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Rengiasi spaust Vokietiją
Panaikino suvaržymus pelnagandoms

I -•

Sako, kad gali kilti Rusų-Turkų karas

Rengiasi spausti Vo
kietiją.

Talkininkai esą prisirengę prie 
“visokių galimybių,” jeigu Ber- 

lino valdžia almėsianti jų 
sąlygas.

LONDONAS, vas. 28.
Premjerai Lloyd George, Brian 
das, maršalas Foch ir Anglijos 
kariuomenės štabo viršininkas 
Wi Įsomis, šį rytą sugrįžo iš 
Cheųuers triobėsio, naujosios 
provincinės Anglų premjero 
buveinės. Praeitą nedėklienį 
jie tenai tarėsi .apie panaudo
jimą ekonominio ir militarinio 
spaudimo į Vokietiją, jeigu tos 
valstybės valdžia nesutiktų iš
pildyti tų sąlygų, kurias nus
tatė vyriausioji talkininkų ta
ryba savo susirinkime Pary
žiuje. Atvykus jiems čionai 
pareikšta, kad jie esą “prisi
rengę prie visokių galimybių.”

Spėjama, kad šią naktį Lon
donan atvyks Vokietijos už
sienio reikalų ministeris, dak
taras Simon VValters ir kiti vo
kiečių delegacijos nariai, kurie 
turės dalyvauti kontribucijos 
reikalams išspręsti konferenci
joje. Konferencija įvyks čionai 
šią savaitę. Pasak vjctos laik
raščio Times, pirmasai talki
ni nkų ir vokiečių konferenci
jos posėdis yra nutartas šauk
ti seredoje. Bet šiandie, Ang
lijos užsienio reikalų ofise, tu
ris įvykti bendras pačių talki
ninkų pasitarimas — tais pa
čiais kontribucijos klausimais.

Maršalas Foch šiandie be 
kita pareiškė, jogei dar neesą 
atsiekta pilno susitarimo kaį 
dėl griežtųjų įmonių panau
dojimo, kad tuo palenkus Vo
kietiją nusilenkti — kontribu
cijos klausimu. Jisai pasakė, 
jogei praeitą nedėklienį šitasai 
klausimas buvo svarstomas, 
tik svarstymas buvęs neforma- 
lis. Esą galutinąjį sprendimą 
daryti negalima kol nebus pa
sitarta su Italijos ir Belgijos 
delegatais. Vyriausios talkinin
kų tarybos nariai pareiškė tą 
nuomonę, kad tuo tarpu, kol 
Vokietija nėra padavus savo 
kontrpashilymų, nieko tikra 

negalima nuspręsti.
Vakarykščio pasitarimo tik

slas, sako, buvęs toks: galu
tinai išspręsti Įvairius pasiū
lymus apie tai, kaip turėtų bū
ti panaudotas ekonominis ir 
militarinis spaudimas, kuris 
galėtų pakankamai atmainyti 
Vokietijos nusistatymą tame 
atsitikime, jeigu tos šalies val
džia nenorėtų sutikti su pa
siūlytomis jai sąlygomis.

Pelnagaudas varžantie
ji įstatymai panaikinti

Augščiausis teismas sako, kad 
liverio aktas esąs nekonsti- 

tucingas.

WASHtINGTON, vas. 28. — 
AugŠčiausias teismas šiandie 
patvarkė, kad tos dalys taip 
vadinamojo Leverio akto, kur 
kalbama apie baudimą pelna- 
gaudų, ir kuriomis remianties 
justicijos departamentas jau 
buvo padaręs atatinkamų 
žingsnių prieš daugelį fabri- 
kininkų bei verteivų, esančios 
nekonstihicingos. Tai reiškia, 
kad valdžia nebegali traukti 

tieson nuisžengusių lobininkų. 
Vadinas, įstatymas panaikina
ma.

šito reikalavo patys kal
tinamieji lobininkai. Kada vie
tos kortuose jie buvo rasti 
esant kaltais ir nubausti, tai 
jie padavė apeliaciją į augš- 
čiausį teismą, ir atsiekė savo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 1,1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Sako, kad galįs kilti 
Rusp-Turkų karas.
Ir Rusai ir Turkai norį 

pasilaikyti Batumą.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
28.— čionai gauta žinių, ku
rios sako, kad tarp Rusijos bol
ševikų ir Turkijos kariuome
nių gali kilti ytin rimtas susi- 
rėiminas. Tai delei Batumo. 
Dešimt tūkstančių Turkų ka
reivių, penkioliktosios turkų 
kareivių divizijos komanduo
tojo Kazio Ka ra bėki r vado
vaujamų, jau stovį prie Batu
mo. Spėjama, kad jeigu bol
ševikai užims šį miestą, tai 
Turkai galį okupuoti Armėni
ją

Bolševikų kariuomenė eina 
rytinių Juodosios juros pak
raščiu, eina Batiuno linkui. 
Ties Sukhum Kale francuzų 
karo laivai šaudė į juos. Vis 
dėlto, bolševikų jėgos kiek vė
liau šitą miestą užėmė.

Pogromas Perline.
Minia pasvaigusių mokinių už
puolė žydus ir naikino jų tur
tą; policija nestabdė mušeikų.

BERLINAS, vas. 28. — Va
kar šiame mieste pirmą kartą 
buvo surengta pogromas. Daug 
universiteto studentų ir auk
štesniųjų mokyklų mokinių, 
apsiginklavę kas lazdomis, kas 
akmenimis, susirinko į vietos 
žydų koloniją ir ėmė mušti 
žydus — gatvėj ir butuose, 
šimtai žydų buvo užpulta ir 
daugelis jų biauriai sumušta.

Kilus riaušėms tapo pašauk
ta policija. Neužilgio jinai at
vyko, vadovaujama oficierių. 
Bet kad sustabdyti pasvaigu- 
sius mokinius — tuo ji nesi
rūpino. Vietoj to, kad išvai
kyti mušeikas, oficieriai palie
pė dėti į automobilius jų su
muotąsias aukas — žydus. 
Daugelis sumuštųjų buvo be 
sąmonės. Bot ir čia juos už
puolė mušeikos. Tuomet ofi
cieriai jiems “paaiškino,” kad 
čia nevieta: jie turį tenkintis 
tuo, ką galį paveikti gatvėje...

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 1,1921 
as required by the act oi Oct. 6, 1917 
Tautų lygos taryba tariasi dėl 

atsakymo Jungtinėms
Valstijoms.

PARYŽIUS, vas. 28. — Tau
tų lygos taryba šį rytą turėjo 
trumpą pasikalbėjimą delei 
atsakymo, kuris turės būt įteik
tas Jungtinių Valstijų valdžiai 
į josios notą mandatų klausi
mu. Pasikalbėjimas busiąs tę
siamas ir popietiniame tarybos 
posėdy. Spėjama, kad tautų 
lygos tarybos atsakymo pas
kelbimas publikai bus palikta 
pačios Jungtinių Valstijų val
džios nužiurai.

Kada nors, kai darbininkų klesa stipriai susiorganizuos, ji tikrai nublokš tą pilvūzą 
profitierių. >
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Socialistu kngersas

Reikalauja nacionalizuoti karo 
paskolas ir neprileisti, kad ka
pitalistinės valstybės užpultų 

tarybų Rusus.

VIENNA, vas. 28. — Vien- 
noje dabar laikoma tarptauti
nis socialistų kongresas, šian
dieninėj kongreso sesijoj kaip 
vienu balsu priimta rezoliuci
ja, kurioj reikalaujama, kati 
butų nacionalizuota karo metu 
užtrauktosios paskolos ir kad 
valstybės, kurios mažiausia li
ko paliestos didžiojo karo* 
audrų, taigi nenuteriotos, pri
sidėtų prie atsteigimo nu te
metu teritorijų. ,

Priimta ir kelios kitos rezo
liucijos ir atsišaukimas į viso 
pasaulio darbininkus, kur rei
kalaujamą, kad jie darytų ką 
gali, idant kapitalistinės val
stybės negalėtų užpulti sovietų 
Rusiją. Darbininkai raginami 
daryti atatinkamo spaudimo J 
savo valdžias, kad jos pripa
žintų sovietų Rusiją, kitais žo 
tižiais — darytų su ja taiką.

Pramoniečiu byla aukš
čiausiame teisme.

Reikalauja atmainyti Chicagos 
korto nusprendį.

WASH1NGTON, vas. 28. — 
Septyniasdešimta devyni pra- 
moniečių unijos (I. W. W? 
narių byla jau atiduota aug- 
ščiausiam šalies teismui. Nu
teistųjų žmonių advokatai 
reikalauja, kad augščiausis 
teismas panaikintų chicagiškio 
teismo nuosprendį, kitais žo
džiais, peržiūrėtų tuos kaltini
mus, dėlei kurių kalbamler 
žmonės tapo nuteisti. Nuteis
tųjų advokatai sako, kad jų 
klientai buvo areštuoti ir nu
teisti pasiremiant klaidingais 
ar stačiai neteisingais laidy
mais.

Koks bus augščįausio teis
mo nuosprendis, dar nežinia.

LENKUOSE.
Chicagos žydų laikraščio 

“Forverts” korespondentas N. 
Šifrin telegrafuoja iš Berlino, 
vas. 27:

—Iš Varšavos gauta žinia, 
kad lenkų valdžia uždarė laik
raščius “Robotnik” ir “Narod.”

—Lenkų • Darbininkų Taryba 
davė pih\ą pritarimą generali- 
niąm darbininkų streikui.

—-Lenkų socialistų partija 
paskelbė vidaus reikalų minis- 
terio išleistą įsakymą areštuo
ti šimtus darbininkų.

—Lodzėj politiniai lenkų 
kaliniai paskelbė bado streiką. 
Reikalauja, kad kalėjimo vy
riausybė žmoniškiau elgtųsi su 
politiniais kaliniais.

.1.4 ■ ■u.w   » ■ m.-

Costa Rica kareiviai 
pasidavę.

WASHINGTON, vas. 28. — 
Vietinė Panamos atstovybė 
šiandie čia gavo žinių, kad 
grūmojusia kilti tarp Panamos 
ir Costa Rica respublikų karas 
šiandie tapo išvengtas. Išveng
tas tuo, kad Costa Rica kariuo
menė, kuri buvo pasiųsta už
imti vieną ginčijamą srytį, pa
sidavusi savanorių armijai, pa
siųstai įsiveržėlius atremti.

Ar pasidavimo metu buvo 
koks nors susirėmimas ir prie 
kokių aplinkybių tasai pasida
vimas įvykęs, pranešime nepa
minėta.

PINIGU KURSAS.
Vakar, Vas. 28 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pingais Šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.86

Austrijos 100 kronų............... $0.22
Belgijos 100 frankų už ....... $7.45
Danijos 100 kronų............... $17.96
Finų 100 markių ................... $8.00
Francijos 100 frankų ...........  $7.11
Italijos 100 lirų ................... $3.65
Lietuvos 100 auksinų........ ,.. $1.60
Lenkų 100 markių ..........   $012%
Norvegų 100 kronų ...........  $17.10
Olandų 100 guldenų .... ......  $84.00
šveicarų 100 frankų........... $16.50
Švedų 100 kronų ...............  $22.30
Vokiečių 100 .markių ........... $1.60 

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., March 1,1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos blševiky kariuo
menė užėmusi Tiflisą.

“Vietos radikalai” plėšę 
miestą.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
28. — šiandie čia gauta žinių, 
kad praeitos petnyčios vakarą 
Rusijos bolševikų kariuomene, 
susidedanti iš dvidešimt pen
kių tūkstančių vyrų, įėjusi 
Gruzinų respublikos sustinėn 
Tiflisan.

Sako, kad pėtnyčioje per 
kelias valandas vietos komu
nistai laimi plėšę miestą, bet 
pavakary sovietų valdžia pa
dariusi atatinkamų žingsnių, 
kad tvarką atsteigus.

Kada Gruzinų valdžia pabė
gto iš miesto, Italų, Vokiečių ir 
Turkų misijos vistiek pasili
ko Tiflise.* Ir dabar jos tebe
esančios mieste.

Anti-bolševistinė valdžia, ku
ri apie dvi savaiti tam atgal 
buvo susikunusi Armėnijos res
publikos sostinėj Erivane, ir 
vėl tapo pašalinta. Bolševikai 
atsteigę sovietų tvarką. Dauge
lis apti-bolševistinės valdžios 
narių tapo įkalinta, o likusieji 
bėgą savais keliais.

- -r

Kornunistu byla 
Francijoje.

. ■ • i i • r •. <
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Kaltinama , dešimt komunistų, 
besikėsinusių ‘nuversti 

valdžią.”

PARYŽIUS, vas. 28. — Ryto 
čia prasidės ytin įdomi byla. 
Valdžia traukia tieson dešimt 
komunistų partijos narių, ku
rie buk darę sąmokslą “nuver
sti valdžią.” Tarp kaltinamųjų 
randasi keli kadaise buvęs ytin 
žymus Francijos socialistų par
tijos darbuotojai.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Bolševikijoj.
Komunistai persekioja social
demokratų partijos darbuo-

• tojus.

WASHJNGTON, vas. 28. — 
Amerikos Darlx> Federacijos 
viršininkai šiandie paskelbė 
ytin įdomų dokumentą, ku
riame išparodyta Rusijos bol
ševikų elgęsis su socialistų par
tijos ir profesinių sąjungų 
darbuotojais. Tasai dokumen
tas adresuojamas Anglijos 
darbininkams. Jį pasiuntusi 
Rusijos Social-Demokratų Dar
bininkų Partija. 

1 •Be kita dokumente išparo
dyta, kad po to, kaip praeitą 
vasarą į Rusiją buvo nuvykusi 
specialinė Anglijos darbininkų 
delegacija, komunistai ėmę 
žiauriai persekioti visus tuos 
socialdemokratų ir profesinių 
sąjungų darbuotojus, kurie tu
rėję drąsos pasakyti tos dele
gacijos nariams tiesą apie bol
ševikų šeimininkavimą. Girdi, 
“sovietų valdžia uždėjo dide
lių bausmių, įkalinus arba iš
trėmus daugelį paskubusių Ru
sijos darbininkų judėjime 
žmonių, kurie ilgus metus ko
vojo prieš carizmą ir lošė žy
mią rolę atatinkamuose fdar- 
bininkų organizacijose.” So
cialdemokratų partijos centra- 
linio komiteto narys, F. Danas, 
sovietų valdžios įsakymu tapo 
ištremtas iš Maskvos į Periną 
Du kiti tos pačios partijos 
darbuotojai, Dalin ir Trojanov- 
skis, laikomi Maskvos kalėji
me. Reto, valdžios įsakymu 
buvo areštuota visi Maskvos 
spaustuvių darbininkų sąjun
gos centralinio komiteto na
riai, gi pati sąjunga išardyta. 
Bet kuomet darbininkai delei 
šitokio nederamo elgesio ban
dė protestuoti, valdžios agen
tai užpuolę jų butus ir žiau
riai persekioję “neklaužadas.”

X *

Vienas socialdemokratų dar
buotojas, Viktoras Černov, bu
vo priverstas slapstytis nuo 
“proletrinės valdžios” agentų/! 
Gi jo “nusižengimas” buvęs 
toks: jisai kalbėjęs viename 
Maskvos spaustuvių darbinin
kų susirinkime, kurin buvo at
vykę keli Anglų delegacijos, 
nariai. Suprantama, jisai ne
prielankiai pasireiškęs apie 
“draugų komunistų” šeiminin
kavimą. Bet pasakęs savo kal
bą Černovas tuč tuojaus turė
jęs pasislėpti, kad nepatekus į 
valdžios agentų rankas. Nesu
rasdami paties “nusižengėlio,” 
valdžios agentai areštavę Čer- 
novo moterį ir dvi jo dukterį. 
Kitas darbuotojas, Abramovič, 
kuris pasitiko Augių delegaci
ją ir savo kalbos metu išparo- 
dėw tikrąją Rusijos darbininkų 
klasės padėtį, delei šitokio “nu
sižengimo” vėliaus tapo išmes
tas iš vietinės darbininkų ta
rybos —<■ sovieto.

Dokumente prašoma, kad 
Anglijos darbininkai darytų 
visą, ką jie gali, idant paleng
vinus Rusijos socialistų ken
tėjimus.

Gražins svetimšaliŲ 
savastis.

1 U. n,

Svetimšalių savastįs, kur buvo 
užgriebtos karo metu, bus 

grąžintos.

WASHINGTON, vas. 28. - 
Prezidentas Wilsonas šiandie 
pasirašė Liliu, kuriuo grąžina
ma visos tos svetimšalių sa
vastis, kur buvo konfiskuotos 
didžiojo karo metu. Konfis
kuotąsias svetimšalių savastis 
iki šiol laikė savo žinioj fede
ralinės valdžia.

True translation filed with the post- 
master at Chicajęo, III., March 1, 1921 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Graikai priešinasi 
talkininkaihs.

Nesutinka, kad Smyrnos ir 
Trakijos klausimas butų 

svarstomas išnaujo.

