didžiausis Knygynas
— TIK !—

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE 
f

Galima gauti visos Knygos. Rei
kalaukite musų Knygų Kataliogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirksite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon nuleisime pigiaus 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu:

J. B. AGLINSKAS, 
3238 So. Halsted St^ 

Chicago, III.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo/sutaisymus, garus, w 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa-* 
sėkmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau- . 
šio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — Jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

~ . ........... "N
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i, atsiimdamos 
gelžkelius, gavotą bilioną(<,ienoi- 
“magaryčioms”.

kovoja prieš darbininkų or-1 Kompanijos, 
ganizacijas ir stengiasi pa- n1r'bYj,’1ia 

ttTHUMMlAN DAILY J,
...... . a a j k įversti dirbtuves atdaromisPublished Daily axcept Sunday by v . „ 
the Llthuanlan Newe Pub. Co., Ine. sapomis .

Tame> “ultimatume” unijų \ Pripažįsta Vilnių 
atstovai sako, kad kapitalis-
tai, šitaip' elgdamiesi, eina ----------
išvien su bolševizmu, kuris Tautų Lygos plebiscito ko- 
nori sugriauti Amerikos misija, kaip praneša kable- 

i Darbo Federaciją. Jeigu,[gramaišKaunožydų“For-
J girdi, darbininkams butų at- verts’ui”, atsisakė rengti ple-1 dien trina delnus ir džiaugia-Į iš kurios buvo paliuosuo 

imta teisė ginti savo reika- biscitą Vilniuje ir Vilniaus s> žiūrėdami į nuteriotąją šlau- 
lus dirbtuvėse pagelba savo srityje. Komisijos didžiu- 
organizacijų, tai jiems ne- ma, susidedanti iš anglų, 
bepaliktų nieko kita, kaip italų ir belgų, pareiškė, kad

“Vilnius yra Lietuvos sosti
nė” ir todėl plebiscitas yra 
bereikalingas.

Už plebiscitą (dagi vei
kiausia po Želigowskio ko
manda) stoja, matyt, tiktai 
franeuzai komisijos nariai, 
bet jie yra mažumoje ir ne
gali nieko padaryt kuomet 
didžiuma jiems nepritaria.

šita žinia yra geriausia, 
kokią lietuviams teko girdė
ti per daugelį mėnesių. Ji 
duoda vilties, kad Vilniaus 
klausimas bus išspręstas 
taip, kaip Lietuva nori. 
Kuomet Tautų Lyga nerems 
lenkų pretenzijų, tai su Že- 
ligowskiu bus nesunku apsi
dirbti.

giau kaip aštuonias valandas 
Internacionalo biuras 

žada daryti atatinkamų šituo 
klausimu žingsnių.

aiškių pastangų įsigalėti Lat
viuose, liesti savo ranka vidu
jinį Latvijos gyvenimą ir dar
bininkų partijai tenai budriai

Skaitytoji! Baisai
Editor P. Grigaitii
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kad policistas Smith neliudys 
taip, kaip to reikalautų San 
Francisco sumokslininkai. To
dėl ant liudininkų suolo jisa 
Sniithą nepastatęs, nors pas-

FRANCIJA. parašai ir buvo pašauktas
Patrlotingieji pelnagaudos. Į kortą.

[IS Federuotosios Presos] Savo tylėjimą — nepasaky- 
BERLINAS. — Francijos lo- inQ hkros teisybės — policis- 

bininkai, kurie karo metu nc-Pas.Smith aiškina tuo, kad bir- 
svietiškai šukavo dėl tariamo-1 ^cho mėnesį, 1917 metais, ji- 
sios vokiečių barbarybės, nti- sai tapo pašauktas į kariuome-

I tas tik liepos įnėn. 1919 mc- 
rinę' Franciją. Džiaugiasi I hiis. Iš kariuomenės aš grį- 
tuo, kad tenai jie turės puikios I ^au liguistas, sako policistas. 
progos susirausti naujų aukso I ^lI() 1° laiko aš šalinausi nuo 

žmonių, kad atgavus prarastą 
sveikatą. Nūdien aš esmi 
sveikas ir pasirengęs daryti 

tei-

[£7i tiretkitaa it ame ekprtufu 
nuomones Redakcija neatsako.]
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Thompsono 
mašina laimėjo

Chicagos miesto rinkimuo
se, kurie įvyko šį utarninką, 
mayoras vėl pergalėjo savo 
oponentus. Svarbiausias lai
mėjimas yra tas, kad balsuo
tojai patvirtino $8,000,000 
bondsų sumanymą, paduotą 
miesto administracijos.

Visi didieji Chicagos laik
raščiai, išskiriant tiktai du 
Hearsto laikraščiu, prieši
nosi tam sumanymui; vie
nok didžiuma balsuotojų 
pritarė jam. Priežastis yra 
tame, kad miesto adminis
tracija turi kiekviename 
precinkte po keletą žmonių, 
apmokamų iš miesto iždo, 
kurie už savo “džiabus” yra 
apsiėmę remti mayoro poli
tiką. Prieš šitą Thompsono 
“mašiną” negali niekas atsi
laikytu

Apie kokius-nors skirtu
mus politikoje šiuose rinki
muose nebuvo beveik jokios 
kalbos.

Amerikos Darbo Federa
cija klysta, įsivaizdindama, 
jogei kapitalistai nusigąs to 
priekaišto, kad jie esą bol
ševikų pagelbininkai. Kada 
kapitalistai mato savo nau
dą, tai jie ne tiktai nesišali- 
na bolševiku, o ir daro biz-i 
nį su jais; imkite, pav. tą 
Californijos kapitalistų kor
poraciją, su Vanderlipu pry- 
šakyje, kuri gavo iš bolševi- 

Įkų valdžios milžiniškų kon
cesijų Sibire. • |

Prieš kapitalistus reikia 
kovot ne stipriais žodžiais, 
o sistematingu darbininkų 
minių organizavimu. Ame
rikos Darbo Federacija te- 
čiaus, nors ir suvienijo gana 
didelį darbininkų skaičių 
ekonominėje dirvoje, bet vi
sai neprisidėjo prie darbi
ninkų organizavimo politi
nei kovai; šitą kovą ji net 
trukdė, kiek galėdama. O 
šiandie tatai duoda blogų 
vaisių.

Ekonominės darbininkų 
organizacijos esti stiprios 
tiktai tuomet, kuomet pra
monė eina gerai. Bet kuo
met darbai apsistoja, tai 
unijos negali daug ko at
siekti; nes tuomet aštriau
sias unijos ginklas, streikas, 
nėra baisus kapitalistams. 
Tokiu laiku darbininkai gali 
pasekmingiau kovot politi
nės kovos įrankiais. Bet tos 
darbininkų minios, kurios 
eina išvien su Amerikos 
Darbo Federacija, nėra pri
sirengusios šitai kovai.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ČEKOSLOVAKIJA. 
Profesinių sąjungų stiprėjimas.

I Iš Federuotosios Presos] 
BERL1NAS. — čeko-Slovaki- 

ją, kaip ir visas kitas Europos 
valstybes, stipriai palietė frak
cinių nesutikimų pasiauba. To 
neveizint, profesinių sąjungų au
gimui šitos frakcinės imtynės 
nepakenkė. Praeitais metais jų 
narių skaičius dvigubai padidė
jo. Kalba eina apie socialistų 
kontroliuojamąsias profesines 
sąjungas, šiandie jos turi dau
giau kaip pusę miliono narių. 
Pav., praeitais metais socialisti
nės profėsinės sąjungos įvairio
se valstybes vietose turėjusios 
698 skyrius, šiemet tų skyrių jo
sios turi net 1,098.

Pačiai socialistų partijai tie 
frakciniai k i virčiai pradžioj da
rė didelio nesmagumo. Iškarto 
partijos darbuotėj pasireiškė 
tam tikras laipsnis netvarkos. 
Kai kur buvusieji draugai stvė
rėsi net fizikinės jėgos. Bet 
taip buvo neilgai, šiandie visa
grįžo į normales vėžes. Dalis 
partijos narių, kurie pradžioj bu
vo nuėję su komunistais, eina 
atgal į partiją. Gi tie, kur liko 
su komunistais, partijoje suiru
tės nebegali kelti. Jie veikia sa
vo partijoje, o socialistai — sa
vo.

Lietuvos pripaži
nimas atidėtas.

Alijantų (talkininkų) val
džių atstovams, susirinku
siems Londono, Lietuva vėl 
įteikė reikalavimą, kad jie 
pripažintų ją “de jure”. Kol- 
kas Lietuvos valdžia yra 
pripažinta tiktai “de facto” 
(kaipo faktinai gyvuojan

Šitas reikalavimas tečiaus 
tapo atidėtas. Alijantų vald
žios dar vis, matoma, laiko
si tos nuomonės, kad turi 
būt išspręstas Vilniaus klau
simas, pirma-negu bus gali
ma galutinai pripažinti Lie
tuvą.

Gązdina 
Bolševizmu.

unijų,

Šimtai milionų 
gelžkeliams.

Senatas Washingtone 
balsavo, kad valstybės iždas 
turi tuojaus išmokėti dalį 
tos sumos, kurią valdžia bu
vo gvarantavusi gelžke
liams, paimdama jų nuosa
vybę į savo rankas karo lai
ku. Ta dalis sudaro apie 
$340,000,0&0 (tris šimtus ke
turiasdešimt milionų dole- 
rių).

Paminėtoji gvarantija bu
vo tokia: valdžia, paimdama 
gelžkelius, prižadėjo kom
panijoms užmokėt tokią su
mą pinigų, kad jos turėtų ne 
mažiaus pelno, kaip paskuti
niais metais prieš karą.

Kadangi gelžkeliai buvo 
labai blogam stovyje, kuo
met valdžia paėmė juos, tai 
jie atnešė valdžiai nuosto
lius, o ne pelną. Valdžiai te
ko tą nuostolį padengti iš 
valstybės iždo « ir dabar ji 
turi dar užmokėti kompani
joms gvarantuotuosius šim
tus milionų dolerių.

Ir be visa to, valdžia jau 
yra įdėjusi apie bilioną do-

nu-

Gauto-

RUSIJA.
Įsteigė bevielinio telefono liniją.

[Iš Federuotosios Presos] 
KOPENHAGEN.

mis iš Maskvos žiniomis, tarybų 
valdžia įsteigusi bevielinio tele
fono liniją 4š Maskvos į Omską, 
Taškentą, Irkutską ir Čitą.

OLANDIJA*.
Siųs komisiją nuteriotiemsicms 

apskričiams tirtų.
[Iš Federuotosios Presos]

AMSTERDAM.— Profesinių 
sąjungų (unijų) Internaciona-

misiją, kuri neužilgio turės 
vvkti i karo melu nuteriotas 
srytis — šieurinėn Franci jon, 
pietų Belgijon, augštesniojon 
Silezijon, Austrijon ir Saaro 
kloniu — tyrinėjimo tikslais. 
Komisija turės ištirti padėtį 
tose—srytyse ir apie tai pra
nešti profesinių sąjungų In
ternacionalo biurui.

Savo darbą komisija pradė
sianti vasario 21 dieną.

Buto,, prafesinių sąjungų In
ternacionalą gavo pasiskundi
mą nuo Vokietijos angliakasių, 
būtent, kad Ruhr klonyj an-

Atstovai 109-ių 
priklausančių Amerikos 
Darbo Federacijai, susirin
ko Washingtone ir nutarė 
paskelbti “ultimatumą” šios 
šalies kapitalistams, kurie leriy į gelžkelių pataisymą, gliakasiai verčiami dirbti dau-

Kone visa šiaurinė Franci- 
ja yra paversta didele griuvė
sių krūva. Gyventojai neturi Į v*suj ką tiktai galiu, kad 
nei reikia^nų padarinių savol^J’y išeitų aikštėn . 

[ūkiams dirbti neigi gyvenamų- e teisybė, anksčiau ar 
jų butų. Reikalinga kas nors H’au> ^ur^s išeiti aikštėn, 
daryti, kad gyventojų vargą 
palengvinus, 
ro noro, visa 
butų sunku.

Kiek laiko 
buvo atvykęs 
Konfederacijos 

Jisai atvyko tuoju tikslu, kad 
pasitarus su Vokietijos orga
nizuotų darbininkų darbuoto
jais apie tinkamą atsleigimą 
karo melu nuteriotų sričių. 
Vokietijos darbininkai mjiehi 
noru sutiko. Pažadėta dagi pa
siųsti tonai reikiamą skaičių 
darbininkų, kad greičiau dar
bas butų galima atlikti. Dabar

Ir jeigu butų go
tai padaryti ne- 

Bct...
atgal į Berliną 
Francijos Darbo 

prezidentas.

pelnagudos • šito nei nenori. 
Mat, jeigu bus pristatyta kiek 
reikia darbininkų ir medžiagų, 
tuomet tie pelnagaudos nega
lės pasipinigautų. Jie tyčia 
vilkinusi su nuteriotųjų sričių 
atsteigimo darbu, kad tuo dar 
labiau varginus gyventojus. 
Kada tenai stokojo ir reikia
mų darbininkų ir medžiagų, 
lai pelnagaudoins lengva imti 
už
tik tinkama.

