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Talkininkai atmetė Vokietijos 
pasiūlymą

< f . ■ i

Francija rengiasi naujau pnoliman
Nenor ^tšaukt šnipavimo aktą

........................y ii i

Išrinkimas Hardingo kainavęs $8.000.000
ĮWashingtono aficialiniuose 

rateliuose šiandie gauta prane
šimų, kurie sako, kad Vokieti
ja yra įteikusi specialinei tal
kininkų komisijai (kontribuf- 
cijos komisijai) surašą tų iš
mokėjimų, kurie jau išmokėti 
iki sausio 21 <1. šių metų. Jie 
sudarą dvidešimt vieną bilio- 
ną markių, arba apie 5,250,- 
(XX),000 dolerių, auksu], 

Francijos premjeras Briand 
jnireiškė, jogei Vokietijos pa
siūlymai paruošti taip, kad jie 
prilygsta sekamui: jeigu talki
ninkai sutiktų skolinti Vokie
tijai pinigų geromis sąlygo
mis, tuomet Vokietija jiems 
mokėtų. Vokiečiai, matyt, 
skaitliuoja Šitaip: jeigu visa jų 
siūlomoji suma pinigų — trys
dešimts bilionų markių — bu
tų atsiimta dabar, tai ji reikš
tų lygiai tiek pat, kaip kad iš
mokėti 220,000,000,000 mar
kių, išmokamų bėgiu keturias- 
de šimts dviejų metų. Paineva 
tečiaus yra tame, kad be tal
kininkų paramos ir tų trysde
šimts bilionų Vokietija negalė
tų susikrapštyti. Bet tatai da- 
rvti talkininkai visiškai nelin
kę.
Briandas paišo karikatūras.

Kuomet Dr. Simons davė sa
vo pareiškimą, premjeras 
Briand, sėdėdamas netoliese 
Simonso, paišė karikatūrą. Ji
sai nupaišė pats savo karika
tūrą — ilgais plaukais ir Sud
ribusiom kelinėm — ir padėjo 
šitokį parašą:

“Menkutis bretonas kurio- 
zingai klausosi ko turi pasakyti 
teutonas.’’

Briand šitą karikatūrą pada
vęs Lloyd Georg’ui, kuris nusi
šypsojęs ir atsakęs:

“Kaip kad dabar visa eina, 
už dešimties minučių mes pa
tys turėsime mokėti kontribu
ciją.”

Svarbiausias Dr. Simons pa
siūlymuose dalykas yra toks, 
kad butų galutinai nuspręsta 
kokią sumą pinigų turės iš
mokėti Vokietija ir kad ji tik 
1926 metais pajėgsianti tinka
mai mokėti reikalaujamą kon
tribuciją. Tais pačiais metais 
turėtų būt padaryta kita sutar
tis kai dėl likusios sumos iš
mokėjimo — bėgiu trysde
šimts metų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 2, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija rengiasi nau- 
jan puoliman.

Francuzų armija priruošta 
puolimui į Vokietiją, jeigu 

pastarieji nesutiks mokėti 
kontribuciją. 
«•*------ -----

PARYŽIUS, kovo 1.— šian
die pradėta svarstyti prelimi
nariniai pienai, kurių yra nu- 
sižymėję talkininkai priverti
mui Vokietijos išpildyti jų rei
kalavimus — kontribucijos mo
kėjimo klausimu.

Pirmą kartą bėgiu pastarųjų 
dviejų metų traukiniai ir vėl 
ėmė vežti pasienin didžiąsias

Talkininkai atmetė Vo
kietijos pasiūlymą.

Vokiečių delegacija esanti nu
siminus; savo atsakymą talki

ninkai duosią ryto.

LONDONAS, kovo 1.— šian
die per savo delegaciją, kifri 

»čionai atvyko, kad dalyvavus 
bendroje su talkininkai kon
ferencijoje, Vokietija pasiūlė 
išmokėti kontribucijos apie 
trysdešimts bilionų markių 
auksu, kitais žodžiais — apie 
pusaštunto biliono dolerių.

Už konferencijos kambario 
sienų reikšta tokios nuomonės: 
Kada Vokietijos užsienio rū
kalų ministeris Dr. Walter Si
mons užbaigė savo pareiškimą 
konferencijoj dalyvaujantiems 
diplomatams, atsistojęs Angli
jos premjeras Lloyd George ir 
trumpai Atsakęs, būtent, kol 
Vokiečiai neturį pasiūlyti ko 
nors daugiau nei kad suminė
ta Dr. VValter’o pareiškime — 
neesą jokio reikakr tęsti pačią 
konferenciją.
Neesą reikalo skaityti Vokieti

jos atsakymą.
L,loyd George Vokietijos už

sienio reikalų ministeriui at
sakęs:

“Jeigu ant rašto išdėstytieji 
Vokietijos pasiūlymai yra to
kie, kaip kad čionai aiškinta, 
mums nėra jokio reikalo juos 
skaityti. Tamsta visiškai neper- 
matai nė talkininkų negi jū
sų pačių poziciją. Delei musų 
atsakymo tamstoms mes pasi
tarsime atskirai, ir tamstos 
gausite jį kaip vienuoliktą va
landą ryto.”

Kada vokiečiai ėjo iš konfe
rencijos kambario, jie išrodė 
labai nusiminę. Bet premjerai 
Lloyd George ir Briandas, iš
eidami iš kambario, šypsojosi.

Atidarydamas konferencj jos 
posėdį Anglų premjeras pa
reiškė, jogei talkininkų įgalio
tiniai čia susirinko tuoju tiks
lu, kad gavus Vokietijos atsa
kymą sąryšy su Paryžiaus kon
ferencijos nutarimu. Po to leis
ta kalbėti Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriui.

Simons’o atsakymas.
Dr. Simons pasakė, kad Vo

kiečiai, atidžiai išstudijavę 
Vokietijos resursus ir kitas ga
limybes, prirengė du raštišku 
pasiulymu. Pasak Vokietijos 
užsienio reikalų ministerio, sa
vo darbą jie dirbę iki paskuti
nes valandos, kol tik apleido 
Berliną. Delei tos priežasties 
prisiųsti savo atsakymą iŠkal- 
no nieku bud u nebesuspėję.

Po to Dr. Simons pareiškė, 
kad Vokietija gali išmokėti 
penkiasdešimts bilionų mar

kių, suprantama, priskaitant 
ir tas sumas, kurios jau iš
mokėta. Francuzų delegacija 
skubotai peržvelgė raštu įteik
tuosius Vokietijos pasiūlymus, 
iš kurių paaiškėjo, kad pada
rius suminėtuosius išėmimus 
Vokietijai išpultų mokėti apie 
trysdešimts bilionų markių.
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Lenkų Kiaulės Svajonės

kanuoles. Jos prirengtos u- 
miam veikimui, jeigu tatai pa
sirodys esant reikalingu.

Didžiuliuose pėstininkų lio- 
geriuose reiškiasi naujo gyvu
mo ženklų.

Jei neskaityt naujojo kariuo
menės judėjimo, apie pačios 
francuzų valdžios pienus tik
resnių žinių dar stokuoja. Ži
noma tik tiek, kad toji val
stybė yni gavusi kitų savo tal
kininkių pritarimą veikti sa
va iniciatyva, kad privertus 
Vokietiją išpildyti talkininkų 
sąlygas. Taipjau autoritetin
gai tapo pareikšta, kad marša
las Foch esąs paruošęs pienų 
kariuomenės žygi uotei. Tie pie
nai įteikta ir Anglų militari- 
niams vadovams Londone. 
Tuose pienuose, kaip sakoma, 
pilnai nužymėta punktai ir kie
kybe Vokiečių teritorijų, ku
rias reikėtų užimti.

Pasiruošusi veikimui.
Bėgiu pastarųjų dviejų mė

nesių Francija žymiai sustip
rino savo militarinę organiza
ciją. Sustiprino ją tuo, kad 
pašaukė jon daug naujokų ir 
atsisakė paleisti iš tarnybos 
tuos kareivius, kurių regulia- 
rinės tarnybos laikas jau yra 
užsibaigęs. Taipjau laikoma 
pilname prisirengime ir kolo- 
nialė kariuomenė.

Maršalas Foch dabar randa
si Londone. Spėjama, kad Pa
ryžiun jisai grįš tuč tuojaus 
po to, kai bus atsiekta rei
kiamo su Vokiečiais susitari
mo. Jeigu Vokietija sutiks iš
mokėti reikalaujamą sumą 
kontribucijos, bet pildymas 
priimtųjų sąlygų bus nepaten
kinantis, kariuomenė bus ga
tavai prirengta puolimui., zAtsi- 
tikime-gi, jei Vokietija forma
liai atsisakys išpildyti reika- 
lavmus, kariuomenės žygiuoto 
busianti pradėta taip greitai, 
kaip Foch sugrįš iš Londono 
ir pasiims komandą į savo 
rankas.

Francijos valdininkai sako, 
jogei daroma visa, idant išven
gus naudojimosi jėga. Vis dėl
to, visa kas liudija apie naują 
militarinį judėjimą.

Nenori atšaukti šnipa
vimo akta.

Senatas priėmė rezoliuciją, ku
ria panaikinama visi karo įs
tatymai, bet šnipavimo aktas 

paliekama.

WASHINGTON, kovo 1. — 
Senatas vakar naktį be jokių 
diskusijų priėmė rezoliuciją, 
kuria panaikinama visi karo 
laiko įstatymai, išskiriant pirk- 
liavimo su priešu (šnipavimo)’ 

aktą, laisvės paskolos aktą ir 
Į dar vieną.

Senato rezoliucija atiduota 
bendrai atstovų buto ir sena
to komisijai, kuri turės pasi
tarti ir su ar be pataisų atiduo
ti ją atstovų butui.

Jeigu ir atstovų butas šitą 
rezoliuciją užgirs ir busimasai 
prezidentas Hardingas ją pa
sirašys — neatšaukiant šnipa
vimo akto — svetimkalbių 
laikraščiams delei to jokios 
naudos nebus. Jiems ir ateity 
teks pristatyti vertimus vie
tos paštų viršininkams, kas 
labai tuos laikraščius sunkins.

Beto, rezoliucija palieka 
valdžiai teisės .pepaekioti visus 
tuos asmenis, kurie karo me
lu neišpildė savo karinių pa
reigų — neužsiregistravo arba 
pabėgo iš kariuomenės.

Brangus prezidentas — 
Hardingas.

Jo (išrinkimas republikonų par
tijai kainavo daugiau kaip aš

tuonis milionus dolerių.

WASH1NGTON, kovo 1. — 
SpecialinS senato komisija, 
skirta prezidentinei kampani
jai sekti, * šiandie įteikė savo 
raportą, kuris rodo, kad pra
eitųjų metų kampanija repub
likonų ir , demokratų partijoms 
atsiėjusi daugiau kaip dešimt 
milionų dolerių, būtent: $10,- 
338,509.

Iš tos sumos demokratų par
tija išleidusi $2,237,770. Taigi, 
republikonų partijai praeitoji 
kampanija atsiėjo daugiau 
kaip aštuonis milionus dolerių. 
Toks brangus jai yra busima
sai Jungtinių Valstijų preziden
tas.

Komisija savo tyrinėjimą da
riusi taip, kad jisai butų “kuo- 
arčiau teisybei,” taigi, kad jo
sios raportas nebūtų perdėtas. 
Žinių apie rinkimų kampanijos 
išlaidas ji rinkusi iš visų val
stijų.

Kai kurie kongreso nariai ši
tuo esą labai nepatenkinti. Jų 
manymu, šitaip varyti rinki-

PINIGŲ KŲR8A8. 
Vakar, Kovo 1 d., užsienio pini- 

Skahui, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai- cionalinis socialistų partijos 

tomą Amerikos pingais Šiaip: ofisas šiandie pranešė, kad se-
Anglijos 1 svaras ...........< $3.88 kamame partijos pildomojo
Austrijos 100 kronų ........... $0.23 komiteto nosėdv kuris ivvksBelgijos 100 frankų už ....... $7.52 *omueiO POSeay, KUT1S ĮVyKS
Danijos 100 kronų ........... $17.76 kovo 5 dieną Bostone, bus
Finų 100 markių ..................... $3.00 svarstoma apie pradėjimą di-
Italijos 100 lirų . ..............  $3.66 deles kampanijos pahuosavi-
Ūetuvos 100 auksinų..............$1.65 mui paskilbusio partijos dar-
Norvegų“^kro^'ZZ.*® *>uot°j° Eugenijam Dėbso, 
Olandų 190 guldenų ...........  $34.10 kuris dabar laikomas Atlantos
šveicarų 100 frankų...........JJAJJ kalėjime. Sako, kad apie tai
Vokiečių 100' markių .......... . $1.65 pranešta ir pačiam Ddhsui.

mų kampaniją tai reiškią nie
ko kita, kaip nusipirkti ata
tinkamai valdžios įstaigai žmo
gų. Vis dėlto, tuo tarpu “joks 
legalinis šituo klausimu veiki
mas” esąs negalimas.. Norima 
tečiaus “kas nors daryti,” kad 
ateity tokie dalykai nesikar- 
totų.

Veikiausia iš to nieks ne
išeis. Kongrese juk sėdi visi 
“savi žmonės” — ir repirbli- 
konai ir demokratai. Save var
žyti jie nenorės.

Sumišimai Italijoj.
Vienuolika žmonių užmušta, 

šimtas sužeista.

FLORENCIJA, kovo 1.— čia 
gautomis žiniomis, Tuskanijos 
provincijoj šiomis dienomis 
kilo didelių riaušių. Kiaušių 
metu venuolika žmonių už
mušta, o daugiau kaip šimtas 
sužeista. Valdžia sako, kad tos 
riaušės tai “revoliucinio są
mokslo davinys.” Vyriausieji 
sąmokslininkai esą geležinke
liečiai, kurie paralyžavę komu
nikaciją tuoju tikslu, kad 
sutrukdžius kariuomenės per
vežimo darbą. Sąmokslas te
čiaus nepavykęs. Nepavykęs 
todėl, kad šį kartą kariuomene 
tvirtai stovėjusi valdžios pusėj.

Riaušės Trieste.
TRIESTE, kovo 1. — Čia 

buvo surengta didelė anti-so- 
sialistinė demonstracija. Su
rengta todėl, kad nežinia kas 
nužudė vieną atgaleivingųjų 
nacionalistų vadą, grįžusį iš 
susirinkimo Poloj. Delei tos 
žmogžudybės nacionalistai kal
tina socialistus.

Įdukusi minia demonstraci
jos metu užpuolė ir sudegino 
vietos socialistų raštinę.

Sąryšy su ta demonstracija 
darbininkai padegę didžiulę 
San Marco laivų dirbtuvę. 
Taipjau padegta ir netoliese 
esanti aliejaus dirbtuvė.

Pradės kampaniją, kad 
paliuosavus Debsą.

, ,1

Tas klausimas bus svarstomas 
socialistų partijos pildomojo 
komiteto susirinkime Bostone.

CHICAGO, kovo 1. — Na-

Nuėmė dalį suvaržymų.

WASHINGTON, kovo L — 
Justicijos departamentas šian
die paskelbė, kad valdžia nu
tarė nuimti dalį suvaržymų, 
kurie tapo antdčti paskelbu
siam socialistų partijos dar
buotojui Debsui. Nūdien jisai 
jau turįs teisės rašyti laiškus 
savo šeimynai ir draugams, ir 
taipjau gauti laiškų nuo jų. 
Pasimatyti su jais betgi dar ne
leidžiama.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 2, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

‘Revoliucinis judėjimas 
Rusuose plėtojasi.

