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Nesiys į Vilnių tautų 
lygos armijų

p ■ .........................

Nori pažeboti reakcininkus
I

Geležinkelių kompanijos laimėjo

Skelbiama apie sukilimus Rusijoje

Nesiūs j Vilnių tautu 
lygos armiją.

Šveicarija atsisakė perleisti ją 
per savo teritoriją; norinti iš* 

laikyti savo neutralumą.

PARYŽIUS, vas. 27.— Šian
die po pietų tautų lygos tary
ba tapo labai nustebinta, kuo
met gauta žinių, kad sekamą 
pavasarį bolševikai ruošia di
delį ofensyvą.

Tų žinių suteikė Šveicarijos 
ministeris Dunant, kuris aiš
kino savo valdžios nusistaty
mą, būtent, kodėl ji atsisakius 
perleisti per šveic. teritoriją 
tautų lygos armiją, kuri turė
tų vykti į Vilnių ir tenai — 
plebiscito metu — išlaikyti 
tvarką.

Dunant pasakė, jogei jo val
džia šitaip padariusi todėl, kad 
buvo gauta slaptų pranešimų 
apie ambitingus bolševikų pie
nus. Šveicarija prisibijojusi, 
kad, pasiuntus tenai tautų ly
gos armiją, bolševikai gali ją 
užpulti. Jisai dar pažymėjo, 
kad, jo valdžios manymu, ši
toks užpuolimas išstatytų rei
kalavimą sustiprinti interna
cionalinę armiją. O tai, savo 
kebu, visas priklausančias tau
tų lygai valstybes įveltų nau
jau visapasaulinin karan su 
bolševikais.
Francija taipjau turinti žinių.

Leonas Bourgeois, atstovau
jąs Franci ją, pripažino, kad 
tokių pat žinių gavusi ir Fran- 
cijos valdžių.

Tęsdamas savo kalbą Dunant 
išparodė dar vieną priežastį 
kodėl Šveicarija šitaip pada
riusi. Esą, iki šiol ir Lenkija 
ir Lietuva deleį Vilniaus klau
simo dar nėra atsiekusios su
sitarimo. i 4

Visa tai į tarybą padarė to
kios didelės įteikinės, kad vė
liau buvo pranešta, jogei esą 
atsiekta susitarimo nesiųsti į 
Vilnių tautų lygos kariuomenę 
tol, kol taryba bus tikra, kad 
bolševikų puolimo pavojus ta
po pašalintas.

Nori pažeboti reakci- 
nikus.

Senatorius Borah pasiūlė naują 
bilių, kuriuo norima pažeboti 

atatinkamųjų valdininkų 
savivaliavimus.

WASHINGTON, vas. 27. — 
ktaho valstijos senatorius Bo
rah vakar pasiūlė naują bilių, 
kuriuo norima pažeboti ata
tinkamuosius federalinės val
džios valdininkus. Jeigu bilius 
liktų įstatymu, tai by vienas 
valdininkas, kuris be tinkamos 
priežasties, neatsižvelgdama į 
teisingumą ir pamatinius šios

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
88, 84 ir 85. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise. 

šalies įstatymus, varžytų pilie
čiams žodžio, susirinkimų ir 
spaudos laisvę, gali būti netik 
pašalintas nuo vietos, alc įka
lintas ir priteistas užmokėti 
tam tikrą piniginę pabaudą.

Senatorius sako, kad pirma 
nei jis pasiūlė šitą bilių, tu
rėjęs pasikalbėjimą su dauge
liu žymių advokatų, kurių ne
vienas yra turėjęs ryšių su pa
čiu teisingumo departamentu. 
Beto, pareikšta, kad Borah pa
siūlymą remsianti t. v. Natio
nal Popular Government ly
ga, kuri nesenai ytin griežtai 
atakavo justicijos departamen
to viršininką Palmerį, ir dau
gelį kitų žymių piliečių.

Valdininkai savivaliauja.
Pasiūlydamas savo bilių sena
torius Borah pareiškė:

Pastaruoju laiku labai daž
nai piliečių laisvės būdavo 
niekinamos, o nekartą stačiai 
atimtos. Tatai buvo pažymu 
paskutiniame bertainy praei
tojo šimtmečio. Vis dažniau ir 
dažniau buvo nepaisoma tų 
gvarancijų, kurių užtikrina fe
deralinės valdžios konstituci
ja — turinti omeny privačių 
piliečių teises. Kad taip tikrai 
dėjosi, rodo daugybė faktų. 
Žmonės, einantis savo pareigas 
atatinkamuose vaktžios įstai
gose, valdininkai ir jų agentai 
ruošė areštų neturėdami rei
kiamo tam įgaliojimo-varanto, 
laužėsi į privačius butus ir pa
pildė brutalinių aktų su pilie
čiais, kurie tikrenybėj nebuvo 
atlikę jokio nusižengimo. To
kioj padėtyj piliečiai visiškai 
nebeturi reikiamos apsaugos. 
Ir tokie nederami žygiai, kaip 
išrodo, tolydžio didėja.”