Francijos, Vokietijos ir kitų 
gretimųjų valstybių darbinin
kai delei to ruošiasi pradėti 
didelę kampaniją, kad nutrau* 
kus tiems patriotingiems pel- 
nagaudoms maskas.

savo “patarnavimą” kiek

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
1

Dar vienas policistas sako, kad 
Mooney buvo nuteistas 

nėteisingai.
[Iš Federuotosios Presos]

SEATTLE. — Dar vienas 
San Francisco policistas, kurį 
buvusis apskrities prokuroras 
Fickertas neprileido sakyti 
teisybę, dabar pasakė ją. Tai 

W. Smith. Jisai po 
liudija, kad Tanias

Richard 
prisieka 
Mooney 
teisti neteisingai.

Smith’o liudijimą, kaip kad 
jis išdėstomas affidavite, visą 
išspausdino vietos darbininkų 
laikraštis, Seatle- Union Re- 
cord. Tą liudymą laikraščiui 
pristatė šio miesto Centralinės 
Tarybos sekretorius, James A.

ir

Tai jau antras policistas, 
kuris liudija, kad Tanias Moo- 
ney ir jo draugai buvo teisia
mi remianties klastuotais do
kumentais bei laidymais. Pir
mesni policistas, kuris tai pa
sakė, buvo Draper Iland. Jo 
liudymas musų skaitytojams 
jau žinomas.

Policisto Smith’o liudymas 
yra sekamas:

Preparedness parodos dieną, 
liepos 22, 1916 metais, kone 
tuo pačiu laiku, kai ant Mar
kei gatvės įvyko didžioji dks- 
pliozija, policistas Smlithas 
Tanią Mooney ir jb žmona Ru
na Mooney matęs ant Eilcr 
triobesio. Tą patį liudijo ir 
kaltinamieji, bot jų ir jų liu
dininkų priparodymų apskri
ties prokuroras Fickertas, ku
ris vedė bylą, nepaisė. Turė
damas pakankamai tokių liu
dininkų, kaip gyvulių pirklys 
()xmanhs ir MacDonaldas, jisai 
pasirūpino tuo, kad du San 
Francisco darbininkų darbuo
tojai butų rasti kaltais ir nu
teisti.

Bet jau tuomet 
prokuroras Fickert

ve-

Politikieriai nenusigąstą.
Į [IS Federuotosios Presos^

MINNEAPOLIS. —x Šiaurines 
Dakolos politikieriai, kurie ant 
žut-but ryžasi padėti po savo 
kalniu Nonpartisan lygą, vis 
dar nenusigąstą. Didžiausio 
piktumo jiems daro tos lygos 
kontroliuojamasai bankas — 
Bank of North Dakota. Tan 
Ijankan yra sudėta ytin dide- 

| lės sumos ūkininkų ir miestų 
fondų pinigų. Del pirmųjų 
politikieriai nepaisą. Jiems 
ištraukti iš banko miestų fon
dus. Bet iki šiol jų pastan
gos bergždžios. Pradėję, in- 
trygas jie tikrenybėj pakenkė 
ne šiaurinės Dakotos bankui, 
bet visai eilei mažesniųjų ban
kų, daugiausia pačių politikie
rių — republikonų ir demokra
tų — kontroliuojamųjų. Dau
giau kaip dvidešimt tokių ban
kų jau uždarė savo duris — 
subankrutijo. Jeigu tos intry- 
gos nesiliaus, galimas daiktas, 
kad politikieriai turės palaidoti 
mažiausia kokį šimtą savo ša
lininkais kontroliuojamų ban
kų. Bet ar tai, ar jie savo tiks
lo atsieks — abejotina, šiau
rines Dakotos bankas yra vie
nintelis didelis1 ir gerai pasi
laikantis visoje valstijoje ban
kas.

Latvių s.-dem. partija jau 
gerokai išaugusi. Suvažįavime 
dalyvavo 140 atstovų nuo 96 
organizacijų, kuriose skaito
ma 6723 nariai.

Buvo laukiama atvažiuojant 
svečių iš estų, lietuvių, suo
mių ir lenkų socialistų parti
jų. Teatvažiavo Lietuvos s.-d. 
partijos atstovas d r.
Bulaitis ir žodžiu 
draugus latvius. Kiti 
pasveikinimus raštu.

Sunkiomis sąlygomis tenka 
Latvių socialdemokratams vyk
dyt savo darbą. Reikia vesti 
aštri kova »su buržuazinėmis 
partijomis, reikia tvirtinti or
ganizacijas, plėsti kultūros dar
bas naujai besikuriančio gy
venimo sąlygose. Suvažiavi
me atstovai darė pranešimų iš 
visų darbininkų gyvenimo ša
kų, — politikos, partijos darbo 
ir kooperacijos. Iš jų matyt, 
kad judėjimas auga, stiprėja, 
viena po kitos užtaiso spragas. 
Darbininkų gyvenimui besi
plečiant, kartais partijai trūks
ta jėgų, jaučiama literatūros 
stoka, kai kurie svarbus klau
simai dar nėra iš partijos šli
aukę. atsakymo. Bet suvažia- 

vimas drąsiai žiuri ateiti n.
Organizuotų darbininkų gy

venime reiškiasi Latviuose dvi 
srovi: už komunistus ir prieš 
comunistus, kitaip sakant, u 
Maskvą ir prieš Maskvą. Su 
coniunistais veda aštrią kovą 
Vidaus R. ministerija, komu-1 
nislai skaitosi nelegalė partija 
ir todėl jų veikimas sunkiau1 
apibudinti ir pasverti jų įtaką 
miniose. Socialdemokratai vei
du legaliai, vadinasi, ir jų gy
venimas aikštėje.

bu- 
da-

nes
ku-
tu-

Rems savo dienraštį.
[Iš Federuotosios Presos]

Great Falls, Mont. — Mon
tana valstijos Darbo Federaci
jos metine konvencija vienbal
siai nutarė uždėti ant virs 40,- 
000 Federacijos narių 25c. 
nepaprastos mokesties parėmi
mui Butte Daily Bulletin,, ofi- 
cialinio Federacijos organo. 
Taipjau priimta reikalavimas 
atnaujinti pirklybą su Rusija 
ir pripažinti Arijos respubliką.

Užuojautos streikas.
[Iš Federuotosios Presos]

Ncwark, N. J. — Išsiuvi no
toj os mašinomis, nares šešto 
lokalo llnternacional Ladies 
Garment Workers, sustreikavo 
parėmimui streikuoj ančių j ų 
narių lokalo 66 Ne\V Yorkc. 
Ndw Yorko fabrikantai savo 
darbus siunčia į Iludson pa
vietą.

čias! trys srovės. Tie skirtu
mai pauškėjo, svarstant sen
ikių klausimus su komunis

tais ir valdžia. Su komunis
tais Latvių s.-d. kovoja gana 
aštriai. Tarp abiejų partijų 
išvesta ir užlaikoma aiški de
markacijos linija. Sakysim, 
socialdemokratuose buvo atsiti
kimų, kad pašalinta iš partijos 
už tai, kad kai kurie narių 
per rinkimus sutiko dalyvauti 
komunistų sąrašuose, arba su
teikė jiems žinių iš partijos 
gyvenimo.

Klausimu ar reikia s.-d. da
lyvauti valdžioje, suvažiavimas 
susiskirstė į tris sroves. Deši
nieji stovi už tai, kad dalyvau
tų; kairieji yra griežtai daly
vavimui priešingi; centras 
skaito galimu dalyvaut tik tam 
tikrais atsitikimais, kai. šaky- 
sim, Bcrmonto avantiūros me
lu. Viršų paėmė centro nusi
statymas; už jo rezoliuciją bal-

Latvijos Sociald^mo^. 
kratų kongresas

Gruodžio 19—21 dieną p. m. 
įvyko Rygoj šeštas Latvijos 
socialdemojkratų kongresas. 
Tai yra žymiausia partijos gy- 

j venimo apsireiškimas. Karas 
buvo sutrukdęs darbininkų 
partijos augimą, buvo 
išardęs organizacijas, buvo į 
visas puses išblaškęs pačius
darbininkus. Dabar, namo
grįžę, spėjo gerai apsitvarkyti.

Pasikeitė politinio gyvenimo 
sąlygos palyginus su tomis, 
kuriose teko veikti prieš karą. 
Susikūrė Latvijos valstybė, 
kasdienine klasių kova turi 
vystytis tos naujos valstybės 
rybose. Į Latvių darbininkų 
judėjimą daro įtakos ir užsie
nio politika. Latvija stengia- 
is išlaikyti politinę nepriklau
somybę, bet pavojaus jai už-

apskrities tenka perdėm. Tie patys kai- 
suuodęs, mynai iš Rylų — rusai daro

džioje dalyvavimo priešinin
kus.

Yra partijoj skirtumų ir že
mės reformos klausimu. De
šinioji grupė stovi už tai, kad 
dvarai butų išdalinti privačion 
nuosavybėn; jie palaiko 
priimtą įstatymą.

Skirtumai pasirodė 
•rnacionalo klausiniu.

žiavime 'buvo svarstoma, prie 
kurio dėtis, — prie trečiojo 
komunistų, prie antrojo im
perialistų, ar prie naujai dabar 
bekuriamo, kuris paskirta su
šaukti Vienoj. Nutarta dėtis 
prie to naujojo, revoliucinių 
socialdemokratų.

Centro Komiteto rinkimai 
davė to paties krypsnio žmo
nes, ką ir buvę iki šiol.

[“Socialdemokratas”] A. J.

Seimo

ir In-

Redakcijos Atsakymai.
Roselando S. S. M. Ratelio 

Senajai Valdybai. - Viena, Bi
jūnėlis jau 35 numeryj padarė 
pataisymą, kad ne “daugelis”, 
bet tik kai kurie nepaten
kinti. Antra, jūsų (pirminin
ko ir pro t. raštininko) pavar 
dės po atsakymu Bijūnėliui 
viena ranka rašytos, o “kry
želio” nė prie vienos pavardės 
nėra...

Visi atsimenu, kad praeitą 
žiemą kapitalistinė spauda 
spausdino ilgus straipsnius apie 
grūmojantį badą kuro. Diena 
iš dienos apie tai rašyta ir duo
ta “išmintingų patarimų” 
tent tokių: “Pirkite anglis 
bar!”

Ir žmonės pirko. Pirko, 
bijojo, kad “gali pritrukti 
ro”, kuris tokiame atvėjy 
rėsią dar labiau pabrangti.

Nieko panašaus, kas sakyta 
kapitalistinėj spaudoj, betgi 
nebuvo. Didieji kasyklų vieš
pačiai kuro turėjo tięk pat, 
kaip ir visada. Kasyklos bu
vo užverstos kuru. Jau ir 
tuomet tarp eilučių buvo gali
ma įskaityti, kad kuro esama, 
tik “stokuoja vagonų”... Tai
gi, kas norėjo ir galėjo su
prasti, ir tuomet turėjo pro
gos sumatyti, kad kapitalisti- 

I nėj spaudoj varomoji agitaci
ja turi visai kitą tikslą.

Dabar apie tai nėra jokios 
abejonės. Dabar pasirodo, jo
gei toji agitacija buvo varo
ma tik tuoju tikslu, kad ka
syklų viešpačiai galėtų pasi
naudoti gera proga. Ta proga, 
kurią žmonės pratę 'vadinti 
profiteriavimu, gaudymu pel
nų. Praeitą žiemą visų reik
menų kainos buvo pasiekusios 
čiukuro. To čiukuro buvo pa
siekusios ir kainos kurui. Ka
syklų baronai aiškiai sumatė, 
kad ilgai šitaip būti negales. 
Kada nors kainos turės nupulti.

Vadinas, kasyklų viešpa
čiams reikėjo kas hors daryti, 
kad pasinaudojus proga, ir jie 
pasinaudojo. Jie pasisamdė 
stipriausią šioje šalyje žinių 
agentiją — Associated lY’ess. 
los agentijos pagalba kasyklų 
viešpačiai atsiekė ko norėjo 
atsiekti. Kada kalbamoji ži
nių agentija ėmė siuntinėti 
laikraščiams ilgus straipsnius 
apie “grūmojantį badą kuro”, 
žmonės subruzdo. Trumpu 
laiku kasyklų viešpačiai pasi
darė negirdėtų pelnų. Supran
tama, dalį tų pelnų jie nepa- 
skupėjo suteikti ir savo nuo
lankiai tarnaitei — kapitalis
tinei spaudai. Kiek tikrai ga-1 
vo kalbamoji žinių agentija, 
iki šiol nieks, be pačių tos 
agentijos šulų, nežino. Bet 
kify< išleista spaudai, puse lu
ini hpie tai jau prasitarta Wa- 
shingtone. Toji agitacija ka
syklų viešpačiams kainavusi 
apie pusę miliono dolerių.