LONDONAS, vas. 28. — 
Graikija atsisako priimti tą jm- 
siulymą, kuris sako, kad rei
kalinga padaryti atatinkamo 
tyrinėjimo Trakijoje ir Smyr- 
noje, kuris tyrinėjimas eina 
prie pravedimo kurių nekuriu 
atmainų Sevreso sutarty.

Graikų delegacijos pirminin
kas šiame mieste, Kalogero- 
poulos, tuo reikalu šiandie esąs 
gavęs atatinkamą Atėnų val
džios pareiškimą — telegramų. 
Oficialiniai jisai talkininkams 
dar neįteiktas, bet apie tai jie 
jau sužinoję aplinkiniais ke
liais. Tikimąsi, kad Atėnų val
džia savo nusitatymo atsiža
dėsianti, ir dėl tos priežasties 
jos nusitatymaji neskaitoma 
perdaug rimtu dalyku.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 1, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Sako, kad sovietu val
džia jau “nuversta.”

Maskva “pranešanti,” kad so
vietų valdžia Petrograde esanti 

“nuversta.”

. RYGA, vas. 28. šiandie čia 
gauta iš sovietų Ruisjos sosti
nės Maskvos žinia, kuri sako, 
kad tenai vaikšto gandų, jogei 
Petrograde esanti nuversta so
vietų valdžia.

True translation filed with the post- 
1 master at Chicago, III., March 1, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Maskvos delegacija atvyko 
Konstantinopoliu.

KONST A NTĮ NO POLIS, vas. 
27.— šiandie Konstantinopoliu 
atvyko Bronislavas Kondiš, 
komercinis delegatas iš Mask
vos. Jisai turįs pasportą, kurį 
yni vizavęs Anglų valdžios pa- 
siuntinis Tiflise.

Kondiš pareiškė, kad jisai 
atstovaująs Rusijos Koperaty- 
vus, atstovaująs Turkijoj ir 
Balkanuose. Boto, jis turįs pil
no įgaliojimo duoti leidimus 
importui į Rusiją.

Plieno karalius nenori mažinti 
kainas.

NEW YORK, vas. 27.— Plie-, 
no korporacijos pirmininkas 
Gary šiandie čia pareiškė, jo
gei jo atstovaujamoji korpo
racija “tuo tarpu mažinti kai
nas plienui dar nemano.” Esą, 
visa kas dar brangu ir todėl 
korporacija negalinti dalyti 
tai, kas negalima daryti.

Palaukite, kada Gary norės 
numažinti savo darbininkams 
algas, tuomet “visa kas” tik
rai bus pigu.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
27.— Vakar iš čia išplaukė 
pirmasai Jungtiriių Valstijų 
prekybos* laivas į tarybų Rusi
ją. Vežąs už penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių įvairių pre
kių.

BERLINAS, vas. 27. — Skel
biama, kad Vokietijos valdžia 
sutinkanti mokėti talkinin
kams po du bilionu markių 
auksu — kas mątais.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
88, 84 ir 85. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.
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Kas Dedasi Lietuvoj
KOPERACIJA.

Lietuvos koperativai.

Iš viso Lietuvoje kopcrativų 
1920 m. buvo 416, tame 
čiuje.

1) Alytaus apskrity ..
2) Ežerėnų apskr. ...

Kauno apskr............

skai- 10%

3)
4)

500 a., neturtin-

6)
7)
8)
9)

10)

Krctingos apskr. . 
Mariampolės apskr. 
Mažeikių apskr. ... 
Panevėžio apskr. . 
Pasvalio apskr. ...

Rokiškio apskr.

28
18
18
18

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

plačiai svarstyta dienotvarkė: 
apyskaita, sąmąta, namų įgi
jimo klausimas ir k. Apyskai
ta patvirtinta. Pelnas paskir
stytas taip: 25% atsargos ka- 

apyvartos,
10% — draudimo fondui, 5%
— dividendui, 4% — premijų 
už įpirkimus, Liet, gynimo rei
kalams
giems Klov. valsč. mokiniams
— 700 a. ir likusią pelno dalį 
1748 a. išdalinti kaipo premi
ją tarnautojams už 1919 ir 
1920 m. Pririnkta valdyba, ku
rių dabar sudaro: K. Mačys, 
K. Stasiūnas, M. šrečulis, M. 
Tomašauskas ir 
kas.
Vart. B-vių suvažiavimą iš
rinkti: K. .Mačys ir 'Čemaus-

Ivanaus-
Atstovas į Šiaulių Sr. 
B-vių

Miesto Taryba buvo nutaru
si ir išdirbusi visą projektą 
vienkartinio progresinio mo
kesčio nuo turto, kuris butų 
galėjęs išvesti miestą iš finan
sų krizio, bet valdžia jo ne
patvirtino. Neišrišo klausimo 
nei rinkliava nuo nekilnoja^ 
mojo turto (3 sykius didesnė 
už taikos laiką), kuri ikį p. 
m. rugp. 1 d. davė 249,372 
auks., nei rinkliavos iš trak
tierių už arklius, vežimus, šu
nis, nei pagaliau, ančdėlis ant 
įgabenamųjų į Kauną prekių 
(1 sk. už svarą), kuris tam 
pačiam laikui davė tik 28,738 
a. (nuo išgabenamųjų prekių 
neleista imti).

, šių 1921 
numatyta 
auk., tani 
rinkliava
turto — 500,000 a., prekybos 
pramonės — 629,200 a., nuo 
butų — 633,314 a., išvežamų 
gelžkelių prekių — 500,000 a. 
ir k.; išlaidų: svetimo reika
lams — 938,240 a., sočiai, ap
rūpinimo 
nitarinės

ir

ni. miesto sumala 
sumoje 6,694.391 
skaičiuje pajamų: 
nuo nekilnojamo

■ ■ s
dybes bus sutvarkyti visuoti
no balsavimo taisyklėmis. Tuo
du įstatymu jau paruošti ata
tinkamų komisijų.

Svarstomas įstatymas a'pie 
kelių ir tiltų naudojimą ir tai
symą. Ruošiamas savivaldybių 
finansavimo įstatymas, kuria
me bus taip-gi paliesti sąma
tų klausimai ir t. t.

Laukiama paruošiant įstaty
mo apie mokestį nuo apyvar
tos; šio mokesčio tam tikra 
dalis bus imama savivaldybių 
naudai.

Lietuvos atstatymo komisa
riato įstatymas jau priimtas. 
Tuo tarpu, kol komisariatus 
pradės veikti, triobėsių planus 
ruošta Miestų Ūkio Skyrius 
prie Vid. Reik. M-jos. Yra jau 
paruošta planų mokyklų, že
mės ūkio triobėsių ir k.

•B"*——flBF*-
Utaminkas, Kovo 1 d., 1921

Ta u ragės apskr.
Telšių apskr..........
Trakų apskr. ..
Ukmergės apskr.
Utenos apskr. ..
Vilkaviškio apskr,

Be atskirų bendrovių veikė
jų Sąjungos, būtent, Lietuvos

ta ir 6000 a. namų statymui, 
telefonui ir k. Padidintas pa
jus iki 50 auk. Pagaliau, susi
rinkimas, reikšdamas pasitikė
jimo koperacijai ir norėdamas 
jų remti, nutarė įstoti nariu į 
Liet. Kopcrativų Bankų. V. D.

Šiandie ryto!
(Feljetonėlis.)

a. k.

— 230,102 a., sa- 
pagalbos — 590,100 

(“Siet.”)

ŠIAULIAI.

mas klausinėdavau ŠaltyŠiaus, 
kad, sakau, neprasnausčiau ir 
pinigus atgaučiau. Taip ir at
sitiko. Nuvažiuoju praneštas 
ižtlinėn su kvitą orderio gau
ti — jau mano prasnausta. 
Sakau, kad apie kvitų orde
riais mainymų niekas, nei vir
šaitis, nei šaltyčius nėra skel
bę. Iždininkas suriks, suriks:

ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

IPAŠPORTAI
S Kiekvienam lietuviui važiuojan
ti čiani Tėvynėn paftelbeaim išgau

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

= stačiai į Lietuvą be persė
dimo.

= Tūkstančiai lietuvių siunčia pi- 
g nigus ir važiuoja Lietuvon, ko

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

New York, N. Y.

išgirstu, 
orderiais

Į IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivaią į ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 

, Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St, Chicago, III.

nuo sa-

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muaikos kon

servatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
ir harmoniją. Baigusiems ft- 
duodami diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

8259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKI8 

ADVOKATAS 
Ofiiaa vidurmiestyjr 

ASSOCIAT1ON BLDtt.
19 So. La Baile St. 

Valandos i 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedtlials iki 8 vakarą.

Namų Tel.: Hyde Park 8395

ga, kurią sudarė susiliejusios 
Kauno, Vilkaviškio ir Kėdainių 
Sąjungos, Lietuvos Kopcrativų 
Bankas ir be to dar Šiaulių 
Savit. Vart. B-vių. Sąjunga, ir 
Panevėžio “Ąžuolas”; pastaro
sios dvi “Pirmyn,” Slavikų 
Gamin. Bendrovė “Sicsartis” ir 
žydų liaudies bankai Žagarėje, 
Viekšniuose, Akmenėje ir Ka
majuose ir gi skaitosi Liet. 
Koper. Sąjungos nariais, turi 
savo darbuolies savarankes or
ganizacijas. Žlugusių bendro-

KAUNAS. Taryboje praeitą mė-

Miesto finansai. Kauno pir
mosios Miesto Tarybos rinki
mai įvyko 1918 m. gruodžio 
18—19 d. demokratiniais pa-

000 piliečių. Jaunos Savivaldy
bės to laiko uždaviniai buvo 
labai sunkus, nes vokiečiams, 
staigiai likviduojant savo oku
pacijų, visa buvo palikta pil

Miesto
nosį svarstyta apie elektros 
koncesijų. Bendrovė “Union” 
siūlosi aprūpinti miestų elek
tros šviesa šiomis sąlygomis: 
Miestas duoda žemės, visų 
tinklų ir stoties turtų ir lieka 
b-vės dalininku; sutartis 25 
metams, bet b-vei radus kitą

Gavau kvietimą. Rašo: “šian
die rekvizicijas į vietą prista
tyti”. Nuvežu javus — nqiri- 
ima; sako, neturį kur dėti.' Tuo 
tarpu sužinojau, kad ir kitiems 
taip pat: visiems įsakyta “ry
to” atvežti: Kitos sukrautosios 
mėsos, bulvių rekvizicijos jau 
supūdytos, kad jų nei Panevė
žy nebepriima. Važinėjo “vy
resnysis” iš kaimo; Rokiškio 
“suėmė jus” gerokai apibarė, 
apšukojo. Gal sveikas ir čia ap
rėkti atvyks. Tat bent kuriam 
laikui musų rekvizitoriai susi
prastų.

— šaltyčių, viršaitį išsirinko
te? Dabar gali su savo kvitą 
važiuoti namo”. Negi begink
lis imsi jam už pakarpos; o 
gal ir jis nekaltas, gal anas 
“rytojaus” ponas kaip bus su
metęs pėdas, kad nei šuo ne- ’ 
lotų. Važiuoju ir manau: pirk-1 
siu už “kvitą” bent nepapras
tosios paskolos. Bet 
kad jos tik grynais 
tegalima įsigyti.

Taip iš visų pusių
vųjų” nukentėjau, ir tai dėl 
to, kad nežinojau, ką reiškia 
“šiandie” ir “ryto”. Pabauda, 
rekvizicija, kuri vargiai Pane
vėžį pasiekė, ir menkos vertės kambaryj, 
kvitą už ją, tiek sugaišto lai
ko, tiek gyvulio privarginta (o 
važiuoti bene 3% mylios), 
tiek ponų pripykdyta, — ir nė 
naginių vaikams tuoju po per
galiu negali žmogus nupirkti.

Bandysiu į Kauną su kvitą 
važiuoti. Ar gi ir ten “šiandie” 
taip, “ryto” kitaip butų? Su
dieu. Traukinys sušvilpė. Kvi
tas kišenėj. Jei laimėsiu — 
kvitu už geležinkelį užsimokė
siu ir gal dar kiškio pyrago 
atliks jums “poneliai” už ge-l 
raširdyslę parvcžtil

Betkas (“Sietynas”)

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Salią St. Room 824 
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 83rd St. Chloro 
Tel. Yards 4681.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatu 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1058 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 8507.

........ ... ■„>

m. vienoje 
dabar tepri-

to ir miesto reikalų. Be lėšų, 
be tvirtos organizacijos jai 
dar teko ^laikyti kova su tarpz 
tikros politikos grupe, Jdiri 
norėjo miesto valdžią sudary
ti klasinės diktatūros pagrin
dais. Del to ir visose miesto 
ūkio šakose buvo matyti tos 
žaizdos, kurias joms padarė 
karas, • ištrėmintayrir oknpati-* 
ja-

Miesto kasos visiškai nebu
vo. Ji (apie 375000 a ūks.) bu
vo rusų išvežta Maskvon ir 

I ten kartu su dokumentais, ver-

viso jų skaičiaus.

Kredito bendrovių iš 416 ko- 
peralivų viso labo yra vos 76, 
tame skaičiuje 72 žydų liau
dies bankai ir tik 4 valstiečių 
kredito' koperativai; geriausiai 
veikią — Pilviškių ir Veiverių 
kredito b^vės.« ~ ..

Gaminamųjų gi bendrovių ir 
žemės ūkio kopcrativų, kurių 
prieš karą 1919 
Kauno gub. buvo, 
skaitoma 20.

Pastarųjų rūšių koperativai tybės popieriais ir knygomis 
negalėjo plėtotis, nes likvida- Sovietų • Valdžios, rekvizuota 
vus Koperacijos Dep-tą, vald- (dabar rupinamasS grąžinti), 
žia jiem maža teskyrė pinigų; Nebuvo dargi lėšų rinkimams, 
be to gi, agronomams išėjus į kurios teko rinkti aukų keliu, 
į karą ir į ministerijas, neliko 
kam darbuotis toje srity.

Nauji koperativai. 1920 m. 
gruodžio mėnesį įsikūrė dar 
šios naujos bendrovės: Ska
piškio gaminamoji Bendrovė.

[“Siet.”]

Klovainiai, Šiaulių apskr.
Vaitot, b-vė įsikūrė sunkiais 

laikais 1918 m., likviduojantis 
vokiečių okupacijai ir gresiant 
pavojui iš rusų. Per rusų oku
pacijų prievartos budu įgijo 
5800 rub. (caro ir kerenkų), 
ir rusam traukiantis, darbas 
buvo veik visai sugriautas. B- 
vės veikėjams pasidarbavus, ji 
vėl atgijo ir 1919 metus bai
gė lyg ir su pelnu (painiojo
si, mat, rusi^ valiuta). Pelnas 
visas jiaskirlas buvo atsargos 
kapitalui ir 600 auk. pašalpos 
neturtingiems mokiniams. Del 
tos pašalpos b-ve įgijo gero 
vardo vietinių žmonių tarpe 
ir tankiai girdėti buyo sakant: 
“jei patys sau nepadės, tai ki
ti juo labiau nepagelbės”. Na
rių skaičius ėmė didėti, stojo

žažemių.
1920 m. jau buvo geresni.

000 auk., nors miestelis visai 
mažas ir be turgų, pelno gau
ta virš 20 tuks. ąuk., tik lik-

nas kiek susimažino. Bandy
mai su javų ir kiaušinių pre
kyba delei sunkaus susisieki
mo čia nevyko, ir supirktoji 
javų partija buvo išparduota 
vietoje neturtingiems nariams.

įvykęs sausio 15 d. visieoti
nas susirinkimas darė inalo-

Dar Organiz. Kom. rūpinosi 
iš okupacinės valdžios gauti 
paskolos ar pašalpos arti 100,- 
000 auks., bet nežiūrint, kad 
ji visų laikų gyventojus vertė 
mokesčius mokėti, nieko ne
gauta. Miesto Valdybai teko 
imtis darbo, naudojant tuos 
pinigus, kuriuos gaudavo par
duodant duoną, perimtą iš vo
kiečių (apie 36,000 pūdų) ir 
dar bulvių, avižų, du tiltu per 
Nemunų, kurie greit buvo per
leisti Susis. Min., miesto ligo
ninė, utilizacijos dirbtuvė, fur- 
parkas ir asenizacijos gurguo
le, medžiagos sandėlis t. t.). 
Parduodant kortelėmis *tų duo
ną miestas į savaitę gaudavo 
arti 130,000 a. Su tais pini
gais ir 100,000 auks. valdžios 
paskalos pradėta vykdyti mie
sto savivaldybės uždaviniai.