Toliaus senatorius Borah iš- 
parodo, kad atatinkamieji fe
deralinės valdžios žmonės-val- 
dininkai daugiau nei kas nors 
kitas privalomi žiūrėti, kad 
įstatymais gvarantuosios pilie
čių laisves butų išlaikytos. Įs
tatymai, kuriuos niekina patys 
valdininkai, negali birt gerbia
mi paprastųjų piliečių. Kitaip 
sakant, patys valdininkai tary
tum rodo, kad tų įstatymų pai
syti nesą reikalo. O visa tai, 
savo keliu, diskredituoja pačią 
valdžią. Todėl esą reikalinga 
daryti tam galą.

Nėra tečiaua vilties, kad 
senatoriaus Borah pasiulytasai 
bilius butų svarstomas šioj 
kongreso sesijoje. Taip sako 
pats biliaus pasiulytojas. Tatai 
jį teks svarstyti sekamoje kon
greso sesijoje. Kokių tasai 
svarstymas duos rezultatų, dar 
pamatysime.

Geležinkelių baronai 
laimėjo.

Prezidentas Wilsonas pasirašė 
Winslow’o bilių.

WASH1NGTON, vas. 27. — 
Vakar po pietų ! prezidentas 
VVilsonas pasirašė taip vadina
mąjį Winslo'w’o bilių, kuriuo 
valdžiai įsakoma išmokėti ge
ležinkelių kompanijoms dalį 
tų pinigų, kurie buvo prižadė

ti kada geležinkelius kontro
liavo pati valdžia. Viso gele
žinkelių kompanijoms reikės 
išmokėti, rodos, šešis šimtus 
milionų dolerių: Dalį tų pini
gų kelis šimtus milionų do
lerių valdžia turės išmo
kėti dabar.-

Delei šito biliaus organizuo
tieji šios šalies darbininkai bu
vo pareiškę ytin griežto pro
testo. Bet, pasirodo, nė kon
gresas nėgi pats prezidentas 
Wilsonas šitų protestų nepaisė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 28, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimai Rusijoje
Washingtone gauta pranešimų, 
kad Rusijos darbininkai nepa

tenkinti bolševikų valdžia.

WASIHNGTON, vas. 27. — 
• Valstybės departamente vakar 
gauta pranešimų, kad badas 
ir tolydžio didėjantis nepasi
tenkinimas bolševikų valdžia 
kone pusėje sovietinės Rusi
jos provincijų iššaukė kaimie
čių sukilimus. Pranešimuose 
dar pažymima, kad sukilimai 
persimetą į Uralo srytį, Uk
rainą ir centralinės Rusijos 
provincijas.

Pasak pranešimo, Petrogra
de pagrūmota generaliniu strei
ku. Čia reikalą ujama, kad dar
bininkams butų duota daugiau 
laisvės. Beto, darbininkai rei
kalauja, kad valdžia nerikvi- 
zuotų gabenamąjį geležinke
liais ir vieškeliais maistą ir 
kad butų nuimta perdaug di
deli suvaržymai prekybos.

Maištas Kronštadte.
LONDONAS, vas 27. - Cen

tral News korespondentas įlei
si ngforse šiandie iš tenai pra
neša, jogei esą gauta smulk- 
meningesnių žinių apie nesenai 
įvykusį jurininkų sukilimą 
Kronštadte, kurios žinios ro
do, kad sukilime galėjo daly
vauti sekamų sovietų valdžios 
karinių laivų įgulos, būtent, 
Andrei Pervosvannii, skrai
duolių Petropovlovsk, Bosija, 
Admiral Makarov, Oleg ir Au
rora. Beto, sukilime dalyvavu
sios ir kelių karinių valčių 
įgulos. Nužudyta keletas so
vietų valdžios komisarų.

Korespondentas sako, kad 
pasiųstoji prieš sukilėlius so
vietų Valdžios kariuomenė ne
pajėgianti su jais apsidirbti. 
Todėl sovietų valdžia daranti 
visa, kad su sukilėliais juri
ninkais susitarus gražumu.

Bolševikai šaudo į strei
kininkus.