Sako, Maskvoj įvyko susirėmi
mas su kariuomene; daug žmo

nių užmušta ir sužeista.

RYGA, kovo 1. — Gautosios 
iš Maskvos žinios rodo,kad so
vietų valdžios žmonės reiškia 
ytin didelio susirūpinimo de
lei gyventojų nusistatymo 
prieš juos, kuris nusistatymas 
pradeda reikštis kietu organi
zuotu veikimu. Sako, nesenai 
įvykusiame Maskvos gatvėse 
mūšy daugelis žmonių tapo už
mušta, o šimtai sužeista. Su
ruošta visa eilė areštų.
Ryžasi nuraminti streikininkus

Pranešimai sako, kad sovie
tų valdžia paskelbusi proklia- 
maciją, kuria stengiamasi nu
raminti streikininkus, pažadant 
jų reikalavimus išpildyti. Sa
koma, kad valdžia svarsčiusi 
dagi pasiūlymą pakviesti prie 
dalyvavimo valdžioje dešinįjį 
socialistų sparną. Socialistų 
partijos centralinio komiteto 
nariai esą areštuoti.

Pranešimai sako ir tai, kad 
bolševikų komisaras Leonas 
Trockis slapstosi nuo žmonių. 
Nesenai jis buvo nusitaręs 
vykti į Siberiją, bet buvęs pri
verstas grįžti, kada ties Ekate- 
rinburgu į jo traukinį ėmę 
šaudyti kazokai.
Ir Paryžius turįs pranešimų.
PARYŽIUS, kovo 1. Franci

jos užsienio reikalų ofisas 
šiandie paskelbė, jogei bolše
vikų priešai Petrograde mažų 
mažiausia atsiekę dalines kon
trolės. Sako, kad tos žinios 
esančios patikėtinos, kadangi 
jos gautos per Francuzų misi
ją Finlendijos sostinėje Hel- 
singforse.

Braziliją smaugianti 
baltoji plega.

Daugiau kaip pusė miliono gy
ventojų sergą džiova. 

A 
------------ ____  ,1,

CHICAGO, vas. 27. — Spe- 
cialiniąme Amerikos Raudono
jo Kryžiaus laikrašty, “The 
Red Cross Buletin,” įdėta vie
no Brazilijos Raudonojo Kry
žiaus valdininko straipsnis. 
Straipsnio autorius sako, kad 
Brazilija daugiau nė kokią 
nors kitą valstybę pasauly 
smaugianti baltoji plėga džio
va. Brazilijoj, imant atidžion 
josios gyventojų skaičių, džio
vininkų skaičius esąs pasibai
sėtinai didelis. Visoje šalyje 
randasi daugiau kaip pusė mi
liono džiovininkų.

Tam esą lygiai kelios prie
žastys. Pirmą, stoka apšvietos, 
prastas maistas, žmonių pilin- 
kimas prie girtavimo ir tt.

Straipsnio autorius sako, kad 
Brazilijos valdžia reiškianti di
delio susirūpinimo. Jeigu grei
tu laikų nebusią padaryta ata- 
tfrikamų žingsnių kovai su 
džiova, Brazilija galinti likti 
“baltosios plėgos auka.”

No. 49

Siuvėjų kova
Bostono siuvėjai laimi; firmos 

tariasi su unija.

[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, kovo 1. — 
Bostono Amalgameitų jungti
nė taryba praneša, kad dvi 
didelės firmos jau padarė nau
ją sutartį su unija. Beto, visos 
nepriklausomos samdytojų aso
ciacijai firmos šiandie irgi pa
darė sutartį su unija.

New Yorko siuvėjai dar lai
kosi. Kova eina sėkmingai. 
Samdytojų pastangos suardyti 
musų uniją, kaip matyt, nu
eis niekais.

Tragedija lietuvių 
šeimynoj.

įnamis nušovė moterį, jos vyrą 
ir pats save.

WESTVILLE, kovo L— Va
sario 24, vakare, vietos lietu
vių Adomaičių šeimynoj įvyko 
baisi tragedija. Buvęs kareivis, 
lietuvis Kazis šerauskis, ant 
vietos nušovė Adomaitienę ir 
labai pavojingai pašovė jos 
vyrą Adomaitį. Po to jis atsu
ko revolverį į save, ir taip
jau nusišovė.

Šerauskis gyveno pas Ado
maičius. Kodėl jisai šovė į gas- 
padinę ir josios vyrą, nieks tik
rai pasakyti negali. Veikiausia, 
kad tai buvo kokie nors vai
dai, turėjusieji ytin rimto pa
mato.

žmogžudybės metu buvusie
ji tame name žmonės, išgirdę 
šaudymas], išlakstė — kas pro 
duris kas pro langus. Kada 
atėjo policija, visi trys žmo
nės gulėjo ant aslos — krau
juose paplūdę. Adomaitienė 
dar buvus gyva, liet žodžio ne
pratarus numirė. Pats šovikas 
buvo nebegyvas. Adomaitis 
dar gyvas, bet nesą vilties, kad 
jisai pasveiktų. ’—E. Z.

Sumišimai Airijoj.
Cork miestp gyventojai nužu

dė penkis kareivius.

DUBLIN, kovo 1. — čia 
gauta žinių, kad praeitą nak
tį Cork mieste nužudyta pen
ki Anglų kareiviai. Juos nu
žudė būrys ginkluotų vietos 
gyventojų. Piktadariai dar ne
surasti.

Neatsižadėsianti savo politikos 
Airijoje.

LONDONAS, vas. 28.— Ang
lijos premjeras šiandie atstovų 
bute pareiškė, jogei valdžia nei 
nemananti atmainyti savo po
litiką Airijoje.

SPEKULIACIJA.

Šiaulių stoty vėl sugautas 
šmugelius, šį kartą su kvietie- 
niais miltais. Suomijos valdi
nys su Panevėžio pirkliu ga
beno juos ne tai į Latviją, ne 
tai į Suomiją. Įdomu, kad 
Prek. Dep-to duoti buvo keli 
leidimai išvežti po 800 pūdų, 
jie gi krovė pilnus vagonus. 
Slėptiniai miltai konfiskuoti, 
pirkliams Komisijos paskirta 
3 mėn. kalėjimo ir pabaudos 
280 tukst. a., kurių pusė ten
ka suga vėjams.

SOCIALDEMOKRATAS.
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.



GRINKIŠKIS, Kėdainių apskr.

Grinkiškio vart. bendrovė 
skaitosi viena labiau susipra
tusių jų. Karo metu sustojus 
jos darbuotei, ji atsigaivino 

. 1919 m., turėdama 'dabar 162 
narių, tame skaičiuje 32 mo
terį. Ji priguli net prie trijų 
koperacijos centrų. Liet. Ko- 
per. Bend. Sąjungos, Šiaulių 
Sr. Vart. B-vių Sąjungos ir 
prie Liet; Koperativų Banko; 
be to dar yra nariu “Varpo” 
spaustuvės ir knygų leidimo 
b-vės. Pereitais metais ji yra 
gavusi 13,025 auk. gryno pel
no, kuris taip yra paskirsty
tas: 25% — atsargos kapita
lui, 10% — apyvartos kapita
lui, 8% dividendo (pelno) pa
jams, 5% — nariams už iš
imtas prekes, dovanų vedėjui 
— 1500 a., — padėjėjui — 100 
a., valdybos ir revizijos na
riams — po 1000 a.fc namų fon
dui — 1000 a., mokyklos kny
gynėliui — 300 a. Be to už
sakyta • nariams “Sietyno” 
“Talkos” po 16 ekz. ir “Lie
tuva”. Krautuvės vedėjui pa
skirta algos 700 auk. mėne
siui, padėjėjui — 430 a., ir 
valdybos nariui (ar pirminin
kui) atlyginimo iki 200 
nėšiui, jei jis .dažniau 
krautuve ir dalyvaus 
įkainojant.

a. mė- 
lankys 
prekes

PASVALYS.

Miestelis daug nukentėjęs, 
jame apskrities centras ir vie
ta įtemptos kovos dėl to cent
ro. Pasvalio Apskrities chro
nologijoje žymėtina Pasvaliui 
“šventė” “Trys Karaliai”. Pra
ėjusių 1920 m. tos šventės die
ną atėjo į Pasvalį ne trys ka
raliai auksu mirų ir kodylu 
nešini, ramybę ir linkinybę 
žmonėms teikdami, bet 43 
karaliai, su šautuvais ir kul
kosvydžiais Šilkarskio vedami, 
kad jėga nugabenus iš Pasva
lio į Biržus apskrities centrą.

šiemet gi ‘Trijų Karalių” 
šventę į Pasvalį atėjo Vid. 
Reik. Minist. 30, XII. 20 įsa
kymo Nr. 7475 — biržiečių 
vedamas, gabenti apskrities 
centrą iš Pasvalio į Biržus, 
prieš norą % apskrities gy
ventojų. Pasvalys kariauja. Ne
nusileidžia nors sunkių baus
mių kenčia, l’ž nenusileidimą 
22. VII. 20 Dievas ugnimi nu- 

beveik visą Pasvalio 
Anot biržiečių, jeigu 

ir vokiečiai stovi už 
tai kaipgi nestovūs Vid.

Reik. Min-ja, kad ir prieš no
rą gyventojų. Viršininkai, pir
mininkai ir kiti biržiečiai tri
na rankas iš džiaugsmo su
laukę galingojo įsakymo Nr. 
7475, greitai gausią ant Biržų 
ežero vandens laivelėje su pa
nelėmis paflirtuoti, nes> jų 
(langiaus Biržuose. O apie pi
liečių reikalus kain-gi čia sva
joti, kani-gi čia su jų reika
lavimais skaitytis. Dievas ži
no, ką Pasvalys sulauks ant 
“Trijų Karalių” kitais metais, 
ir kokia bausmė bus už šių 
metų pasipriešinimą? Vijoklis.

(“Siet.”)

centrą.
Dievas

Latvių koperacija. Žymiau
si ISilvijos koperativai yra: 
Latvių Koperacijos Vartotojų 
Bendrovių Sąjunga, Valstybės 
Valdininkų Koperacijos b-vė, 
su 12,000 narių, Gelžkclininkų 
Koperacijos b-vė su 8,000 na-

ve su 10,000 narių, Karių ko- 
peracijos b-vė su 3,000 narių 
ir Rygos savivaldybės valdi
ninkų koperacijos b-ve s-u 2,- 
500 narių. Latvių vyriausybė 
pažadėjo 1 milioną latvių rub
lių toms bendrovėms pašalpos.

“Eltos” žinios
[Paštu per Lietuvos Informaciją Diu-,. 

rą Wąshingtone]

Telšiai, I, 26. Eltos korės-

jam ■ n .m. Sereda, Kovo 2 diena, 1921

pondcnto pranešimu, Moterų 
sekcija prie
Komiteto sausio 23 d. surengė 
vakarą, pelną kurio skiria ka
reivių fronte naudai. Sulošta 
“Vyriausis angliakasis” (vieno 
veiksmo drama) ir “švintant” 
(vieno veiksmo drama). Pasa
kyta monologas ir dialogas, 
padainuota solo ir duetas, pa
šokta lezginka. Vakaro rengi
me darbavosi ir gimnazistai.

Telšių apskričio intendan
tas A. Tomas šiomis dienomis 
grįžo, išvažinėjęs visus Telšių 
apskrities valsčius. Visa kas 
rekvizicijai parengta ir darbas 
bus pradėtas.

mai; 2) priimta trečiuoju skai
tymu “Nuo įvežimų į Kauno 
miestą krovinių naudai rink
liavos” įstįtymo pakeitimą; 
3). Vidaus Reikalų ir Teisin
gumo Ministerių atsakyta į

Telšių Gynimo | paklausimą atstovo Požėlos dėl 
įvykusių sausio 11 d. suėmi
mų.

Kaunas, I, 26. Pranešimu iš 
fronto, sausio 18 d. musų sar
gyba stovinti Gudakiemiuose, 
girdėjo šaudymą lenkų pusųje. 
Vėliaus buvo išaiškinta, kad 
lenkai provokaciniu budu buvo 
prisiuntę 7 savo kareivius, į 
neutralioj zoną inscenizuoti iš 
ten neva lietuvių puolimą ant 
savo sargybos Ežerėlių (Uze- 
mncy) kaime. Vėliau lenkai 
privertė Ežerėlių gyventojus 
pasirašyti pranešimą Želigovv- 
skiui, kad Ežerėlių kaimą bu
vę užpuolę lietuviai.

Kaunas, I, 26. Gautomis ži
niomis, lenkai jau išardė visus 
siauruosius geležinkelius jų 
okupuotame Lietuvos plote, 
išveždanri medžiagą į Lenkiją, 
o dabar pradėjo ardyti ir vež
ti ir platųjį geležinkelį, nu
imdami bėgius Ignalino stoties 
ruožte.

Kaunas, I, 26. Steigiamojo 
Seimo 57-tame posėdy 1921 
m. sausio mėn. 25 d. svarstyta 
ir priimta pirmuoju skaitymu 
Savivaldybių rinkimų įstaty-

Pinigai išmokėti AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muMk* kon- 

mokinaouu Skam-Servai

Cigarette
It’s Toasted

PRAKALBOS SU 
KONCERTU

Kas intersuoja farmoms Lie
tuvių Kolonijose Michigano 
ir Wisconsino valstijose, lai 
ateina pasiklausyti Valen- 
čiaus labai juokingos pasa
kos ir kitų muzikališkų pa- 
marginimų ir kalbų, kur 
praleisite vakarą labai link
smai šiose svetainėse, Sere- 
doj, Kovo 2, Jukniaus svet., 
4837 W. 14 St., Cicero, Ket
verge Kovo 3 4501 S. Her- 
mitage Av., Pėtnyčioj Kovo 
4, Mildos svet., 3142 S. Hal
sted St. Prasidės 8 v. vak.

VISI Į ŠIAS PRAKALBAS 
Paminėjimui Sukaktuvių Trijų Metų Lietuvos 

N epriklausomy bes 
Seredoj, 2 d. Kovo^March, 1921 

MELDAŽIO’ Svetainėj, 2242-44 W. 23 PI.
Rengia L. D- L. D. 45 kp. 

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kalbės D. T. DUNDULIS ir kiti kalbėtojai.

Gerbiama Visuomene! Atminkite, kad seredos vakare West- 
saidės apielinkėj yra rengiamos trijų metų Lietuvos “nepriklausomy
bės” sukaktuvių

Kalbėtojai išaiškins kokia yra dabar Lietuvos padėtis, ir kokia 
buvo pirmiau, nes rengėjai gavo naujų žinių iš Lietuvos. Todėl ir 
yra šitos prakalbos rengiamos. Įžanga visiems dykai.

Kviečia L. D. L. D. 45 kp.

Ml I . I >\
8140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras, 

įžanga: BALKONAS 17 centą, APAČIOJ 28 centai. '

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, UI.