Savo darbuotės centran pa
dėta beturčių socialinė apsau
ga ir kulturos-švietimo kury- 
ba atatinkamai tokio žymaus 
miesto reikalams. Tečiau pla
tesnei darbuotei, negalėjo už
tekti tų pajamų šaltinių, ku
riais savivaldybės galėjo nau
dotis Miestų Saviv. 1892 m. 
įstatymais, nes jais kaip tik 
buvo varžomas visuomeninis 
savivaldybių darbas ir dėl to 
siaurinami jų pajamų šalti
niai. čia gi reikalai iškarto ke- 
leropai padidėjo. Taip, 1919 
m. išlaidų sąmata, žymiai su
mažinta dėl lėšų stokos, vis
gi siekė 2,715,027 a. normali
nės gi jos pajamos, įtempus 
visas pajėgas, tiktai 1,320,545 
auks. Nepritekusius 1,394,478 
auks. teko papildyti nepapras
tomis, pajamomis k. t. iuž par-

traukta ir anksčiau. Sąlygoms 
ištirti išrinkta komisija (Lu
ką uskis, Orlauskis, Mikševi-
čius, Volpė ir šaniboris). Nu
tarta įsteigti 5-ta mokykla su 
1 kompletais (5 mokytojais). 
Miesto tarnautojams paskirto 
priedo Kalėdų šventėms — pu
sė mėnesinės algos prpporciji- 
niai ištarnautąjam laikui. Pri 
imti privalomieji įsakymai dėl 
skerdyklos ir gyvulių skerdi- 
,mo.

Daug ginčių iškėlė nelemtų
jų rinkos trobesių klausimas. 
Kai kurių Tarybos narių buvo 
apskųstas jos nutarimas sta
tyti trobesius rinkoje. Dabar 
lik, praėjus porai mėnesių gau
tas Saviv. Dep-to įsakymas su
stabdyti darbus, kurie jau be
veik baigiami (jau 3 barakai 
stovi). Taryba pasiginčyjusi, 
ar sutikti su Dep-to nutarimu, 
nutarė dar “nepasiduoti” ir 
savo padėčiai gelbėti siunčia į

K.delegaciją. (“Siet.”)

KRETINGA.

Praeitų m. gruodžio m. 
d. Apsk. Tarybos posėdy 
klausius Rev. Kom. praneši
mų svarstyta: mokesčių klau
simas, kelių taisymas, malkų 
statymas, papildymas sąmatos 
1921 metams ir k. Mokesčių 
klausinių svarstant, dalyvavo 
Mokesčių Inspektorius, km)i 

paaiškino, kad valsčiaus valdy
ba turi pasirūpinti teikti tei
singų žinių apie žemės plotų, 
jos rūšis ir dešimtinių skaičių. 
Nutarta: kelius taisyti senuoju 
budu iki Seimas nepasirūpins 
išleisti naujo įstatymo; malkų 
statymų paskirstyti valsčiais; 
valdybos pirmininkui algos 
1100 auk. mėnesiui, prašyti St. 
Seimo, kad panaikintų Milic. 
įst. § 4, atsisakyti aprūpinti 
milicijų butu, kuru ir k. (?) 
Apskr. Tarybos nutarimų dėl 
rekvizicijų Revizijos Tarybai 
atmetus, nutarta siųsti trijų 
narių delegacija į Kauną, kad 
išaiškintų Rekvizicijos Tary- 

surikių gyventojų padėlį 
rekvizicijos neištesejimo.dėl

Savivaldybės ir 
įstatymai.

29 
iš-

Važiuoju įsakytas apskritin 
“ryto” su vežimu. —■ “Nepri
imu: atvežk jyto 8 vai. rytų!” 
Kelionę pragaišęs, numigęs, — 
vėl važiuoju “ryto”; prie “su
ėmimo” rūmų jau 8 vai. -Žie
mą kiek tos dieųos; tamsu. Ap
skrities miestas be elektros. 
Mano ponas tebemiega, ir san
delio sargybinis įbedęs nosį į 
tarpukiškę. Palaukiu ligi pu
sei 11 vai. Išeina galop su rak
tais ir ponas. Aš taip ir Taip, 
sakau, esu atvažiavęs. — “Iš 
kur, kaip? Aha! Eikš vidun”. 
Įseku paskui. — “Raštelį tu
ri?” — O kaip gi! — sakau. 
— “Reikėjo užvakar atvežti: 
matai, raštelis *rodo! Pabau
da”. Teisinaus, bet nebeklausė 
ir .užrašė pabaudos.

Supratau tik tuokart, kad 
tie “šiandie” ir “ryto” reiškė 
gerų kyšį, o aš, vargšas-apy- 
smulkis ūkininkas, nesupratau 
anksčiau. Ir susilaukiau “pa
baudos”, nors ir nepelnytos. 
Sumokėjau ją, rekvizicijų šiaip 
taip priėmė, davė picšeliu pa- 
muzota kvitų ir, kaip muilų 
rijęs, važiuodamas namo, ką 
sutikdamas, kinksėdamas kiek
vienam pasakojau, kaip man 
apskrities ponas “gudriai,”, 
nors nekaltai, kailį išpėrė, kad 
nesupratau, ką reiškia “šian
die”, kas laukia “ryto”.

Atėjo kvitų Į orderius mai
nymo metas. Nuolat atsidėda-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

FRENCH LINf
I Tiesiai L

New York į Hamburgą 
Dubeltavais šriuhais laivo 

NIAGARA
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite piie arčiausio vietinio 
French Ljne agento.

4*87 S. Ashland 
ve^ Chicaffo, Iii.

Auksybi, Colum- 
bijoa Grafonolu ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Phoną Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,
LalkrodiUi,

naus įspūdžio. Iš 157 nany da- duot# duonų ir įvairiomis pas- 
lyvavo 120. Labai rimtai ir kolomis ir pašalpomis.

Steig. Seiman greitu laiku 
uis įnešti šie įstatymai*: a) 
Butų mokestis miestuose, ir 
miesteliuose, kurio visos paja
mos eis snvivaklybiu naudai, 

>) Savivaldybių rinlomų įsta
tymas - šiuo įstatymu reiki
mai i valsčių, miestų savival-

Aprūpinki!
Savo Taksus

(Income tax retums)
Liko tik 3 savaitės

Daugybė žmonių turi bėdos 
jeigu nesudeda atskaitų nuo už
darbio (Income tax returns) į 
laiką ir teisingai. Bausmė už 
nesudėjimą siekia iki $1000.00.

Bausmė už neteisingai sudėtas 
atskaitas iki $10,000.00 arba kar 
Įėjimas. Neaugėjusiems atskai
tų ne išduoda pasporto išvažiar 
vimui Lietuvon.

Atskaitas gali sustatyti teisin
gai tik Auditorius turys patyri
mą ir tam tikrą mokslą.

J. P. VARKALA
Yra vienatinis

Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.

Jis atidarė offisą 
3331 So. Halsted St.

Tėle’p. Yards 6S94
Taipgi įsteigia systemas prekybos ir 

pramones vedimui Revizuoja knygas. 
Sutaiso atskaitas,

DOLERIUS - PERVEDAMA 
suv. valstijų pinigais 

Tiesiai išmokama
Danzig — Varšavoj ir Liepoj u j

K. W. Kempf
120 N. La SalĮe St.,( Chicago, III.

Korespondentas
STRAUS & C0MPANY

Bankieriai — Nariai
New York Stock Exge. 

55 Broadway, New York 
Chicagos Ofisas: 120 La Šalie St.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagablausia kelione rusams ir lietuviams.
Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaiviai.

s MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 17.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks, Kovo 31. Tiktai 3čia klesa •

. MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921

Trečia 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 i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St,, arba pa* vie
tinį agentą.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

< Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. ' ■

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, Dl.

■mam..... ■■■*
DR. A. P. GURSKIS !

Lietuvis Dentista* ■ 
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. ° 

CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. * 

išskiriant nodėliąs ir seredaa.

Visuotinas (General) Contratorius

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

• kainomis.
4401 So. Richmond St., 

Tel. Lafayette 2797

GALUTINIS KAINOMS NUMARIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 
Sies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 

tsidavojo 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. Nedėl. 4 po piet

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas-

A. Pakšys 
220 Milvvaukee Av*^ 

Kenosha, Wis.
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GERAS
Dantų taisymas 

pigiomis kainomis

Aukso dant|s 22 Karat
$3 ir augščiau

Bridge Work
$4 ir augščiau

Platės $6 ir augščiau

D R. B E R N 
4558 So. Ashland Ave^ 

Kampas 46th St.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė
i

Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Are.
Atsakančios grojamos maSinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

o:

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS RBVIEW-

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

1946 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės

Phone: Lawndale 1744

Joseph Shuflitowski & Co.
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas 
2833 W. 22nd St. 

Tarpe California Avė. ir 
Marshall Blvd. * 

Chicago.

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St

Visą šią savaitę 
THE HOUSE OF A 

1000 CANDLES

no 
muAi* 
no ’

Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą dratais per žmonės, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
ruotojus arba malevotojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
jūsų namą į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime nei mažiausio 
brūkšnelio ant jūsų ušoko 
sienos.

Nėra šiukšlių arba jokių 
parankumų jums ir kaina
daug žemesnė negu jus tikitės.

Mes galime ateiti ir pasakyti 
tikrą kainą, jei jus norite.

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 

6031 So. Halsted St. 
Phone Normai 2022

2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

ar

ne
yra

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket- 
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

State Bank 
draugiš- 

turi būti 
depozito-

patarimų

Ar Jūsų bankicrius yra 
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
baukieriu.

The Cicero
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bankelio ir 

rio.
Deki draugiškų

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.
CICERO STATE BANK 

48th Avė. and 25th PI.
“13 metų nuolatinio 

bankavhno”

noti tikrus faktus apie dalykų 
stovį, šiandien mes nepataria
me pirkti bonų daugelio indus
trinių korporacijų, daugelio pre
kybinių korporacijų, o taipgi vi
sų užrubežinių bonų. Iki šiol 
mes skaitome geriausiais bonais 

'31Uc. ir 32Kc.; specialiai sudėti tuos, kuriuos nurodėme keletą

Marketo kainos.
Vakar marketo kainos ant tū

lų dalykų buvo sekamos:
Sviestas — paprastas 50 c. ir 

51c., ekstra sudėtas 55 c.; spaus
tas 57 c.

Kiaušiniai — maišyti latuose

Tokia nuomonė yra neteisin-j 
ga ir ji yra skleidžiama tiktai1 
pasigavimui pašalinės publikos; 
Mes patariame skaitytojams ne
atkreipti į tokias nuomones do- 
mos ir tėmyti biznio eiseną be 
sąryšio su prezidento pasikeiti
mu.

j balto medžio dėžes 42c. ir 43c.; 
margiukai 29c. ir 30 c.; purvi- 
nukai 30c. ir 31c.

| Gyva paukštiena — kurkęs 
54c.; vištos 3O.c; pavasariniai 
vištukai 31c.; gaidžiai 22 c.; an
tys 36 c.; žąsys 24 c.

Negyva paukštiena — kurkęs 
54c. ir 55c.; vištos 32c.; pavasari
niai vištukai* 32c.; gaidžiai 
20c. ir 21 c.; antys 36 c.; žąsys

KITĄ SAVAITĘ 
at 5 o’clock

PRANEŠIMAS 
Musų Draugams! 

Jogei nuo 1-mos dienos 
Lapkričio No v.) 1920. 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naujų vietų.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshf ield Avė.

Tel.: Yards 145

Nejudamieji paveikslai

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American 
Allilr of-Bltter Wine 
Yra labiausiai užtildama 

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 So. Ashland Avė.

savaičių atgal Biznio Apžvalgoj.
Kas turi mažai pinigų gali juos 

indėti į tokius tikrus bonus kaip 
American Tel. & Tel 6’s 1925, 
kurių kaina yra pastovi ir kurie 
atneša G nuošimčius suviršum. 
Kas turi dauginusi pinigų galėtų 
juos indėti į tokius bonus kaip 
sekantįs:

St. Louis-San Francisco Ad- 
justment 6’s 1925

Hudson & Manhattan Refun- 
ding 5’s 1957

Missis^ippi River Power first 
5’s 1921

American Smelting &, Refining 
5’s 1947

Wilson & Co. first 6’s 1941
St. Louis-San Francisęo Prior 

Lien 4’s 1950.
Visi viršpaminėti bonai iki 

šiol yra jau pakilę ant vieno ar

Bankų Stovis Geresnis

Skoliname Pinigus >28 c*
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų1 C- 

ir statomų.
MADISON IR KEDZIE 

STATE BANK
Narys Federal Reserve System

3131 W. Madison St., <
Tel.: Kedzie 3980. 150 ir $4.75 už 100 svarų; raudo-

Atdara visa diena: Sub., ir Utamin- . A . x
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai. t nosios dideles $9.00 ir $J.25 uz 

100 svarų.
Suris — plytose 21 l/ac.
Jautiena — Ribs No. 1—26c;

No. 2—23c.; No. 3—į5c. Loins, Į dviejų punktų nuo to laiko kaip 
No. 1—36c.; No. 2—30c.; No. 3 mes pirmu syk patarėme pirkti. 
—17c. Rounds, No 1—15 c.; No. Kas juos tada nusipirko jau yra 
2—14 c.; No. 3—12c. Chucks, uždirbęs ant savo pinigų daugiau 
No. 1—10y2c.; No. 2—9%c.; No., negu paprastą nuošimtį, nežiu- 

; rint į tai, kad jų kaina yra paki
lus jie yra verti pirkti dar ir

1 Bulvės — šiaurinės baltosios 
$1.20 ir $1.30 už 100 svarų.

Saldžiosios bulvės — $1.50 ir 
$3.00 už hamperį.vstem i

Chicago. Pupos — rankoms rinktos $4.- 
* m (P,1 1 AA ot?nwi • ronJrk.

Nuo Sausio mėnesio pabaigos 
Amerikos bankų stovis, ypač tų, 
kurie priklauso prie Federalio 
Rezervo Sistemos, nuolat ėjo ge
ryn. Reservo nuošimtis pereitų 
savaitę Federalio Reservo ban
kuose buvo pasiekęs skaitlinės 
suviršum 50, ko nebuvo per vi- 
sus pereitus metus. Tas yra vie
nu geru ženklu, kad Amerikos 
biznis gal būt jau labai daug blo
gesniu nebebus, žinoma, biznio 
pasitaisymo pradžiai pažymėti 
tokių gerų ženklų turi būti dau- 
giaus negu šitas vienas.

Phone Cąnal 5496 
Ilankan Jewelry 
and Graphaphoue 

Con Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai. •

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Kalėdų 
dovanos

Prirengta pas mus 
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piausty- 
stytas stiklas, 
French Ivory etc.
Henry Rhein, 
Jewelry Store, 
per 80 metų prie 

1536 W. 47th St.
Patėmysit dideli 

laikrodį.*

X

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS 
Siutų ir Kelinių

1 Vėliausios mados ir žemiausios ■ 
kainos.

PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų

-Išdirbėjai 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų;

bresų dėl 
ir platės dėl

Taksos ir žmonių 
uždarbis.

Įdomu yra insistebėti į žmo
nių uždarbio nelygumą ir taksas, 
kurias jie moka savo valdžion 
nuo uždarbio. Palyginimui, mes 
paverčiame įvairių šalių pinigus 
į dolerius augščiausiu kursu.

Dabartinis žmonių uždarbis 
nuo galvos:

Amerikoj — $700.00 
Anglijoj — 445.00 
Kanadoj — 351.00 
Francijoj — 265.00 
Italijoj — 130.00 
Vokietijoj — 103.00 
Šiose šalyse žmonės taksų turi 

mokėti nuo galvos sekamai:
Amerikoj -— $65.50—8% 
Anglijoj — 120.00 —27% 
Kanadoj — 37.75—11% 
Francijoj — 47.75—18% 
Italijoj — 16.65—13% 
Vokietijoj — 12.50—12% 
Šitose šalyse valdžios išlaidos 

.. — i .. v , . . 'kiekvienai gyventojo galvai iš-
20 už svarą; cibuliai 75 c. ir $1.-, H uz daugeli naujos laidos ir( puola sckamai.

3—8y2c. Platės No. 1 —11 c
No. 2—9c.; No. 3—6c.

j žali fruktai—obuoliai $4 ir $6 šiandien.
už statinę; $2.50 ir $5.00 už dė-| Kas turi daugiau pinigų neguAtydos!

3unAkVK\Sut?klem‘S?LVy’a > žę7v^vuog«sl4.00Tir $4.50 už'vidutiniškai prie viršpaininėtų 
są gyvenimo proga. Mes parduo- dėžę; lemonai $4.00 ir $4.50 už bonų galėtų dai piisipirkti sė
dame mūrinį namą, iš kurio galima ’ x_mnniraq 55c ir 60c UŽ kančius:padaryti 3 pagyvenimus, yisi |taisy-i > žemuoges OOC. ir ovc. uz r--------
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku- kvortą, 
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 VV. 47 St.

New- York-New Haven Deben- 
bųrokai $6.- turės 4’s 1956

New York-New Haven Deben-

nenormalių kūno dalių, 
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak. 
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI. 

Phone: Wentworth 2679.

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7963

DAŽAI — DAŽAI — DAŽAI 
Kiaušiniams dažai, kokius naudojot 
Lietuvoj. 8 gražausių spalvų; nu- 
džiūsta j 1 minutą. Pirkit anksti. 
Vienintelė vieta Chicago, kurioj ga

lit gauti.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

žalios daržovės —
00 ir $6.50 už statinę; salierai

Y$2.50ir $2.75 už kreitą; kopūstai turės 3—%’s 1954
Baltftnore & Ohio Convertible

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumaa.