RYGA, vas. 27.— Vakar iš 
Maskvos gauta žinių, kad vie
name Maskvos priemesty, Na- 
novnikov’e paleista darban 
artilerija ir mašininės kanuo- 
lės. Tai sąryšy su kilusių dar
bininkų streiku, kuris tenai 
prasidėjo ketverge ir kuriame, 
dalyvauja keturiolika tūkstan
čių darbininkų, dirbančių įvai
riose valdžios dirbtuvėse,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 28, 1921 
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Trockis norįs karo su 
Lenkja.

Padėtis Rusijoj esanti labai 
\ prasta.

WASIIINGTON, vos. 27. — 
Oficiali niuose rateliuose šian
die gauta žinių, kad vyriau
sios sovietų Rusijos komisarų 
tarybos ir vyriausios milita- 
rinės tarybos bendram posė
dy Trockis nesenai pasakęs 
prakalbą, kurioj jis išparodęs 
esant reikalingu, kad sovietų 
Rusijos militarinė politika ei-

Karo metu kapitalistai darė visa, kad tik pasižėrus kuo-
diaugiausia pelnų. Karo baisenybių pamokyta, darbininkų 
klesa visame pasauly sujudo, ir nūdien ji žada padaryti taip, 
kad kapitalistai nelik tų pelnų nebetektų, bet kad patys karai 
kartą ant visados užsibaigtų.

tų prie susiartinimo su Vokie
tija ir, galimas daiktas, su Ja
ponija.

Savo kalboje, kurią esą už- 
gyrę visi posėdy dalyvavusieji 
generolai, Trockis pareiškęs, 
jogei sunki ekonominė ir vi
durine padėtis, kurioj šiandie 

į randasi Rusija, norint neno
rint verčia ją tęsti karą.

IŠparodydamas, kad Rusijai 
reikalinga turėti, dviejų milio
nų vyrų armiją, Trockis pasa
kė:

“Taika su Lenkija turi būt 
pasirašyta taip vėlai, kiek ta
tai yra galima, vadinas, kad 
mes turėtume daugiau laiko. 
Kuomet mes busime pasiren
gę, galėsime surasti preteksto, 
dagi ir pačią taikos sutartį pa
sirašius, užpulti ją — Lenki- 
i<!”

Laivas užbėgo ant 
Ledyno. 

/ ........ ........... ............................ . ■■

Ant laivo randasi du tūkstan
čiai pasažierių.

BOSTON, vas, 97. — da 
gauta žinių, kad netoli New- 
foundlando praeitą ketvergą 
užbėgo ant ledyno didelis pa- 
sažierinis Italų laivas, Princess 
Motoika. Per kelias valandas 
laivas buvo tokiame stovy, jo
gei imta bijoties dd jo ir pa
sažierių likimo. Ant laivo mat 
radosi du tūkstančiai pasažie
rių. Vis dėlto, pavojus tapo 
pašalintas ir laivas tęsia savo 
kelionę/

Laivas plaukia iš Italijos į 
Jungtines Valstijas.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, Vas. 25 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos plūgais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.85
Austrijos 100 kronų ............... $0.22
Belgijos 100 frankų už....... $7.46
Danijos 100 kronų ............... $18.00

Finų 100 markių .........   $3.28
Francijos 100 frankų ........... $7.12

Italijos 100 lirų ......................  $3.68
Lietuvos 100 auksinų .......... » $1.65
Lenkų 100 markių ........z. $61214
Norvegų 100 kronų...............$17.30
Olandų 100 guldenų ........... $34.05
šveicarų 100 frankų .......  $16.50 I
Švendų 100 kronų ............... $22.32 .

Vokiečių 100 markių ..... ...... $1.65'

True translation filed with the post- j 
master at Chicago, III., Feb. 28, 1921 ’ 
as required by the act of Oct. 6, 1917 j WASKINGT(>Nj 37. _ 
Gruzinai apleidę Tiflisą. Šiandie čia gauta žinių> kad 

.... . ; subatos rytą netoli Cotba so-
SaJko, kad miestan ir vėl įėję' los, Randamjam vandenyne,
bolševikai; tatai patvirtina Ir 

Francijos užsienio reikalų 
ofisas.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
27.— šiandie čia gauta prane
šimų, kad Gruzinų respublikos 
sostine Tiflisas ir vėl esanti 
bolševikų rankose.

Sovietų kariuomenė, kuri, 
pirma gautomis žiniomis, buvo 
užėmusi Tifliso arsenalą, bet 
paskui gruzinų išvyta, dabar 
įėjusi miestan.

Francuzai skelbia apie 
evakuavimą.

PARYŽIUS, vas. 27. — Va
kar po pietų Francijos užsie
nio reikalų ofisas pranešė, kad 
Gruzinų kariuomenė evakua- 
vusi Tiflisą.