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 

Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims 

menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus

iš
as-

gavo

P. Jocius

U. Baranauskienė x K. Mieliauckienė K. Petrauskas
J. Adomaitienė V. Rudžiui J. Vičiulis
M. žagunas M. Ausbikevičienė J. Paulauskis
A. Survila S. Savickis J. Totilas
M. Sidabrienė A. Navardauskienė Kun. M. Vežis
A. Kvetinskas B. Puskunigis J. Vaišnoras
F. Jankauskienė A. Liaudanskis AL, Vaišnorai te
V. Juškevičia M. Vasiliauskienė M. Šimkus
K. Mikšis N. Andrijaitienė R. Petrauskienė
A. Toleikis J. Kloris A. Savickis
J. Survila K. Pūkis J. Verpauskis
P. Būras A. Kadelskas J. Rutkauskis
M. šrarces A. Leckienė M. Bendžiunienė
S. Kreskas J. Stankevičaitė A. Maskeliūnas
P. Karpas M. Radvilas A. Pratkienė
0. Mažeikienė J. Dičmonienė P. Mankauskas
P. Adašiunas J. Lukoševičius F. Rimkus
J. Liubartas K. Blažienė E. Gribienė
K. Tunkunas J. Krugžda • A. Šileika
M. Stučienė K. Valčiukienė E. Stelmokienė
M. Vainickis L. Skorkienė J. Stronkauskas
R. Antoniene Keraitiene P. Ragalskiene A. Ramanauckia
J. Kazinskis A. Ąrbačauskienė M. Levickienė
M. Savickienė M. Baranauskienė A. Keturakis
J. Balčiūnas A. Petronaitis L. Pažėras
O. Truncienė K. Dimšas Tel. J. Bartkus

J. Valintinavičius
B. Leškauskienė K. Kebas
V. Survila M. Stanaitė
Z. Tamašauskienė 0. Krušeinė
T. Brazienė V. Kudirka
P. J. Vagonius J. Lapinskienė)
A. Pociūnas M. Slušnienė
J. Sabataitis V. Slušnis
A. šilaitis J. žiobaka
O. Jakštienė “ * J. Granauskas
K. Grabauckis A. Jokubauskaitė
K. Tamasiunas P. Šeštakauskas
T. šukevičenė E. Paškytė
V. Matusevičia R. Kebaitė ?
J. C. Lokas a; A. Vitien^ė
A. Kasparas M. Aliulis
j. Klioštoraitis M. Vasiliauckienė
S. Milkeraitis K. Demereckis
A. Rimkus V. Jurgaitis
J. Aleksa M. Lukauskienė
U. Sablis J. Karbauskis
F. Brazas O. Griniukė
M. žemaitis T. Norbutas
M. Blože O. Mileikienė
K. šakalienė J. Krupavičius
A. Gedraitis P. Eikmanas
S. Zumaras V. Kasparienė
D. šalna P. Garmis
K. Valickis L. Dauginis
M. Pranculienė J. Genienė
J. Bagdonavičia S. Gudaitė

KVITAI SU

ir harmoniją. Baigusiam! ii- 
duodami diplomai; įstoti galima 
vfruomat.

Antanas S. Pocius, 
Ved i jas

8259 So. Halsted Str.
Tel.: Ęoulerard 9244

Tel. Randolph 2898
A. A.8LAKI8 

ADVOKATAS
Offraa vidurmleatyji 

ASSOCIATION BLM.
19 Bo. U Baile Si.

Namą Tel.: Hyde Park 8395

................................ *

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Sgffa St Room 824
Tai. (Mitrai 6399

▼ak.: 812 W. 8lrd St. Chicaco
Tol. Yarda 4681.

European Amtrltan Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionaa

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tf.

NOTARIJUSAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insulinai ir tt.
809 W. 35th St„ Kamp. Halsted St. 

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

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 3 po pietą.

, Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso-

_  i ....... » .

gru kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliikai dėl informaciją.

K. švedas
K. Grigaliūnas
J. Drevinskis
P. Petrukas
A. Stakenas
M. Rasis
O. Daukšienė
M. Uinskas
E. MikŠaite
J. Jokūbaitis
P. Barškienė

Rnatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

’ w w avima vwwif

Ką vienas siuntėjas sako:

Dar turiu sakyti ačiū “Nau
jiem)” Pinigų Siuntimo Skyriui, 
pinigai daug greičiaus pasiekia 
paėmėjus Lietuvoj, nekaip aš 
tikėjaus pirma. Aš išsiunčiau 
kelis, dolerius savo Tėvams do
vanų 3 mėnesiai atgal, ir štai 
gavau atsakymą nuo jų, kad 
jau priėmė. Tai aš turiu tuomi 
pasidžiaugti, nes aš pirma gir
dėjau, kurie per kitas įstaigas 
siųsdavo imdavo pusę metų, ar
ba metus laiko pakol gaudavo.

Su pagarba, tikiuos kad ir tie 
$5 nueis pasekmingai.

Joseph Bakshas.
San Francisco, Cal.

RANDASI “NAUJIENŲ”
«

PAĖMĖJŲ PARAŠAIS 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina i Kauną j porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton i savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

. Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

' NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

T.>uUman 5481

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Tarta patyrimą 
czbterą UgoM; ra* 
pastinga! prlHa* 
rf*i ligone Ir kadi- 

laika ligai.
10129 S. State Str. 

CNeage, m.

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overko 

tai, kurie parsidavinėjo po $75.- 
00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo 
36 iki 46. Tamistos pasirinkime 
už $30.00.

Vyrams ir vaikinams pavasari 
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.

Atdara vakarais iki 8 vai., 
Nedėldieniais iki 3 po pietų.

S. Gordon
1415 S. Halsted St.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
Čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UL

SKAITYKIT IR PLATINKI?
“NT A TT T T I? V H C”



Sereda, Kovo 2 diena, 19£1 NAUJIENOS, Chicago, Iii.

•KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y.

Iš siuvėjų dirvos.

kad

niu laivių Trįs komunistai 
jau laukia pranešimo iš Chi- 
cagos, kada turės išplaukti jų 
specialiais laivas. Kitiems 
dviems jau paliepta būti pri
sirengusiems kelionėn. Bet

Aplamai žiūrint, atrodo, 
New Yorko rubsiuvių kova ei
na prie užbaigos. Kas dieną vis kasžin kodėl jie nesidžiaugia 
daugiau ir daugiau firmų pa- ta kelione ir dabar keikia val- 
sirašo su unija sutartį. Nors džią kam ji juos deportuoja 
musų skyriaus administracija 
ir neišduoda jokių ra
portų, kokiomis sąlygomis tai
komasi New Yorke, bet vis 
tik yra žinoma, kad didžiuma 
firmų pasirašo ant senų sąly- ( 
gų; kur-nekur susitaiko ant j

i tą jų pačių vadinamų rojų. 
Matyt jie elgiasi kaip kuni
gai: kitiems siūlo savo rusiš
kąjį rojų, bet patįs nenori į 
jį važiuoti.

Vietos senberniai pradėjo 
5% mažiau, bet pas mus yra rūpestingai raityti savo ūsus, 
leistina, kad kontraktorius Mat šiomis dienomis iš Lietu- 
darbininkams gali numušti po vos atvažiavo 
$15.00 savaitei

pora merginų 
ir daugiau! tad tie senberniai pametę

Kodėl taip yra, nesunku išaiš-‘vo geltonplaukes gyvnašles 
kinti, — reikia tik žinoti, ko- sukasi apie tas mergeles, 
kie žmones pas mus vadovai!- ( 
ja ir “seilina” dirbtuves.

“Sutaikius” dirbtuvę ant 
10-15 dol. savaitei mažiau, mu-' 
sų lyderiukai, - 
Jankauckas ir ko.
įgrasina, kad nebūtų pranešt i | buvo pusėtinai 
į New Yorką, kokiomis sąly
gomis lietuviai yra sutaikomi, 
nes, girdi, jeigu sužinotų Joint 
Boardo ponai, tai atimtų iš 
musų darbą, nes nėra leistina 
nusileisti daugiau kaip 10%.

Jeigu taip, tai kodėl tokia 
malonė yra daroma musų lie
tuviškiems kon t rak toriams?

Kodėl jiems leistina nukapo- kai ją išjudino: nedaugiau kaip 
ti darbininkams algas po 15 per septynis mėnesius o jau 
ir daugiau dolerių savaitėj? Į suvaidinta keturi teatrai ir su-

Aišku, kad čionai hiri įtek- ruošta vienas koncertas. Tie- 
mės tie 1919 m. overkotai ir sa, tų vakarų pelnas ėjo juos 
tie doleriai, kurie “nežinia rengusiu draugijų naudai, bet 
kaip” lindo Bekampiai j kiše- (dabar ruošiamos duoti 
nių. \ 1 taklį, kurio pelnas eis

Vasario 23 d. streiko pir- vos reikalams.
mininkas Jankauckas, išduoda
mas raportą apgailestavo, kad 
streikas jau baigiasi, girdi: 
‘‘Matyt, kad streikas jau eina 
prie pabaigos, ir šį kartą nie
ko nepadarysim musų valdy
bai: negalėsim nuversti nei ge
neralinės valdybos nei Joint 
Boardo; tie ponai pasiliks ant 
toliau, — sako Jankauckas,— 
bet ateis ir vėl toks krizis ir 
mes turim būti prisirengę juos i 
nuversti, ir nuversim!”

Vadinasi, kuomet įvyks 
streikas ar “lokautas,“ tai mu
sų “tiesioginiai veikėjai“ ir vėl 
stengsis griauti uniją ir šmeiž
ti jos viršininkus. Jie tai 
rys, jei tik jiems nebus 
kirstas kelias.

Kuomet kiti komunistai 
ko, kad streikus reikia išnau
doti politiniam veikimui, tai 
mūsiškiai “komunistai“ strei
kus išnaudoja organizacijų ar
dymui. » — Kriaučius.

Kukurūzas.

PEABODY, MASS.

su
tik

- Mockaitis, į
— visuomet lis skaičius ir ilgokų laikų jie 

apsnūdę, tai
v ra nieko neveikė visuomenės 

' dirvoj, dagi viešų pramogų 
savo pasilinksminimui, nesu- 

Dabar betgi ir čia 
išaušo. Mat čia aj>- 
vienas darbštesnių

Lietuvių gyvena Čia nedide-

kita diena 
sigyveno 
draugų, M. J. Petkevičius, kurs 
ėmė judinti dirvų, ir su pa
galba kitų savo draugų gero-

spck-
Lietu-

Reikia pažymėt, kad 
žia buvo labai sunki, 
draugus, kurie pirmutiniai ėmė 
veikti, kiti dėl savo neišma-j 
nymo ir pavydo visokiais bu- ■ 
dais šmeižė, dagi į laikraščius > 
melus apie juos tepliojo. Bet 
jie to nepaisė, o dirbo naudin
gą darbą. Dabar, kada jau ke
lias praminta, gal ir tie, kur 
lig šiol tik piktai šnairavo, su
sipras ir patys panorės prie 
darbo prisidėti. — A. Lukas.

ruos

SKAITYKIT IR PLATTNKIT
A TT T I I? XT M

V uz-

sa-

ROCKFORD, ILL.

Margumynai.

že-Kaip danguj, taip ir ant 
mes, sako patarlė. Tas pats ir 
Rockforde. Čia darbininkai 
irgi yra susirūpinę darbais. Ki
tas nedirba jau penktų mėne
sį ir nepramato kur galės gau
ti darbo. I.

XXX 
munšaino bravarnin-Vietos

kai ir jų agentai susilaukė di
delio kinkų drebėjimo. Mat 
pastaruoju laiku prohibicijos 
agentai pradėjo smarkiau per- 

ickiotl nnmšaineriiis ir kon
fiskuoti jų bravarus. Tūli 
munšaino agentai net iš Rock- 
Lordo išsinešdino.Bravarn i li
kai irgi tūpčioja misiminę.

XXX
Didelių nesmaguanų turi ir 

kun. Slavėnas. Mat jam len
kų interesai, kaip išrodo, ap
eina daugiau, 
tad 
jam
jam pinigų, bet siunčia jį ko- 
lektuoti 
lankyti

negu lietuvių, 
blaivesni jo parapijonai, 

kolektuojant, neduoda

pas lenkus, ir ncsi- 
po lietuvių stabas.

komunistai jei niekoMusų
kito neiškovojo iš valdžios, tai 
bent išgavo nemokamų laiva
kortę į Rusiją, ir tai speciali-.

Rinks aukas šelpimui Rusijos.
£Iš Federuotosios Presos]

New York. — Sovietų Ru
sijos medikalines pagelbos ko
mitetas gavo .žinių, kad Rusi
joje siaučia badas, typbus ir 
džiova. Komitetas pradėjo va
jų, kad surinkus $5,000 supir
kimui džiovos čicpų, kuriais 
butų galima išgelbėti 5,(MM),000 
žmonių nuo džiovos. Taipjau 
prašoma iš Rusijos prisiųsti ir 
literatūros apie džiovų. Ji irgi 
bus renkama.

Streikuoja automobilių 
darbininkai.

[Iš Federuotosios Presos]
Dctroit, Mich. -

Rody Co. dirbtuves yra pike
tuojamos narių Automobile, 
Aircraft and Vehicle Workers’ 
Union, kuri priešinasi Morgan- 
Du Pont interesų, kurie dabar 
kontroliuoja didžiumą didžių
jų automobilių kompanijų, 
pastangoms įvesti “open shop”.

Pikietuotojai praneša, kad 
American Auto Trimming Co. 
negali atlikti darbo, nes turi 
kelis neprityrusius streiklau
žius. Jos darbininkai sustrei
kavo, atsisakydami dirbti dar
bą Paekard ir IIupp Motor Co., 
kurių darbininkai streikuoja 
prieš nukapojima algų.

28 Fisber

per

Schrff *c!”State Bank
728 W. 12th St., 

Arti Halsted St.
Siunčiame pinigus į

Lietuvą
Pašta ir telegramų.

/

Pinigus siunčiame tiesiai 
savo locną telegramo sitemą,
yra išmokama į 5 dienas

Mes turime priėmėjų kvitas nuo 
visų orderių. Turime 29 metus 
patyrimo pinigų siuntime, todėl 
mes galime ir geriausiai patarnau
ti. Pinigus siunčiame už

Žemiausias kainas
Atdara Utaminkų ir Subatų va

karais iki 8:00; nedėldieniais nuo 
9:00 iki 12:00 pietų.

Schifftl’StateBank
728 W. 12th St.,

Arti Halsted St.,

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
42 Broadway, New York City

Tiesi kelionė be persėdimo ii New Yorko per Libavą 
arba Hambnrg—Eitkūnus

I LIETUVA
Laivai iiplauks kas 14 d. Dideli dviejų iriubų palto laivai išplauks 

“LITUANIA” KOVO 4 I “POLONIA” KOVO 30 
“ESTONIA” KOVO 16 I “LITUANIA” BALANDŽIO 13
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų miesto arba pas
» K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agent, 120 N. La Šalie StM 

CHICAGO, ILL.

PINIGUS VELYKOMS 
pasiuskit dabar — per šį tvir
tą valstijinį banką, seniausį 
ir didžiausi šioj apielinkėj.

Pinigus siunčiame Lietuvon 

ir visas dalis svieto. Lai
vakortės ant visu 

linijų.

Central Manufactnring 
Distrlct Bank

1112 West 35th Street
Perviršis virš $6,000,000.00 
VALSTIJINIS BANKAS

Atdara tik seredoj ir suabtoj vakarais

jiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii'MiiiiiiiJiiiiiiiiriiiiiiiHi’tiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii'iMiiiii’iiiiiiiiM.iiiiiriiiiiiiiMiiiiiHiiiiriLiiiiii’itiiiij'itiiii’1

Kaip Galima
GERIAUSIA

PAREMTI SAVUS 
LIETUVOJE

Pinigas Lietuvoje šiandien yra labai reikalingas. Ūkininkas, darbinin
kas, amatninkas ir kitokių luomų žmonės be pinigų negali gerai savo reika
lų išvesti, neturi progų savo būvio pagerinti ir daugokitų gyvenime reika
lingų dalykų įgyti.