4459 So. Wood St.

Phone Yards 987
D. LIPTSICH

Fashion Cloak Shop 
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L. 

10657 Michigan Av., kamp. 107 gt.
Įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

Mes naudojame geriausios vertės 
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymą.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

Kostumeriškas Siuvėjas 
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome. 

2300 Sb. Leavitt St.

Tel.: Victory 2400
Compo-Board vietoje balanų 

ir tinko.

Geo. Green Lumber Co., 
22-os gatvės tiltas.

X.______________________________________

■ Tel. Canal 2975—2976

Just
; WHIBTLE
(Chicago

WHISTLE BOTTLING CO.
1901 W. Rooaevelt Rd.

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

• ir 
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon.

Iteikalauk knygelės “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVfi 
Pilniausia armijos stako.
1628 West 47-os gatvės 

Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, I1L 

9309 Cottage Grove Avė. 
Pusvilnonės pančiakos ................ 25c.
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $3.95

A. C. Flynn Heating Co., 
6402 So. Ashland Avė.

Phone Prospect 836
Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

. ■ I .M................... "

$2.00 ir $2.50 už kreitą; mor
kos $3.00 ir $5.00 už statinę; žy- ’ 4—Ws 1933
duoliai kopūstai $3.00 ir $3.25' Chicago Railway first 5’s 1927 
už kreitą; agurkai $6.00 ir $6>’ Chili Copper Convertible 6’s 

, 50 už dėžę; salotos, galvose $3.-' 1932
00 ir $3.50 už kreitą; lapuose 25 į Šitie bonai nėra taip tįkri, kaip 
c. už dėžę; grybai $1.00 ir $1.- pirmesnieji, nors yra tikresnie-

_ • -i 11' iv/ rl niT 1 •» -m

25 už maišą; pipirai $6.00 ir $6.-‘ augštais procentais bonai. Įdėję
150 už hamperį; pupos ankštyse 
$4.00 ir $6.00 už hamperį; špi- 
nakai $1.15 ir $1.25 už bušelį; 
tomatos $5.00 ir $6.50 už krei- 
tą.

Liberty Bondsai

į šiuos bonus savo pinigus gali 
juos kartais padvigubinti j ko
kius vienus metus laiko. Jeigu 
tie bonai ir nepakiltų tiek, kiek 
laukiama, tai jų kaina vargiai be 
nupuls žeminus už dabartinę, o 
prie dabartinės kainos jie neša 
nemažiau kaip 8 nuošimčius.

56.00

39.00

OLOWEGKI’S 
,Music House

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN 

The National Raincoat Co. Not Ine.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halated St. *

Liberty Bondsai vakar New 
Yorke parsidavinėjo sekamoms 
kainoms:

Liberty bondsai 3J/2%, $91.- 
02; antros paskolos 4%, $86.20; 
pirmos 414%» 86.86; antros 4U

l % $86.32; trečios 414 % $89.- 
84; ketvirtos 4|4 $86.-
46; pergalės bondsai 4%%, $97.- 
46 ir pergalės bondsai 3%%, 
$97.46. /

Apie Bonu pirkimą.
! Musų skaitytojai dažnai klau- 
i šia mus patarimų kurie iš įvai- 
I rių siūlomų bonų yra geriaus 

pirkti. Tuo tarpu dėl daugelio 
darbo užgriuvusio ant “Naujie
nų” administracijos pečių, mes 
negalime smukmeniškai pasaky
ti apie kiekvienos korporacijos 
ant kiek jie yra saugus ar ne
augus. Smulkmeniškai atsaky
mas yra galimas tiktai po to ka
da yra ištyriamą korporacijos ir 
jos bonų stovis. Tokiam išty
rimui reikia nemažai laiko, ku
rio kaip tik mums dabar trūks
ta. Vėliaus mes su mielu noru 
duosime paaiškinimų apie įvai
rius bonus skyriumi.

Tuo tarpu čia mes duosime ap
lamą patarimą: Nesiskubinkite 
pirkti tų bonų ar šėrų kuriuos 
kokie nors agentai jums siūlo ar 
labai įkalbinėja pirkti. Nors ga
li būti kad tie bonai ar šėrai yra 
vertingi, tąčiaus didelis jų Siu
timas ar garsinimas turi užtrauk 
ti abejonės. O kada yra abejo
nė, tai įsitikinimui reikia suži-

Atsakymas
m.Paleckas, St. Charles, 

tų bonų, kuriuos skelbia 
nurodyta Tamstos kompanija, 
mes manome kad tik keletas yra 
tikrai gerų pirkimui. Iš geres
niųjų pirmiau stovi Utah Power 
& Light Co. first 5’s 1944.

Iš

Naujas Prezidetnas 
ir Biznis.

Amerikoj — $63.00
Anglijoj — 97.00
Kanadoj
Francijoj — 108.00
Italijoj
Vokietijoj — 23.00
Paskutinės skaitlinės tarp kit

ko parodo, kad Franci jos valdžia1 
yra blogiausiame finansiniame 
padėjime, šito patvirtinimui dą 
paduodame Čia skaitlines kurios 
parodo dabartines valdžių išlai
das ir nuošimtį jų padidėjimo 
palyginant su tuo kiek tos val
džios išleisdavo prieš karę.

Amerika — $5,760,000,000.
Nuošimtis padidėjimo 307.

Anglija—839,000,000 svarų.
Nušimtis padidėjimo 123.

Kanada—apie $400,000,000.
Nušimtis padidėjimo 54.

Franci j a—37,532,0000,000 
frankų 

Nuošimtis padidėjimo 198.
Italija—19,324,000,000 lirų

Nuošimtis padidėjimo 148.
Švedija—763,000,000 kronų 

Nuošimtis padidėjimo 25.
Vokietija—40,0000,000,000 

markių
Nuošimtis padidėjimo 95.

Jei tau reikia
GERO PLUMBERIO 

Kreipkitės prie 
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

1707 W. 47th St.
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.

Šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECTALUMAS — 

RECEPTAI.

pasiklausk savo daktaro apie mus.
S. A. MANKOWSKIS

Prescriptibn Drūg Store
• Lietuviška Aptieks

2359 S. Leavitt S t., kampas 24 gat. 
Chicago, III.

Telefonas Canal 4946

ADAM M. MACARUS 
NOTARAS

3256 S. Wallace St., Chicago

Parduodu laivakortes, ■ 
siunčiu pinigus į visas 5 
pasaulio dalis. Apdrau- j 
džiu, parduodu žemės ir ■ 
namus, skolinu pinigus, i

PADVIGUBINK 
SAVO IEIGAS 

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Gold Real Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai |mokėjimai 

nešantis 6%.
Julius Moli & Son 
1319 Milwaukee Avė.

Daugelis žmonių mano ir pasa
koja kitiems, kad kaiptik nau
jas Amerikos Prezidentas užims 
savo vietą, tai biznis, tuojau pra
dės taisytis. Ar tai dėl to, kad 
jis yra Republikonas, ar tai dėl 
to, kad buk didysis biznis tik lau 
kia Republikonų gadynes užėji- 
mo, ar tai dėl to, kad buk su nau
ju prezidentu biznis visuomet 
pasitaisydavęs, ir tt. Vienok mes 
čia turime dar sykį pabrėžti, kad 
nuo prezidento išrinkimo ar jo 
vietos užėmimo biznio eisena ne- 
simaino. Biznis aplamai pri
klauso nuo pamatinių ekonomi
nių dėsnių, o ne nuo laikino po
litiško pasikeitimo šalyje.

Biržoje gali kartais įvykti ma
žas šėrų kainų pakilimas po to, 
jog naujas prezidentas užims 
savo vietą. Vienok, tai įvyks tik 
dėl to, kad kai kurie spekulian
tai tyčia skleidžia tokią pažiūrą 
ar nuomonę, buk su naujo pre
zidento vietos užėmimu prasidės (novile), tad labai suprantama 63-os gatvės ir Halsted. 
didelio biznio atsigavimas Ame- ir lošimas ir labai užinteresuojas, kantieji teatrus, neapsiriks nu- 
rikoj. o jei ne, tai nuo pat pradžios iki į ėję pasižiūrėti.

Šienas.
Motiejukai—$23 iki $24.00 
Maišyti dobilai $21 iki 22.00 
Paprastas šienas $14 iki 16.00
Alfalfa $16 iki 24.00

' šiaudai ruginiai $14 iki 15.00 
šiaudai avižiniai $13 iki 14.00 
šiaudai kvietiniai $12 iki 13.00

jiiiiiii
nlgais arba išmokėjimais 

3527 So. H

Phone Drover 215 
S h a n k s 

» M u s i c Store, 
E s t. t 9 1 2.

Fonografai, re 
|p kordai ir gro

jami grojikii- 
niai voleliai. Pi 

limais 
alsted St.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS VVRECKING CO., 
8003-89 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294

užbaigai busite visiškai užinte- 
resuotais.

Apart paties veikalo interesin- 
gumo, lošia pasižymėjusi Natio- 

mi paskelbia, kad šią visą savai- nal Teatro Stock Kompanija, kū
tę loš labai įdomų veikalą, “The ri lošia jau 50 savaitė South pu- 
House of a Thousand Candles”. sėje.
Jei esate skaitę knygą tuo vardu

National Theatre.
Kaipo vienas iš geriausių te

atrų pietinėj miesto dalyje, šiuo-

National Teatras randasi prie
Lan-

DARBAS
Šią knygą parašė žino
mas franeuzų rašytojas 
EMILE ZOLA. Vertė A.
J. Uoga. Tai yra puikus 
romanas. Kuris pradeda 
jį skaityti, nepadeda kny
gos į šalį kol neužbaigia 
skaitęs visą knygą. Kiek
vienas vaizdas žingeidus 
—skaitai juos, gėriesi ir 
mokiniesi. Kas dar netu
ri tos knygos, privalo 
tuojau įsigyti. 291 pusla
pis. Kaina tik 75c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 S. Halsted Str.
Chicago, HL

* ............—*
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Baudžia savo 
kritikus.

Editor P, Grigaitis

1739 SO HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506 
Canal 576

Kuomet anglų Darbo Par
tijos delegacija pereitais 
metais atsilankė Rusijoje, 
tai daugelis darbininkų ju
dėjimo vadų išreiškė jos 
akyvaizdoje neprielankių 
nuomonę apie bolševikų vai-ISubscription Ratosi I L

18.00 per year in Canada. , 7. “5 T™* ’ “77
$7.00 per year outslde of Chicago. dzią. Anglų delegacijai iŠ-
*8£° copy.111 Chlcaff0, | keliavus namo, bolševikai
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at tha Post Office 
of Chicago, 111.. undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, Ukddriant 
nedildienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SU Chicago, 
m. — Du Telefonai: Canal 1506 ir

r”...........  'f"*.11 11
dija, įvykusi grafo Braganza 
de la Carolla namuose.

i Aprašymas tilpo tame laik
raštyje ant rytojaus po to, kai 
Giuetis nužu<lė savo pačią ir 
pats nusižudė; ir kadangi laik
raštis išeina tame pačiame 
miestelyje, kur tatai įvyko, 
tai mes manome, kad jisai ga
lėjo patirti tiesą.

Žodžiu, “Keleivis” visai be 
reikalo įsikišo čionai su savo 
“humoristikos skyrium”.

lenkų. Lietuvos valdžia, girdi, 
esanti ne geresne už Lenkijos 
valdžių, ir Lietuvos darbinin
kams nedarų jokio skirtinių), 
ar juos valdysiu Lietuvos “buo
žės” ar lenkų ponai. Ko<lel-gi 
komunistai dabar ėmė kelti 
balsų prieš Lietuvos unijų su 
Lenkija?

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Canal 570.

$8.00
4.50
2.25 

.1.75 

. 1.00

UftaiMkomoji Kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams____ ________ __ __
Pusei metų______________
Trims mėnesiams .. ----- r-
Dviem mėnesiams.......... ......
Veinam mėnesiui ............

Chicagoje — per neiiotojus:
Viena kopija 03
Savaitei - , , , 18
Mėnesiui t 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ---- ---- - - $7.00
Pusei metų_____  ■ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui , .75

Lietuvon ir kitur ušsieniuoMi
(Atpiginta)

Metams__
Pusei metų 4.5 i
Trims mėnesiams ...............  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu. .

18.00

Pabaigs karo 
padėtį?

ėmė persekioti tuos savo kri
tikus. Vieniems jų tapo 
atimtos maisto kortelės, kiti 
buvo pasodinti į kalėjimą 
■arba ištremti.

Bolševikų diktatoriai la
biausia supyko antsocialistų 
revoliucionierių vado Černo-1 
vo, kuris pasakė>aštrią Įkal
bą susirinkime, parengtam 
spaustuvių darbininkų są
jungos. -Kadangi svečiai iš 
Anglijos dalyvavo tame su
sirinkime, tai bolševikų ko
misarai nedrįso sustabdyt 
kalbėtoją; o paskui jisai pa
sislėpė, ir valdžiai nepavyko 
jį suarestuot. Keršydami 
Čemovui boševikai vėliaus 
suėmė jo žmoną ir dvi duk
teris.

Prieš tokį žiaurų bolševi
kų elgimąsi Rusijos socialis
tai išnešė protestą ir pas
kelbė jį Vakarų Europos so
cialistų spaudoje.

Tai mat kokia “laisvė” 
viešpatauja Rusijoje.

VALDŽIOS PROVOKACIJA?

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas..

RUSIJA.

mint distrikto prokuroro raš
tinėj aš užgirdau, kaip vienas 
klerkų sakė, kad ()xmanas yra 
liudytojo kėdėje ir kada vė
liau tas žmogus atėjo į distrik
to prokuroro raštinę, 
jau juos vadinant jį *Mr. 0x- 
man’.

(“Aš kalbėjau su 
prokuroro pagelbininku Ed 
Gulina prieš Rcna Mooney by
lą ir perskaitė mano liudiji
mus, kuriuos aš daviau pir- 
inesniose dviejose bylose ir į-

pasiekė

Naujoji Jungtinių Valsti
jų administracija kuri užims 
savo vietą 4 d. kovo, ketina 
tuojaus pabaigti karo padėtį 
tarpe šios šalies ir Vokieti
jos. Tam, be abejonės, pri
tars visi žmonės. Nėra di
desnės nesąmonės kaip ta, 
kad karo padėtis tęsiasi iki 
šiol — po to, kaip karas yra 
sustojęs jau dveji suviršum 
metai atgal.

Bet klausimas ar bus kar
tu su taikos paskelbimu pa
naikinti ir tie įstatymai, ku
rie buvo išleisti delei karo. 
Aršiausias tų įstatymų yra 
vadinamasai # “šnipinėjimo 
įstatymas^’, kuris f .varžo 
spaudos laisvę.- Kada bus 
panaikinti tie vertimai, ku
rie taip apsunkina “Naujie
nas” ir kitus darbininkiškus 
laikraščius?

u
I 
tApžvalga

r- - į i . ------------------
..... ... t

PAŠIEPIMAS NE VIETOJE.

Naujienų” redakcijų, kuri 
Bostono 

ta is
panai 
iš pi- 
negu

Reakcija ' 
Vokietijoje.

Kiek laiko atgal “Naujieno
se” tilpo ilgas laiškas tūlos 
grafienės, Braganza de la Ca
rolla, kuri pasipasakojo* kaip 
nelaimingai ji ištekėjusi už 
grafo, ir šaukėsi pagelbės lie
tuvių, kaipp savo viengenčių. 
Ypatingos visuomeninės svar
bos tame laiške nėra, vienok 
mes išspausdinome jį, neno
rėdami atmest nelaimingos 
inoteriškės prašymą.

Mus tečiaus nustebino, kada 
papiatėme, kad “Keleivis” mė
gina pašiepti tą laišką ir kar
tu “
išspausdino jį. So. 
laikraštis sako, kad visa 
tori j a “išrodo daugiaus 
ši į pasaką nukopijuotą 
gių Amerikos magazinų,
į teisybę”. Jisai net štai ką pa
stebi: • •

“Tūlas laikas atgal ka- 
žinkokia moteris ar mergi
na rašinėjo iš Texas valsti
jos juokų į ‘Keleivio’ hu
moristikos skyrių. Gaila, 
kad jos rankraščių mes jau 
neturime ir pavardės neat
simename '— gal tai butų 
ta pati ‘grafienė’?”

Kaip skaitytojai pamena, 
grafienė Braganza de la Ca
rolla (Liudvika Ginečiutė, pa
gal tėvus) aprašo, kaip jos tė
vas, nusivilęs savo dukters vy
ro neturtu, užmušė saVo pa
čią ir pats nusižudė, > ir kaip 
Judvika buvo paskui kanki

nama savo vyro. Vienok “Ke- 
eivis” randa, kad tai esą pa

našu į juokus, kurie tilinlavę 
o humoristikos skyriuje! Kei

stoki yra jo supratimai apie 
mmoristiką.