Delei kasyklų viešpačių agi
tacijos nūdien imta kalbėti ir 
kongreso priemenyse. Bet, kaip 
ir visuomet, iš tų šiaudų ne
bus grudų. Nė kasyklų vieš
pačiai nė parsidavusios jiems 
žinių agentijos bei spauda nu
bausti nebus. — K. P—vis.

Kazimieras Gug«»s 
advokatas

vteol(ltu<reikatuA. kaįs Krirrnna*<ik«O''. b 
C-iįp ir civilUkuost t»umaos». Darė

/UakiM UokamanttM ir popitrat*

Ufu«A.
liti I. flaltt'd !h
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Tel. Drover 1310

alieeito OflMal i 

<171. Beirtam t* 
1111-11 Unlty Bldg.

Central 4415, I

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 Kast Washington St. 

Mareliai! Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Are. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
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3261 S'o. Halsted St., Chicafo, UI.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
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ASHLAND AUDITORIUM
(C A R M E N ’ S H A L L)

Puikiausia darbininkų svetainė
Van Buren St. ir Ashland Blvd.

Pradžia 4 vai. po pietų

Po koncertui linksmus šokiai.
Orkestrą — 10 muzikantu.

Šitie visi artistai ir artistės, kuriu čia fotografijos telpa, dalyvauja “Nau
jienų” koncerte. Apart šių dar bus daug kitų, kurių fotografijų neturė
jome.
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HAUSIEHOS kovoja prieš darbininkų or-l Kompanijos, 
< Iganizacijas ir stengiasi pa- 
rTlversti dirbtuyes “atdaromis 

Published Daily ®xcept Sunday by I v . , 
the Llthuanian Newa Pub. Co., Ine. SapomiS .

Tame “ultimatume” unijų 
atstovai sako, kad kapitalis
tai, šitaip elgdamiesi, eina, 
išvien su bolševizmu, kuris 
nori sugriauti Amerikos 
Darbo Federaciją. Jeigu, 
girdi, darbininkams butų at
imta teisė ginti savo reika
lus dirbtuvėse pagelba savo 
organizacijų, tai jiems ne
bepaliktų nieko kita, kaip

Editor P. Grigaitis

1789 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506 
Canal 576

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcago. 
$8.00 per year in Chicago. 

8c per copy. 
Entered as Second ClasB Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant | tiktai pulti į glėbį tiem^ ele- 
nedėldietnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,.
m. — Du Telefonaii Canal 1506 tr ką Sugriauti.
Canal 576. 1 \
____________________________ _J Amerikos Darbo Federa- 

UfaiMkomoji Kaina:_ cija klysta, įsivaizdindama,
C MXm’ ~ P**tui_______ U-TO jogei kapitalistai nusigąs to

th£ ‘" ~ b65 priekaišto, kad jie esą bol-
Dviem mėnesiams---------------—1.75 ševikų pagelbininkai. Kada

kapitalistai mato savo nau
dą, tai jie ne tiktai nesišali- 
na bolševikų*, o ir daro biz
nį su jais; imkite, pav. tą 
Californijos kapitalistų kor
poraciją, su Vanderlipu pry- 
šakyje, kuri gavo iš bolševi- 

Į kų valdžios milžiniškų kon
cesijų Sibiru.

Prieš kapitalistus reikia 
kovot ne stipriais žodžiais, 
o sistematingu darbininkų 
minių organizavimu. Ame
rikos Darbo Federacija te
čiaus, nors ir suvienijo gana 
didelį darbininkų skaičių 
ekonominėje dirvoje, bet vi
sai neprisidėjo prie darbi
ninkų organizavimo politi
nei kovai; šitą kovą ji net 
trukdė, kiek galėdama. O 
šiandie tatai duoda blogų 
vaisių.

Ekonominės darbininkų 
organizacijos esti stiprios 
tiktai tuomet, kuomet pra
monė eina gerai. Bet kuo
met darbai apsistoja, tai 
unijos negali daug ko at
siekti; nes tuomet aštriau
sias unijos ginklas, streikas, 
nėra baisus kapitalistams. 
Tokiu laiku darbininkai gali 
pasekmingiau kovot politi
nės kovos įrankiais. Bet tos 
darbininkų minios, kurios 
eina išvien su Amerikos 
Darbo Federacija, nėra pri
sirengusios šitai kovai.

mentams, kurie geidžia vis-

i, atsiimdamos 
gelžkelius, gavo tą bilioną 
“magaryčioms”.

Pripažįsta Vilnių 
Lietuvai?

ginu kaip aštuonias valandas kad policistas Smith neliudys 
dienoj. Internacionalo biuras | taip, kaip to reikalautų San 
žada daryti atatinkamų šituo 
klausimu žingsnių.

V oiiuun m4n estui ,,   
Chicagoje — per nešiotojau 

Viena kopija______________ - 08
Savaitei — ■ ... . t- . ..........  18
Mėnesiui...............      75

Suvienytose ValeHJoee ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ......  — $7.00
Pusei metų.... ...... ....................
Trims mėnesiams ........... ........
Dviem mėnesiams „ , 
Vienam mėnesiui ........ .........

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ____     $8.0('
Pusei metų ...........   ..... 4.5C
Trims mėnesiams _______  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Thompsono 
mašina laimeio

4.00
2.00
1.00

.75

Tautų Lygos plebiscito ko- 
I misija, kaip praneša kable- 
grama iš Kauno žydų “For- 
verts’ui”, atsisakė rengti ple
biscitą Vilniuje ir Vilniaus 
srityje. Komisijos didžiu
ma, susidedanti iš anglų, 
italų ir belgų, pareiškė, kad 
“Vilnius yra Lietuvos sosti-j 
nė” ir todėl plebiscitas yra 
bereikalingas. i

i Už plebiscitą (dagi vei
kiausia po Želigowskio ko
manda) stoja, matyt, tiktai 
francuzai komisijos nariai, 
bet jie yra mažumoje ir ne
gali nieko padaryt kuomet 
didžiuma jiems nepritaria.

Šita žinia yra geriausia, 
kokią lietuviams teko girdė
ti per daugelį mėnesių. Ji 
duoda vilties, kad Vilniaus 
klausimas bus išspręstas 
taip, kaip Lietuva nori. 
Kuomet Tautų Lyga nerems 
lenkų pretenzijų, tai su Že- 
ligovvskiu bus nesunku apsi
dirbti.

FRANCIJA.
Patriotingieji pelnagaudos.

[Iš Federuotosios Presos]

BERLINAS. — Franci jos lo- 
bininkai, kurie karo metu ne
svietiškai šukavo dėl tariamo
sios vokiečių barbarybės, nū
dien trina delnus ir džiaugia
si žiūrėdami į nuteriotąją šiau
rinę' Franci ją. Džiaugiasi 
tuo, kad tenai jie turės puikios 
progos susirausti naujų aukso

Kone visa šiaurine Franci- 
ja yra paversta didele griuvė
sių krūva. Gyventojai neturi 
nei reikiabių padarinių savo 
ūkiams dirbti neigi gyvenamų
jų butų. Reikalinga kas nors 
daryti, kad gyventojų vargą

Ir jeigu butų go
tai padaryti ne- 

Bet...
atgal į Berliną 
Fra riti jos Darbo

ro noro, visa 
butų sunku.

Kiek laiko 
buvo atvykęs 
Konfederacijos prezidentas.
Jisai atvyko tuoju tikslu, kad 
pasitarus su Vokietijos orga
nizuotų darbininkų darbuoto
jais apie tinkamą atsteigimą 
karo melu nuteriotų sričių. 
Vokietijos darbininkai mjiehi 
noru sutiko. Pažadėta dagi pa
siųsti tenai reikiamą skaičių 
darbininkų, kad greičiau dar
bas butų galima atlikti. Dabar

aiškių pastangų įsigalėti Lat
viuose, liesti savo ranka vidu
jinį Latvijos gyvenimą ir dar
bininkų partijai tenai budriai

Skaitytoju Balsui
nepastatęs, nors pas- 
ir buvo pašauktas į

tylėjimą — nepasaky-

Francisco sąmokslininkai. To
dėl ant liudininkų suolo jisai 
Smitlią 
tarasai 
kortą.

Savo
mą tikros teisybės — policis- 
tas Smith aiškina tuo, kad bir
želio ifiėnesį, 1917 metais, ji
sai tapo pašauktas į kariuome
nę, iš kurios buvo paliuosuo- 
tas tik liepos men. 1919 me
tais. *Iš kariuomenės aš grį
žau liguistas*, sako policistas. 
“Nuo to laiko aš šalinausi nuo 
žmonių, kad atgavus prarastą 
sveikatą. Nūdien aš esmi 
sveikas ir pasirengęs daryti 
visa, ką tiktai galiu, kack 
sybe išeitų aikštėn”.

Ta teisybė, anksčiau ar 
liau, turės išeiti aikštėn.

[l/i tineikitaa itame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.]

NUOLANKI KAPITALISTŲ 
TARNAITE.

Visi

tei-

A. Ja- 
sveikino 
atsiuntė

Chicagos miesto rinkimuo
se, kurie įvyko šį utarninką, 
mayoras vėl pergalėjo savo 
oponentus. Svarbiausias lai
mėjimas yra tas, kad balsuo
tojai patvirtino $8,000,000 
bondsų sumanymą, paduotą 
miesto administracijos.

Visi didieji Chicagos laik
raščiai, išskiriant tiktai du 
Hearsto laikraščiu, prieši
nosi tam sumanymui; vie
nok didžiuma balsuotojų 
pritarė jam. Priežastis yra 
tame, kad miesto adminis
tracija turi kiekviename 
precinkte po keletą žmonių, 
apmokamų iš miesto iždo, 
kurie už savo “džiabus” yra 
apsiėmę remti mayoro poli
tiką. Prieš šitą Thompsono 
“mašiną” negali niekas atsi
laikyti.

Apie kokius-nors skirtu
mus politikoje šiuose rinki
muose nebuvo beveik jokios 
kalbos.

Šimtai milionų 
gelžkeliams.

Lietuvos pripaži
nimas atidėtas.

Alijantų (talkininkų) val
džių atstovams, susirinku
siems Londono, Lietuva vėl 
įteikė reikalavimą, kad jie 
pripažintų ją “de jure”. Kol- 
kas Lietuvos valdžia yra 
pripažinta tiktai “de facto” 
(kajpo faktinai gyvuojau

Šitas reikalavimas tečiaus 
tapo atidėtas. Alijantų vald
žios dar vis, matoma, laiko
si tos nuomonės, kad turi 
būt išspręstas Vilniaus klau
simas, pirma Jiegu bus gali
ma galutinai pripažinti Lie
tuvą.

Gązdina 
Bolševizmu.

unijų,Atstovai 109-ių 
priklausančių Amerikos 
Darbo Federacijai, susirin
ko Washingtone ir nutarė 
paskelbti “ultimatumą” šios
šalies kapitalistams, kurie lerių į gelžkelių pataisymą.

nu-Senatas \Washingtone 
balsavo, kad valstybės iždas 
turi tuojaus išmokėti dalį 
tos sumos, kurią valdžia bu
vo gvarantavusi gelžke- 
liams, paimdama jų nuosa
vybę į savo rankas karo lai
ku. Ta dalis sudaro apie 
$340,000,050 (tris šimtus ke
turiasdešimt milionų dole
rių).

Paminėtoji gvarantija bu
vo tokia: valdžia, paimdama 
gelžkelius, prižadėjo kom
panijoms užmokėt tokią su
mą pinigų, kad jos turėtų ne 
mažiaus pelno, kaip paskuti
niais metais prieš karą.

Kadangi gelžkeliai buvo 
labai blogam stovyje, kuo
met valdžia paėmė juos, tai 
jie atnešė valdžiai nuosto
lius, o ne pelną. Valdžiai te
ko tą nuostolį padengti iš 
valstybės iždo * ir dabar ji 
turi dar užmokėti kompani
joms gvarantuotuosius šim
tus milionų dolerių.

Ir be visa to, valdžia jau 
yra įdėjusi apie bilioną do-

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ČEKO SLOVAKIJA. 
Profesinių, sąjungų stiprėjimas.

| Iš Federuotosios Presos]
BERLINAS. — Čeko-Slovaki- 

ją, kaip ir visas kitas Europos 
valstybes, stipriai palietė frak
cinių nesutikimų pasiauba. To 
neveizint, profesinių sąjungų au
gimui šitos frakcinės imtynės 
nepakenkė. Praeitais metais jų 
narių skaičius dvigubai padidė
jo. Kalba eina apie socialistų 
kontroliuojamąsias profesines 
sąjungas, šiandie jos turi dau
giau kaip pusę miliono narių. 
Pav., praeitais metais socialisti
nės profėsinės sąjungos įvairio 
se valstybes vietose turėjusios 
698 skyrius. Šiemet tų skyrių jo
sios turi net 1,098.