Amerikos lietuviai gausiai siuntė piniginės paramos saviemsiems į Lietu
vą prieš karą, siuntė karo laiku, nors ir sunku buvo su Lietuva susisiekti, 
siunčia ir dabar, nes kiekvienas amerikietis žino ir supranta, kad be pinigu 
skurdu ir nejauku Lietuvos jaunam piliečiui iš po karo griuvėsių kilti.

Lietuvos atstatymas remiasi ant Lietuvos žmonių gerbūvio. Turės Lie
tuvos žmonės išgalių savo laukus apdirbti, namus sutaisyti, reikalingų ukiui 
įrankių įgyti, rasis darbininko kišeniuje tūkstantis kitas auksinų, bus pramo
ne ir prekyba norintiems užsiimti ištekliaus — Lietuva kils , kaip ant mielių 
ir Lietuvos žmonės džiaugsis savo ir savo krašto gerbūviu.

Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo geriausia gali 
prisidėti Amerikos lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems.

Lietuvos žmonės gavę iš Amerikos pinigų neleidžia jų vėjais, bet kuosau- 
giausia ir kuotinkamiausia sunaudoja geriausieųis tikslams. Tat ir nereikia 
laukti su pinigų pasiuntimu ilgiau. Šiandie Lietuvos žmonėms pinigų reikia, 
šiandien jiems ir siųskime kiek išgalime.

Amerikos doleris dabar yra brangus, Lietuvos auksinas gana pigus. Už 
vieną dolerį galima gauti desėtkus auksinų. Taip visada nebus. Vokietija 
kada nors susitvarkys ir jos pinigai pabrangs, kartu pabrangs ir Lietuvos 
auksinai, nes tie patys pinigai yra vartojami dabar Lietuvoje ir Vokietijoje. 
Kol Lietuva įsigys nuosavą valiutą, dadaug laiko išeis, tai-gi dabar geriausia 
proga yra už amerikoniškus dolerius nusipirkti kuodaugiausia lietuviškų 
auksinų ir jais kelti pačioje Lietuvoje žmonių gerbūvį, o ypač tų, su kuriais“ 
mus riša giminystės ryšiai „ . ,

Pinigus siunčiant reikia žiūrėti, kad ^’ie butų siunčiant per užsakančias/ 
lietuvių įstaigas Amerikoje. Yra visokios rųšies agentų ir agentėlių, kurie 
tik laukia progos iš žmogaus pasipelnyti. Yra daug tokių, kurie pinigus pri
ima ir ščyrai prižada juos tuojau išsiųsti, bet tik jis vienas žino, kada pini
gai būna išsiunčiami.

Laukia, laukia žmonės Lietuvoje pinigų, rašo laiškus vieną po kito Ame
rikon, o pinigų kaip nėra, taip nėra. Matyt agentas ar pamiršo juos išsiųs
ti ar iš jų biznį sau daro Amerikoje.

• Dar atsirado tokių agentų Amerikoje, kurie per savo atstovus Lietuvo
je piškina amerikiečiams telegramas, reikalaudami šimtais dolerių tokiai ar 
kitokiai ypatai. Tokie žmonės tik bereikalingų iškaščių pridaro, o naudos iš 
to maža, nes pinigai ir be telegramos saugiai ir greit galį Lietuvą pasiekti, 
tik reikia žinoti per kur juos pasiųsti.

Lietuvos Prekybos Bendrovė norėdama apsaugoti lietuvius nuo įvairių 
išnaudojimų, pinigų siuntimą taip sutvarkė, kad šiandien gali pinigus pa
siųsti į Lietuvą saugiausia, greičiausia ir pigiausia. Bendrovei pelno iš pini
gų siuntimo lieka, be uždarbio niekas neapsiims dirbti, bet tas pelnas, yra 
teisingas. Sulyginus Bendrovės imamą nuošimtį už pinigų ^ siuntimą su kitų 
agentų nuošimčiais didelis skirtumas matosi. Agentas plėšia kiek gali. Ben
drovė patarnauja ir už savo patarnavimą ima kiek jai teisingai priklauso. 
Tie, kurie pinigus siunčia per musų Bendrovę, apie tai gerai žino ir jų šien- 
dien jau priskaitoma tūkstančiais, o kurie da nėra per musų Bendrovę siun
tę, lai pabando tai padaryti patys persitikrins, kad geriausia pinigų siunti
mo įstaiga yra Lietuvių Prekybos Bendrovė.

Pasitaiko kartais ir pas mus kad dėl blogo antrašo ar kitos kokios prie
žasties pinigai nenueina greit arba kur kelionėje užtrunka. Tokiuose atsiti
kimuose mes visuomet stengiamės dalykus ištirti ir jei klaida pasitaiko iš 
musų pusės, ją atitaisome ir rugojimų ant musų Bendrovės labai mažai tesi
girdi.

Musų vyriausiu uždaviniu yra patarnauti teisingai žmonėms ir padary
ti užgavo patarnavimą pelno musų Bendrovės šėrininkams, kurie yra Bend
rovės biznio ir turto savininkais. Privatis asmuo iš musų Bendrovės negali 
pasinaudoti.

Tat šiuomi ir kreipiame atidos visų Amerikos lietuvių į Lietuvių Preky
bos Bendrovę.

Norint pinigų j Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bend
rovę. Pigiau ir saugiau nei viena kita agentūra pinigų į Lietuvą neišsiųs.

Važiuodami j Lietuvą nesivežkit savo pinigų su savim. Kelionėje viso 
gali atsitikti. Išsipirkite musų Bendrovėje perlaidą ant tokios sumos kokios 
norite ir nuvažiavę į Lietuvą savo pinigus tuojau gausite be jokių trukdymų 
iš musų banko Kaune.

Jei norit savo pinigus iš Amerikos į Lietuvą perkelti tai geriausia ir sau
giausia Lietuvoje įstaiga jūsų pinigams Lietuvoje Prekybos Bendrovės Banka 
Kaune.

Siųsdami pinigus, pirkdami draftus ir norėdami gauti daugiau žinių 
apie musų Bendrovę, kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 27 Mass.

Jei patogiau, tai kreipkitės j musų skyrius:
3249 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

300 SAVOY THEATRE BLDG. WILKES-BARRE, PA.

Kaip j ūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai 
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojuus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Ave^ Chicago, 
kerti 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viriui PLATT’S Aptiekos 

Tėmyldte mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Tel. Yarda 86M
Mrs. A, Michniewicz

AKIMERKA
Baiguni Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Due 
da rodą ^-viso- 
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.
1113 S. Halsted StM Chicago^ I1L 

(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 Iki vėlai v.

{■■■■■■■■■■■■■■■■■■Į
S Tel. Canal 65

LIETUVIS DAKTARAI

■ Dr. J. Sarpalius "
■ 1424 So. Halsted St S
■ Vai. 10 iki 12; 8 iki 6; 6 iki 8. S
■ Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

........................

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistaa

4712 So. Ashlaad Avė, 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drovor 7ft48
V- 481

J DR. YUšKA
į 1900 S. Halsted St.

T«l. Canal 2118
4 Ofiso valandos: nuo II ryte iki3 8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 68rd SI. 
Tai. Prospect 8466

Telephone Yards 5082

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS i Nuo 8 iH 11 ryta

Ir nuo 5 Ud 8 vakare.

Tai.: Yards 6661
Drovor 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
lietuvis gydytojas, ChinoiM, 

Akušeres
8208 So. Halsted St, Chicago, 

Valandos: 10-12 ▼. r., 1-8, 6-8 
y. v. Nedėliomis 10-12 ryta,

-■i ■ i ■■■!

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas 
10861 S. Michigan Av^ Roeelaad 

Valandos i 9 iki vakaro4
.N.................. .................. .. ......... ■■■..................................... —

^Ofiso Tel. McKinley 70
DR. L H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraatuojamo 

Kalbamo visas Europiškas kalbas. 
3804 So, Kedzie Avė., Chicago, HL 

Arti 88-th Street
>0——...... .i — ........... ■ r

DR. JOHN N. THORPE' 
Gydytojas Ir Chirurgaa

1687 W. 51 et. kam p. Marshfleld av. 
Valandos i Iki 9 ryto, nuo 8 Iki 

6 ir nuo 7 iki 9 vakare.
TeL Prospeet 1157
i ■■ ■ i ■ i

Ik
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’ Taigi senatas nori, kad sai atsišaukimas, yra vertas 
tie įstatymai, kurie varžo to, kad amerikiečiai atkreip- 
spaudos laisvę ir išvažiavi- tų rimtos domės į jį. Lietu- 
mą iš šios šalies, dar paliktų Į vos socialistų moksleivių pa-

I galėję. Po priedanga to, kad 
Į karo laiku reikėjo apsisau
goti nuo priešingų valsty- Į gi ir negauna iš niekur pa- 
bių šnipų, trejetas metų at* j ramos. Tuo-gi tarpu atža- 

1 gal buvo įvairiais budais su
varžyti ateivių laikraščiai
Amerikoje. Dabar tečiaus Į aprūpinama ir savo tėvų ir 
senatas ketina atšaukti karo 
padėtį tarp šios šalies ir cen- 
tralinių Europos valstybių. 
Kokio tuomet pamato bus 
palikti tuos laikraščių su
varžymus ?

dėtis šiandie yra labai sunki. 
Jie dažniausia yra neturtin-

gareiviams pritariančioji 
moksleivija yra gana geraiSubscriptlon Katėsi

$8.00 per year in Canada.
17.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Entsred as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2ąd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedlldienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Du Talefonaii Canal 1*06 ir

Canal m__________________________I Nepatenkinti
utai-kjm.ji \ Lietuvos valdžia.

t nieagoje — paltu:
Metams ...........-..........    $8.00
Pusei metų T-------------------------4.60 Lietuvių socialistų spauda

1.75 Amerikoje pirmutinė ėmė 
kritikuoti Lietuvos valdžią. 

. os Dešiniosios srovės tą kritiką 
; dažnai lygindavo prie “tau

tos išdavystės”. Bet pa
klausykite, ką šiandie sako 
apie Lietuvos valdžią neį ir 
tie elementai, kurie visuo
met labiausiai garbindavo 
ją. So. Bostono klerikalų 
organe, pavyzdžiui, išspaus
dinta korespondencija iš Lie
tuvos, kur tarp kitko skai
tome:

Veinam mineaiui „ , ....... . ..
Chicagoje — per neiiotojuaj

Viena kopija ____________
Savaitei ,
Mineaiui ...... ........ .................

Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj, 
paltu:

Metams___  - |7.00
Pusei meti .................  4.00
Trims mėnesiams , , 2.00
Dviem mėnesiams ............... - 1.60
Vienam minėsi ui - , .75

Lietuvon ir kitur užsieniuooei
• * (Atpiginta)
Metams ________
Pusei metq _____
Trims mėnesiams 2.26

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

|8.00
4.60

Prieš Rusijos 
intervencija.

Tarptautinis socialistų 
kongresas, kuris dabar po
sėdžiauja Viennoje, kaip 
vienu balsu nutarė atsišauk
ti į viso pasaulio darbinin
kus ir raginti juos, kad jie 
neduotų kapitalistinėms val
stybėms užpulti Rusiją.

Dvejatas dienų prieš tai 
tas pats kongresas išsireiš- 
kė*gkieščiau'siu budu prieš 
Rusijos bolševizmą. Jisai, 
reiškia, nepritaria bolševiz
mui ir kartu nepritaria gin
kluotai svetimų šalių inter
vencijai Rusijoje.

Tai yra tikra socialistinė 
pozicija. Ir socialistai senai 
jos laikosi. Dar tada, kada 
veikė Kolčakas Jr Deniki- 
nas, kurie stengėsi su pagel- 
ba kapitalistinių valstybių 
nuversti sovietų valdžią, so
cialistai kėlė prieš tai prote
stus, nežiūrint to, kad su 
bolševikais jie nesutiko.

Bet bolševikai ir jų vien
minčiai kitose šalyse klaidi
no darbininkus, skelbdami, 
kad socialistai esą Kolčako 
ir Denikino rėmėjai. Kas 
nepritaria bolševikams, tas 
girdi, esąs kapitalistų ir im
perialistų šalininkas. Šita 
nesąmoniška pasaka yra da 
ir dabar skleidžiama.

Kiekvienas darbininkas 
turėtų aiškiai suprasti, kad 
kovoti prieš bolševikų idė
jas bei taktiką yra vienas 
dalykas, o remti imperialistų 
karą prieš Rusiją yra visai 
kitas dalykas.

“Lietuvoje laukiama val
džioje žymių permainų. 
Ar jos įvyks ar ne — aš 
nežinau.

“Kalbama, kad užsienio 
ministerija kaltinama už 
nepripažinimą Lietuvos de 
jure, už tąsynes su lenkais 
‘iš dalies’ ir t. t.

“Kitos ministerijos kal
tinamos už įvairius apsi
leidimus, ar perdidelį ver
bavimą socializacijos idė
jai (! “N.” Red.->, kuri 
Lietuvai nieko gero ne
duoda, o nuostolių pridir
bo begales ir daugybes ne
pasitenkinusių žmonių pa
gamino.

“Krašto apsaugos mini
sterijai taip pat šis tas, 
primetama: kam lenkams 
į kailį permažai pere....

“Labiausia kaltinama 
Žemės Ūkio Ministerija už 
tai, kad veda kraštą prie 
bado. Neapsėjo laukų, 
nesiima griežtų priemonių 
Seimo nutartų žemės re
formų pravesti, begėdiš
kai tingiai darbuojasi že
mės dalinimu mažaže
miams ir bežiamiams...”
Kai-kurie šitų kaltinimų 

skamba gana keistai (tas, 
pav. kaltinimas, kad buk 
Lietuvos valdžia perdaug 
vergavusi “socializacijos 
idėjai”), bet yis dėlto jie ro
do, kad net ir tose srovėse, 
kurios kontroliuoja Lietu
vos Seimą ir valdžią, yra di
delio nepasitenkinimo. Bet 
kas tuomet yra patenkintas 
Lietuvos valdžia?

Palieka šnipinėji
mo įstatymą.

Europos mokslei
vių atsišaukimas.

Senatas Washingtone be 
diskusijų priėmė rezoliucijų, 
panaikinančią karo laiko 
įstatymus. Bet ta rezoliuci
ja siūlo panaikinti ne visus 
tos nįšies įstatymus; ji da
ro išėmimą kai-kuriems jų: 
susižinojimo su priešu ak
tui, pasportų suvaržymo ak
tui ir k.

Šiame “Naujienų” nume
ryje spausdiname Lietuvių 
Socialistų Studentų Draugi
jos Berline atsišaukimą į 
lietuvių socialistinę visuome
nę Amerikoje. Ryto įdėsi
me ilgoką straipsnį apie tą 
Draugiją, kad musų skaity
tojai patirtų daugiaus apie 
jds tikslus ir darbus:

I tam tikrų organizacijų. Kiek 
pašalpos suteikia jiems vie
ni tiktai Amerikos klerika
lai!

Jeigu šitaip dalykai tęsis 
ilgesnį laiką, tai koks bus 
rezultatas? Atžagareivių 
inteligentų Lietuvoje privis 
daug, o socialistų inteligen
tų bus mažai. Vietos vals
tybėje ir mokyklose ir vi
soks kultūros darbas pa
klius į atžagareivių rankas. 
Lietuva pavirs atžagareivių 
šalim.

Pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė negali no
rėti, kad tai įvyktų. Taigi 
ji privalo rūpintis mokslei
viais socialistais, remti juos 
— kad iš jų užaugtų naudin
gi Lietuvai darbuotojai

skurstame, bet jei Jus ma
žiau, tai neužmirškite musų 
— susilyginkime!...