Kas-gi delei to, ar tas apra
šymas yra teisingas, ar ne, tai 
nes galime tiktai tiek pasa
kyti, kad keletas metų atgal 
Chicagos laikraščiuose buvo 
gana plačiai minėta apie iš- 
ekėjimą tos jaunos merginos 

UŽ seno grafo. Dabar-gi, kuo- 
net laiškas jau buvo tilpęs 
“Naujienose”, jo autorė pri
siuntė mums kopiją laikraščio 
“Matagorda County Nęws”,

Pirmu 3 kartu istorijoje 
įvyko žydų pogromas Berli- 
ne. Jame dalyvavo daugiau
sia universiteto studentai ir 
vidutinių mokyklų mokiniai. 
Apsiginklavę\ lazdomis ir 
akmenimis, jie mušė žydus 
gatvėse ir namuose ir naiki
no jų turt$. 0 oficieriai, 
kurie buvo pasiųsti su poli
cija malšinti pogramą visai 
nestabdė mušeikų.

Tą barbarų darbą suorga
nizavo, be abejonės, vokiečių 
nacionalistai, kurie nori su
kelti žmonių ūpą prieš žy
dus, kad nukreipus jų akis 
nuo tikrųjų Vokietijos nelai
mių kaltininkų. Atžagarei
viai visur taip elgiasi.' Ru
sijoje kitąsyk juodašimčiai 
taip pat rengdavo žydų sker
dynes idant sustiprinus mi
niose tautinę neapykantą ir 
sutrukdžius revoliucinį ju
dėjimą. •

Vokietijos atžagareiviai,
matyt eina stipryn, jeigu jie datllotų kovo 7 (1 19iG į,., 
darosi toki arogantiški. kur smulkiui uprušyta trage-

Buvo pranešta, kad vidury
je sausio mėnesio šįmet Kau
ne buvęs susektas didelią bol
ševikų sąmokslas. “Naujie
nos” tuomet rašė apie tai, iŠ- 
reikšdamos savo abejonę apie 
teisingumą to pranešimo; iš 
antros pusės tečiaus jos pasa
kė, kad jeigu žinia apie tą są
mokslą yia teisinga, tai reikia 
nupeikti tuos žmones, kurie 
tokius sąmokslus daro, nes iš 
jų negali išeiti jokios naudos] 
dąrbininkams.

Dabar Ameriką
“Lietuvos Komunistų Partijos” 
atsišaukimas, kur aiškinama 
apie tuos Kauno atsitikimus. 
Atsišaukime sakoma, kad ko
munistai visai nesirengė prię^ 
sukilimo ir valdžios nuverti
mo. Jokio sąmokslo prieš val
džią nebuvo; bet valdžia ty
čia padarė daugybes kratų ir 
areštų, kad turėjus progos pa
skelbti, jogei jai grasinąs pa
vojus iš bolševikų pusės. At
sišaukime skaitome:

“Kam tas viskas daroma? 
Lietuvos Komunistų Partija 
jokio sukilimo neruošė.

“Buožių valdžia provokuo
ja. Lietuvos baltagvardiečiai 
nori iššauk t į gatves supro
vokuotus darbininkus ir ka
reivius, nori išmaudyti juos 
jų pačių kraujuose, o pas
kui paskelbt pasirašymą I 
unijos su baltaja Lenkija. 
Buožės nori iššaukti sukili
mą, kad paskandyti jį dar
bininkų ir kareivių krau
juose. Darbininkai ir karei
viai! Budėkime! Nepasiduo
kime buožių provokacijai! 
Mes nepriimshue mūšio, ka
da to geidžia, buožių vald
žia. ..

“Areštais, kalėjimais, re
presijom, išardžius darbinin
kų organizacijas ir išrovus | 
darbininkų vadus, 
valdžia nori turėt 
rankas pasirašymui 
gos su ponų Lenkija.

“Visa provokacija buožės 
nori parodyt, kad baltajai 
Lietuvai gręsia bolševikų pa
vojus, užtai reikia daryt są
jungą su • 
Lenkija prieš 
niūkūs 
siją”.
Taigi 

sukilimo 
net, kad 
tų naudingas “buožėms”, 
darbininkams. Komunistai kal
tina. Lietuvos valdžią,v kad ji 
norėjusi tyčia iššaukti sukili
mą, idant galėjus suardyt dar
bininkų organizacijas ir iš
naikinti darbininkų vadus, žo
džiu, jie kaltina valdžią pro
vokacija.

i Neturėdami pakankamai 
f^ktų savo rankose, mes ne
galime pasakyti, ar tas kalti
nimas yra teisingas, ar ne. 
Bet yra faktas, kad net ir 
Lietuvos komunistai, kuriuos 
gamta nėra perdaug apdova
nojusi protu, jau suprato, jo
gei sukilimas prieš valdžią 
Lietuvoje šiandie butų pra
gaištingas darbai. Taigi “Nau
jienos” anąsyk išreiškė visai 
teisingą nuomonę, kad plena- 
vimas sukilimų Lietuivoje da
bar butų peiktinas dalykas.

Bet mus nemažai stebina, 
kad Lietuvos komunistai pri
kaišioja Lietuvos “buožėms” 
norą padaryti sąjungą su po
nų Lenkiją. Juk dar visai ne
senai, kuomet lenkai įsiveržė 
į Lietuvos koniupistai
(įr jų pamėgdžiotojai Ąiųcri- 
koje) sakė, kad darbininkai 
peprivulą gintį LietuVą ųpo

buožių 
liuosas 
sąjun-

bal ta gvardiečių 
savo darfbi- 

ir prieš sovietų Ru-

komunistai nerengė 
Lietuvoje. Jie sako 
sukilimas dabar bu- 

o ne

šaukia komunistų unijų 
suvažiavimą.

[Iš Federuotosios Presos] 
Bėrimas. — Iš Maskvos gau- 

I ta pranešimą, kad pirmas su
važiavimas prisidėjusių prie 
Komunistų Internacionalo uni
jų įvyks Maskvoje gegužės 1 
d. Tas naujasis unijų Inter
nacionalas tapo suorganizuo
tas antrame komunistų kon
grese peritą vasarą. Komunis
tai pagelba savo Internaciona
lo siekiasi sugriauti Intcrna-. 
cionalinę Unijų Federaciją, 
prie kurios priklauso veik vi-1 
so pasaulio centralines

MEKSIKA.

unijos.

Prie geležinkeliečių streiko.
Washington. 

unijos

Šančių

Mašinįstų 
prezidentas Johnson se- 
gavo telegramą, prahe- 
apie Meksikos geležin- 
darbininkų paskelbimą

I streiko ir prašančią organizuo
tus Jungt. Valstijų geležinke
lių darbininkus nevažiuoti j 
Meksiką laužyti streiko. John- 
ston tuojaus atsakė prižadėda
mas paprašyti geležinkelių 
mechanikų pasilikti šioj pusėj 
rubežiaus.

Streikas apima apie 40,000 
meksikiečių. Meksike)* gele
žinkeliai v&ld/tfmi yra direkto
riaus, kuris veikia po priežiū
ra susisiekimo ministerio. Val
džia gelžinkeliuosc turi 51 
nuoš. Šerų, o privatiniai žmo
nės 49 nuoš. į

Pan-Ąmerikos Darbo Fede-| 
racijos raštinėje pasakyta, kad 
streikas įvyko delei direkto- 
riaus atsisakymo pripažinti 
uniją. ’ Ortiz Rubio, buvęs ra
dikalas, nesenai rezignavo iš 
susinešimų ininisterio, kadan
gi jis priešinosi gelžinkelicčių 
unijos pripažinimui. Jo rezig- 
nacijd priimta. Kadangi da
bartine Meksikos valdžia eina 
su darbininkais, Federacija ti- 
tiksi, kad streikas bus sutai
kintas ir unija pripažinta kaip] 
tik bus 
nešimų

paskirtas naujas susi- 
mįnisteris.

PORTO RICO.

Utafninkas, Kovo 1 d., 1921 

apie viską ką aš žinau sąry- 
šyj su tuo dalyku ir kaip buvo 
prirengiami liudijimai.

“Aš prisiminiau, kad prieš 
Mooney byla buvo sakyta, jog 
bus dedama pastangų nusam
dyti Frank P. Walsh gynimui 
Mooney, tad aš nusprendžiau 
nueiti į jo raštinę ir padaryti 
šį pranešimą prieš notarą prie 
VValsho akių.

“Aš padaviau visus faktus, 
kaip aš juos atsimenu. Jei šio
je byloje buvo padaryta kas 
blogo, mano vienatiniu troški
mu yra viską atitaisyti. Aš 
padariau šį pranešimą laisvai ir 
savo noru ir padaviau faktus 
kaip jie atsitiko, be jokio pri
žadėjimo atlyginimo ir tik kad 
tik pasiliuosavus nuo rupesnio.

(pasirašo) John MacDonald”.

Darbo Federacijos nepaprastas 
^suvažiavimas prasidėję.

[Iš Federuotosios Presos] 
Waslungton. — Vasario 23 

d. čia prasidėjo nepaprastas 
priklausančių prie Amerikos 
Darbo Federacijos unijų vir
šininkų suvažiavimas, sušauk
tas tikslu apsvarstyti priemo
nes, kokių reikia griebtis ko
vai su augančia bedarbe ir su 
kapitalistų pastangomis su-( 
trūiAkinti darbininkų orguni- I ,7^“^
zacijas. -, . . . sakojimo ir paduoti tą patį

Pirnuune posėdyje tapo P"- ląiką padėjimo krepšio, kokį aš 
imta jau iškalno i - «
abelna deklaracija, kurioj pa- I je ’
reiškiama, kad darbininkų ju- Weinhc b J dig.
dej.mas yra dtdzmus.a spėka prokuroro8 pJe?binin. 
uzla.kynnu .kmokratybes L Cu]ma
Amerikoje tr kviefimna darbi- (|ijimus vjsosp kitose t 
nmkus visomis j.egomis prie- L losc jr k5. 
sintis visokiems injunotiol- 
nams prieš unijų veikimą su- “ ‘Laikykis to paties laiko 
laužymui “open shop” kampa- kada matei padedant krepšį, 

inijos, kovoti ui išlaikymą dabar kokį tu padavei Tom Mooney 
tinio algų ii’ gyvenimo sąlygų ir Rena Mooney bylose ir jei- 
augštumo ir atremti visokią gu jie paklaus tavęs ar tu ma- 
propagandą už industrinius | tei tuo laiku automobilių prie 
teismus, 
šaukimo visų industrinių teis
mų įstaymų, kur tokie įstaty
mai jau yra pravesti. Priim
tas prie deklaracijos priedas 
reikalauja, kad kongresas iš
tirtų privatinių šnipų agentū
rų veikimą industrines kovos 
lauke. z

Suvažiavime vadovauja I sė api6 automobilių ir aš ne- 
Gompersas. Deklaracija iššau- norėjau sakyti, kad aš mačiau 
kė gana smarkių ginčų nie- automobilių. Weinbergo bylo- 
kuriose savo smulkmenose, je aš nesakiau, kad aš mačiau 
Deklaracija taipjau pasmerkia automobilių. Kada aš apleidau 
ir ‘radikalį Europos fanatizmą” liudytojo kėdę Weinbergo by- 
ir komunizmą, bet dalyvau- loję, aš mačiaus su distrikto 
jantįs suvažiavime radikalai prokuroro pagelbininku Ed 
neskaitė esant svarbiu, kad Cuhna distrikto prokuroro 
keli jiems neprielankus saki- raštinėj ir jis pasakė man: 
niai tapo įsprausti į abclnai ‘Kodėl tu po velnių nesakiai 
aštriu tonu prieš kapitalistus jiems kad tu matei automobi- 
parašytą deklaraciją ir delei Iių? Tada viskas butų buvę 
to jie nekėlė didelių ginčų. gerai’.

---------------L_ “Po Weinbergo bylos aš dir- 
Nesveikos akįs ir susižeidimai. I,al1 a>,ic ,Sun F*?"-

*____ Cisco ir tada nuvykau į Los
rTX n * 4. • Angeles. Los Angels išbuvau[Iš Federuotosios Presos] . , . . .

Mihvaukee, Wis. — “Rekor- apie ketunus ar penktus mė- 
dai parodo, kad vidutiniškai 23 njgauįs, Kada aš važiavau iš 
nuoš. darbininkų akįs yra ne- San Francisco į Los Angeles, 
sveikos. Darbininkai su ne- aš nuėjau pasimatyti su kapi- 
sveikomis akimis yra netik ne- tonu Mathison. Aš paklau- 
veiklųs, bet ir nesaugus laikyti šia u jį apie mano dalį atlygi- 
dirbtuvėje, kadangi ndaiųiės nimo ir jis atsal^ė,\kad dar nie- 
tankiai atsitinka dėlei blogo ko nebuvo veikta apie išmokė- 
matymo”. Taip pareiškė Safc- jimą atlyginimo, bet kad ka
ly Eųuipmcnt Co. prezidentas da bus išmokama, nė vienas 
Nutt, kalbėdamas daugiau kaip kitas negaus iki aš nebusiu ga- 
900 ’foremanų. vęs dižiausios dalies, jei jis su

Nutt pareiškė, kad visi in- tuo ką nors bendra turės.
dustriniai darbininkai turi bu- “Nuvykęs į Los Angeles aš 
ti aprūpinti akiniais ir akių pasiunčiau savo antrašą kapi- 
užgaubalais, kad netik kad pa- tonui Mathison. Kada aš nu
taisius regėjimą, bet ir kad ap- sitariau grįžti į Baltimorę, aš 
saugojus akis. Jis sakė, kad | užvažiavau į San Francisco ir 
95 nuoš. industrinių nelaimių 
įvyksta delei stokos tinkamo 
akių apsaugojimo.

aš girdč-

dįstrikto

sakojimo ir paduoti tą patį

I paariau Tom Mooney bylo
je.

- “Prieš Weinbergo bylą dis-

Musų Moterims

už
Reikalaujama at-|Stuart ir Market gatvių, tu 

atsakyk, “Taip, aš manau, kad 
aš mačiau”, ir jeigu jie pa
klaus kokios“ rųšies automo
bilius buvo, tu pasakyk,•“aš 
manau, kad tai buvo Fordas.” 

“Aš nieko neatsakiau į tai. 
Bet aŠ jau liudijau tose trijose 
bylose ir niekas manęs neklau-

Nori pašalinti socialistų 
senatorių.

Wasbington. — Porto Rico 
legislaturos socialistas senato
rius Santiago Iglesias dabar 
yra Wasbingtone, kur jis ban
do išgauti Amerikos valdžios 
sutikimų ištirti viešpataujan
čių Porto Ricoje betvarkių po
litinę ir industrinę padėtį. Da
bar jis gavo pranešimų, kad 
jis gali būti pašalintas iy le
gislaturos, į kurių jį išrinko 
darbininkai.

Pasirodo, kad yra užmirštas 
įstatymas, sulig kurio bile vie
nas atstovas gali būti pašalin
tas iŠ legislaturos, jei jis ne
atsilankys į posėdį laike pirmų
jų 15 dienų.

Lcgislaturą kontroliuoja 
unionistų partija. Iglesias kal
tino, kad ta partija yra susi
dėjusi su Amerikos korporati- 
vių interesais ir veda šovinisti
nę agitacijų už nepriklausomy
bę, kad tuo pasigriebus pilnes
nę kontrolę ant Porto Rico po
litikos ir pajamų. Tas kaltini
mas labai užpykino unionistus 
ir jie tuojaus pasiūlė, kad Ig- 
lesias butų pašalintas iš legis
laturos, pirmų sykį panąudo- 
japt senus ir visų užmirštus 
įstatymus.

Iglesias sako, kad jis nesi
bijojo pašalinimo,, kadangi jei 
tas atsitiktų, tai jis taptų iš- 
naiijo išrinktas dar didesniu nią kartų pamačiau Oxmaną. 
skaičių balsų. J^in jo neversta tyla, bet bu-

Nori pašalinti socialistą 
iš legislaturos.

Albany, N. Y. — Prieš vals
tijos atstovų buto teisių 
komitetų yra tardomas socia- 
ilstas atsovas Henry Jager, iš 
14 distrikto Kigs paviete. Mat 
norima jį pašalinti iš atstovų 
buto, kaipo “netinkamų”, ban
dant prirodyti, kad jis yra 
New Jersey, o ne New Yorko 
valstijos gyventojas ir kad jis 
sėdėjo kalėjime už “kurstan
čias ir maištingas” kalbas.

1 ------------------- -- -----------------

Tarno Mooney reikalu.
(Pabaiga)

sub-

sustojau ten dviem dienom 
tikslu atsižinoti apie atlygini
mų.