Pačiai socialistų partijai tie 
frakciniai kivirčiai pradžioj da
rė didelio nesmagumo. Iškarto 
partijos darbuotėj pasireiškė 
tam tikras laipsnis netvarkos. 
Kai kur buvusieji draugai stvė
rėsi net fizikinės jėgos. Bet 
taip buvo neilgai, šiandie visa 
grįžo į normales vėžes. Dalis 
partijos narių, kurie pradžioj bu
vo nuėję su komunistais, eiha 
atgal į partiją. Gi tie, kur liko 
su komunistais, partijoje suiru
tės nebegali kelti. Jie veikia sa
vo partijoje, o socialistai — sa
vo.

pelnagudos • šito nei nenori. 
Mat, jeigu bus pristatyta kiek 
reikia darbininkų ir medžiagų, 
tuomet tie pelnagaudos nega
lės pasipinigautų. Jie tyčia 
vilkinasi su nuteriotųjų sričių 
atsteigimo darbu, kad tuo dar 
labiau varginus gyventojus. 
Kada tenai stokojo ir reikia
mų darbininkų ir medžiagų, 
lai pelnagaudoins lengva imti 
už savo “patarnavimą” kiek 
tik tinkama.

Fra nei jos, Vokietijos ir kitų 
gretimųjų valstybių darbinin
kai delei to ruošiasi pradėti 
didelę kampaniją, kad nutraib* 
kus tiems patriotingiems pel
ną ga u d o m s maskas.

i Politikieriai nenusigąstą.
I [Iš Federuotosios Presos^

MINNEAPOLIS. —s šiaurinės 
Dakotos politikieriai, kurie ant 
žut-but ryžasi padėti po savo 
kulnių Nonpartisan lygą, vis 
dar nenusigąstą. Didžiausio 

[piktumo jiems daro tos lygos 
kontroliuojamasai bankas — 
Bank of North Dakota. Tan 
Ijankan yra sudėta ytin dide
lės sumos ūkininkų ir miestų 
fondų pinigų. Del pirmųjų 
politikieriai nepaisą. Jiems 
ištraukti iš banko miestų fon
dus. Bet iki šiol jų pastan
gos bergždžios. Pradėję in- 
trygas jie tikrenybėj pakenkė 
ne Šiaurinės Dakotos bankui, 
bet visai eilei mažesniųjų ban
kų, daugiausia pačių politikie
rių — republikonų ir demokra
tų — kontroliuojamųjų. Dau
giau kaip dvidešimt tokių ban
kų jau uždaęė savo duris — 
subankrutijo. Jeigu tos intry- 
gos nesiliaus, galimas daiktas, 
kad politikieriai turės palaidoti 
mažiausia kokį šimtą savo ša
lininkais konTroliuojamų ban
kų. Bet ar tai, ar jie savo tiks
lo atsieks — abejotina, šiau
rinės Dakotos bankas yra vie
nintelis didelis ir gerai pasi
laikantis visoje valstijoje ban
kas.

Latvių s.-dem. partija, jau 
gerokai išaugusi. Suvažįavime 
dalyvavo 140 atstovų nuo 96 
organizacijų, kuriose skaito
ma 6723 nariai.

Buvo laukiama atvažiuojant 
svečių iš estų, lietuvių, suo
mių ir lenkų socialistų parti
jų. Teatvažiavo Lietuvos s.-d. 
partijos atstovas dr.
Bulaitis ir žodžiu 
draugus latvius. Kiti 
pasveikiniimus raštu.

Sunkiomis sąlygomis tenka 
Laivių socialdemokratams vyk
dyt savo darbą. Reikia vesti 
aštri kova .su buržuazinėmis 
partijomis, reikia tvirtinti or
ganizacijas, plėsti kultūros dar
bas naujai besikuriančio gy
venimo sąlygose. Suvažiavi
me atstovai darė pranešimų iš 
visų darbininkų gyvenimo ša
kų, — politikos, partijos darbo 
ir kooperacijos. Iš jų matyt, 
kad judėjimas auga, stiprėja, 
viena po kitos užtaiso spragas. 
Darbininkų gyvenimui besi
plečiant, kartais partijai trūks
ta jėgų, jaučiama literatūros 
stoka, kai kurie svarbus klau
simai dar nėra iš partijos su
laukę atsakymo. Bet suvažia
vimas drąsiai žiuri ateitin.

Organizuotų darbininkų gy
venime reiškiasi Latviuose dvi 
srovi: už komunistus ir prieš 
komunistus, kitaip sakant, ir 
Maskvą ir prieš Maskvą. Su 
komunistais veda aštrią kovą 
Vidaus R. ministerija, komu
nistai skaitosi nelegalė partija 
ir todėl jų veikimas sunkiau 
apibudinti ir pasverti jų įtaką 
miniose. Socialdemokratai vei
kia legaliai, vadinasi, ir jų gy
venimas aikštėje.

bu- 
da-

nes
ku-
tu-

Gauto-

RUSIJA.
Įsteigė bevielinio telefono liniją.

[Iš Federuotosios Presos]
KOPENHAGEN.

mis iš Maskvos žiniomis, tarybų 
valdžia įsteigusi bevielinio tele
fono liniją 4š Maskvos į Omską, 
Taškentą, Irkutską ir Čitą.

OLANDIJA*.
Siųs komisiją nuteriotiemsiems 

apskričiams tirtų.
[Iš Federuotosios Prfcsos]

AMSTERDAM.— Profesinių 
sąjungų (unijų) Internaciona
le valdyba paskyrė specialę ko
misiją, kuri neužilgio turės 
vvkti i karo metu nuteriotas 
srytis — šieurinėn Francijon, 
pietų Belgijon, augštesniojon 
Silezijon, Austrijon ir Saaro 
kloniu — tyrinėjimo tikslais. 
Komisija turės ištirti padėtį 
tose—srytyse ir apie tai pra
nešti profesinių sąjungų In
ternacionalo biurui.

Savo darbą komisija pradė
sianti vasario 21 dieną.

Belo, prafesinių sąjungų In- 
ternacionals gavo pasiskundi
mą nuo Vokietijos angliakasių, 
būtent, kad Ruhr 
gliakasiai verčiami

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
I

Dar vienas policistas sako, kad 
Mooney buvo nuteistas 

neteisingai.
[Iš Federuotosios Presos]

SEATTLE. — Dar vienas 
San Francisco policistas, kurį 
buvusis apskrities prokuroras 
Fickertas neprileido sakyti 
teisybę, dabar pasakė ją. Tai 
Richard W. Smith. Jisai po 
prisieka liudija, kad Tanias 
Mooney ir Billings buvo nu
teisti neteisingai.

Smith’o liudijimą, kaip kad 
jis išdėstomas affidavite, visą 
išspausdino vietos darbininkų 
laikraštis, Seatle- Unioti Re- 
cord. Tą liudymą laikraščiui 
pristato šio miesto Centralincs 
Tarybos sekretorius, James A. 
Duncan.

Tai jau antras policistas, 
kuris liudija, kad Tanias Moo
ney ir jo draugai buvo teisia
mi remianties klastuotais do
kumentais bei liudymais. Pir- 
masai policistas, kuris tai pa
sakė, buvo Draper Iland. Jo 
liiidymas musų skaitytojams 
jau žinomas.

Policisto Smith’o liudymas 
yra sekamas:

Prcparedness parodos dieną, 
liepos 22, 1916 metais, kone 
tuo pačiu laiku, kai ant Mar
kei gatvės įvyko didžioji dks- 
pliozija, policistas Srriithas 
Tanią Mooney ir jb žmona Ke
na Mooney matęs ant Eilfer 
triobėsio. Tą patį liudijo ir 
kaltinamieji, bet jų ir jų liu
dininkų priparodymų apskri
ties prokuroras Fickertas, ku
ris vedė bylą, nepaisė. Turė
damas pakankamai tokių liu
dininkų, kaip gyvulių pirklys 
Oxmanhs ir MacDonaldas, jisai 
pasirūpino tuo, kad du San 
Francisco darbininkų darbuo
tojai butų rasti kaltais ir nu
teisti.

Bet jau tuomet apskrities tenka perdėm. Tie patys kai- 
prokuroras Fickert suuodęs, mynai iš Rytų — rusai daro

Rems savo dienraštį.
[Iš Federuotosios Presos]

Great Falls, Mont. — Mon
tana valstijos Darbo Federaci
jos metinė konvencija vienbal
siai nutarė uždėti ant virš 40,- 
000 Federacijos narių 25c. 
nepaprastos mokesties parėmi
mui Būtie Daily Bulletin,, ofi- 
cialinio Federacijos organo. 
Taipjau priimta reikalavimas 
atnaujinti pirklybą su Rusija

kiasi trys srovės. Tie skirtu
mai paaškėjo, svarstant san- 
tikių klausimus su komunis
tais ir valdžia. Su komunis
tais Latvių s.-d. kovoja gana 
aštriai, Tarp abiejų partijų 
išvesta ir užlaikoma aiški de
markacijos linija. Sakysim, 
socialdemokratuose buvo atsiti
kimų, kad pašalinta iš 
už tai
per rinkiihm sutiko dalyvauti 
komunistų sąrašuose, arba su
teikė jiems žinių iš partijos 
gyvenimo.

Klataimu ar reikia s.-d. da
lyvauti valdžioje, suvažiavimas 
susiskirstė į tris sroves. Deši
nieji stovi už tai, kad dalyvau-

partijos 
id kai kurie nariu

klonyj ati
dirbti dau-

Užuojautos streikas.
[Iš Federuotosios Presos]

Nevvark, N. J. — Išsiuvinė
toj os mašinomis, narės šešto 
lokalo llntcrnacional Ladies 
Garnient Workers, sustreikavo 
parėmimui streikuojančiųjų 
narių lokalo 66 Nev<r Yorkc. 
Nchv York o fabrikantai savo 
darbus siunčia į Hudson pa
vietą.

vavimui priešingi; centras 
skaito galimu dalyvaut tik tam 
tikrais atsitikimais, kai, šaky- 
sim, Bermonto avantiūros me
lu. Viršų paėmė centro nusi
statymas; už jo rezoliuciją bal-

Latvijos Socialdpmo’^. 
kratų kongresas

Gruodžio 19—21 dieną p. m. 
įvyko Rygoj šeštas Latvijos 
socialdemokratų kongresas. 
Tai yra žyrniausis partijos gy
venimo apsireiškimas. Karas 
buvo sutrukdęs darbininkų 
partijos augimą, buvo 
išardęs organizacijas, buvo į 
visas puses išblaškęs pačius 
darbininkus. Dabar, namo 
grįžę spėjo gerai apsitvarkyti.

Pasikeitė politinio gyvenimo 
sąlygos palyginus su tomis, 
kuriose teko veikti prieš karą. 
Susikūrė Latvijos valstybė, 
kasdienine klasių kova turi 
vystytis tos naujos valstybės 
rybosc. Į Latvių darbininkų 
judėjimą daro įtakos ir užsie
nio politika. Latvija sįehgia- 
is išlaikyti politinę nepriklau
somybę, bet pavojaus jai už-

džioje dalyvavimo priešinin
kus.

Yra partijoj skirtumų ir že
mės reformos klausimu. De
šinioji grupe stovi už tai, kad 
dvarai butų išdalinti privačion 
nuosavybėn; jie. palaiko 
priimtą įstatymą.

Skirtumai pasirodė 
?rnacionalo klausiniu.

žiavime 'buvo svarstoma, prie 
kurio dėtis, — prie trečiojo 
komunistų, prie antrojo im
perialistų, ar prie naujai dabar 
bekuriamo, kuris paskirta su
šaukti Vienoj. Nutarta dėtis 
prie to naujojo, revoliucinių 
socialdemokratų.

Centro Komiteto rinkimai 
davė to paties krypsnio žmo
nes, ką ir buvę iki šiol. ( 

[“Socialdemokratas”] A. J.

Scimo

ir In-

Redakcijos Atsakymai.
Roselando S. S. M. Ratelio 

Senajai Valdybai. Viena, Bi
jūnėlis jau 35 numery j padarė 
pataisymą, kad ne “daugelis”, 
bet tik kai kurie nepaten
kinti. Antra, jūsų (pirminin
ko ir prot. raštininko) pavar 
dės ])o atsakymu Bijūnėliui 
viena ranka rašytos, o “kry
želio” nė prie vienos pavardės 
nėra...

atsimena, kad praeitą 
kapitalistinė spauda 

spausdino ilgus straipsnius apie 
grūmojantį badą kuro. Diena 
iš dienos apie tai rašyta ir duo
ta “išmintingų patarimų” 
tenl tokių: “Pirkite anglis 
bar!”

Ir žmonės pirko. Pirko, 
bijojo, kad “gali pritrukti 
ro”, kuris tokiame atvėjy 
rėsią dar labiau pabrangti.