Duosite ne mums, bet duio- 
šile bendrajai visų musų lt 
jai. O tą, Vardan Socializmo, 
Vardan Darbo Tėvynes, Var
dai! Lietuvos bakužių, pada
rysite. Ir susieję Darbo Lietu
voje mes pasijusi me, kad nu
jautimas neapvylė musų.

O bakužių Lietuvoj nušvis 
Socializmo žibintas!

Ir Jus ir mes amžiam už
žiebsime jį. Atskirai eidami, 
sunkiau pasieksime Tikslų.

Draugės
musų, mes Jūsų.
Lietuvos Socialistų Studentų 

Draugijos Berline 
Pirm. Z. Lukauskaitė,

• Sekr. Just. Baltrušaitis. 
1921. II. 5.

P. S.— Prašome ir kitų laik
raščių tų atsišaukimų atspaus
dinti.

Darbininkai traukia 
teisman žmogžudžius.

Teisina Mooney.

Draugai! Jus

Australijos padangėj
Vakarinės Australijos geležin

keliečių streikas.

priklausan-

būdu uždraudžiama 
netik Australijos val- 
taipjau Anglijos val- 

uždraudžia protėstuoti

Lietuvių socialistinei vi 
suomenei Amerikoje.

Tolimosios Draugės ir 
tolimieji Draugai!
Netenka kalbėti kokios jė

gos ir kokios reikšmės turi 
ir kokias pareigas eina Socia
listinė Jaunuomenė musų So- 
cialistines-Darbo Tėvynės įkū
rime; aiškių aiškiausia 
Socialistinė Moksleivija, 
dama laimės šiek tiek 
giau mokslo žinių įgyti,
tų įkurtuvių scenoje ir pir
miausias, pačias atsakomin- 
giausias roles vaidina...
'‘Visų Lietuvos Laisvų j į ir So-

kad 
turė- 
dau- 
stovi

ša Lietuvos Socialistinė Jau
nuomenė kojų į kojų išvien 
su Lietuvos Darbininkais ir 
Darbo Kaimiečiais žengdama...

Bet kilusiai iš Lietuvos ba
kužių Lietuvos Socialistinei 
Visuomenei tenka labai var
gingo ir skurdaus kelio eiti.

W. FRANCIS AHERN
(Fed. Presos Australijos Biuras).

Sydney. — Kadangi Vakarie
ne Australijos valdžia atisakė 
pakelti algas ir pagerinti darbo 
sąlygas, gruodžio 31 d. tos 
valstijos geležinkelių darbinin
kai, inžinierai, pečkuriai ir va- 
lytojai, paskelbė streikų. Dar- 
kavus, valdžia tuoj paskelbė 
lokautų ir kitiems geležinkelių 
darbininkams, nes ji negalinti 
jų laikyti, kada garvežiai ne
dirba. Tada visi geležinkelie
čiai prisidėjo prie streikierių.

Dabar streikieriai reikalauja 
netik .pakėlimo algos, bet kad 
ir lokauto išmestiems iš darbo 
darbininkams butų apmokėta 
pilna alga už visa streiko lai
kų.

Streikieriai paskelbė, jog jie 
pasirūpins, kad šaliai nereikėtų 
kęsti vargo ir kad nepritruktų 
maisto. Bcikahii atsitikus jie 
patįs atgabens maisto trauki
niais. Jai streikieriai paskel
bė delei Vakarinės Australijos 
atžagareiviškos valdžios gąs
dinimo žmonių, kad gręsia ba
das, kad negalima bus prista
tyti maisto. Bet užgirdusi strei
kierių paskelbimų valdžia 
sigando ir pradėjo šaukti, 
tai yra bolševizmas, kad 
bininkai norį pasigriebti
ležinkelius, kad tąi bus sovic-i 
tų valdžia.

Streikas dar nėra užbaigtas 
nė dabar, šių žinia rašant (sau-

ninkui atšaukti ar pravedimui 
kokių nors įstatymų pakeiti
mui valstybės dalykų’.

Šiuo įstatymu veik paskuti
nes žmonių tėisės ir privilegi
jos paduoti viešai skundą vals
tybės parlamentui — tapo at
imtos.

Kiti skirsniai tų tyroniškų 
įstatymų uždraudžia kurstyti) 
nepasitenkinimą, neprielanku
mų ir priešingumų Australijos 
valdžiai, jos parlamentui, An
glijos karaliui ir valdžiai, An
glijos parlamentui ar kuriai ki
tai prie
čiai šaliai, taipjau kelti klesi- 
nius nesutikimus, kurie “sta
tytų pavojui! taikų, tvarkų ar 
gerų valžių Australijos valsty
bės”.

Tokiu 
kritikuoti 
džią, bet 
džia,
prieš Anglijos valdžios šaudy
mus airių, ar prieš Anglijos 
bandymus pasigriebti Mesopo
tamiją, ar prieš jos įvedimų 
priverstinos prostitucijos ant 
Fiji salų.

žodžiu, Australijos žmonės 
neteko savo teisių ir jie priguli 
nuo valdžios malonė. Laisvė 
žodžio, spaudos ir susirinkimų 
pasilko tik ant popieros ir pri
klausanti nuo Australijos val
džios malonės.

Pakėlė algą.
Dokų darbininkams Queens- 

lando pakraščiuose alga tapo 
pakelta po 12c į valndų. Neuž
ilgo bus suteiktas ir naujas

Japonijos aspiracijos.
Žymus pirklys, turintis di

delius biznio interesus Japoni
joje ir Chinijoje (kurio vardas

[Iš Federuotosios Presos]

Chicago: — Standard Steel 
Car Co. mušeikos naudojo 
valdžios ’ šautuvus rugsėjo 9, 
1919, kada jie nušovė 4 strei
kuojančius darbininkus ir 20 
sužeidė mieste Hammond, Ind. 
Toikį kaltinimą paskelbė M. 
W. Mari i n, pirmininkas Ilam- 
mond gynimo fondo komiteto, 
kuris deda visas pastangas, 
kad patraukus žmogžudžius 
teisman.

Komitetas pasamdė advoka
tų Joseph D. Boach iš India- 
napolis. Jis jau užvedė 8 by
las Lake paviete, Ind. ir ren
giasi dar užvesti bylą tinkamu 
laiku federaliniame teisme. Ke
turios tų bylų bus nagrinėja
mos neužilgo. Taipjau reika
laujama, kad grand jury nuo
dugniai ištirtų žmogžudystę.

90 nuoš. Standard Steel Car 
Co. darbininkų yra svetimša
liai, nemokantįs anglų kalbos. 
Tuo kompanija naudojasi ir 
juos baisiai išnaudojo. Nebe- 
pakęsdami išanudojimo jie ge- 
gužyj, 1919 m. sustreikavo, 
reikalaudami pagerinti darbo 
sąlygas. Jie sugrįžo į darbų 
kompanijai prižadėjus suorga
nizuoti unijų ir išpildyti visus 
reikalavimus. Kompanijos uni
ja tapo suorganizuota ir išgau
ta bemokslių ateivių parašai 
neva po sutartim tarp kom
panijos ir unijos. Bet paskui 
pasirodė, kad darbininkai pa
sirašė po visišku išsižadėjimu

Dar vienas liudininkas prirodo 
suokalbį prieš Mooney.

ir John

Mooney 
triobėsio

[16 Federuotosios Presos]
San Francisco. — Patvirtin

damas Tom ir Bena Mooney 
tvirtinimus, John C. Lawlor iš 
San Francisco paskelbė pasira
šytų pareiškimų, kuris taipgi 
patvirtina prisipažinimus poli- 
cisto Bichard Smith 
MacDonald.

Lavvlor sako, kad 
buvo ant slogo Eiler
ryte ir tikrai tarp 1 ir 1:30 vai. 
po piet liepos 22, 1916, taipjau 
valandoj, kada buvo girdėtis 
eksplozija. Jis taipjau sako, 
kad korporacijos detektivas 
Martin Swanson ir distrikto 
prokuroro pagelbininkas Ed- 
ward Cuhna atsilankė pas jį 
su policistu Draper Hand ir 
bandė diskredituoti jo tvirtini
mų apie laikų, kada Mooney 
buvo ant stogo. Lawlor betgi 
atsisakė neteisingai liudyti.

Prie to pareiškimo reikia 
priminti ir fotografijas, kurias 
nuėmė Wade Hamilton, fore- 
inanas Lawlor pianų dirbtuvėj. 
Tos fotografijos parodo Moo
ney esantį ant stogo, kiioniej, 
laikrodis skersai gatvę 
rodo 1 minutę po 2 vai., kuo
met sulig prokuroturos tvirti
nimo Mooney buvo prie Stuart 
ir Market gatvių, daugiau kaip 
mylios atstume. Tas fotogra
fijas buvo pasigriebusi proku
ratūra ir kad ji galiaus sugrą
žino jas kaltinamiemsiems, tai 
jos buvo taip sudarkytos, kad 
jau nebegalima buvo pažinti 
kiek laikrodis rodo laiko.

nu- 
kad 
dar-
ge-

Kiekvienų žingsnį žengiant rei
kia žiūrėtis, ar galima bus ga
las su galu sudurti...

O to medžiaginio skurdo 
Lietuvos Moksleivijai daugiau
sia teko... Mokslas ir šių die
nų gyvenimo brangumas ska
tikus ryte ryja. O mums jų 
amžinai trūksta...

Jog nevisi turime pasiturin
čius gimdytojus, ne visi aprū
pinti esame. Beveik visiems 
trūksta... t

Tuo tarpu, kai musų kleri
kalinė moksleivija, dažniausiai 
iš pasiturinčių gimdytojų, gau
na gausių pašalpų iš namų, 
naudojasi valdžios stipendijo
mis, yra visokių krikščioniškų 
fondų šelpiama ir dar ar gi
minių ar,šiaip artimų savojo 
plauko ministerių, arba dar di
desnių tautos stulpų yra glo
stoma, Lietuvos Socialistinė 
Studentija,: susispietusi dau
giausia Vokietijos Berline (nes 
toj šaly pragyvenimas šiuo me
tu yra daug pigesnis, negu 
kur kitur) labai sunkias die
nas gyvena: valdžia ne vi
siems mums stipendijų malo
nėjo suteikti (o kitiems ir są
žinė neleidžia kreiptis į jų); 
namai musų menkučiai, dedes- 
kunigai-klebonėliai (jei kas tu
rime tokių) — pikti ant mu
sų, ministeriai neglosto musų, 
o dar didesni pinigų ponai se
nai mus 
kaip ir 
esam).

Laivininkai streikuoja.

Laivų patarnautojai ir vir
tuvių darbininkai Australijoj 
pakraščiuose vis dar tebestrei- 
kuoja, savininkams atsisakant 
pripažinti 8 vai. darbo dienų 
ir mokestį už viršlaikį. Prie 
streiko galbūt prisidės ir kiti 
laivų darbininkai, nes šį strei
kų remia Australijos transpor
to darbininkų unija, į kurių į- 
cina visos laivų darbininkų 
unijos, o ji paskelbė, kad jei 
bus reikalas, bus pašaukti strei- 
kan h* kiti darbiflinkai. Jau 
ir dabar streikas tiesioginiai ir 
netiesioginiai paliečia 
darbininkų.

Uždraudė ir išsižioti 
valdžią.

Nesenai Australijos
line valdžia pravedė įstatymus, 
kurie niekuo nėra mažiau ty- 
roniškais už karo laiko įsta
tymus.

Vienas tų įstatymų uždrau
džia rinktis arti valstybės par
lamento namų. Žmonėms tarp 
kitko yra 'draudžiama “pra
nešti savo nusiskundimus, ar 
suvarstyti viešuosius reikalus, 
ar bendruomenę interesuojan
čius dalykus, ar svarstyti, pri
rengti ar įteikti* peticija, me-

30,000

prieš

fedcra-

(taip patprakeikė 
mes j uos prakeikę

mums visai drąsu 
į Jus, Draugės, ir 
už Okeano! Mes beDraugai, 

Jūsų,* Jus be musų nežen^ki-
Reikalas, kurį išdėsto ta- nie nei žingsnio ! Jei mes visi

morialų, skundų, pabarimų, 
deklaracijų ar kitokį raštų ka
raliui, ar gcneral-gubernato- 
riui, ar abiem butams, ar Bile 
kuriam parlamento butui, ar
valstybes mįnisteriui ar valdi- reikmenų.

apleidžiamas), pasiikalbėjiįme 
su Federuotosios Presos atsto
vu, papasakojo baimingų da
lykų apie Japonijos aspiraci
jas. Jis sakė: ’

“Japonijos troškimu yra val
dyti visuose Bytuose, prade
dant nuo Chinijos, tada einant 
aut Manžurijos, Siberijos pa
jūrio provincijų ir laipsniškai 
pasigriebiant Javų, Phillipinų 
salas ir Australjų.

“Japonija siuntinėja žinias 
užrubežinių reikalų ministeri
jai iš kiekvienos šalies, kurioj 
jie yra, kad Japonija galėtų 
vadovautis jomis ateityje.. Ja
ponai taipjau godžiai žiuri ir 
į Pietinę Amerikų.

“Japonijos gyventojų skai
čius yra labai dielis ir dar nuo
latos didėja — po 3,500,000 į 
metus. Ji tad rūpinasi rasti 
jiems išeitį. Abelna nuomone 
pas japoniečius apie amerikie
čius ir australiečius yra ta, 
kad jie yra gerai apmokami 
žmones, pinigų pralaidunai, 
paviršutiniški ir lengvai sukvai
linami”.

Mokės pašelpą didelėms 
šeimynoms.

Nc^v South Wales darbinin
kų valdžia įnešė valstijos par- 
lamcntan bilių sulig kurio, šei
mynoms, kurios turi daugiau 
kaip du vaikus ir uždirba ma
žiau kaip $32.50 į savaitę, bus 
mokama po $1.50 | savaitę už- 
laikimui kiekvieno vaiko, virš 
dviejų. 1 Mat minimum alga 
nustatyta $21.25 į savaitę. Ji 
yra taikoma šeimynai su dviem 
vaikais. Kas turi daugiau vai
kų, jie lieka neaprupinti. Val
džia tad dabar ir nori sušelpti 
dižiųsias šeimynas.

Kovos už nusiginklavimą.
Sekamam Australijos Darbo 

partijos sfivažiaviman bus įneš
tas sumanymas, kad partija 
vestų kuosmarkiausių agita
cijų už visųpasaulinį nusigink
lavimų ir tuo tikslu susižinotų 
su viso pasaulio organizacijo
mis, kad nustačius bendrų vei
kimą už panaikinimų karinių 
prisi rengimų.

Bus taipjau reikalaujama, 
kad tik viena valdžia išdirbi
nėtų ginklus, kad tuo budu ne
galė! ų niekas pasipelnyti 
dirbimo amunicijos ir

Prigauti darbininkai 'tada 
vėl sustreikavo. Kompanija 
užprotestavo valdžiai, kad dar
bininkai buk sulaužę sutartį. 
Tuo pačiu laiku paprašyta gu
bernatoriaus prisiųsti milicijų 
į Hamondų. Bet atvykusi mi
licija neturėjo kų veikti ir ji 
tapo ištraukta. Kompanija ta
da pasirįžo sulaužyti streikų 
pagelba mušeikų ir vienų rytų 
surikusi apie 60 streiklaužių, 
ofiso klerkų ir koletų bosų ir 
nusivedė juos gatvėmis kur 
stovėjo streikierių pikietuo- 
tojai. Streikieriai tada vakare 
atlaikė savo susirinkimų ir nu
tarė, kad ir jie maršuos paro
dymui savo spėkos.