“Moteris Los Angdes’e man 
sakė, kad kaip sprendžiama, 
mažiausia dalis atlyginimo ta- 

'po išmokėta ir kad ji tapo pa
dalinta tarp policijos. Aš pa
sakiau tai kapitonui Matbišon 
ir kapitonas Matliison pasakė, 
kad tai yra netiesa ir kad dar 
nė vienas centas neišmokėtas. 
Jis patarė man nuolatos susi- 
žinoti su juo ir jis pasirūpins, 
kad kada bus mokamas atly-

I [Iš Federdotosios Presos]

San Francisco. — Žemiau 
paduodame pabaigą John Mac- 
Donald afidavito, kuris paro
do kaip distrikto prokuroras 
Fickert ir jo pagclbininkas Ęd 
Cuhipa suokalbiavo prieš Moo- 
ncy ir kokių rolę pats Mac- 
Donald sulošė Mooney ir Bil- 
lings nuteisime. Afidavitas 
sako:

“Kada aš apleidau liudytojo 
kėdę ir nuėjau į distrikto pro
kuroro raštinę, aš tų dienų pir-

miausia. silkė, kad Mrs. 
Edeau ir jos duktė jau pada
vė reikalavimų, bet jis pasirū
pins, kad aš gaučiau . pirmiau
sia.

“Apie metai atgal aš para
šiau laiškų iš Baltimorės ka
pitonui Mathison klausdamas 
jį apie atlyginimą. Jis atsakė 
į mano laiškų ir pasakė man, 
kad atlyginimas nėra išmokė
tas, bet kad aš susižinočiau 
su juo ir kad jis dabos mano 
interesus.

“Apie mėnuo atgal a§ pama
čiau straipsnį viename rytinių 
valstijų laikraštyj, kuris sakė, 
kad Draper Hand padavė pa
reiškimų San Francisco mayo- 
rui Rolph, kuriame jis prane
šė apie dalykus, kurie buvo at
likti bombos byloje. Aš labai 
susirupinau apie savo liudiji
mus ir gailaus nusprendžiau, 
kad aš turiu duoti pranešimų

307-4

MERGAITĖMS’ ŠVARKELIS. 
No. 9874.

Susegiojamas iki pat smakro švar- 
celis mažoms mergaitėms, su glūdžia 
jobro apykakle ir vidun įlenktais stul 
paią.. Mėlyna gelumbėlė —tinkamiau
si materija.

Tokiam švarkeliui pavyzdys No. 
8974 sukirptas mieros mergytėms nuo 
2 iki 10 metų. 4 metų mergytei rei
dą 2 jardų materijos 44 colių platu

mo ir % jardo kitokios materijos.
Norint gauti tokiam švarkeliui su

cirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
įkirpti žemiau paduotą blankutą, pa

žymėti mierų, parašyti savo vardą, 
javardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
;onvertą kartu su 15 centų (palto 

Ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
i liaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9874.

Mieros ............................. ~..... metų

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)
S

Kazimieras GugisI
ADVOKATAS

Vėda viaokiturtikatu», ita^> kriminaHUtuotk l» 
taip ir civiliikuost teūmuose. Darc. 

vitokitu dokumtnfua irpopurat •

Namų Ofisu.
mi t. Kalstai st

Ant trečių lubų
TsL Drover Uit

Miesto I
127 a. lutam 2U 

1111-1S Inlty Bldf. » 
feL Central 44U e

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

k '' • r --1 J

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime. 
8261 So. Halsted St., Chicago, III.

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pasportai ir tt.

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insurinai ir tt.
809 W. 85th St., Kamp. Halsted St.

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

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 3 po pietų.
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KORESPONDENCIJOS
OMAHA, NBBR.

Agentai, važinėdami po kitas 
lietuvių kolonijas ir pardavinė
dami įvairių “biznių” šėrus, ne
aplenkia nei musų. Vasario 20 
čia buvo net prakalbos sureng
tos agentui kokios tai Akrono, 
Ohio, “žemės ir namų statymo” 
bendrovės. Žmonių buvo susirin
kę nemažai, bet kad agentas, 
kaipo kalbėtojas, buvo labai 
menkas, beto ir apie savo ben
drovės dalykus maža ką teišma
nąs (tas buvd matyt iš jo atsa
kymų į duotus jam iš publikos, 
klausimus), tai ir Šerų neparda
vė nei vieno. — Proletaras.

Nieko nesakyčia, jei- 
jie taip darytų iš bado; bet 
tyčia taip daro, — per sa- 
nesuripratimą. Dagi kai-ku- 
3 treik laužiu turėjo darbus,

EALTIMORE, MD.

Bedarbiu skaičius 
mažėtL

pradeda

Bedarbių skaičius kasdieną 
pradeda mažėti. Gelžkelių dirb
tuvėse nuo sausio 15 d. buvo 
sustabdytas darbas. Nuo vasa
rio 16 d. pradėjo dirbti B.
O. geležinkelių dirbtuvėje 
Mount Care, kurioje dirba 
virš dviejų tūkstančių darbi
ninkų’, Rubsįuvių taipgi s vis 
daugiau pradeda atsidaryti 
dirbtuvių. Bet siuvėjų be dar
bo da yni daug. Keleto dirb
tuvių siuvėjai da tebestreikuo- 
ja, o kelios dar stovi uždary
tos. Ta rubsiuvių kova gana 
sunki. Yra tokių kurie jau apie 
šeši mėnesiai kaip nedirba. Bet 
jeigu jie da pasilaikys kantriai 
nors vieną menesį, tai kova 
bus laimėta. Kaip sakiau ko
va gana sunki. Iš vienos pu-

Lietuviu 
į “defensc 

Iš ten

sės provokatoriai pradėjo per 
savo organą “Laisvę” varyti 
nešvarią agitaciją prieš A. C. 
W. unijos valdybų; o iš ki|os 
pusės tai “federeišiai”. Balti- 
niore “federeišiai” jau suor
ganizavo U. G. W. of A. sky
rių ir užima A. C. W. unijos 
streikierių vietas. Jau kelioli
ka ir lietuvių nuėjo pas “fe- 
dercišius” ir streiklaužiauja 
prieš amalgameitus. žinoma, 
policistai juos nuveda ir par
veda iš dirbtuves, kaipo streik
laužius.
gu 
jič 
vo 
rie
ir šiaip pasiturintys .gyvento
jai; o, jeigu kuris jau negali 
pragyventi, tam unija gelbsti,
— tai kam-gi reikėtų lįsti 
streiklaužiauti? Reikia čia pa
žymėti, kad vienas streiklau
žių vadinasi save bolševiku, ir 
vaikščiojo nuo 218 
Skyriaus delegatų
union” susirinkimus.
susirinkęs už tikietus nuo pik 
niko apie už du šimtus dole
rių neatidavė. Tai tokie žmo
nes streiklaužiauja. Žinoma, 
jie nieko nelaimės, ale užsi
trauks ant savęs didelę neapy
kantą nuo kitų lietuvių. Jeigu 
butų visi ramiai laikęsi, tai 
šiandie jau streikas butų lai
mėtas. Bet tokie gaivalai pade
da samdytojams triuškinti vie
na progresyviŠkiausių darbi
ninkų uniją. Tečiaus kaip ma
tyti, tai nusvils nagus abieji
— kapitalistai ir streiklaužiai.

— Zigmas.

skaudėjimo,

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERp

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas stalgus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo peėių 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukiųiu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.

Angliakasys naudoja Pain-Expelleri 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin- 
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei- MHh 
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša-— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų igili- J O
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin- W

Visi naudoja Pain-Expellerį. .cSs

„BANGA
lletuviy SoclallstŲ Sąjungos leidžiamas laikraštis.

savo CHRON1KOJE peržvelgs netik politinius "BANGA" nuotikius viaame pataulije, bet da ypatingą durną at* 
kreips į nuotikius, įvykstančius darbiuinkų gyvenime, 
saro POLEMIKOJE atmui reakcijos užpuolimus 
socialistą ir sklaidys darbininku vienybčs ardytojų 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškią 
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
Žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIU skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipanins, plačiai 
aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininką 
gyvenime. <
savo TEORETINIAI-MOK8LINĖJE dalyje rnpiis- 

upiUPi** sis teikti. savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
OAnUA gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitą 

mokslų teorijas.
*avo BELETRISTIKOS špaltose talpins apysakai, 

DAnUfl eile, įr paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).

HDi||Q|ti 8avo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
OAnuA nuotikių musų kolonijose Amerikoje.

savo BENDRADARBIAIS turi netik įžyiniausiM DRANGA” nlUt”l socialistų literaiines spėkas Amerikoje, bet ir 
w u musų įšymiųs rašėjus Lietuvoje.

iš pradžios eis sykį į mėnesį, veliant—du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai- 

"BANGA” tė. “Bangos” prenumerata yra: $1- — ui 12 numerių;
82. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; 84.— 
ui 48 numerius. s

liDiMQA,, užsiprenumeruokite san ir savo draugams.*)Pinigus 
DAnO/| siųskite adresu:

C. A. HERMAN,
644 West 204 Str., Now York. N. V.

"8ANGA”

"BANGA”

"BANGA”

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant iėmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th SU Tel. Boulevard 1892. Chicago, III.

Tel. Moaroe 2804
DR. W. F. KALISZ 

SpMtaląmąs: Moterą ligos Ir ChlrvriUs 
1146 MILWAUKBK AVĖ. CHICAGO.

NAUJIENOS, Chicago, HL
r

Amerikos Lietuvių Dar
bai Lietuvos Gynimo

Reikalu.

v ■' ' v "r J- P T 1 J • ■:

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA! Dr. A. R. Blumenthal
Chicago

T0WN OF LAKE. — Lietu
vos neprigulmybės dienoje, 16 
vasario, aitrink tos aukos Lie
tuvos gynimui: aukojo J. J.

kuri buvo sutarta $10; po $10: 
V. Pilipavičius, A. Girdžius ir 
J. Lesinckis; po $5: E. šerpi- 
tis, kunigas A. Skripka, J. J. 
Zolp, P. Grybas, D. Pivorunas, 
ir J. šličkus; po $3: A. J. Ka
reiva ir P. Mockcla; po $2: V.

Į Baltrukonis, 
i S. Lukošus, V.
Čilauskas, A. Zakaras, M. Vaiš
vilas ir J. Balnis; po $1: J. 
Jurgaitis, J. Mikolaitiene, J.
Marozienė, A. Trakšelaitė, B. 
Jokūbaitis, M. ‘Stonis, M. Dobi
las, J. Einikis, A. Domaška, J. 
Zbarauskis, A. Bakas, J. Jeku- 
tis, A. Jurgilas, M. Vaselaus- 
kas, F. čemauskas, A. Dan
galas, J. Juška, J. Šaulis, A. 
Zdonas, A. Garla, A. Stankus, 
M. Seccnas, A. Ulksna, M. J., 
A. Ramanauskas, J. Šimkus, A. 
Yedartas, J. Būdokas; P. Bur
sas, F. Dursas, K. Mankus, K. 
Ežerskis, J. Merkelis, S. Vili
mas, M. Talunkus, J. Mikuču- 
nas, Z. Petraitis, M. Raudis, A. 
Raudicnė, A. Petrauskas, F. Pe
trauskas, V. Kuizinas, V. Venc
kus, A. Sudeikis, J. 
V. Butkus, S. Mažutis, 
stvilas, II. Reksnis, F. 
kis, V. Petkeviče, A. 
čus, V. J. Kareiva, F. T. Pur 
teikis, M. Vaičulis, F. Elias ir 
A. J. Ivanaitis; smulkių $27; 
viso $178. Išlaidų $7, lieka 
$171.00. Pinigai priduoti Bend
ro Lietuvos Gynimo Komiteto 
iždininkui, J. J. Elias, per
siuntimui Lietuvon.

— Pranas Puteikis.

J. Jcsudavičiys, 
Petraviče, /J.

Valskis, 
J. Man- 
Dirnici- 

M. Bar-

SO. 
16 d. 
ta sis 
prakalbas F. Svcreckio salėj, 
paminėjimui trejų metų Lie
tuvos Respublikos (nepriklau
somybės sukaktuvių. Prakal
bos prasidėjo vietos vaikų mo
kyklos mergaitėms sudainavus 
Amerikos ir iLietuvos himnus. 
Pirmas kalbėjo p. T. Janulis; 
)apasakojo apie Lietuvos kovą 
už savo laisvę, darydamas kai 
kur palyginimų su Amerikos 
kova, kurią jai teko vesti už 
'siliuosavimą nuo Anglijos jun
go. Antras kalbėjo p. J. 
caitis — daugiausia apie 
tykius Lietuvos su Lenkais 
pat Jagaįlos laikų iki šiai 
pai. Aukų Lietuvos' gynimo 
reikalams surinkta $134.15, o 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
$15.05, nežiūrint to, kad žmo
nių Į prakalbas visai nedaug 
buvo atsilankę.

Aukojo, po $12: D. Adomai
tis; po $11: J. Karvelis; po 
$10: J. Valinčius, J. Rudaitis, 
J .Adomaitis, M. Muzis, J. Ma
žulis, J. fSerdikevičia, J. Vait
kus, S. Svereckaitė; po $5: B. 
Cikevičia, A. Kazakevičia, M. 
Zelnienė, J. Skradenis, J. Dauk
ša, P. Judvi tis; po $1: J. Par- 
taraits, P. Valanlijienė, S. Su- 
čila, A. Urbonas, B. Pečiulienė, 
K. Barelius, M. Galuckas, A. 
Pocius, J. Smezis, J. Kvietkus, 
J. Statkevičia, A. Kazlaitis, V. 
Rutkauskas, Al. Masiokas, S. 
Paliliunas, P. Masiolkas, S. 
Tumulas, J. šnekutis, V. Ma
li iokas, X. Skrebutėnas, J. Si
renas; su smulkesnėmis $145.- 
10; Liet. Raudonajam Kryžiui 
surinkta $15.05, kartu $160.15. 
Pasiuntimo lėšas apmokėjus, 
$160.00 pasiųsta Lietuvos Mi
sijai. — J. Trijonis.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Naujienų 42 uum. paskelb

tame Brighton Parko aukoto
jų 
dviejų žmonių, aukojusių po 
$2, būtent, Ant. Szymkiewicz 
ir A. Mažrimas. Paskelbta su
rinktų aukų suma 67 dol. per
duoti Bendro Liet. 
Komiteto iždiniu
— Aukų rinkėjas P. Waitkus.

CHICAGO. — -Vasario

Skyrius buvo surengęs

Lu- 
san- 
nuto 
die-

Gynimo
J. J. Elias.

Sankrovoj 
kaina tik 
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Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėtas, keturiasde
šimta augštos lūšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki 
$250J)0, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.

šios Victrolos yru visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $36.00. 
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainą, 
už naują, kuomot gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuota Vic- 
trolą 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 it Tapęs t ry 
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes 
norime turėt daugiau vietos.

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

Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellwood, Burri- 
ham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame 
Liberty Bondsus.

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

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

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Isivafyldte savą kraują.
Dabar jums reikia pavasarinių gy
duolių. Nuo pasekmes budo gyve
nimą laikė žiemos, užsilaikimo vidui, 
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka 
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo 
apsunkintas, virimas maisto nusilp
nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

everas
Blodal

(pirmiau vadintas Severo Kraujo 
valytoja) yra tam tikras atmainą 
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu 
systemė. Pagelbės sutaisymu ne- 
naturališko stovį ir gelbes regula vi- 
me organizmo. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. Prekė 
$1.26. Aptiekuose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Telefonas—Boulevard 9199 
DR. C. KASPUTIS 

—DeaUotas—
8381 S. Halsted Chicago, III. 

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

TOWN O F LAKE (Chicago j.

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a> 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuoee. 

leisk apžiūrėti diplomuo-Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, Kuris specialiai išstudi
javo gaivų. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLfiS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Akįs Kurčios .. Ausis 
Skaudamos Akįs Tekančios Ausįs

Akįs Ūžiančios Ausįs 
Akįs) Užkimštos Ausįs

Silpnos ..

Raudonos 
Žvairos .

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis) Papūtus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie Stato gatvės

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12. j

kurios parėmė savo auko-. .
Lietuvos Raudonąjį Kry- Į 
l>riduodanios savo aukų 

per Lietuvai Gelbėti Draugijos 
1-mą skyrių: Gvardija D. L. 
K. Vytauto 
Dr.

99

99

jos, 
mis 
žiu

Šv. Antano i,š Pad.
$25.00

10.00
10.00
20.00 
10.00 
10.00

Šv. Petro ir Pov.
Šv. Jono Krikšt.
Šv. Juozapo L. M.
šv. Stanisl. V. ir K. 25.00 
šv. Veronikos 25.00 
Šv. Kazimiero Kar. 60.20 

Teatr Kliubas “Liet.” 30.20
Lai būna garbė šioms drau

gijoms, kurios neužmiršta sa
vo brolių ir seselių, savo tė
vynėj. Lietuvai Gelbėti Drau
gija visas čia Amerikoj surink
tas aukasv siunčia į Kauną, į 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Centrą. Kiekvienas lietuvis ar 
lietuvaitė ar draugija, aukoda
mi Lietuvai Gelbėti Draugijai 
arba jos įgaliotiems rinkėjams 
gali būti užtikrinti, kad kiek
vienas jų skatikas pasieks Lie
tuvos Raudonąjį Kryžių. T (/v n 
of Lake draugijos, kurios dar 
neaukojote, pasiskubinkite pa
skirkite savo auką iš iždo, kiek 
galėdamos, parinkite aukų nuo 
savo narių susirinkimuose ir 
prisuokite tą auką Lietuvai 
Gelbėti Draugijos Skyriui, ku
ris savo susirinkimus laiko 

kas pirmą pįrmądienį. Arti
miausias susirinkimlis dabar 
bus 7 d. kovo, 8 vai. vakare, J. 
J. Elias svetainėj. Taipgi ir 
pavieniai yra kviečiami ateiti 
į susirinkimą ir prisirašyti 
prie šios garbingos draugijos, 
užsimokant tik $2 metams; tie 
du doleriai nukeliavę į Lietuvą 
gal daug daug ašarų nušluos
tyti. Kas paaukoja nemažiau 
kaip $10, tas gauna labai gra-

Kataruota Gerklė
Gerklė

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D.
. 2221 So* Kedzie Ave« ii
Vai. 1—2; 7—9 po piet.