Nieko panašaus, kas sakyta 
kapitalistinėj spaudoj, betgi 
nebuvo. Didieji kasyklų vieš
pačiai kuro turėjo tięk pat, 
kaip ir visada. Kasyklos bu
vo užverstos kuru. Jau ir 
tuomet tarp eilučių buvo gali
ma įskaityti, kad kuro esama, 
tik “stokuoja vagonų”... Tai
gi, kas norėjo ir galėjo su
prasti, ir tuomet turėjo pro
gos sumatyti, kad kapitalisti
nėj spaudoj varomoji agitaci
ja turi visai kitą tikslą.

Dabar apie tai nėra jokioj 
abejonės. Dabar pasirodo, j(> 
gei toji agitacija buvo varo
ma tik tuoju tikslu, kad ka
syklų viešpačiai galėtų pasi
naudoti gera proga. Ta proga, 
kurią žmones pratę vadinti 
pro-fiteriavimu, gaudymu pel
nų. Praeitą žiemą visų reik
menų kairios buvo pasiekusios 
čiukuro. To čiukuro buvo pa
siekusios ir kainos kurui. Ka
syklų baronai aiškiai sumatė, 
kad ilgai šitaip būti negalės. 
Kada nors kainos turės nupulti.

Vadinas, kasyklų viešpa
čiams reikėjo kas nors daryti, 
kad pasinaudojus proga, ir jie 
pasinaudojo. Jie pasisamdė 
stipriausią šioje šalyje žinių 
agentiją — Associated Press, 
l os agentijos pagalba kasyklų 
viešpačiai atsiekė ko norėjo 
atsiekti. Kada kalbamoji ži
nių agentija ėmė siuntinėti 
apkraščiams ilgus straipsnius 
apie “grūmojantį badą kuro”, 
žmonės subruzdo. Trumpu 
laiku kasyklų viešpačiai pasi
darė negirdėtų pelnų. Supran- 
ama, dalį tų pelnų jie nepa- 

skupėjo suteikti ir savo nuo- 
ankiai tarnaitei — kapitalis
tinei spaudai. Kiek tikrai ga-1 
vo kalbamoji žinių agentija, 
k i šiol nieks, be pačių tos 
agentijos šulų, nežino. Bet 
tiek išleista spaudai, puse lu- 
>ų apie tai jau prasitarta Wa- 

shingtone. i Toji agitacija ka
syklų viešpačiams kainavusi 
apie pusę riiiliono dolerių.

Delei kasyklų viešpačių agi- 
acijos nūdien imta kalbėti ir 
congreso priemenyse. Bet, kaip 
ir visuomet, iš tų šiaudų ne
įlįs grudų. Nė kasyklų vieš

pačiai nė parsidavusios jiems 
žinių agentijos bei spauda nu
jausti nebus. — K. P—vis.

j M

Kazimieras G ūgius

viaoktantetkaltu, kaipitrtmmatilkuo^ p 
<laip ir civiliikuoM teismuos*. Darę 
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iftamų Ofisas.
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CHICAGO 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 Kast Washington St. 
Marškai! Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone .Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Arnaitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
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gąsdinti darbininkus ir atlei
dinėti iš darbo tuos, kurie lan
kydavosi į susirinkimus. Atėjo 

ųiagclbon ir valdžia ir pradėjo 
Vasario 16 d. prie- Singerio areštuoti tuos, kurie uniją or- 

kompanijos dirbtuvės susirin- j ganizavo, o šešis narius depor- 
ko daugybė bedarbių, tarp ku
rių paskiau ištiko muštynes. 
Muštynės buvo tarp ispanų ir 
amerikiečių. Ispanai siūlėsi

ELIZA BETH, N. J.

Bedarbių muštynės.

tavo Rusijon. Darbininkai li
ko nugalėti ir unija išardyta.

Dabar kompanija gi numušė 
darbininkams algą net po $12 

Dabar visi 
darbininkai norėtų unijos, o 
komunistai, kurie pirmiau pa
gelbėjo sugriauti uniją, dabar 
tik šnekasi, kad viskas brangu, 
o uždirbti nieko negalima, nes 
dabar bemoka darbininkams 
tik po 35c į valandą.

i. dirbdami 
listai ir jiems darbas ėjo gana net viršlaikį kiek daugiau už
sek mingai. Bet musų komu- dirbdavo, tai ir musų komu
nistai ėmė visokiais ]_____
gąsdinti darbininkus, kad tik kų visokiems tikslatns. 
nesirašytų prie unijos, nes tai 
buk esanti šnipų unija ir t.p. 
I*rie komunistų prisidėjo ir 
bosai šapose. Jie irgi pradėjo

dirbti kad ir už $1 į dieną ir ir $15 į savaitę, 
dėlei to amerikiečiai užpuolė <’ 
ant jų ir ėmė juos mušti.

Singerio kompanijai dirba 
apie 5,000 darbininkų. Jau 
kelis sykius buvo bandoma į- 
kurti čia uniją, bet vis nesėk
mingai. 1919 m. čia buvo pra
dėję organizuoti uniją aidob- Į Kada darbininkai

Visuotinas (General) Contratorius

Henry Koplewskis
Atlieku medžio arba muro buda- 
vojimus. Taisau senus. Turiu 
namų ant pardavimo prieinamomis 

kainomis.
4401 So. Richmond St., 

Tel. Lafayette 2797

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

rankų lumberio, durių, langų, mill- 
work, sienoms lentų, plumbingui, ap
tvėrimui ir tt. Pirkite dabar, o su
taupysit pinigų Atdara Nedėlioms 
rytais.
The General Wrecking & 

Lumber Co., 
Archer and Ashland Avm.

TeL: Lafayette 3443-----------

budais nistai atvažiuodavo rinkti au- 
J ūke

lis ir Bekampis ne kartą čia 
lankėsi ir maldavo aukų ir jų 
nemažai gaudavo. Bet kada 
darbininkams nukapota algos 
ir jie mažiau beuždirba, Juke
lis su Bekampiais daugiau ne
besilanko, o ir visi komunis
tai nutylo ir nieko daugiau 
nebeveikia netik viešai, bet ir 
slaptai. Taigi pasitarnavę bo
sams ir išardę uniją komunis
tai patįs dabar turėjo nutilti 
ir paragauti tai, ką jie kitiems 
rengė, 
si ant 
jau po

Dabar ir jie skundžia- 
nukapojimo algos, bet 
laikui.— S. Poetas.

RACINE, WIS.

Nedelioj, 20 d. vasario, čia 
buvo surengtos didelės pra
kalbos paminėjimui trejų me
tų sukaktuvių Lietuvos Nepri- 
gulmybės. Prakalbas rengė

| vietinės dragijos, net 11 jų. 
Kalbėtojai buvo kviesti iš Chi- 
cagos: A. Žymontas ir P. Du- 
bickas. Kaip 2 vai. po pietį, 
prasidėjo prakalbos. Žmonų
susirinko apie 400. Pirmu
tinis kalbėjo A. Žymontas. Sa
vo kalboje nurodė kuomet ir 
kaip susidarė Lietuvos Res
publika. Kiek ji turėjo nuken
tėti įvairių nemalonumų ir ka
rių, kaip susidarė buvusioji 
Taryba ir kaip paskiau liko iš
rinktas Steigiamasis Seimas. 
Gale savo kalbos ragino susi
rinkusius aukoti išvijimui Že
ligovskio iš Vilniaus. Auki, 
sudėta nedaug, tik apie $40. 
Mat dabar nedarbo laikas, nė
ra ko <(aug ir norėti.

Užbaigus kalbėti, iš publikos 
duotas klausymas, į kurį kal
bėtojas atsakė. Bet paskiau 
pirmininkas paaiškino, kat 
klausimus galima bus duoti 
kuomet ir antras kalbėtojas 
baigs savo kalbą.

Antras 
lis savo 
giausiiai 
vadovus, 
temdė žmonių protą — drau- 
iė skaityti “bedieviškus” raš
tus ir neapkentė apšvietos. 
lam bekalbant, minioj pasi
girsdavo prieštaraujanti balsai. 
Galų gale tie vis balsai susilie- 
o į vieną didelį balsą ir pra

dėjo staugte-staugti. Pirmi
ninkas jau jų negalėjo suval
dyti. Atėjo policija. Išjkliau- 
dusi incidento priežastį, liepė 
publikai susėsti, o Dubickui 
kalbėti toliau. Tuo tarpu 
“šventablyvicji” išsinešdino 
auk, jų buvo apie trečdalis, 
> kiti visi klausės prakalbos 
k i galo.

Sako, kad ta kačių muzika 
bdvus klerikalų suorganizuota 
š anksto. Gal ir taip, neži
nia. Girdėjau, kad vietos Jais; 
vesni žmonės vėl žadą kviesi 
Dubicką, kad tas pakritikuotų 
krikščionių demokratų “prin
cipus”. — Ne Racinietis.

kalbėjo Dubicka^. 
kalboje beveik dau- 

kritikavo dvasiškus 
kurie per tiek meti,

Krislai

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA! i Dr. A. R. Blumenlhal

Sankrovos
kaina tik

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde- 
šimtH augštos rųšies Victroly, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki 
$250.00, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatų veltui.

šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tiškų dirbtuvės gyaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00. 
Sitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

Kam pirkti antrų rankų mašinų arba mokėti nepaprastų kainų 
už naujų, kuomet gali gaut pirkti visiškai naujų gvarantuotą Vic- 
trolų iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir 
adatas veltui

Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes 
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry 
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmų pasiūlymų, nes mes 
norime turėt daugiau vietos.

Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktom.
Mes pristatome visiškai veltui visur miesto, taipgi, Cicero, 

Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Mindsdie, Glencoe, Chi- 
cago Hights, Gary, Lyons, Bluv Island, Suminit, Bellwood, Bum- 
ham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame 
Liberty Bondsus.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedeliomis nuo 10 iki 4 po pietų 
NATIONAL STORAGE COMPANY 

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės___________

v

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

Pain-Expelleris 
yra naudojamas, su
virtum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos^ draugas 
suteikia neapkainuo- 
jamą pagalbą.

gau-

EiiHrDMMi'

Kaina 
35c. ir 70c. 
už bonką.

sankrovos
kaina tik

8FECI AUSTAU 
Akis Kgkamiawo)a Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta ragšjimaa, 

Mas vertajam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų, 
4649 S. Ashland Avė. karnų. 47 SL 

Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expellerį. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

U

F. AD. RICHTER & CO., 
3rd Are. & 35th St., 
Brooklyn, New York

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

/ .................. . AKUIERKA
Baiguai Aku
šeri jos kolagi- 

« -3| h; prak-
Ūkavusi Penn-

' silvanijos hoa-
pitaliso. Pa
sekmingai pa- 

žy tarnauja prie
Kirudymo. Du« 
d* r°dų viso- 
Iriose ligose
moterims Ir 

merginoms.
8118 S. Halsted S t., Chicago, 111. 

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.

.afryn—y, <—n - - Tj- --f , r<rr-_ — B

DR. M. HERZMAN ’
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 1D25 W.
; 18th St., netoli Fisk St 

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, 
’. vakarais.
Dienomis 1 Canal 

8110 arba 857
Naktimis: Drexcl

__  950 - Drovai 4186 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted SL 
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

nuo

Telephonai

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
ULSIGANEOINIMAS MOTINOMS

Lietuvė motina iš Mihvaukee Rašo:
“Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė beveik 

be perstojo dienomis ir naktimis. As tikrai nujau
čiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur jieškojau 
pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliaus mano gydyto
jas patarė

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, mie
gojo govai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis visoje 
musų kaimynystėje”.

The Borden Company
Borden Builtlins Ncw York

Nežurint Maskvos popiežio 
Įsakymo Amerikos komunisti
nėms partijoms, kad jos susi- 
vienitų į daiktą, toji vienybė 
pasirodo neįvykinania. ^Pože
minės “Kovos” Nr. 2 spausdi
na įdomių “dokumentų” susi
vienijimo reikalu. Ir ko ten 
komunistai vieni kitiems ne
prikaišioju? Falsifikaciją, klas
tas, begėdišką melą, mažųjų 
politikierių užsispyrimą dėl 
ypatiškų vietų ir galios... Vie
ni kitų reikalavimus vadina 
“besmegeniškais” ir “begėdiš
kos drąsos”... Lietuviai ko
munistai šitoj maišalienėj už
ima ne paskučiausią vietą. Kad 
geriąu pasirodžius, jie ne tik 
klastingu fbudu dvigubina savo 
narių skaičių, be dą prirašo 
prie savo /‘partijos” Ištisas 
pašalines draugijas!

Ir šitokį gaivalai įsivaizdina 
sau, kad tik jie tegali vesti 
darbininkų klesą prie socialis
tinių laimėjimų!

Severos Užlaiko
šeimynos ,f»veiHdta.

Kosulys, šaltis, 
užkimimas,

yra paprasti negalei šiam laikS. 
Stengekis prašalinti juos. Greita 
pagelba gali nukreipti pavoingas 
pasekmės.