Ant rytojaus nedidelis būre
lis llammondo policijos ir 
apie 20 kompanijos mušeikų 
pasiliko streikierius. Mušeikos 
buvo apsiginklavę valduos 
šautuvais, kurie tų patį rytą 
buvo prisiųsti į dirbtuvę, kuri 
tuo laiku dirbo kanuolėms ve 
žimus.

Pasilikę darbininkus mušei
kos ir policija pradėjo juos 
šaudyti. Darbininkai nė nesi
gynė, bet pradėjo bėgti užmatę 
mušeikas. Mušeikos betgi ne
sustojo šaudę, kol 4 darbinin
kai nekrito užmuštais ir 20 
sužeistais. Tarp užmuštųjų 
yra ir buvęs kareivis, kuris 
tuo laiku buvo uniformoje.

Koronerio komisijos rapor
tas rodo, kad visi užmuštieji 
tapo nukauti bėgant nuo mu
šeikų. Tečiaus, kompanija vis- 
tiek tapo išteisinta ir niekas 
netapo areštuotas ir patrauk
tas teisman už žmogžudystę.

Bet gynimo komitetas nesu
stojo veikęs. Apie valdžios 
šautuvų naudojimą tapo pra
nešta kongresui, o advokatas 
Boach ketina iškelti dar vienų 
amunicijos skandalų, parodan
ti, kad nors Standard Steel 
Car • Co. gavo iš valdžios $27,- 
000,000 kontraktų, bet nepri
statė valdžiai nė vieno vežimo 
kanuolėms.

Bet kad darbininkai kų nors 
laimėtų, yra labai abejotina.

nigų sudėjusi Mellon bankas 
Pitsburghc. Vienas to banko 
viršininkų, Andrew W. Mellon 
yra prezidento Hardingo nužy
mėtas į iždo sekretorius. To
kie žmonės3 pasirūpins, kad vi-

smaugtas

Nuveikė šovinistus.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Dramos Lyga 
kasmet parenka 10 labiausiai 
užsitarnavusių artistų pakėlime 
dramos meno, kuriuos paskui 
pakviečia garbės nariais į sa
vo banketą. Šiemet tarp kitų 
užsitarnavusių dramos menui 
buvo parinktas ir vienas neg
ras artistas Charles Gilpin. Bet 
Lyga nutarė jo nekviesti ban- 
kietan, tik pranešti laišku apie 
jo parinkimų ir išreikšti padė
kų. Tečiau toks Lygos nuta
rimas iššaukė protestų audrų. 
Septyni kiti parinktieji artistai 
irgi tuojau atsisakė dalyvauti 
bankiete, jei nekviečiama da
lyvauti Gilpino. Atsisakė da
lyvauti bankiete ir visa “Em- 
peror Jonės” trupa, kurioj da
lyvauja Gilpin. Prisiuntė pro
testus ir pavieni aktoriai ir jų 
grupes. Lyga tada matydama 
tokį visuotinų pasipiktinimą 
jos kvailu šovinizmu, atmainė 
savo pirmesnį nutarimą ir pa
kvietė negrą Gilpin būti gar
bės nariu Lygos bankiete ko
vo 8 d.

Sustreikavo.

[Iš Federuotosios Presos]

Aberdeen, Wash. — Aber- 
dccn mašinistų unijos nariai su 
streikavo, samdytojams paskel
bus algų nukapojimų.

Kazimieras Gugj’4
y«dta vUofciu* reikalu*, icatp krtmtnaltikao* G 

fiatp ir civiliškuose teismuose. Darė 
vieokitu dokumentu* irpopteraf'
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DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

iš iš
karo SKAITYKIT IR PLATINKIT

"NAUJIENAS”

Telephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vąl. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime. 
3261 So. Halsted St., Chicago, IU.
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Kitur
$1130.25

1984.13

Telephonait

Kas laukia darbininkus?
PRANEIIMA8Užsisakyk šiandien ant rytojaus

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

>tt«, 4988Suokalbininkai nenustoja veikę

OTHER 
SIZKS

Sankrovos
kaina tik

sankrovos
kaina tik

$500.00
300.00

. 31.31
500.00
500.00
300.00 
100.00

. 52.82

sutarties, 
viršlaiko 

komitetai 
dirbtuves

vių Dar 
gynimo

Ant 
>kls

Telephon* Yards 4817 
Boulevard 6487

Su susido- 
nusi minimo, 
prisidėjusių

Amerikos Lietu 
bai Lietuvos ( 

Reikalu

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902. 

3514-16 W. 12th St. 
Arti St. Loui* Avė. 

CHICAGO, ILL.

1920 m. surinkta:
A. P. L. A. 4 Kp. $100.00 
Liet. Piliečių D-ja 55.00 
Narių sumokėta 850.25 
Lošimas.......... ,.. 125.00

Nėra prievartos kad pirktum. 
veltui visur mieste, taipgi, Cicero, 

id, Harvey, Hindsdle, GĮencoe, Chi- 
yons, Blue Island, Summit, Bellvrood, Bum-

SPFCTALIFTaH 
martuoja Dykai

Viso išmokėta $1984.13
Varde skurstančių musų bro

lių, seserų ir sūnų Lietuvoje vi
siems aukotojams ir aukoju
sioms draugijoms tariame nuo
širdų ačiū.

L. G. D. 36 Skyriaus,
Franas Pikšris, pirmin.
Jurgis Žemaitis, vice-pirm.
Ant. žemaitis, raštin.
Jos. J. Paleckis, iždin.

Aukos buvo renkamos Lie 
tuvos (Gynimo Komitetui. Au 
kojo, 
Šlajus
O. Urbonienė; po $2: J. Kani

Ber

rodomi Y. M. C. A. sekreto
riaus padėjėjo, A. J. Bond, Iš 
Chicago; patarnavo veltui; už 
tai tariam ačiū.

ftUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistu* Moteriškų, Vyrišky.

Vaiky ir visų chroniškų ligų 
Ofisas.’ 3354 So. Halsted St. Chicago

Telephone Dr ver'9693 
Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piei 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Kez. 1189 Indapandenc* Blvd. Chicaga 
Telephone Van Buren 294

Viso labo 
Išmokėta Centrui: 
1919 Spal. 27, ..

” Gruodžio 31, 
Skyriaus išlaidų .
1920, Lapkr. 29,

” Gruodžio 29,
1921, Saus. 17, ..

” Vasario 11, 
Skyriaus išlaidų .

KURIA JAUNŲJŲ DARBININ
KŲ INTERNACIONALĄ.

[Iš Federuotosios Presos]
Berlinas, sausio 22 (paštu). 

—šių savaitę Hamburge buvo 
laikoma konfcrncija Voikictj- 
jos, Holandijos, Švedijos, Bel-

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų
* ' (Pieš)

Turime pristatymo patarnavimą kuogeriausią 
mes turime pardavėjuš jūsų apielinkėje.

Lietavys Gydytoju Ir Chirurgas 
Perkeli* ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 St, Tel. BoiL 160 
Valandos! 1 iki 8 po pietą.

6 iki 8 vak. NedlL 10 iki 12 ryte 
tys*. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki pint 
Telephone McKlnlay 168

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvy* Gydytojae ir Chirurgai 
10900 Michigan Avė., Roeelanda. 

Vąl. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vak.

Jie nemes . ternacionalų. Pirmoji konven
cija to naujo Internacionalo 
bus laikoma Biclcfcld, sųry- 
šyj su 1921 m. nacionaline 
konvencija Vokietijos Jaunųjų 
Darbininkų Asociacijos. >

Akušerka M. Katanska
Patarnauja dienom ir naktimi* prie 
gimdymo ir duoda patarimu* mo
terims ir merginoms. Antrai** i 
8338 So. Halsted St, Chicaga, JŪL

Phone: Bonlevard 4121.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas a
8149 S. Morgan St, kerti 82 Si 

Chicago,. Hiinoi*.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką. 
Kaipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS* 

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

po piet.
Telephone Yards 687

Tel. Ganai 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTA8 
2201 W. 22*d & So. Leavitt Sto. 

CHICAGO.
Valandos! 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietą iki 9 vakare

f—Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą.

d JI ~1] |[~ ~tT||—11‘iI i Kasimas: pasidaro papro-
I I II _ llj ’r tuomet žmogus ka-
km / s*53* nejučioms. Bet jis

—f UL- žino, kad jam niežti, ir
v*s* kiti tą žino.

'•Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 

<a,. 1/ ° kenčia bereikalingai,
I \/) nes niežėjimą galima

7 lengvai prašalinti. Nebus
niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

»Želnis, J. Šiaučiūnas, K. Venc
kienė, B. Milašienė, J. Varo- 
naitis, B. Varonaitienė, E. Šla
jienė, V. Buitkienė, S. Norvai
šas, J. Jurgaitis, J. Buitkus, 
P. Milašius, J.. Beinoris, A. 
Skirmontięnė, P. Beinoriene. 
P. ir D. Vasilkoff, J. Kraučiu- 
na»; smulkių aukų $10.03, vi
so $66.78; Vakaro lėšų paden
gimui $15.78, likusieji* $51.00 
pasiųsta Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, per Liet. Misijų Ame
rikoj. Visiem aukojusiam, kal
bėtojui ir prisidėjusioms to 
vakaro surengimui tariam šir
dingą ačiū.

Finan. rašt. S. A. Venckus.

Tai. Austin 787
DR. MARTA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijoi Ir 

vėl tęs saVo praktikavimą po Na.
6208 W. Harriso* St 

Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedtldianiua.

DR. M. HERZMAN t
18 RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinomas per 22 
motu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeri*.

Gydo aštrias ir chroniška* ligas, 
vyry, moterų ir vaikų, pagal naa- 
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1125 
18th St., netoli Pisk St

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

Dienomis i Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drenai 
. 960 - Drovai 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 
VALu 9—10 ryto ir 8—-9 vak gak.

SiaučiumenėP
O $1: J. Ratkus 
yV* F " I

•Aleksandra viČia
$. Venckus, J.

Masikas, P.

daugiau ______ _ _
įvykstančių nou pleiskanų.

pąnaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. s, _ I

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. * Į

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. borikutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: Į

■“—F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. New Yjrk *

Rusijos kareiviai tebe 
laikomi Francijoj.

Berlinas
10,000 Rusijos kareivių, kurie 
kariavo Francijoje už talkinin
kus pasauliniame kare, Fran
ci jos valdžios vis dar tebelai
komi Francijoj, nežiūrint so
vietų valdžios pakartotinų rei
kalavimų sugrąžinti juos Ru
sijon, sako Paryžiaus Huma- 
nite. Iš tų, 1,500 kareivių yra 
laikoma Marscilles, 6,(XX) Ver- 
dune, 2,050 šiaurinėje Fran
cijoje ir 120 Lotaringijoje. Į šį 
skaičių neįeina daug rusų, ku
rie tapo atiduoti Franęijos ūki
ninkams dirbti jų laukuose, 
kur jie yra baisiausiai išnau
dojami. ,

Pittsburgh, Pa. — Lietuvai 
Gelbėti Draugijos (Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus) $6-to Sky
riaus apyskaita nuo skyriaus 
kūrimo rugsėjo 20,1919, iki va

sario 1, 1921.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Deatlata*—
8881 S. Halsted St., Chicago, BĮ. 

Valandos:—
9—Į2 A. M. 1-—5, 7—8 P. M.

felepkonę 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.

[l§ Federuotosios Presos]

San Francisco. — Tie suo
kalbininkai, kurie padarė suo
kalbį prieš Mooncy ir Billings 
gyvastį, vis dar nenustoja vei
kę ir deda desperatiškų pastan
gų, katF “pasiekti” jų svar
biausi liudytojų John MacDo- 
nald, kuris nusitarė dabar pa
sakyti tiesų.

Nesenai buvęs distrikto pro
kuroro pagelbininkas Cuhna 
nusekė paskui MacDonaldų į 
ūkį, kur jis gyVena iki nerei
kės stoti prieš grand jury, ir 
bandė slapta su juo susižinoti. 
MacDonald po to tapo tuojaus 
perkeltas į mažiau prieinamų 
vietų.

Vyriausias suokalbininkas, 
buvęs distrikto proikuroras 
Fickert vėl buvo “užpultas”. 
Nežiną kas paleidęs kulkų per 
jo langų raštinėj. Paskui pa
sirodė, kad tai šaudė chinicčiai,

DK. CHARLES SEGAL 
Praktlkąoja 15 metai 

Ofisą*
1729 Bo. Ashland Ave^ | labo* 

Chicago, lUlnoia.
Specialistas džiovai

Moterišką, Vyrilką I* 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nu* B 
iki 5 v. po pi*t ir nuo 7 IH 8lM 
vai. vakaro. Nadilioml* \4**e 
10 vai. ryto iki 1 vaL p* pi*L 

Telefonas Diesel 2889 >

kruie netoliese šventė savo nau
jus metus.

Tamąs Mooney nesitiki dau
gelio net ir iš MacDonaldo iš
pažinties. Jis pasakė: “Jau 
daug sykių sykių mane viltis 
apgavo ir aš nesitikėsiu sau 
laisvės iki galutinai nebusiu pa
leistas”.

Šviesą ir pajiegą suvedame | senu* ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Prea.
ISIS W. 47th St Tel. Boulevard 1892. Chicago, I1L

[Iš Federuotosios Presos] 

VVashington.
mėjimu, bet be 
viršininkai 109 
prie Amerikos Darbo Fedraci- 
jos unijų lauka nepaprastosios 
konferencijos, kuri įvyks čia 
sausio 23 d.

Kokis turi būti jų progra
mas?

Kaip jie turi sustabdyti puo
limų pergalėtojų samdytojų, ku 
rie pertraukė ryšius su orga
nizuotais darbininkais? Kaip 
jie turi pasitikti tų nesmagų 
faktų, kad paliečiančios imlio
mis darbininkų sutartįs, kurios 
dabar užsibaigia, nėra atnau
jinamos, arba jei ir išgauna
mos, tai dideliu paaukojimu 
darbo sąlygose, laimėtose per 
pastaruosius 5 ar 10 metų?

Ir kaip jie galės paremti uni
jos narius, kad jie dėlei ne
darbo vėl yra prasiskolinę val
gomųjų daiktų sankrovoms?

“Mes reikalaujame kaipo są
lygos atnaujinimo 
kad jus išmestumet 
skirsnį ir kad jūsų 
nustotų maišytis į 
disciplinų”, tokį švelniausi at
sakymų duoda samdytojai į 
unijų pasiteiravimus. Bet tan
kiai duodamas ir trumpas, bet 
griežtas atsakymas: * <

“Mes nenorime konferenci
jos; mes nenorime atnaujini 
sutarties”.

Pastarųjų kelių savaičių ži
nios rodė ir konservativiškiau- 
sioins unijoms, kad karo pel- 
nagaudos samdytojai grąsina 
pačiai jų gyvasčiai. Bilionai 
karo išlaidų pateko į kapita
listų rankas ir jie tuos karo pcl 
nūs 
bininkų organizacijų ir het jei 
galima bus, nuslopinimui dar
bininkų klesos Amerikoje. Net 
ir nuolankiausios unijos sie
kiamus! užsmaugti. Vedantįs 
kampanijų žmonės mano, kad 
Amerikos darbininkai niekad 
nebuvo taip palinkę nusileisti, 
kap dabar ir kad pirm negu 
vadovai galės išdirbti kokius 
nors pienus atsispiriinui, dar
bininkų judėjimas bus sutriuš
kintas.

Didysis biznis su savo advo
katais ir Washingtono užku
lisiniais veikėjais su pilnu pu
si tikėjimu ir pašaipa laukia 
busiančios darbininkų konfe
rencijos.

Canal 257
Naktinis Tai. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR OURVMAB 

ValahdoM 19 Iki 19 ryto; 1 iki 4 p*
pi*t. 8 IM 9 vakar* 

Madfliemis nu* 9 iki 11 ryto.