TfPuIlman 54853

AKRSEBU 
A.SHUSHO

Turiu patyrimą 
motorą ligose} rū
pestingai prižiu
rtu ligone Ir kadi-

10929 S. State Str. 
Chicage, Hl.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
{Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted SU Chicago.

Akušerka M. Katauska 
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas! 
8333 So. Halsted St., Chicago, HL 

Phone: Boulevard 4121.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandosi 10 iki 12 ryto; 1 Ud 4 
piet 6 Ud 9 vakar* 

Medinomis nuo 9 iki 11 rytą.
1821 S. Hąlsted SL, 

Kampais 18 ir Halstod SL <

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is>

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 W. 47 St., TeL Boul. 160 
Valandos] 1 iki 8 po pietą.

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryte 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki plot.
Telephono McKinley 268

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

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

SKAITYKIT IR PLATINA ,
“NAUJIENOS I.1.Į Ufayett. SU». _

bes nariu.—J. J. Palekas.

sankrovos
kaina tik
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Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewicz
AKUiERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pcnn- 
silvanijos hos- 
pitalėsa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Due 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.
8118 S. Halsted St., Chicago, Iii. 

(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 Ud vilai y.

Tel. Canal 65 t
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius ■
■ 1424 So. Halsted St J
■ Vai. 10 iki 12; 8 iki 6; 6 iki 8. !

Nedalioms 10 — 12. 
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dantistas 

4712 So. Ashland Avė.
erti 47-tos gatvle

Telefonas: Drovar 7141

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St. į 

hTel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.

Tol. Prospect 8466
>
Į

JUOU8AA

Telephono Verda 5D82

Dr. M. Stipriu
8107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo >- iki 8 vakare.

Tel.: Yards 6661 
Drover 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

y. Akušeres
8203 So. Halsted St„ Chicago. 

Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 
V. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lieturya Dentistas 
10891 8. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki vakare

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantnojamo 

Kalbame visas Europiškaa kalbas. 
8894 So. Kedzie Avė., Chicago* 111.

Arti 88-th Street

DR. JOHN N. THORPE
Gydytoja* Ir Chirurgas

1637 W. 61 et. kamp. Marahfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nua 7 iki 9 vakare.
Tek Prospect 1157

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So, Halsted St„ Chicago, I1L 
kampas 18th St

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 rak, 
Phone Canal 267

Akla Eg*am!neo|a Dykai
Gyvantiaas yra 

taMiaa, kada pro* 
nyksta regėjimas. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometor. Y- 
patinga doma at
kreipiama | vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto Ud 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9, iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si. 

Telephono Yards 4817 
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
' I. RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
r Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

* Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St 

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

; Dienomis! Canal 
Telephono: J J,110 trt>\867 , 

j Naktimis: Drįsai 
V 950 - Drovai 4186 

. GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St 
3 VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vaL vak.

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikaoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 8 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovės 

Moterišką, Vyriiką ir 
Valką Ligą, 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 9 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:86 
vai. vakaro. Nedėliomis nno 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet

ToJefouas Dreve) 2886 
------ -- .7

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 motai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyriiką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:

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

po plot.
Telephono Yards 687

u Tek Boulevard 2160
! Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoja* ir Chirnrgaa
| VALANDOS: 9—13 ryto 
j / 2—9 vakaro.

B303 So. Morgan Street,
j Chicago, I1L

itez. 1189 Indopcndenco Blvd. Chicago 
Telephono Van Buren 294

DR. A. A. ROTH 
ftUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Teiephone tver 9693

Valandos: 10—M1 ly 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dienfr

<«■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Telephono Yards 1582

į DR. J. KULIS 
LIETUVIS

8 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motorą, vai
kų ir vyj*ų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

M 8259 So. Halsted Stn Chicago.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: ^201 W. 22nd St, kampas 
Leavitt St Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo. 7 Ud 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8116 
W. 42nd St Phone Lafayetto, <988, 
Valandos nuo 10 Ud 12 dieną.

4

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201* W. 22ad & So. LeavUt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto Ud 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro
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Lietuviu Rateliuose
Didysis Naujienų 

Koncertas.

ir labai geram daini- 
yra sunku išpildyti. Jis 
bus sekmipgas daini- 
mažesniuose vakaruose

—

l 7 ' t

NAUJIENOS, Chicago, UI Utarninkas, Kovo 1 d., 1921
Sugavo banko vagilių.

a
Prieš koletų dienų William 

Dalton, 17 m., kuris dirbo 
Northern Trust Co. ir gaudavo 
$65 į mėnesį, iš kurių turėda
vo užlaikyti savo senų motinų, 
besortuodamas banke bonus, 
susikrovė laisvės paskolos bo
nų už $772,000 ir niekeno 
nekliudomas išėjo iš banko. 
Bankas pasigedo Daltono ir 
bonų tik už kelių valandų ir 
tuojaus sušaukė virtines de
tektyvų ir 
atlyginimo

[gelžinkelių ir darbininkų, gali 
pagimdyti nacionalinį krizų 
tansportacijoje.

Wnlsh toliau pareiškė, kad 
Amerikos žmones niekad ne
sutiks leisti geležinkeliams iš
piešti dar $750,000,000, ku
riuos kompanijos bando pasi
griebti įvairiomis koncesijo
mis už jų sutikimų pildyti į- 
statymus.

Geležinkeliai j tai atsrikė at
sisakymu pildyti transportaci- 
jos aktų ir nacionalinę sutartį, 
kurių priėmė kaip geležinke
liai, taip ir darbininkai laike, 
kada valdžia operavo geležin
kelius. Darbininkų reikalavi
mas koloktyvio tarimosi taip
jau tapo atmestas.

Darbo taryba atidėjo tardi- 
mus apie nacionalinę sutartį 
iki kovo 1 d. ir leido darbinin
kų advokatams iki kovo 10 d. 
paduoti savo atsakymą kom
panijoms. Kovo 1 d. taryba 
pradės svarstyti priduotus pri
rodymus geležimkelių 'dirbtu
vių darbininkų, klerkų, pečku- 
rių ir signalininkų.

t__ .______

atmete atgal, jis išėjo iš savo 
duobės it nusirito ftup pilimo 
pakalnėn. New York Central 
mašinistai užmušti, bet iš žmo
nių mažai nukentėjo. Bet vis
gi abejuose traukiniuose yra 
apie 100 žmonių sužeista, nors 
ir nepavojingai.

Neužilgo atvyko pagclba iš 
kitų miestelių, bet dėlei įvai
rių trukumų negalėjo greitai 
pradėti sėkmingų darbų.

Dabar pradėta tyrinėti, kad 
susekus priežastį nelaimes. 
Abelnai visų kaltinimas yra 
Michigan Central traukinio in
žinieriaus, kuris nežinia kur 
pasislėpė.

PRANEŠIMAI RAKANDAI
DEL VILNIAUS ATIDAVIMO. L. 

L. P. Apskričio Stotis atsišaukia i vi
gas lietuvių kolonijas, kviesdamas pri
sidėti prie darbo Vilniaus atvadavi
mo reikalu. Chicagon dabar atvyko 
Lietuvos Misijos įgaliotas D-ras Al
seika laikyti visą eilę prakalbų Vil
niaus atvadavimo reikalu. Dėlto ma
lonėkite urnai atsišaukti šios koloni
jos: Town of Lake, Bridgeport, Brigh- 
ton Park, 18ta Gatvė, West Side, Ci
cero, Melrose Pk., So. Englcwood, 
Bumside, Kensington, West Pullman, 
Roseland, So. Chicago, E. Chicago, 
Ind. Harbor, Gary, Chicago Heights, 
Hafyey, Steger, Waukegan, Kenosha, 
Racine, Milwaukee, Sheboygan, De 
Kalb, Rockford, Peoria ir Aurora, St. 
Charles, Batavia ir Geneva, Joliet ir 
Rockdale, E. St. Louis ir St. I,ouis, 
Collinsville, Westville, Springfield, ir 
kitos, kurių Čia nėra suminėta. D-ras. 
Alseika bus Chicagoj iki kovo 1 d. 
Visokiais reikalais dėl šio dalyko 
kreipkitės šiuo adresu: Elena Statkie
nė, Sekr., 4434 So. Fairfield Avė., 
Chicago. Telef. Lafayette 5948.

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.

nuoti perdaug sunkiąs dainas, 
kurias 
ninkui 
galbūt 
ninkas
ir jeigu imsis už lengvesnių 
dainelių ir nebandys šokti j 
sunkias operas.

Naujienų koncerte pasirodė 
paskutinį sykį ir visų chica- 
giečių mėgiamas dainininkas 
Pranas A. Jakutis, kuris šį 
ketvergų išvažiuoja į Lietuvą. 
Jis tyčiomis ilgiau pasiliko 
Chicagoje, kad galėjus daly
vauti šiame Naujienų koncer
te.

Be jų, dar dainavo koncer
te lietuviai broliai Briedukai, 
Karolius Sarpalius ir p-lė Unė 
Babickaitė. Briedukas grajino 
ant smuikos ir paskui padai
navo porų dainelių; p. Sarpa
lius padainavo trejetų dainų. 
Unė labai šauniai sudainavo 
arijas iš “Birutės” ir “Samso
no ir Delilos” operų.

Kiti dainininkai buvo visi 
svetimtaučiai, kuriuos chica- 
giečiams lietuviams pirmų sy- 

vertas skaitlingo atlankymo irjkį teko išgirsti. Tai p-lės He- 
' ‘ ■ lon Golden, Elza Novak (jos j 

dainavo ir duetų) ir Minna 
■ Ysaeva ir p. p. James Lillard 

ir T. Karablinov. Visi jie yra 
geri <!a i nin inlca i ir, supranta
ma, visiems labai patiko. Ypač 

visiems patiko juodaspalvis 
James Lillard, kuris sav^o stip
riu baritonu padainavo keletą 
rusiškų dainų. Bet nemažiau 
už jį patiko ir kiti daininin
kai, nes jie visi buvo rinkti
niai, kokių paprastuose lietu
vių koncertuose negalima už
girsti.

Pertraukoje Naujienų Re
daktorius d. P. Grigaitis pasa
kė trumpų prakalbų, pabrėžda
mas tai, kų Naujienos atsie
kė per septynius savo gyva
vimo metus, kaip jos atmuš
damos skaitlingus savo prie
šininkus nuolatos stiprėja, di
dėja ir gerėja. Nors priešinin
kai vis dar užpuldinėja Na u-1 
jienas, bet jis išreiškė viltį, 
kad jie vistiek bus atmušti, 
Naujienos išeis jiergalėtojos 
ir dar labiau sustiprės ir dar 
daugiau įgys sau draugų. Jis 
pabrėžo, tai, kad Naujienų au
gimas ir plėtojimasis nėra 
nuopelnas vien kurio nore ve
dėjo ar vedėjų, bet laimėji- 

• m Naujienų draugų, 
laimėjimas jų idealų. 

Po koncertui birro smagus 
šokiai. Tik vėlai naktį pasis
maginusi publika išsiskirstė, 
pasižadėjusi laukti kito Nau
jienų koncerto sekamais me
tais. ' 

Naujienos niekad nestovi 
ant vietos; benešdamos viso pa
saulio naujienas, jos vis plė
tojasi, žengia pirmyn. Savo 
koncertus jos pradėjo rengti 
Pilsen Auditoriume, bet grei
tai jis pasidarė permažas. Ki
tais metais gal bus permažas 
ir Ashland Auditoriumas, o 
su laiku gal bus permažas ir 
Colisciumas. Kati greičiau tai 
sulaukus! —x.

Didysis Naujienų koncertas 
jau praėjo. Jis buvo užvakar. 
IVaėjo su didžiausiu pasiseki
mu. Nežiūrint to, kad tų die
nų buvo dar du dideli vaka
rai, didžiulis gatvekarių dar
bininkų Ashland Auditoriumas 
buvo pilnas žmonių. Jų buvo 
apie 3,000. Reiškia Naujienų 
draugų skaičius nuolatos di
dėja, jų įtaka auga ir jų me
tiniai koncertai vis skaitlin- 
giau yra lankomi.

Užvakarykštis koncertas bu
vo didelis Naujienų triumfas. 
Dar niekas lietuvių neįstengė 
rengti koncertų tokioj didelėj 
svetainėj ir sutraukti į jį tiek 
daug žmonių. Ir tai dabar, 
kada Naujienų priešininkai vėl 
sujudo ir daro viską, kad su
naikinus jų įtakų.

Bet ir pats konct'rtas buvo

visus patenkino. Tai buvo di
džiausias koncertas, kokį lie
tuviai pajiegė surengti ir sa
vo gražumu nuveikė ir savo 
pereitu metų koncertą. Tai
gi Naujienos visur ir viskame 

žengia priekyn.
Koncerte dainavo du chorai 

— Chicagos Liet. Socialistų 
Vyrų Choras ir Pirmyn Miš
rus Choras ir visa eilė solistų 
ir solisčių, vienas už kitų ge
resnių.

Buvo ir naujinybių. nes šia
me koncerte debiutavo du dai
nininkai. čia pirmų sykį pasi
rodė dainomis p-ia Petronėlė 
Zinkaitienė. Ir reikia pasaky
ti, kad jos debiutas buvo ga
na sėkmingus. Jos balsas ga
na malonus, nors ir reikalau
jąs tolimesnio lavinimo. Ji 
gana gražiai padainavo treje
tą dainelių ir jeigu ji ir to
liau nesustos lavinusi savo 
balso, .susilauksime iš jos ge
ros dainininkės. Ant kiek sėk
mingas buvo p-ios Zinkaitie- 
nės debiutas, ant tiek nesėk
mingas buvo debiutas p. Pra
no Cvirkos. Jo balsui Naujie
nų koncertas buvo perdaug di
delis, reikalaujantis didelės 
spėkos, be to jis paėmė dai-

JONAS ČIURLIS
Persiskyrė su šiuo pai riliu. 

Velionis buvo 35 metų amžiaus, 
nevedęs, paėjo Kauno red., Rok iš 
kio apskr., Skopiškio valsč, Či- 
vų sodžiaus. Velioni patiko neti
kėta mirtis, užtroško gasu. Kū
nas velionio randasi pas graborių 
J. F. Radžiu 668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174.

Bus laidojimas 1 d. Kovo iš 
šv. Mykolo bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines. Velionis pra
gyveno šioje šalyje 9 metus, pa
liko brol| šioj šalyj, brolį Lon
done ir pusbroli Joną Laužiką 
Amerikoj. Visus draugus ir pa- 
žjstamus kviečiame dalyvauti laidotuTŽse,

85 So. Dearborn SU kamąaa Monro* St. 
Crilly Building—ruimu 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tą lubų., Chicago, UI.
DVIDE6IMTS A1TU0NI METAI 

PRAKTIiKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 16 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Ubar- 
ninkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & SnrgeoB

Vyrai, kurie serga chroniftomls ligomis, kraujo ufauodijimu, inkstų, 
puslls šlapimo ir visokiomis privatinimis ligomis.

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PfiJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau 
ris pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

J';• f f\ H 111;x 11 i i!.( o jn
Gryną Daržovią.

V
i

paskelbė $26,000 
tam, kas suims 
atgaus visus bo-

PARDAVIMUI

mis.
Dal tonas 

pardavė vienų 
nusipirkęs už tuos pinigus se
nų fordukų, spruko iš miesto. 
Bet tolokai nuvažiavus jo au
tomobilius sugedo ir prisiėjo 
jį pamesti. Tada ėjo pėsčias 
iki Heyworth, netoli Bloor 
inington, III.

Tuo tarpu žinia apie vagystę 
ir didelį atlyginimų už suga
vimų vagilio visur išsiplati
no. Tai buvo didžiausia va
gystė banke ir kiekvienas į ją 
atkreipė domę. Visi profesiona
liniai ir amatoriai detektyvai 
šoko jieškoti Daltonų ir jį su- 

Į £ft,vo Hejrwortli miestelyj, kur, 
jis sustojęs žakle pulruimyj 

ant biliardo.
Suimta jį pavėžinusio jį au- 

| tomobilisto pagelba. Suimtas 
iDaltonas tuojaus prie kaltės 
prisipažino. Pas jį rasta ir vi
si bonai, išėmus parduotąjį. 
Jis sako, kad jį prie vagystės 
patraukė menka alga, iš ku
rios negalima buvo pragyventi 
ir lengvumas pavogti iš ban
ko bonus.