Severa’s 
Cough Balsam

Sirmiau vadintis Severo Plaučiu 
alzamas), yra vartojamas labai 
pasekmingai per keturios-dešimtys 

metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, šalčių, mėšlungiško 
krupo, bei bronchialinio kosulo. Pri- 
imnus imti. Kaip suaugę taip ir 
vaikai bei kudikei gal juos imti. 
Pardavinėti aptiekuoso. Prekė 26 
ir 60 centai.

par

Vardas

Adresas

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk i 
ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taip^j gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106

ŠIANDIEN 10

Iškauskas padaręs išpažintį 
ir atlikęs atgailą, tapo priim
tas į Frainos išrinktųjų skai
čių. Dabar ir D. Pilka daro 
“rokundą sumenijos”... >

Kuomet paimi Laisvę į ran
kas, tai taip visur ir mirga: 
Naujienos, Naujienų, Naujie
nos. .. visuose linksniuose. Jei
gu nebūtų Naujienų, Laisves 
puslapiai išeitų tušti.

—P. K—-as.

ELEKTRA
Viešas Amerikos Lietuvių 

Knygynas prie Lietuvos 
Atstovybės Amerikoje.

šviesą ir pajiegą nuvedame Į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant ičmokčjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Tai. Mo.roc 2804

Specialamas: Moterą Ilgos Ir Chlrvrgija
1148 MILWAUKEK AVĖ. CMICAfcO.

Prisiųstos ir padovanotos knygos 
“Viešam Amerikos Lietuvių Knygy
nui”.

1) Lietuvos Atstovybė Šveicarijoje 
prisiuntė šias knygas:

1. Memoires concemant la Situation 
de l’Egliese Catholique en Lithuanie.

2. Denkschrift fur die Wiederher- 
steJIung dėr Universitat Vilnius.

8. La Lithuanie Artistique par C. 
de Dantlovvicz.

4. La Lithuanie sous, la Domination 
russe par M. Kareivis.

5. Les souffrances du peuple lithu- 
anien.

6. Litauen von Dr. J. Ehret.
7. La Lithuanie par J. Ehret.
8. La Lithuanie te la Guerre Euro-

peenne 1917, 1918, 1919.
9. L’Etat Lithuanie et le Gouverne- 

ment de Gardinas par le Dr. J. Pu
rickis.

10. L’Etat Lithuanien et le Gouver- 
nement de Suvalki.

11. Les Souffrances de la Lithuanie.
12. L’Etat economique de la Lith

uanie.
13. IjO Sofference dėl Popolo Litvu 

ano.
14. Het Heden, Verleden en Lijden 

der Litauische Natie.
15. Sur les Confins de deux mon- 

der par Stasys Šalkauskis.
16. Litauen und 4‘4 polnische Verra- 

ter Litauens.
17. Bassanavitsius, Pere de la Re- 

naissance lithuanienne.
18. La Lithuanie et la Paix de Ver- 

sailles.
19. La Haute-Trahison de 44 Polo-

nais. .. .. ■ ■
20. The misery of the Lithuanian 

Refugees in Russia.
21. Lithuanie et Allemagne par C. 

Rivas.
22. Cartes de la Lithuanie.
23. Pro Lithuania 1917.
24. Pro Lithuania 1918.
25. EI La Proksima Oriento 

Ivan H. Krestanov.
26. Ober-Ost, le Plan annexioniste 

allemand en Lithuanie par C. Rivas.
27. La Situation de l’Eglise Catho- 

lique en Lithuanie.
2) P-nas J. O. Sirvydas prisiuntė

šias knygas:
1. Miežinio žodyno rankraštį (nuo 

raidės “B”)>
2. -Jjatvių Tautos Šliupo rankraštis.
3. Rankraštis pirmutinės lietuviškos 

komedijos “Be Sumnenės”,
4. Rankraštis “Iš Aušros gyvenimo” 

Basaniaus,
5. Du susiuvu mėnesraščio “Muzi

ka”,
6. Ekzepliorį “Vienybės” jubilėjinio 

numerio,
7. Albumas Paryžiaus parodos,
8. Kaip pasimokinus plaukti,
9. Pažvelgus atgal,
10. Išgriovimas Kauno pilies,
11. Augis Darbininkų judėjimo Lie

tuvoje,
12. Juozapas Kaniuševskis,
13. Raistas, x I
14. Mužikėlis,
15. Patarmės Moterims,
16. Patkulis,
17. Mylėk artimą,
18. Idėja ant mėšlyno,

Kuomi žmonėą gyvena,
20. Anatemos knygelė,
21. Juozas Arch,
22. Gegutė,
23. Keplos kančios,
24. Pasakojimas Antano Tretininko,
25. Aukso Veršis,
26. Darbininkai ir jų ateitis,
27. Balsas Amerikos lietuvių į Tėvą 

Šventąjį Leoną XIII,
28. Apie patriotizmą,
29. Kankinimas Katalikų,
80. Atsisveikinimas,
81. Bagočiaus išpažintis,
82. Istorija apie gražią Katriukę,
33. Sausio Devinta,
84. Kaip gyvena latviai, anglai, 

suomiai,
85. Apieka Dievo,
36. Pajudinkime, vyrai, žemę.
87. Kaip goriausia laidoti numirei] ?
38. Užmušimas Caro Aleksandro II,
39. Ar Vyskupas Valančius nebuvo, 

viliūgių lietuvystės?
40. Istorija Katalikų Bažnyčios.
41. švedų liaudies Švietimas.
3) . “Meilė ir šeimyna” prisiuntė

šias knygas:
T. Meile ir Dailė,
2. Baltoji Vergija, ir
3. Portugalų Minyškų Meiliški Laiš

kai.
4) “Liaudies Gurbas” prisiuntė

šias knygas:
1. Nauja Sapnų Knygelė.
2. Senos Slaptybės ir Nauji išradi

mai,
į. “Vaistininkas”.
5) Kun. Janušas prisiuntė: “Klebo

nas Kaltas”.
6) “Darbininkas” prisiuntė: Kalen

dorių 1921 m.
Lietuvos Astovybė Amveikoje šiuo- 

mi reiškia širdingų padėką minėtoms koje.

19.

♦
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W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS,' lbWA w

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų 
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

Atdara vakarais 8 vai. Subatomis , 
iki 9 vak. Nedel. 4 po piet.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistaa 
10891 S. Michigan Av., Roneland 

Valandos: 9 iki vakare
- ------ - --*

Telefonas—Boulevard 9199
DK. C. KASPUTIS

—Deatistas—
8381 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mm buvo darbų gvarantaojamo 

Kalbama visas Europiškan kalbai. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, UI.

Arti 88-th Street

Į Telephone Yards 583ft
I Dr. P. G. Wiegnet 

(Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak> 
3325 So. Halsted SU Chicago,

įstaigoms ir ypatoms už prisiųstas ir 
padovanotas knygas “Viešam Ameri
kos Lietuvių Knygynui”.

Prašo visų kitų laikraščių ir knygų 
leidėjų paaukoti visų savo leidinių po 
du arba po vieną ekzempliorių Šiam 
knygynui.

Viešas Amerikos Lietuvių Knygy
nas prie Lietuvos Atstovybes Ameri-

N Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

«Dr. J. Sarpalius j 
g 1424 So. Halsted St. { 
M 2 Vai. 10 Iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8, J M ’ Nedėlioms 10 12.

Gyvenimtf Tel. Yardfi 5098.■ ?
m n n n m w ia ■ ui ■ ■ ■ ■ ■ a h a n *-

Dr. C.Z. Veželis
Lietvvis Dentteta*

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tea gatvia

Talafonas: Drovar 7649

Canal 257
Naktinis Tol. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORI8 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos 1 10 iki 12 rytoj 1 IH 4 po 
piet. 6 iki 9 vakaro 

lodUiomla nuo 9 ild 11 ryt®* 
1821 8. Halsted SL, 

Kampas 18 ir Halsted SL

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

LietUvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų i People Teatrų 

1616 W. 47 St., Tel. Boel. 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki pioL 
Telephone McKinley 268

DR. YUSKA |
1900 S. Halsted St. |

Tai. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd SL I 

Tel. Proapect 8466

Telephone Yards 5082

Dr. M. Stupnlcki
3107 & Morgan St. Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare,

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chirurgas 

1687 W. 51IL kam>. Marshfield av. 
Valandom iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. P^ospect 1157

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimu* mo
terims ir merginoms. Antrašas l 
8833 So. Halsted Stn Chicago, IIL 

Phone: Boalevard 4121.

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 
Phone Canal 257

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktiškoj s 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 1 labos 

Chicago, Illiitoū.
Specialistas džiovei 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

/OFISO VALANDOS!
Nuo 16 iki 12 v. ryto, nuo 9. 
iki 5 ▼. po piet ir nuo 7 iki 8:88 
▼ai. vakaro. Nedčliomii nue 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet

Telefonas Draxai 2889 *

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 matai 

Ofisas t
8149 S. Morgan S t., kerti 32 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką Ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligi.
OFISO VALANDOSi - 

Nuo 10 ryto iki 3 po'pietą, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

Tel. Austin 787
DR. MARY A 

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrjžo iš Californijoa h* 

vėl tęs savo praktikavimų po No.
4208 W. Harrišoo SU 

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
Vakare išskiriant nedšldioaiua.

■ ■■ ■ ,

g Tek Boulevard 2160
g DnA.J.KARALIUS
Jį Gydytojas ir Chirurgas
S VALANDOS: 9—12 ryto

<i 8393 So. Morgan Street, 
Chicago, UI.Chicago, III

iez. 1189 Indopondonce Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A. ROTH
fcUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dr ver 9693 

Valandas: 10—11 ij j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlįoms 10—12 dienų

■ Telephons Yards 1582

j DR. J. KULIS
a LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

f
 Gydo visokias ligas moterį, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago.

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va- 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd SL Phone Lafayette, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

* Lieta vys Gydytojas ir Chirurgai
10900 Michigan Avė., Roselanda.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8| 
iki 8:80 vak.V,.. ----------------- - ,

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta. 

CHICAGO.
Valandosi 9:80 ryto iki 12 dhmą 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
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Lietuviu Rateliuose
Naujienų Bendrovės šė- 
rininkams pranešimas.

Visuotinas Naujienų Bendro
vės šėrininkų susirinkimas, 
kuris buvo atidėtas delei Ja- 
monto ir Dargužio skundo, 
prieš Bendrovę, negalės įvykti 
nė vasario 25 d., kadangi byla 
dar nepasibaigė ir nežinia ka
da pasibaigs.

šiuomi tad pranešu, kad 
Naujienų Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas yra atidėtas ne
apribotam laikui.

Sekretorius: J. šmotelis.

vamanių kunigas Mockus, kri
tikuodamas ir pajuokdamas 
žmonių burtus, dievus, velnius, 
kunigus su gaspadinėmis, pek
lą su velniais ir verdančią sma
lą.. . Prisikvatojo publika. Kai 
kurio išpradžios buvo beimą 
zurzėti, kad perdaug riebiai 
kalbėtojas pliauškiąs, bet pas
kui ir patys ėmė juoktis.

Programą užbaigė “Kun. 
Bimba”, pasakęs “pamokslą”, 
prijuokinęs visą svetainę ir 
palaiminęs visus savo klausy
tojus.

Užrėžė Grušo orkestrą, pra
sidėjo šakiai; iki pat dvylikos 
šokėjai miklino savo kojas.

—Žemaitė.

PRANAS A. JAKUTIS VA- 
ŽIOUJA LIETUVON.

NORTH WESTSIDE

kuomet Nicholas Altrano, 
1805 N. Kimball avė., pasiju
to, kad jo trys šimtai dolerių, 
kuriuos jis turėjo užpakali
niam kelinių kišeniuje, 
yra rankoje kišenvagio.
jis nesavu halsu suriko: “Ki
šenvagis! Laikykit jį!” Kišen
vagis gi pasileido bėgli iš gat- 
vekario. Mrs. Mabel Brohvnell, 
158 W. Bandolph st., bandė 
pastoti jam kelią, bet vagilius 
smogė jai kumščia į veidą taip, 
kad ji paplūdo kraujuose. Prie 
vagiliaus prikibo ir N. Altrano, 
bet ir šis gavęs juodą akį tu
rėjo paleisti jį. Gatvekaryj bu
vo pusėtinai daug žmonių, 
bet niekas prie bandito kibti 
nedrįso dėlto, kad visi mate jį 
turint rankoje automotišką re
volverį. Jis tuo išsmuko pro 
duris ir dingo minioje.

roji begyvendama su juo ko
kiu tai budu sužinojo, kad jos 
vyras apart jos, dar turi ir ki
tas dvi pačias, nuo kurių jis 
nėra legaliai atsiskyręs. TaJ 
ją privertė kreiptis prie Jung
tinių Valstijų komjsioneriaus 
Masono, kuris paliepė munici- 
palio teismo teisėjui Trude iš
duoti warrenlą areštavimui bi- 
gamisto.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Juozapo Sabalausko, 

paeinančio iš Bešovas miestelio. Jis 
pats, ar kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti, už ką busiu dėkinga. Aš es
mu Ona Balsevičiūtė. Paplatelių so
dos, Alsėdžių parapijos. ’

MRS. ANNA NORKEVITZ, 
815 E. Pratt St., Baltimore, Md.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS siuvėjas abelnam ko- 
stumierskui darbui. Pastovus darbas; 
gera mokestis.