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

t
BRIGHTON P ARK

/ S. J. Sammis _j_.
Lietuvy s Siuvėjas d-.'3750 So. Kedzie Avė., !

Kampas 38 St. 1^7^Geriausia proga dabar užsisakyt « Bnaują siutą, už pusę kainos pas
mus, ką tamstos turėtumėt mokėt kitur, čystų vilnų materijos siutai 
tik po $30.00 ir $35.00, užtikrinam puikiausios mados ir geriausį dar
bą. Pilnas užsiganėdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jau re- 
modeliuoju—iš sehų naujus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas 
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkėj.

tauskas, K. šilinskagA, < 
notas, P. Voznik»f<w*'! 
pis,. J. Beinoris; po $1 
Izbickas, E. 
Skinnonh»9T 
Pilipieni, 
J. Norvaišas, 
Kaškelis, K. Titvik 
čiukauskas

. taštfa*, kada pra* 
nyksta ragAjimaa,

'm| 1 Mm vartojam
pagerintą Opb- 

a thalm*matar. X"
patinga doma aU 
kreipiama | val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

sako! gijos ir Dani jos organizacijų 
jie. “Už mėnesio jų sutaupy- atstovų tikslu suorganizuoti 
ti pinigai išsibaigs ir tada jie naujų Jaunųjų Darbininkų In- 
įgaus biskį proto 
visi kartu darbo ir jie nesusi
tars ne viename dalyke, kad jį 
įkūnijus. Mums nėra reikalo 
rūpintis.”

HARVEY, ILL. — Vasario 
16 <1. aukų rinkimo komisija 
buvo surengus prakalbas ir 
k rūta m uosius paveikslus j>a- 
minėjimui trejų metų Lietu
vos nepriklausomybės. Kalbėjo 
Dr. S. Naikelis iš Chicagos, 
papasakodamas apie Lietuvos 
valstybės susitvėrimų ir dabar
tinį jos padėjimų.

DR. 8. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa: 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 ik) 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd SL Phone Lafa;
Valandos nue 16 iki 12 di

nmiKJK h)
Tek Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: -9—12 ryto 
2—9 vakaro. 

8803 So. Morgan Street, 
Chicago, 11L

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jusą mėgiamąją Jd- M 
gu neturttB tokią—rašyk mum*. *

įj I. LEMS CIGAR MFG. CO.Newmjk.NJ. į
Lar^cst Indepsndent Ci^ar Faclbry inlhe Wor!d.

A .Liet. Piliečių D-ja 100.00 
Narių mokesčių 548.50 

Lošimas .....  75)00
Baliaus pelnas .... 30.38

■ Telephone Yards 1582
į DR. J. KULIS
f LIETUVIS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ Gydo visokia* liga* motorą, vai-

! ką ir vyrą. Specialiai gydė Itaf 
panšia*, mna* ir paslaptį** 

į ga* vyrą liga*.
! I 8259 So. Halsted St- Chicago.

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!
Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos Iššas, keturiasde- 

šimt* augštos rųšies Victrolą, kokius tik gali gaut pirkt verte* iki 
$250J)0, už taip pigiai kaip $85.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tą ir deimanto adatą veltui.

Šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi deiimtie* metą raš
tišką dirbtuvė* gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didele auąšto* 
rūšies gvarantuota Victrolą su rekordais ir adatomis tik už $35.00. 
Sitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokšti nepaprastą kainą 
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Vic
trolą iš musų sankrovos tik už $85.00, gaunat priedų rekordus ir 
adatas veltui

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

Ateik ir persitikrink patsai
Mes pristatome visiškai

Herwyn, South Chicago, Hammon 
cago Hights, Gary, Lt 
ham, Elgiji, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame 
Liberty Bondsus.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedaliomis nuo 10 iki 4 po pietą 
NATIONAL STORAGE COMPANY 

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarį* 
2023 So. Ashland Avė., kampa* 2bos gatvė*
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Lietuviu Rateliuose
PASIUNTĖ DAUG KNYGŲ 

Į LIETUVĄ. 
______ t, |

Mums pranešta, kad vakar iš l 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos ’ 
centro tapo pasiųsta 19 baksų| 
knygų Lietuvon. Knygos busi 
skirstomos ir dalinamos veltui' 
ten, kur jų labiausia stoka.

kokią tai popierą. Reportierių 
ir šiap žmonių prie identifika
vimo neprileidžiarpa. Kada 
paklausta agentų ar jie yra ko
roneriais, jie atkerta, kad tas 
negali niekam rūpėti ir kad jie 
dabar viską lavoninėse veda.

Valstijos prokuroras sako, 
1 kad jis šiandie kreipsis į teis
mą, kad privertus Porter pa- 

į tuojaus su
są vo teismą ir abelnai 
taip, kaip įsako

NĄUJIENOS, Chicago, III

cas. Juos atgabęnta pas pro- (Tai pasekme nesenai padaryto 
kurorą Crowe, perklausinėta 
ir paskui paleista už kauciją.

Prieš porą savaičių irgi bu
vo padarytas policijos užpuo
limas ant to miestelio ir tri
juose kabaretuose areštuota 
kelis šimtus vyrų ir moterų.

' ant to miestelio policijos ant
puolio.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Sereda, Kovo 2 diena, 1921

Geležinkelių kompanija trukdo 
tyrinėjimus apie nelaimę.

I vieto koronerių 
šaukti 
elgties 
mai.

įstaty-

Trečia bomba.

Reikalauja $50,000.

Jieškojimas užmuštųjų dvie- Jau trečiu sykiu tapo padėta 
bomba turtingam namų par
davinėtojui H. J. Coleman, 
4729 S. State St. Visus tris 
kartus bombos neilaug pridarė 

. * nuostolių. Manoma, kad Jam 
kadangi niekurie lavonų taip |<erįįjalna tai, kad jis par- 
e 1 l t i 1 1 • / 1 111A43 1 t l/MY 4 1 V 11 f I ’ « «

tral ir New York Central — 
ties Porter, Tnd., dar nėra pa
baigtas. Ypač yra sunkus dar
bas identifikuoti užinuštuosius

Mrs. Lillian Anderson Capps 
neteko savo vyro, kuris ją ap
leido ir išvažiavo savo keliais. 
Dabar ji patraukė teisman jo 
tėvus reikalaudama iš jų 
$50,00 atlyginimo. Ji kaltina 
savo vyro tėvus prikalbinime 
jos vyrą pamesti ją ir išva
žiuoti. Jie mat norėjo, kad jų 
sūnūs apsivestų su turtinga 
mergina, bet jis apsivedė su 
darbininke ir jie jos nekentė.

Suėmė du nužiūrimus 
žmogžudystėje.

Polici ja vakar suėmė du jau
nus vyrus, kurie, kaip poli
cija mapo, turi ryšių su nužu
dymu jaunos Mrs. Katherine 
Sumenok, 1526 W. 14 St. Juos 
apie tą laiką matyta toje apie- 
linkėje. Kalėjimuose laikoma 
dar penki nužiūrimi žmonės.

PAJIEŠKAU brolio Leono Juciaus, 
pirmiau gyvenusio Springfield, III., iš 
ten išvažiavo nežinia kur. Turiu 
svarbų reikalą — laiškas nuo motinos 
yra iš Lietuvos. Malonės patsai at
sišaukti arba žinanti jį malonės pra
nešti.

K. JUCIUS
3221 So. Limo St., Chicago, III.

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

sutrinti, kad juos idenfikuoti 
jokiu budu negalima, 
kraunama į krepšius ir

skaitoma vienu lavonu,

Juos 
kada 

tai 
nors

duoda namus negrams.

Užmušė ugnagesių kapitoną.

Ugnagesių kapitonas Frank 
Campion, 45 m., vakar tapo 
užmuštas prie Austin ir Grand 

gatvių, jo automobiliui
kilčiai kelių lavonų, t.

Valstijos gubernatorius pa- Avė.
liepė viską nuodugniai ištirti. (susidūrus su gatvekariu. Jis iš- 
Bet tam stato visokias klintis tarnavo ngnagesiu 25 motus ir 
geležinkelių kompanijos. Jų keletą kartų buvo sužeistas. Jo 
agentai užėmė lavonines ir at-^ tėvas savo laiku buvo ugnage- 
sisake skelbti vardus užmuštų- įįų viršininkas.
jų. Koroneris irgi, matyt, pa
taikauja kompanijoms. Kom
panijos daro savo tyrinėjimus, 
prie kurių nieko neprileidžia

Sužeidė 10 moterų.

Vakar didelis stiklas iš Hil-
ir ncdiKMla jokių paaiškinimų. jnian sankrovos lango iš antro 
Jos išgabeno mašinistus ir vi- au<r§t0 nukrito 
sus svarbiausius liudytojus į dešimtį
kitas valstijas, taip kad koro- |į moterų. Visos jos sužeistos 

gana lengvai.

ant gatvės ir 
ėjusių pro ša-

nerių teismas negali jų pasiek
ti ir išklausinėti, kad nuspren
dus kas tikrai yra kaltas už 
nelaimę.

Daugiau to. Kompanijų pas
tatyti lavoninėse agentai pasi
tinka užmuštųjų gimines ir si baladėj o 
ajisiima palakinti *savo lėšomis, areštavo policijos 
už $245 žuvusįjį. Bet tie agen- \Vittenberg, 
tai tuojaus pakjša pasirašyti Heigl ir naktinį polisietą Lu

Areštavo Burnham policijos 
viršininką.

Vakar Chicagos policija at- 
į Burnham ir ten 

viršininką 
miestelio klerką

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS 
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”. •

• “Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš 
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie 
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie 
musų priešo nedorus darbus ir klastas.

“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.

“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir 
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.

“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių, 
žada pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Duokit šviesos saviškiams
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim

teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno” 
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui” — Lithuania.

"BANGA”
Lietuviu Socialistu Sąjungos Leidžiamas LalkraStls.

ssto CHRON1KOJE peržvelgs netik politinius 
“BANGA” nuotikius visame pašau liję, bet da ypatingą durną at

kreips į nuotikius, įvykstančius darbininkų gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmiil reakcijos nžpuoliinus 

“BAIGA" socialistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų 
klaidinimus. •
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškią 

nntMAjlt apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
OAnuA žvilgsnio ir tais, kur reikia, drąsų žodį savo plates

niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpine straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnins, plačiai 

OARuA aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininką 
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOK8LINĖJE dalyje ruptr»- 

HDlMOi** 4*a te‘kti . savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
DRHUA gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitą 

mokslų teorijas.
BELETRISTIKOS Špaltose talpins apysakas, 

DAItUA eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).

"BAIG*"
«

•aro KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
nuotikių musų kolonijose Amerikoje.

/saro BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias 
tiBAIGA" musų socialistų literatines spėkas Amerikoje, bet ir 

0 0 musų įžymius raMjus Lietnroje.\
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąval- 

"BAIGA" tė. “Bangos” prenumerata yra: $1. — ui 12 numerių;
12. — ui 24 numerius; $3. — už 36 numerius; |4.— 
ui 48 numerius.,

uDAMniu užsiprenumeruokite sau ir saro draugams." Pinigus 
OARUą siųskite adresu:

C. A. HERMAN,
644 Wsst 204 Str., Nsw York. N. Y.

Moteris nušovė savo meilužį.

Priešinasi valstijos apdraudai.
Olympia, Wash. — Medžių 

trustas ir. draugingi speciali- 
niams interesams legislatoriai 
siekiasi suardyti veikimą val
stijos industrinės apdraudos 
įstatymų. Pienuojama atiduoti 
privatinėms kompanijoms ge
resnės rūšies biznį, o valstijai 
palikti tik tą, kas reikalauja 
didelės rizikos.

Herbert P. Ziegler, Goodyear 
Tire & Rubber Co. Chicago 
skyriaus manažeris, tapo nu
šautas vakar ryte savo meilu
žės Mrs. Isabella Cora Orth- 
wein namuose 518 Surf St. 
Nušovė jį jo meiluže, kaip ji 
pati prisipažino, iš pavydo, ka
da ji pamačiusi, kad jis vaik
ščioja ir su kitomis moterimis.

Vienok pasakojimuose apie 
žmogžudystę yra didelių prieš
taravimų. Ji sako, kad ji susi
barusi viename vakare ir per-j 
traukusi su juo ryšius, bet jis 
atėjęs pas ją naktį, apie 4:30 
vai. ryto ir kada ji nesileidusi 
jo, jis .išlaužęs duris ir tada ji ,. .
jį nušovusi. Ji yra persiskyru-1 su unijų atstovais pareikalavo, | 
si jau su dviem vyrais.

Nušautojo giminės pasakoja, 
kad jis susitaikęs su savo pa
čia ir buvo sutarta, kad jis 
nueis pas savo meilužę ir pra
neš jai apie pertraukimą su ja 
ryšių. Bet dieną jis negalėjęs 
jai nieko pasakyti, kadangi bu
vę svetimų žmonių, tad jis jai 
telefonavęs ir nuėjęs vėlai va
kare. Jie negali suprasti kaip 
galėjusi įvykti žmogžudystė. 
Vieno kabareto manažeris liu
dija, kad Zeigler su savo mei
luže ir kitu vyru buvo jo ka
barete iki po vidurnakčio.

Policija ir koroneris 
ja visą tą dalyką.

tyri ne

Teisia Wanderer antru kartu.

kuris 
prieš kiek laiko tapo nuteistas 
25 metams kalėjimai) už nušo
vimą savo pačios, dabar yra 
antru kartu teisiamas už nušo
vimą nežinomo žmogaus, kur 
jis pasamdęs juos užpulti. Už
vesta prieš jį antra byla todėl, 
kad norima nuteisti jį ant mir
ties.

Pirmesnėj byloj buvo liudi
jama, kad jis buk prisipažinęs 
būdamas kalėjime, kad jis no
rėdamas atsikratyti savo pa
čios, pasamdęs kokį tai nud- 
krisusį vaikiną juos grįžtant 
namo užpulti. Kada tasai sam
dinis užpuolęs, Wanderer iš
sitraukęs revolverį ir nušovęs 
pačių, o paskui nušovęs ir tą 
samdinį. Atsikratyti nuo pa
čios norėjęs todėl, kad galėtų 
įstoti kariuomenėn, kurią jis 
labai mėgęs. Teisme tą prisi
pažinimą jis atmetė ir sakėsi, 
kad jis buvo policijos išgautas 
kankinimu ir prievarta. Jis 
liudijo, kad ant jų užpuolė 
plėšikas ir nušovė jo pačią, o 
jis už tą nušovė plėšiką.

Kada jis tapo nuteistas ka
lėj i man, tai teisėjas ir kiti pa
sipiktino jury nuosprendžiu, 
nes jį reikėję teisti ne kalėji
mai), o pakarti. Kad tai atsie
kus dabar Wanderer ir yra tei
siamas už užmušimą savo sam
dinio, kuris .vis dar tebėra ne
identifikuotas, nors ir dėta tam 
didelių pastangų.

Carl O. Wanderer,

28 apkaltinimai.

PAJIEŠKAU pusbrolių, Prano ir 
Stanislovo ir puseserės Aleksandros 
Stačkauskių, Kuršėnų miestelio, šiau 
lių apskr. Pirmiau gyveno Chicago, 
III. Yra jiems ąvarbių žinių iš Lie
tuvos. Atsišaukite patys, arba juos 
žinanti praneškite šiuo antrašu: 

ZOFIJA PŠELGAUSKAITĖ-GED-
MINIENĖ,

P .0. Box 331, Rumford, Me.