Suėmus Daltonų prasidėjo 
peštynės už atlyginimų. Visos 
sumos reikalauja ir suėmikas 
ir nunulytojas. Veikiausia ir 
šis dalykas atsidurs teisme.

gi išėjęs iš banko
$500 bonų ir Pasikorė kalėjime.

PARSIDUODA saliunas už labai 
pigią kainą iš priežasties reikalo va
žiuot į Rusiją.

Atsišaukit,
948 W. 31 st Place.

Smirdančioji bomba.

Antra smirdančioji bomba 
tapo įmesta užvakar į Shakes- 
peare teatrų, 942 E. 43 St., ku
ri išvijo iš teatro visus žmo
nes.

44 ŽMONĖS UŽMUŠTI NELAI
MĖJE SU TRAUKINIU.

New York Central traukinis už
bėgo ant Michigan Central 

traukinio.

Por-

Cen-
Bos- 
savo

Nedėlios vakaro nelaimė iš 
tiko su traukiniais ties 
ter, Ind., tarp Michigan 
ir Kast Gary. New York 
tral traukinis, einantis iš 
tono į Chicago, visu
smarkumu kryžkelėj užbėgo 
ant Canadian Pacific traukinio 
iš Chicagos, ėjusio Michigan 
Central geležinkelio bėgiais, 
kada tasis važiavo skersai New 
York Central geležinkelio bė
gius.

Mažiausia 44 žmones liko 
užmušti. 42 lavonai jau at
kasti iš po griuvėsių. Kiti ma
no, kad net 65 žmones yra už
mušti ir kad daug žmonių 
yra palaidota po N. Y. C. gar
vežiu, kuris nuvirto nuo bė
gių ir giliai įstrigo į žemę, kad 
nė iškelti greitai negalima bus.*

Michigan Central traukinis 
išvažiavo iš Chicago ir turėjo 
nestoti iki Michigan City. Ties 
Porter jis turi praleisti New 
York Central traukinį. Porte
rio svičmanas sakosi už dvie
jų mylių uždegęs raudonas 
šviesas, kad Mich. Central trau
kinis sustotų ir praleistų Ndw 
York Central traukinį. Bet 
Mich. Central inžinierius ma
tomai nepamatė signalą ir 
traukinio nesustabdė. Trauki
nis užgavęs atdarų svįčių nu
šoko nuo bėgių, bet paskui 
nickurie vagonai vėl užšoko 
ant bėgių. Taip buvo pasiekta 
kryžkelė ir toj minutėj smar
kiai bėgantis New York Cen
tral traukinis užbėgo iš šono 
ir trenkė į medinį vagonų, ku
rio tik šipuliai teliko. Susidau
žęs gąrvežis nušoko nuo bč-

Jaunas 18 metų George Ha- 
zel, 458 E. 46 St., kuris tapo 
subatoj suimtas kartu su ki
tais dviem jaunuoliais už apip
lėšimų žmogaus ir atėmimų 
$200 pinigais ir automobilio, 
veltui maldavo policijos, kad 
jį paleistų, prižadėdamas ant 
toliau elgtis gerai ir niekad 
nebedalyvauti piešimuose. Bet 
policija jo nepaleido ir paso
dino kalėjiman. Ant rytojaus 
ryte jis, turbūt iš nusimany
mo delei arešto, pasikorė diržu 
savo kameroj.

Susivienijimo Am. Liet. Kareivių T 
kuopa laikis mėnesini susirinkimą 
utarninke, kovo 1 d. bažnytinėj svet. 
2323 W. 23rd Place. Pradžia 7:30 
vai. vak. Malonėkite atsilankyti visi 
nariai, nes turėsim labai svarbių rei
kalų aptarti. — J. Paskačimas, Rašt.

PARDUODU bučemę ir grosernę, 
lietuvių apgyventoj vietoj, “cash” 
biznis, pelninga vieta. Savininkas tu
ri kitą biznį
4602 So. Rockvvell St., Chicago, III.

Vag^s pasmaugė moterį.

Nedarbas.

Nedarbo 
pjovyklų

F'verett, Mich. 
piitletis Siame 1< 
mieste tebėra labai bloga, nes 
tik dvi lentų pjovyklos tedir
ba. Kiti tartokai arba stovi

n e i uždaryti, ar visai mažai dirba.Mrs. Carthenne <Sevnok, lb< J ’ 
m., gyvenanti 1526 \V. 14 St. 
pasmaugta vakar dieną savo 
namuose. Ji tapo rasta dviejų 
moterų, kurios matė išeinant 
iš jos mem du vyru. Kamba
riai ' buvo išvarstyti, o nus
maugtoji gulėjo surišti ant 
grindų. Policija mano, kad 
tai plėšikų darbas ir jų j ieško.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Apdegė.
»

Rocco LeO'DS, 1023 Cam- 
bridge Avė. atsigulė, bet paliko 
kerosiu inę lempų degančių ne
toli lovos. Lempa ekspliodavo 
ir. degantis ikęrosinas ištiško 
po visą kamlnirį , ir uždegė 
Lcons drabužius. Ixx>ns taip 
apdegė, kad veikiausia mirs.

3 žmones užmušti. «>

Pa jieškojimai

NORIU PIRKTI; kas turi parduot 
pora arklių, su visais pakinkais. Sun
kumas turi būti nuo 1,200 iki 1,400 
svarų, kiekvienas. Kas turit ant par
davimo, atsišaukite.

3247 So. Morgan St. City 
2-os lubos iš fronto.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugo 0. Pa 

lubinskio ir kitų pažįstamų ir kaimy
nų paeinančių iš Laukggalio kaimo, 
Lidovėnų parapijos, T£a.f=;einii4 r>ax^ioto, 
Kauno red., esu iSbuvęs Amerikoj 
apie 25 metus. Malonėkite atsmaukti.

JONAS MOSTEIKIS, 
901 No. Ashland Avė., Chicago, D).

PARDAVIMUI Bučemė ir grosemė. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. Apielin- 
kė lietuvių ir kitų tautų. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. Arba 
kas norės galės mainyti ant namo. 

702 W. 35 St., Chicago.

PAJIEŠKAU pusbrolių, Juozapę, 
Tadeušo ir Prano Taliušių, Tauragės 
apskr., šviekšnos valsč., Jurkšaičių 
sodžiaus. Pirmiau gyveno Philadelp- 
hia, Pa. Malonėkite atsišaukti, arba 
žinanti juos malonės pranešti.

KAZ. BUDVITIS,
137 Jefferson St., Westville, 111.

MAN LABAI REIKIA PINIGŲ, to
dėl priverstas esu parduoti savo biz
nio savastį prie Halsted Str. tarpe 
31-os ir 35 gatv. Atsišaukite telefonu 
Yards 436.

Ne agentas.

NAMALžEMe

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REiKALAUJU šv’.e.vms kambario 

vienam vaikinui. Geistinu, kud ir 
valgį pagamintų — 3rih;eporto apie- 
linkėj. Malonėsite pranešti turinti 
panašų kambarį

Ch. S. T.
4438 S. Maplewood Avė., Chicago, III.

$5250, $25.00 mėnesiniais išmokėji
mais nupirks naują 6 kambarių mu
ro bungalow, arti 69tos ir Westem 
Avė. Moderniška, garo šiluma, elek
tra, maudynė ir tt. Atsišaukite.

3226 Indiana Avė.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU 8 chekius ir pinigų 

West Side Auditorium prie Taylor ir 
Racine Avė. aplink 10 vai. vak. Kas 
radote, malonėkite sugrąžint, užtai 
bus atlyginta.

WALTER JOKANTAS 
10611 Edbrooke Avė.

2 DIDELĖS FARMOS
Bargenas; 80 akerių, 5 karvės, 2 

arkliai, vištų, 4 kambarių stabą, bar- 
nė 12 gyvulių — $4/)00. Pirmas mo
kestis $2,000.

100 akerių, 16 karvių, 3 arkliai, 
vištų, kiaulių, namai, šilo, lygi žemė. 
$10,0000. Pirmas mokestis $4,000.

J. F. RADŽIUS, 
668 W. 18th St.

.■II.. L".’ J- FT’ ...................

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA—BARGENAS.
40 akerių farma netoli Chicagos su 

gyvuliais, grūdais ir mašinerijomis. Tu 
ri būt parduota šį mėnesį iš priežas
ties senatvės. Mainysiu ant 5 arba 6 
kambarių namelio Chicagoj ir imsiu 
mortgečių ant farmos ant 5 mėnesių 
už 6%.

WEST NATIONAL REALTY CO. 
736 W. 35th St.MOTERŲ____

REIKIA patyrusių ir ne patyrusį!} 
moterų prie rinkimo popierų.

1451 So. Peoria St.

Andrikis Viktoras, 
Balentas Vincentas, 
Bartkus Juoz., 
Berecneviče Just., 
Būdvietis, Mrs. G. 
Baltraitis Mrs. Stanley, 
Bracas Petronėlė, 
Bublis Ignas, 
Budginas J. 
Butkus, Petras 
A. Dundulis 
Dobilas John, 
Juknis J., 
Juridulas John, 
Kiaunė Vincas, 
Kuncevičius Tamošius, 
Keršulis Joseph,

Trįs žmonės Jiko užmušti ir I Kutkiewicz Bruno, 
du galbūt mirtinai sužeisti ne- Mozeiko Stephan, 
laimėse su automobiliais nedė- Nokša Vincentas, 
lioj. ; I Puckow A.,

Prapuolenis Just., 
Pučkorius Pet. 2, 
Plonis Mary, 
Shukis Antanas, 
Stankievicz Frank 2, 
švelnis, Povilas, 
Vinčauskis Juozas, 
Žilinskas, J. V.

Kova geležinkeliečių su
y samdytojais

REIKIA veiterkos; turi 
ityrusi. Gera alga.

’ W. R. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St.

būt

PARSIDUODA FARMA.
Mihclgan valstijoj, graži apielinkė, 

e?eruota. Žemė gera, molis su žvy
rių; geros triobos. Visur vanduo va
roma vėju. Užsėta rugiais, kviečiais, 
i>* dobilais. 40 akerių žemes visa dir
bama, lygi. Kas norėtų pirkti, kreip
kite, Šiuo antrašu.

MR. KAZ. ŽVIRGŽDAS,
R. F. D. I, Fonj..ain, Mich.

Chicago. — Ramus išrišimas 
transportacijos problemų yra 
veik negalimas.' Daugiau kaip 
šimto geležinkelių manadžeriai 
vienbalsiai atsisakė tartis ir 
turėti reikalo su nacionalinė
mis geležinkelių darbininkų 
unijomis.

Manadžeriai priėmė gen. W. 
W. Atterbury raportų, kuris 
tvirtino, kad ’ tarimasis su na
cionalinėmis darbininkų orga- 
nizacijomis, kaip tų įsakė fe
deralinė valdžia, “nesutinka su 
tinkamu ir ekonominių gele
žinkelių operavimu.” /

Tas reiškia, kad griežti dar
bininkų priešai, kuriuos At
terbury atstovauja, valdo ša
lies geležinkelius. Tas pats 
Atterbury kelios savaitės atgal 
pagimdė krizį stodamas prieš 
geležinkelių darbo tarybų ir 
pareikšdamas, kad jei nacio
naline sutartis nebus panaikin-, 
ta ir jei manadžieriams nebus 
leista nukapoti algas, geležinke
liai gali nubankrutyti.

Darbininkų organizacijos 
kaltina Atterbury bandyme į- 
gąsdinti darbo tarybų klaidin
ga propaganda, kuri dabar yra 
vedama visoj šalyj ir grųsi- 
nime užversti tarybų smulkiais 
skundais, kad ji negalėtų at
likti svarbęsnių darbų.

B. M. Jewel, prezidentas A. 
D. F. geležinkelių 
departamento ir 
advokatas Frank 
persergėjo tarybų, 
moji agitacija už
nacionalinės sutarties ir Esch- 

gių ir įstrigo 10 pėdų į žennę, Cuihmins biliaus, kuris nusta- 
bet smarkus susitrenkimas jį to kolektyvinį tarfrnųsi tari)
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REIKIA DARBININKŲ

■ Pranešimai
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio su- 

surinkimas bus šiandie, 8 vai. vakaro, 
Strumilių svetainėje. Visi nariai kvie
čiami susirinkt?. — Valdyba.

REIKIA patyrusių užbai- 
gėjų prie moteriškų kotų ir 
siutų. Nuolatinis darbas ir 
geras užmokestis. Atsišau
kite.

MOKYKLOS
VYRŲ

darbininkų 
darbininkų 
P. Walsh 
kad veda- 
sulaužymų

Valdyba.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijė'ės 
Choro extra repeticija įvyks seredoj, 
kovo 2 d., 6:30 v. vak. Aušros svet. 
3001 S. Halsted St. Sekanti repetici
ja bus pėtnyčioj, kovo 4 d. kaip 6:30 
vak. Visi dainininkai malonėkit laiku 
būti. — Komitetas.

Bridgeport. — Susivienijimas Lie\ 
Namų Savininkų kviečia atsilankyt! 
savo narius į mėnesinį susirinkimą se> 
redoj, kovo 2 d., Mildos svet., ant ant
rų lubų, apie 7:30 vai. vak. Kviečia
me atsivest ir naujų narių.

— A. Booben.

Lietuvių Kriaučių Kliubo S. P. mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj. 
kovo 2 d., Viešo Knygyno svetainėj, 
1822 Wabansia avė., 7:30 v. v.—Visi 
draugai malonėkite susirinkit laiku, 
nes turim svarbių dalykų aptart. Ku
rie persikėlėt į kitas vietas būtinai 
priduokite adresus.

—X. Shaikus.

Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 
Chicagoje ir apielinkėse susirinki
mas įvyks ke^erge, kovo 3 d., lygiai 
8 vai. vak., J. J. Elias svetainėj, ker
tė 46 ir Wood gatvių. Į susirinkimą 
kviečiami ateiti ne tik Komiteto na
riai, bet taipjau abiejų Tarybų val
dybos ir atstovai. Susirinkimas yra 
svarbus ir jame dalyvaus ir Dr. Alei- 
ka. Visi prašomi būti laiku.

—K-to Sekretorius.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis posėdis bus Mildos svetainėj, ko
vo 1 d. (utaminke), 8 vai. vak. Kvie
čiame visus delegatus būtinai ateiti 
susirinkiman, yra daug labai svarbių 
reikalų apsvarstymui.

— Ch. Liet. Tarybos Valdyba.

PERCIVAL B. PALMER
367 W. Adams St.

Jk.

REIKIA patyrusio flat janitoriaus 
pagelbininko, unijisto. Kambaris, val
ais ir $75 į mėnesį. Nepatyrusiam, 
pirmą mėnesi mokama mažiau. Atsi
šaukite pas janitorių.

735 W. 7&d St 
Skiepe iš užpakalio.

Moterų Rūbų Kirpt- 
Designing .Mokykla. 

Musą sistema ir mokymo budu jąa 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvime 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maitnos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasiilu- 
riti Ir’ pasikalbiti dėl sąlygą.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus Ir didžio ii bet kuries 
madą knygos.

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

Kampas Lake St, ant 4-tą lubą.

REIKIA vyro prie žirklių. 
WARSHAWSKY & CO.

1915 So. State St.

REIKIA AGENTŲ.
Visokiose vietose. $100 į savatę. Pa

tyrimas nereikalingas. Rašyk įdėda
mas už 2 c. štampą, o pilnas informa
cijas gausite.

ALBERTA CO.,
>051 S. Ashland Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS geras bučeris 
—suprantantįs biskį vokiečių 
kalbą. Atsišaukite:

1222 St. Charles Road, ' 
Maywood, III.

i . ■

RAKANDAI
PARDUODU rakandus,,keturų kam

barių, tik 8 mėnesius vartoti, kaip 
nauji. Savininkas apleidžia miestą. 
Galima gauti ir kambariai. Parduo
siu pigiai, galima matyt nuo 7 iki 9 
vakarais.

JOE ROST .... 
4216 Henderson St.

arti Milwaukeo ir Crawford Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6206 S. Halsted, 2407 W. Madhoa, 
1850 N. Wells St

187 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygille.

Tel. Seeiey 1648.
SARA PATEK, Hmlalakl.

BUK NURSE.
mokslą nursSs gauna $50 
Mid West Hospital, 1940 
Chicago, III. siūlo 2-jų me- 
uniformą, valgis, kamba-

Užbaigę 
Į savaitę 
Park Avė., 
tų kursą, 
ris, skalbiniai ir išlaidoms pinigai su
teikiama.

MID WEST HOSPITAL, 
1940 Park Avė., Chicago, 1?].

REIKIA MOKINIŲ
Prie fotografijų ėmimo. Kas nori 

išmokti gero ir pelningo fotografijų 
amato, lai kreipiasi tuojau i Nau
jienų ofisą po num. 218.