Atsišaukite
S ALEKNA,

911 W. 33rd St., Chicago, III. 
Tel. Boule <ard 6836

Richardsonas nori žinoti.

PAJIEŠKAU savo sesers, Onos Sa- 
manavičienės. Pereitą vasarą gyve
no ant ūkės. Michigano valstijo. Ji 
pati ar kas kitas, meldžiu atsišaukti 
ant sekančio antrašo:

AMELIJA KALVAITIENĖ
39 Spring St., New Britain, Conn.

REIKALINGAS porteris, geras dar
bas geram vyrui.

Atsišaukit
PERCIVAL D. PALMER & CO., 

367 W. Adams St., 
Chicago, III.

MOKYKLOS

MASTER 
SYSTEM

iby Kirpi- 
JMlokykla.

>
Paskutinį kartą dainuos 

Naujienų Koncerte.

Naujienų koncerte, ateinan
tį nedėldienį, chicagiečiai pas
kutinį kartą beišgirs Praną Ja
kutį dainuojant. Jis mat jau 
prisiruošęs kelionėn ir veikiai 
po Naujienų koncerto 
žiuoja ten, kur daugelį 
traukia — į Lietuvą.

• Xįsva-
musų

LAISVAMANIŲ VAKARAS.

Praeitą nedeldienį Meldažio 
įvyko vakaras su 
surengtas laisvama- 
kuopos. Vakaras 

Žino- 
Nors

svetainė nebuvo kimšte pri
kimšta, bet ir tuščios vietos

programa, 
nių Imoš 
pasisekė pusėtinai gerai.

imtos, dar ir pasieniais stačiu

eilutes.
Programe dalyvavo: choras, 

kalbėtojai du, Kučinskas ir 
Mockus. Mažos mergaitės dek- 
liamacija-monoliogas, ant ga-

Ypač prijuokino lais-

ALEXANDRAS J. LEMONT
Mirė Vasario 21 dieną, 7:23 va
landą vakare. Paeina iš Kra
žių miesto, Raseinių apsk. lai
dotuvės įvyks iš namų 9730 
Winston Avė. į šv. Margaretos 
Bažnyčią, 99th ir Throop St. į 
šv. Kazimiero kapines Ketverge 
Vasario 24 d., 9:30 vai. iš ryto. 
Pasilieka nuliudime moteris

Valerija ir sūnys 
Alex ir Bruno.

Apsvietos vakaras ir koncertas. Motina gavo sunaus medalius.

Rubsiuvių Unijos Jungtim" 
Taryba šią žiemą kartas nuo 
karto rengia apšvietos vakarų, 
kurie lankomi žmonių gana 
skaitlingai. Vienas tokių va
karų bus North Westsidej pčt- 
nyčios vakare, vasario 25 d. 
8:00 v. v. VVieker Park svetai
nėj. Koncertinę dalį išpildys

Orchestra Alexandrui Žukovs- 
kiui vedant. Kalbės gi piečiai 
žinomas publicistas VViliam Z. 
Foster, kuris buvo streiko ve
dėjas geležinių liejyklų darbi
ninkų streike 1919 metais. 
Kalbės tema “Pasiryžimai or- 
ganizuoto kapitalo prieš orga
nizuotus darbininkus.” Reikė
tų visiems rubsiuviams atsi- 
lanlcyŲ i šį susirinkimų, ypa
tingai, kurie gyvena North 

W('Rtsidėj. — Vietinis.

Mrs. Lotus Preston, 67 me
lų senute, 1317 Cottage Grove 
įve., vakar gavo nuo Illinois 
National Guard generolo Jo
seph B. Sanbourn pakinką, ku
riame buvo įdėti medaliai. Tai 
jos sunaus, kapitono Harry E. 
Preston, kuris praeitos karės 
melu žuvo kur nors Francijos 
laukuose.

Chicagos distrikto prohihici- 
jos direktorius Frank 1). Bi- 
chardson šiandie išvažiavo 
Washingtonan, kad sužinojus, 
ar busimojo prezidento Har- 
din-go administracija paliks jį 
direktorium. Jam bešeiminin
kaujant Chicagos distrikte an- 
dais buvo išvogta iš valdiškų 
sandelių kelių šimtų tūkstan
čių dolerių vertės svaigalų, to
dėl manoma, kad greičiausia 
naujoji Hardingo administra
cija jį brauks laukan.

PAJIEŠKAU savo pažįstamų Juo
zapo ir Kostantino Daugelių, paeina 
šaulių pav., Gruzdžių valsČ., Nariški- 
no dvaro. Jio gyveno' Chicagoj. Mel
džiu jų pačių, arba kas apie juos žino 
pranešti, nes turiu labai svarbi; rei
kalą.

JOSEPH MALINAUSKIS, 
1436 So. 48th Ct., Cicero, 111.

Jieškau savo brolio VINCO PEČIU- 
KONIO, kilusio iš Miškinių kaimo, 
Kučiūnų vai., Seinų apskr. Prieš ka
rą gyveno Chicagoj, gal ir dabar ten 
gyvena. Meldžiu atsiliepti pačiam, 
arba jį žinančių pranešti man adresu: 
Vladas Pečiukonis, 12 Pėst. Kauno 
pulko, Kaunas, Lithuania.

Nušovė du banditus.

Lake pavieto šerifas E. J. 
Nienetz vakar eklamas White 
Oak gatve pamatė du vyru ne
šančius nuo freitų du sunkiu 
maišu. Jis būdamas apie dviem 
šimtais žingsnių atstu, liepė 
jiems sustoti; plėšikai pasidėję 
maišus pradėjo į jį šaudyti. 
Šerifas taipjau išsitraukęs re
volverį pradėjo pliekti' į plėši
kus; pastarieji pasileido bėgti, 
bet pasibėgėję keletą žingsnių 
griuvo vienas paskui kitą. Nu
šauti vyrai pasirodė esą Anto
nijų Vourvok ir Thomas 
Shulack iš Hammond, Ind. 
Jiedu buvo išvogė iš freitų apie 
šimtą svarų sidabro.

Automobilius užmušo berniuką

John Anderson, 12 metų 
amžiaus, 1520 Weiland st., va
kar vakare nežinomas auto
mobilius jį parbloškė ties pat 
jo namais įp susyk užmušo. 
Automobilius nuvažiavo

I nesustojęs.
sau

Panedėlyj, Vas. 28 d., 1921 m. me- ; 
tinęs pamaldos už vėlę musų mylimo , 
sunaus

EDVARDO NIEKRAŠEVIČIAUS i 
UŽdušinės pamaldos atsibus šv. Pet- ' 
ro R. K. bažnyčioj, prie St. Peter ' 
Sųuare, Fort Wayne, Ind. 8 vai. ryto.. Desplaines Street stoties 
Kviečiame visus gimines ir pažįsta
mus.

Jau metai praslinko, kaip apleidai po pietų beeinant SU savo dvy- 
šį pasaulį. Miegok amžiaus miegu jj. motu suniim nrn knmnamusų numylėtas sunau. Atskyrė ta- metų . UTlUm pro K8 pą
ve nuo musų nenaudus mirties liki- Hoyne ir Madison gatvių, pri
mas ir spaudžia musų širdis graudus lėks prie ;ų automobilius, iš 
RKAIlftTYlRA litru rrnimu J *

Apiplėšė policistą.

cistai Stanley Courdney vakar

Apgavo manedžerj.

Vakar apie ketvirtą valan
dą po pietų atvažiavo automo- 
bilium du banditai ties Joseph 
Kline buto, 4924 N. Kcnneth 
avė., ir įėję vidun persistatė

pareikalavo, kad Kline parody
tų „jic-ins, Icur jis lailcųs savo 
“privatišką staką.” Kline ne- 
’abai norėjo jų reikalavimą 
išpildyti, bet banditams įvai
riais budais prigrąsinus jį, jis 
nuvedė juos sklepan ię parode, 
čia banditų akįs nušvito, kuo
met jie pamatė apie dvidešimt 
galionų šviežiai privaryto 
nninšaino, kurį jie tuojaus su- 

irsikrovė savo automobiliun 
nuvažiavo sau.

Nenori svetimų vaikų.

Mrs. Bose L. Feldinan, 2657 
Crystal teismo keliu persisky
rė su advokatu Maurice L. 
Feldinan. Tai dėlto, kad prieš 
vestuves adv. Feldinan jai 
tvirtinęs, jog jis ją nori vesti 
iš meilės, o po vestuvių jis jai 
oasakęs, kad jis vedęs ją tik 
įeito, idant ji prižiūrėtų jo pir
mosios pačios vaikus ir na
mus.

Apskelbė karą darbininkams.

Franklin Typothetae of Chi
cago asociacija vakar laikytam 
susirinkime kaip vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kurioje sa
koma, kad asociacija darys 
viską, kad privertus spaustuvių 
larbininkus priimti sumažintą 
S4.65 algą savaitei. Susirinki- 
ne buvo pašaukti ir Chicago 
Fypographical Union No. 16 
atstovai, kurie pareikalavo, 
kad bosai duotų jiems 
mažiausiai tris dienas
mšaukimui susirinkimo ir ap- 
’arimui šio dalyko. Praeitą ne
dėldienį jie trimis tūkstan
čiais balsų atmetė bosų reika
lavimą. Unijos atstovai užtik
rino 
sins 
irgi 
Nuo 
riai
ras duokles į taip 
ipsigynimo fondą.

nors 
laiko

Pranešimai
SKUBĖKIT PIRKTI 

“NAUJIENŲ” KON
CERTO TIKIETUS. 

iš anksto, kad prie salės 
nuėjus nereikėtų laukti 
elėje ilgą laiką. Ks tu
rės tikietą iš anksto, tie
siai galės eiti salėn — 
bus jam patogiau ir ren
gėjams patogiau. Tikie- 
tai parduodami “Naujie
nų” ofise.

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS.
Šiuo pranešame visoms draugijoms 

ir kuopoms, kad nedėlioj, rugpiučio 
(Augusi), 7, 1921, Naujienos rengia 
metinį pikniką Gardners Darže, 123 
gatvė ir Michigan Avė.

Todėl malonės draugijos ir kuopos 
nerengti tą dieną pikąikų, nes Nau
jienų piknikan visuomet suvažiuoja 
visos Chicagos ir ąpielinkių miestelių 
lietuviai. Komisija.

Bridgeport. — Paveisluotos prakal
bos — Kunigų darbai seniau ir dabar. 
Ketverge, Vasaio-Feb. 24, 1921. Mil
dos svet., 3138 So.i Halsted St. Pra
džia 7:30 v. v. Žingeidus paveikslai. — 
Kviečiami visi pribūti.

1 Kp. L. L. F. Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
įvvks nedėlioj, balandžio 3 d., Stan
čiko svet., 205 E. 115 St., Kensington, 

III. Pradžia 10 vai. ryto. Visos 
kuopos malonėkite išrinkti delegatus 
ir prirengti naujų sumanymų orga
nizacijos labui. J. J. Čeponis, Sekr.

REIKALAUJAME keletos lietuvių 
Stock pardavėjų. Norintieji padary
ti pinigų, atsišaukite tarpo 10 ir 12 
prieš piet.

1G3 W. Washington St. 
Room 313,

mo ir Designing
Musų sistema ir mokymo 

trumpu laiku išmoksite viso
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
rluo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygą.

Paterns daromos sulig mleros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Laka St., ant 4-tų lubų.

REIKIA draiverio, galinčio 
Fordo mašina' važiuoti, 
sišaukite:

1619 W. 47th St.

RAKANDAI

skausmas. Ilgu mums be tavęs; liūd
numas troškina — neužims kitas vie
tos nei širdies nesuramins. Atmin
dami tave maldomis ant šio pasaulio. 
Melsk prie Dievo danguje, mums vie
tą. Liudnumu perimti tėvai ir se- 
gJtįė, Niekrašavičiai.

T<: Tard« 64WW
Drovtr 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Uatuvlt gydytojai, Cblrargaa, 

Akute ra*
8M8 So. Halsted Rtn Oka te.

Valandęs: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 
t. v. NadiUoffliti 10-12 ryte-

Buk pats savo kojy 
gydytoju 
Pagelbsti

Nuo visokių skausmų kojose 
N. F. J. Sutaisyta Amica Oil 
ir sumušų tepalas.

Urnai ir visiškai palengvina. 
Prisiųsk 75c. Jei nebusi užganė
dintu, grąžinsime pinigus.