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.

NAMAI-ŽEMĖ
2 DIDELES FARMOS

Bargenas; 80 akerių, 5 karvės, 2 
arkliai, vištų, 4 kambarių stuba, 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,
f 668 W. 18th St.

PARDAVIMUI Bučemė ir grosemė. 
Bįznis 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.

PARSIDUODA FARM A.
M’hcigan valstijoj, graži apielinkė, 

eferuota. Žemė getą, molis su žvy
rių; geros triobos. Visur vanduo va
roma vėju. Užsėta rugiais, kviečiais, 
i” dobilais. 40 akerių žemės visa dir
bama, lygi. Kas norėtų pirkti, kreip
kite! šiuo antrašu.

MR. KAZ. ŽVIRGŽDAS,
R. F. D. I, Fonuuun, Mich.

PAJIEŠKAU savo kaimyno Fren- 
kio Girdžiušo; paeina iš Vilniaus rėd., 
Švenčionių apskr., Mielagirių valsč. 
Atvažiavo į Suv. Valst. 19 gegužio, 
1911 m., gyveno Grand Rapids, Mich. 
Paskui išvažiavo į miškus. Kas žinot 
apie jį, meldžiu pranešti ar jis pats 
atsišaukti. Turiu svarbų reikalą, 
Taipgi gavau 2 laišku nuo jo gimi
nės iš Lietuvos.

J. VANAGAITIS,

PARSIDUODA saliunas su barais 
ir biliardiniais stalais, labai geroj vie
toj, lietuvių ir lenkų ir kitų tautų ap
gyventoj. BĮznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.

1372 Grant St., 
Gary, Indiana.

4,000 vaikų dirbtuvėse.
Milwailkee, Wis.— Vien Mil- I 9250 So. Calumet Avė., Chicago, III.

waukee paviete 4,000 vaikų,
tarp 14 ir 16 metų amžiaus ------- ——
dirba įvairiose dirbtuvėse. I)e- PAJIEŠKAU moters, Barboros Ma
lei to Wisconsino valstijos lakauskienės, po tėvais Abromavičai- ,A „ - .. . v- 1 te, Telšių apskr., Godunavos par. Ap-Darbo Federacija įnese valst - |ej(|o mane vasario 8 dieną, palikda- 
jos legislaturon bilių, kad pa- ma 3 kūdikius, o 2 pačius mažuosius

PARSIDUODA saliunas lietu
viais apgyventas. Priežastį par
davimo patirsit ant vietos.

F. DRUPKEVICII, 
4301 So. Wood $t.

KAM JIEŠKOTI KAMBARIŲ jei
gu galima nusipirkti puikų medinį na 
mą už žemą kainą. 5-kių kambarių, 
^elektra, gesas vanoi. Vienas lotas dar 
žui. Galima laikyti karves, kiaules, 
vištas, žąsis ir kitekius uauRščias. 
Yra didelis garadživs dėl 2-ių auto
mobilių, tvartas dėl karvės. Randasi 
arti Šv. Kazimiero klioštoriaas. AtM 
šaukite tiesiog pas savininką. Vieton 
krauti pelnus agentams geriaus pirki 
pas savininkę gausit daug piginus, 
nes turi išvažiuoti į Lietuvą, turi lr.it 
greitai parduotas.

PETRAS KIRILAS, 
6821 So. Rockwell St.

DIDELIS BARGENAS, par
duodu savo pusę saliuno. Biznis 
ėina gerai. Priežastis pardavimo 
—moteris serga.

2559 W. 39 St.
darius lankvmą mokyklų pri- I pasėmė: Onutę 2 ir 11 Tel. Lafayette 2765 c J c 1 I motu Kriviu nrasišalino ir burriin- I
verstinu
Federacija mano kad tai yra | čierių nepaliko. Vyras 5 pėdų 8 co-1 PARDUODU karčiamą, ant 

mėgstąs išsigerti. Moteris smulkaus Priežastis pardavimo— savinin- 
veido, laiba, smailos nosies, šalip no- . : t '
sies mažas apgamukas žilais plau- kas įvažiuoja j laetuvą. 
kais Jei kas tokią porelę patėmy- 821 W. 35th St.
šit, meldžiu pranešti,už ką busiu dė-

- - - - įmetu. Kartu prasišalino ir burdin-
įkl K) m. amžiaus. Į gierius išnešdami pinigus, nei pik- 

Vyras 5 pėdų 8 co-

PARSIDUODA 3 lotai prie daikto, 
bet galima pirkti ir pavieniui. Sorai 
ir šaly gatvei pravesti. Turi būti par
duoti i trumpą laiką. Vieta randa
si Bolman Parke. Savininką galima 
matyti bile kada.

J. PETRAITIS,
i 3233 Aubum Avė.

Tel. Yards 5056

silavinimą.

Bosų sąlygos.

Butte, Mont. Anaconda i jęjngag. Geriau, kad grįžtum priel 
Copper Mining Co. tarybose | savo vaikučių paliktų savame lizde- PARSIDUODA saliunas į

STANISLOVAS MALAKAUSKAS, trumpą laiką labai pigiai. Savi- 
kad unijos priimtų 48 sąly- 822 W. 33rd PI., Chicago, III. ninkas apleidžia šią šalį, 
gas, kurios, jei butų priimtos, .. j —| 3558 So. Pamell Avė.
įvestų kasyklose “open sliop”
ir tokias darbo sąlygas, kokios ” PAJIEŠKAU šeimynos, kuri paim-| PARSIDUODA express biznis, du 
buvo 25 metai atgal. Dar kiek tų auklėjimui 4 metų mergaitę. Mo- arkliai, vežimas ir pakinkai, parsi-
nirmimi Vmnnnniin irwkolbė k6siu $13.00 į mėnesį ir duosiu dra- duoda pigiai, priežastį pardavimo papu miau kompanija paskelbt, bužiu{J AtsiSaukite laišku ant ant- tirsit ant vietos
kad ji panaikiną visas sutartis rašo: ST- SLAZAS,
sū unijomis ir kartu nukapo- XTM1o\' ni 1836 S°’ Halste<l St, . . , , * 2130 N. Robey St., Chicago, III.jo darbininkams algas po $1 1

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas prie W. 51os gatvės. Pikas 
skiepas; 2 flatai ir krautuvė su 1 kam 
barių pagyvenimu, maudynė, elektros 
šviesa, kietmedžio grindys ir apvadai, 
išsirendavoja dabar už $924.00; pe
čiaus šiluma; kaina $7,000. Atsišau
kite pirm pietų arba po 5 vai. vak.

£>532 So. Carpenter St. 
1-mas floras.

REIKIA TĖVŲ
PARSIDUODA 4 kambarių 

bungalow ir 2 lotai $3,300 dėl 
greito pardavimo.

6819 So. Rockwell St.

RASTA-PAMESTA

Pranešimai
Ateities žiedo Vaikų Draugijė1?* 

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 Liet. 

Namų Savininkų kviečia atsilankyt! 
savo nariu? 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.

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 DAUKANTAS 
10011 Edbrooke Avė.

PARDUODU 2 show-keisus, soda 
vvater fountain, register, pasienio ba
ras su veidrodžiu, stiklinis book-kei- 
sas, 4 staleliai dėl ice cream parlor ir 
16 krėslų. Parduosiu tik visus ant 
sykio. Gera proga norinčiam eiti į tą 
biznį.

1817 So. Union Avė.

STOCK^AI—ŠĖROS
MILDOS TEATRO 17 ŠERŲ 

PARSIDUODA PIGIAI.
3316 S. Morgan St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos vie

nam vaikinui. Yra elektros švie 
sa, vana ir telefonas.

P. URBONAS, 
3313 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas tirštai ]ie- 
vių ir lenkų apgyventoj vietoj, la
bai graži vieta. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos.

3404 So. Morgan St.

MOKYKLOS

8rranwi,m r»*. »'■><

Moterų Rub

RAKANDAI

,,, ,,, ...JMJĮSĮ.1_______ ^.1. J "Į!*

REIKIA DARBININKŲLietuvių Kriaučių Kliubo S* P. mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj,. MAmramT
kovo 2 d., Viešo Knygyno svetainei, MOTERŲ
1822 Wabansia avė., 7:30 v. v.—Visi — --------- --  - •
draugai malonėkite susirinkit laiku, REIKIA patyrusių ir ne patyrusių 
nes turim svarbių dalykų aptart. Ku- moterų prie rinkimo popierų. 
rie persikėlėt į kitas vietas būtinai 1451 So. Peoria St.
priduokite adresus. ---------- *---------------------- ------ ----------

X. Shaikus. REIKIA veiterkos; turi būt
„ . f. . n „ .. . patyrusi. Gel'a alga.Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 1 J ht/mitv

Chicagojc ir apielinkėse susirinki- W. B. . JUCIUS,
mas įvyks ketverge, kovo 3 d., lygiai 3395 go. Halsted St. 
8 vai. vak., J. J. Elias svetainėj, ker
te 46 ir Wood gatvių. Į susirinkimą .LLJL'iijfsss-..’.._ .. u."=s

• • , . 4- • i . Vi * l 1 REIKIA DARBININKŲ nai, bet taipjau abiejų Tarybų vai- ......       ■' < ■■ ■—
dybos ir atstovai. Susirinkimas yra VYRU
svarbus ir jame dalyvaus ir Dr. Alei-1 ’ V------------------ I
ka. Visi prašomi būti laiku.

—K-to Sekretorius.

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.

Musą sistema ir mokymo 
trumpu laiku ilmoksite vittb amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patams daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus Ir didžio ii bot kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubą.

Lietuvių Rytmetinės žvaigždės Pa
šalpos ir Pasil. Kliubas laikys mėne
sinį susirinkimą ketverge, kovo 3 d., 
7:30 v. v., Liuosybės Svet., 1822 Wa- 
bansia avė. — Visi draugai susirinki
te, nes yra daug svarbių reikalų.— 
Rašt. J.---------

REIKIA vyro prie žirklių.
WARSHAWSKY & CO.

1915 So. State St.

Reikalaujantiems geriausia proga 
Parsiduoda 5 kambarių rakandai 
bai pigiai, ten pat galima apsigyven
ti. Stuba puiki, elektros šviesa, va
nos, gasas. Pardavimo priežastį::— 
greitai išvažiuoju į Lietuvą. Savi
ninką galima matyti, nuo 6 vai. iki 9 
vai. vakaro. Nedėlioj per visą dienų 
3-čios lubos frontas.

MR. P. INČURA.
9^1 W. 8ord Place.

VALENTINE DRESMAKINfi 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaoa, 
1850 N. Welh St.

187 Mokyklos Jąngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokijlmais. 
Klesos dienomis ir. vakarais. Pa- 
reikalaukit knygilia.

. Tel. Seeley 1641.
BARA PATEK. pIrmIeiaH.

Makrickas.

Lietuvių Namų Savininkų 
(Improvenjent Club) susi- 
įvyks kovo 2 d. 8 v. v. J.

Cicero 
sąjungos 
rinkimas 
Marazo svetainėj, 1500 So. 49th Avė. 
Visi namų savininkai malonėkite su
sirinkti, yra labai daug svarbių rei
kalų. — A Balčiūnas.

Brigeport. — T. M. D. 22 kuopa 
rengia draugišką vakarėli, nedėlioję, 
13 kovo, Mildos svet. ant antrų lubų. 
Pradžia 7 v. v. Vakarienėje dalyvaus 
gerb. Dr. Alseika. Bus dailus progra- 
nas, šokiai ir vakarienė. Bilietus ga- 
ima gauti iš anksto “Naujienose”, 
Universal Statė Banke, pas Baltutį 
901 W. 33 St.» P. Petraitienę 3233 So. 
Aubum Avė. Ir pas kuopos narius.

—Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ PRIE 
BUROKŲ.

Šeimynų, dirbti į cukrinių btfl- 
rokų laukus, Michigan valst. Ge
ri namai ir prie darbo priveži- 
mas veltui. Susirinkimas bus 
laikomas M. S. Bencurs prie 1721 
So. Halsted St., seredos vakare, 
kovo 9 d., 7 vai. Visi, kurie tik 
interesuojasi užtikrinimu geros 
sveikotos, ant lauko darbu, pui
kioj ūkiškoj kolonijoj turi apsi
lankyti šin susirinkiman ir gaut 
pilnus paaiškinimus. Vienas mu
sų atstovų ir gi bus.

COLUMBIA SUGAR CO., 
Mt. Pleasant, Mich.

NEPAPRASTA PROGA.
Parsiduoda 3 ir 4 kambarių rakan

dai už visai žemą kainą. Už pirmą 
pasiūlymą. Kambariai patogus, gra
žioj vietoj, pigi renda.

Turi būt parduota visai trumpa
me laike.Kam reikalinga atsišaukite 
tuojaus.

CHAS ŽYLAITIS, 
1724 String St.

1-mas flatas iš fronto. 6:30 v 
vakaras.

kas

Pajieškojimai
Vakar gand jury išnešė 

kaltinimą prieš 28 Chicago 
Heights biznierius. Juos kalti
nama užlaikyme t virkavimo 
namų, gembleriavime ir ki
tuose panašiuose prasižengi
muose. Tikimąsi, kad bus iš
nešta ir daugiau apkaltinimų, p, o, Box 331^

ap-
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU pusbrolių Jono ir Juo
zo Bakšių ir Miko Masaičio, Taura
gės apskr., Batakių valsč Pirmiau 
gyveno Chicago. 
arba juos žinanti 
šiuo antrašu.

JUOZAS

* REIKIA AGENTŲ,
kurie yra pardavoję Real Estate, In
surance arba Šerus. Turi kalbėti 
dviem kalbom Matykit Mr. BAIN, 
Room 1122, 127 N. Dearbom St.

NAMAI-žEMe
PADAVIMUI — STEBĖTINAS 

BARGENAS.
Dvi šių dienų puikiausios bunga- 

low, garu apšildomos, didelis gyve 
namasai kambarys, vėliausios mados, 
tikra fireplace, bookcase, drapanoms 
šėpa, čerpinė maudynė, % bloko nuo 
šv. Kazimiero bažnyčios ir akademi
jos ,visai prie Marųuette Parko $1.- 
500 įmokėt, likusius mėnesiniais iš
mokėjimais. Savininkas važiuoja Eu
ropon. Savastys randasi prie 6625 
So. Rockwell St., ir 6629 S. Rock- 
well St. Informacijų matykite:

JORDAN & CO.
2419 W. 63rd St.

Tel. Prospect 8700

PARDAVIMUI

Meldžiu atsišaukti, 
malonėsite pranešti

BAKŠAS,
Rumford, Me.

PARSIDUODA Saliunas, barai, 
stalai, pečius, pool table, krėslai, vis
kas, kas tik yra saliune. Parsiduo
da pigiai, priežastį pardavimo patir
site ant vietos

29th and Canal Sts.

PARSIDUODA bizniavas medinis 
namas Cicero, III., arti lietuviškos 
bažnyčios, 7 metų senas, rendos ne
šantis $80.00 j mėnesį. Parduosiu už 
geriausį pasiūlymą. Savininkas iš
važiuoja į rytinęs valstijas. Kreipki- 
tos•

2827 W. 40 St., ant pirmų lubų.

BUK NURSE.
mokslų nursės gauna $50 
Mid West Hospital, 19*0 
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 Purk Avė., Chicago, !?].

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvilkoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevrriting, pirHybos tei
sių, Suvienytą Valstiją Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politd- 
kinis ekonomijos pllletystla, dailiar- 
raiystls ir tt

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 8 
iki 10 valandai.
•1D« SO. HALSTED ST. CMTCAEO.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų j visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
•iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 tat.