DR. N. F. JOHSON,
7031 Wentworth Avė., 

Tel.: Stewart 2511

kurio iššoko du vyrai ir liepė 
jiems iškelti rankas. Jiems tai 
padarius, plėšikai 
policisto kišeniaus 
dolerių ir vėl įšokę 
liun nuvažiavo sau.
Courdney buvo apsitaisęs civi 
linėmis drapanomis.

išsiėmė iš 
šešioliką 

automobi- 
Polijcistas

Gasu užtroško bankierius.

bosus, kad unija ne^rą- 
jierns streiku, jei bosni 
negrąsins unijai lokautu, 
vasario 14 d. unijos na- 
pradėjo mokėti tani tik- 

vadinanią

William Ford, 44 metų am
žinus, 710 North Central avė., 
vakar savo garažu jd betaisyda
mas automobilių netikėtai pa
simirė. Jo pati negalėdama su
laukti jo sugrįžtant į stubą, 
nuėjo pažiūrėti ką jis taip il
gai garažuje veikia; čia ji rado 
savo vyrą prie automoibiliaus 
sudribusį. Manoma, kad jis už
troško gasu.

Kišenvagis gatvekaryj

Turėjo tris pačias.

Harry Toyser, 1754 Goblin 
olace, 1917 metais buvo apsi
vedęs su Miss Dolly O’Gara. 
kurią jis neilgai trukus pame
tė ir įsirašė Laivynam Betar
naudamas Brooklyno yarde jis 
susipažino su Miss Marie Car- 
lin ir apsivedė. Užbaigęs tar- 
nystą jis parsivežė ją Chica- 
gon. Bet ir su šitą ilgai gyven
ti negalėjo; jis už poros mė
nesių pametė ir ją. Pagalinus

U ■ ■> • ■ R*

Vakar apie penktą valandą 
vakaro Madison street gatve-Į jis susirado sau trečią pačiu- 
karyj tapo sukelta panika, | tę, Miss Hazel Walters. Pasta-

Jieškau Amerikoj savo dėdės HILA- 
RIAUS STANKEVIČIO ir tetos ANI
CETOS STANEVIČAITĖS-BUTKIE- 
NĖS, kilusių iš Mernaitėlių kaimo, 
Rietavo valščiaus. Teta Aniceta But
kienė gyveno tokiu adresu: Avė Chi
cago No. 1328 Haet, bet tuo adresu 
rašyti mano du apdrausti laiškai su
grįžo (dėlto, kad adresas visai klai
dingai surašytas. — Red.). Aš karo 
laiku likau visai našlaitė, dėlto norė
čiau nors su Amerikoj gyvenančiais 
giminėmis susižinoti. Mano adresas 
toks: BRONISLAVA URNIEŽAITĖ, 
Raseiniai, Apskrities Valdyba, Lithua- 
nia.

DIDELIS BARGENAS 
VICTROLA

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaoa, 
, 1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designing bizniui ir namanu. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai, 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygilis.

Tel. Seeiey 1648.
SARA PATEK, pirmiaiakl.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI
PAJIEŠKAU savo vyro Kazimiero 

Uščio, pirm karės įgyvenusio Chica
goj. Jau dešimts metų, kaip negau
nu jokios žinios. Labai melsčia jo 
paties atsišaukti, arba jį žinanti ma
lonės pranešti. Esmu dideliame var
ge. Antrašas: 

ACOTA. USCIENe (HATAIČIKĖ) 
Raseinių miestas, Bažnytine 

gatvė No 6, Lithuania.

PARSIDUODA saliunas su 5 kam
barių pagyvenimu, pigi renda, listas 
ant 3jų metų. Turi'būti parduotas 
iš priežasties ligos.

2500 Archer Avė., 
kampas Halsted St.

DRAUGYSTĖ M EI LTS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmminkas Anta
nas Margevičia, 923, W. 83rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant.

i Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: L 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALAUJU kambario; geistina 

kad butų elektros Šviesa, garo šiluma. 
Valgyt nereikia daryt. Pageidaujama 
North Sidėje.

Malonėsite pranešt į Naujienų ofisą 
po No. 217.

REIKALAUJA kambario . vienai 
ypatai. Pageidaujama apšildytas, 
elektros šviesa, be valgio. Praneš
kite šiuo antrašu.

K. BUDRIS,
4342 S. Maplewood Av., Chicago, III.

ĮIEŠKO darbo

PARSIDUODA jęera lietuviška kar- 
čiama ant Bridgeporto, netoli švento 
Jurgio Bažnyčios.

Atsišaukite
943 W. 33rd St.

PARSIDUODA saliunas. Labai 
geroj vietoj — lietuvių ir lenkų ap
gyventoj. Biznis nuo seniai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU- 
GYSTS: Pirmin. Ant. Radauskas, 
3328 Aubum Avė.; padėjėjas Fet- 
ras Rudakas, 4306 W. 81st St.; nu- 
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę subatą Valen
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė., 
7:30 vai. vak.

4343 S. Wood St.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė. 
Turi parsiduot į trumpą laiką už pir
mą pasiulijimą. Priežastis — savi
ninkas išvažiuoja į Lietuvą.

1949 Canalport Avė.

North Sidės Draugijų Sąryšis Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge, vasario 24 
d., 7:30 vakare, Viešo Knygyno svet., 
1822 Wabansia Avė. Malonėkite 
visi delegatai atvykti laiku, nes yra I =— 
daug svarbių reikalų* i

— Sekret. V. Martinaitis.

L. S. S. 8to Rajono mokyklos lavi
nimosi susirinkimas bus pėtnyčioj, va
sario 25, 8 vai. vak. Aušros svet. 
Visi mokiniai kviečiami susirinkti, nes 
be to turėsime dar kai kurių svarbu; 
dalykų aptarti. — Valdyab.

ROCKFORD, 111. — Vietos Bendro 
Liet. Gynimo Komiteto sušauktame 
vasario 16 d. lietuvių draugijų atsto
vų susirinkime nutarta surengti dide
les prakalbas supažindinimui žmonių 
su dabartiniu Lietuvos padėjimu. Pra
kalbos įvyks nedėlioj, vasario 27 d., 2 
vai. po pietų Mendelssohno salėj, 216 
N. Main gvė. Kalbėti pakviesta iš 
Chicagos adv. F. P. Bradčulis, nesenai 
sugrįžęs iš Lietuvos. Kviečiame vi
sus vietos lietuvius atvykti į tas pra
kalbas. — B. Liet. Gyn. K-tas, S. B.

MELROSE PARK. — Nedėlioj, va
sario 27, rengiamas didelis apvaikš
čiosimas — trejų metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių šventė. 
Rengia vietos Lietuvių Piliečių Sąjun
gos Skyrius. ApvaikšČiojimas jvyks 
Ig. Vaičiulio svet., prie 23čios ir Lako 
gatvių. Pradžia kaip 3 vai. po pietų. 
Kalbėtojai bus iš Chicagos, Dr. Biožis 
ir Dr. Cherry. Bus dainų ir kitokių 
namarginįmų. Vietos lietuviai kvie
čiami visi dalyvauti toje iškilmėje. —

S. L. A. 2-ro Apskričio Kuopų me
tinis ęuvažiavimaH Jvyks nedėlioj, ko
vo 20 d., West-Sidėj. Vieta bus. pa
skelbta vėliau. Visos Chicagoj ir 
apielinkėj S. L. A. kuopos išrinkite 
delegatus suvažiaviman. Prinengkite 
naudingų sumanymų Susivienijimo la
bui. — S. L. A. 2ro Apsk. Rašt. K. 
Kalnietis, 21 E. 102 PI., Chicago.

Liet. Taut. Liuosybės Draugystės 
susirinkimas įvyks nedalioj, vasario 
27 d. 1 vai. po pietų A. Valenčiaus 
svetainėj, 1732 So. Union gatvė. Visi 
nariai atsiląnkykite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi 
pastebiu nariams, kad draugystės su
sirinkimai bus visados laikomi kas pa
skutinį šventadienį. — Valdyba.

KENSINGTON. — Paveiksluotos 
prakalbos — Kunigų darbai seniau ir 
dabar, Pėtnyčįoje, vasario-Feb. 25 d., 
Stančiko svet., 205 E. 115 Str. Pra
džia 7:30 v. v. Bus rodomi labai žin
geidus paveikslai. Kviečiami pribūti 
visi. — 1 Kp. L. L. F. Komitetas.

PAJIEŠKAU darbo mokintis bučer- 
nėj, dirbsiu už žemą algą; esu 24 
tų, 4 kalbas moku.. Jeigu kam 
kalingas, meldžiu atsišaukti.

CHAS. L,
25 N. Karlov Avė., 
Tel. Kedzie 1212.

me-
rei-

REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ
REIKALINGA moteris arba mergi

na prie namų darbo ir vaikų prižiūrė
jimo. Gera mokestis, valgis ir kam
baris. Kreipkitės

JOE DESZULSKI
4505 So. Hermitago Avė. 
galima matyti visą dieną.

REIKALINGA moteris apžiūrėjimui 
namų ir pridabojimui 2V& metu mer
gaitės. Valgis, kambaris ir apmo
kė j imas.

Atsišaukite
3018 W. 39th St. 
Ant pirmų lubų

REIKALINGA patyrusi finišerka 
ant moterų kautų ir siutų.

Atsišaukite
PERCIVAL D. PALMER & CO.,

367 W. Adams St.

U E IK 1 A DARBININKŲ
■'/TL'r.TT:**—..................

VYRŲ
Kraučių rankų darbui

Plai pečerių

Kišeninių

Siulinių

Kalnierinių

Loop dirbėjų

Skylinių .

Alfred Decker
Coliu ra

Employment Office
Pietvakarinis kampas, 

Buren ir Franklin Sts, arba 620 
So. Kilboum Avė.

Imkt Harrison St. gatvekarį 
ir išlipkte prie Kilboum Avė.

Van

PARSIDUODA teatras, 300 sėdy
nių, randa $70.00 į mėnesį. Neša 
gryno pelno virš $80.00 į savaitę.

Kreipkitės pas menedžerį. 
1638 W. 69tM St.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

PARSIDUODA saliunas 
priežastis patirsite ant vietos.

1701 So. Ganai St.

PARSIDUODA grosemė ir saldai
nių kratuuvė, IJetuvių apgyventoj 
vietoj, biznis išdirbtas per daug me
tų. Priežastis pardavimo — savi
ninkas eina į kitą biznį. Veliju vi
siems, , kurie nupirks nesigailės, jeigu 
norės dirbti. Atsišaukit

834 W. 33rd St., 
Chicago, III.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA 6 kambarių moder

niška plytų bungalovv su kičiniu, val
gomuoju kambariu ir užbaigtu skie
pu; elektros šviesa, didelis bookcase 
Tire place, maudynė; plytų ir stiklo 
miegojimui prieduris Vieta puikiau
sioj padėtyj, arti 3 gatvekarių linijų 
pietvakarinėje dalyje miesto. Kaina 
$8,100 pusę įmokant, o likusią sumą 
po $30 kas mėnuo, talpinant ir nuo 
’šimtį. Tuoj gali gyvent. Savininkas, 
ne agentas.

5728 Tiimer Avė.
Tel.: Prospect 9821

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas * D. Shatkus, 218 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
vHlo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas gražioj vietoj ir lotas. Kaina 
$3,000. Savininkas apleidžia miestą.

M R. CHAS WILT, ' 
2314 W. BOth PI., 

' Chicago, III.
PARSIDUODA 2 auprštų me<linis 

namas gražioj vietoj. Kaina $3.300. 
Savininkas apleidžia miestą.

MR. CHAS WILT, 
2314 W. 50th PI., 

Chicago, III.

PARSIDUODA
Vienas iš didžiausių bargenų, kokis 

kada buvo pasiūlytas. Bizniavas 
kampas, užimtas vaistine, gydytojų 
ofisais, krautuvėms ir pagyvenimui 
flatais. Dubeltavas plytų namas. Iš- 
sirenduoja už $250.00 į mėnesį. Kai
na tik $17,000.00. Pusę įmokant, li
kusią dalį išmokėjimais. Savastis 
randasi prie Wallace St. netoli 31-os; 
vertės $25,000.00.

IGNATIUS CHAP & CO., 
81st & Wallace Sts.

PARSIDUODA bučemė ir biznio 
namas, lietuvių ir lenkų apgyventoj 
apielinkSj, biznis gerą pelną neša. 
Parduodama viskas kartu arba vien 
bučemė. Priežastis pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą po No. 219.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fovvler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin.’ rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mčnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J.’Račiūnas; padėjėjas J. či- 
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557 
Girard St.; turto rašt. K. tabanau- 
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt. 
A. Šimas, 1835' Wabansia Ava.; 
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.; 
kasos globėjai: T. Kubelius ir F. 
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 2121 Western Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood 
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414 
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai- 
kus, 1557 Girard St.; turto rašt. 
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.; 
kontrol. rašt. A. Vilią, 2244 Charles- 
ton St.; kasier. J, Degutis, 8913 
Division St.; kasos globėjai: J. Ra- 
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.; 
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121 
N. Western Avė.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”