Bet —

LONDONAS, vas. 27.— Vie
tos laikraštis Times gavo iš 
Konstantinopolio pranešimą, 
kur sakoma, kad Borčalu ap
skrity. esančioj tarp Gruzi- 
uijos tr Armėnijos, kilusią tarp 
Gruzinų tr Armėnų kariuome
nių mušis buk jau užsibaigęs 
—nors laikinai Armėnai dabar 
laikosi Borčalu srytį, delei ku
rios tad vi respublikos ginčija
si.

Pranešimas dar pažymi, kad, 
kaip išrodo, Rusų bolševikų 
puolimas ant Gruzinų respub
likos sostinės Tifliso jau su
laikytas. \

Pranešama, kad bolševisti- 
nės Rusijos užsienio • reikalų 
ministeris čičerinas pasiūlęs 
patarpininkauti, idant atsiekus 
draugingo susitarimo tarp Ar
mėnijos ir Gruzinijos.

(Gaunamos apie įvykius 
Gruzinljoj žinios yra labai ne
aiškios. Kaip ten iš tikrųjų 
yra, negalima sumanyti. Vie
nos žinios, pavyzdžiui, sako, 
kad Gruzinų respubliką užpuo
lę bolševikai, kitos —kad Gru-I 
žiniją kariaujanti su Azerbai
džanu, dar kitos kad su 
Armėnija, o dabar pastaroji 

žinia sako, kad Rusų bolševi
kų puolimas tapo atmuštas, 
bet tuo pačiu kartu, kad 
čerinas pasisiūlęs tarpininkauti 
ir tt. Bus gerai, kad skaityto
jai tas žinias priims ytin dide
liu atsargumu.

Socialistai smerkia 
bolševizmą.

Sako, kad bolševizmas ne stip
rina, bet silpnina darbininkų 

judėjimą.

VIENNA, vas. 27. Vakarykš
tėj socialistų kongreso sesijoj 
kilo ytin karštų diskusijų dėl 
bolševizmo. Didžiuma delegatų, 
kurie šituo klausimu kalbėjo, 
buvo griežtai nusistatę prieš 
bolševizmą. Ypač stipriai jį 
smerkė Austrijos ir Vokietijos 
socialistų delegatai, kurie iš- 
parode, kad bolševizmas dar
bininkų judėjimą ne stiprina, 
bet silpnina jį. Esą, prie da
bartinių sąlygų nėra jokios ga
limybės proletariatui atsiekti 
to, ko jisai norėtų — socialis
tinę tvarką. Todėl užgirti bol- 
ševistinę taktiką yra ir neiš
mintinga ir kenksminga. I>ar- 
bininkų pasiliuosavimas yra 
ne' bolševizme, bet kur nors 
kitur — kietoj jų organizacijoj, 
socialistinėj organizacijoj, re
voliuciniame soicalizme.

Paskendo karinis Jung
tiniu Valstijų laivas.
žuvo šešiolika jūreivių.

paskendo vienas naujaustujų 
ir geriausiųjų šios šalies kari
nių laivų — torpėdininkas 
Woolsey. Kartu su laivu žuvo 
šešiolika jūreivių.

Nelaimės priežastis buvusi 
tokia: ant torpėdlninko užbė
gęs vienas prekybinis laivas ir 
perlaužęs jį. Torpėdininkas 
paskendęs į keturias minutes 
laiko. Tuo budu gelbėjimo dar
bas buvęs labai sunkus.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Feb. 28, 1921 
as reąuired by the act of Oct 6, 1917

Japonai apleisiu 
Siberiją.

Tąi busią padaryta sekamą 
mėnesį.

TOKIO, vas. 27. — Pasak 
Kokumd šinbuni. kovo mėne
sy Japonijos kariuomenė ap- 
leisianti Siberiją. Oficialiniuo- 
se rateliuose šitasai praneši
mas tečiaus nepatvirtiniamas.

Karo stovis Panamoje.
Konstitucinės gvarantijos sus- 

penduata; mobilizuojama 
gyventojai.

PANAMA, vas. 27. r- Pana
moj paskelbta karo stovis. Vi
sos konstitucines gvarantijos 
suspenduota. Visi Panamos pi
liečiai, nuo 18 iki 40 metų am
žiaus, įsakyti registruotis mi- 
litarinei tarnystei. Kad kokios, 
gali kilti karas su kaimyne 
Panamos respublika Porto Ri- 
co, kurios kariuomenė užėmė 
vieną Panamos apskritį.

Panamos prezidentas jau 
esąs pasirašęs rezoliuciją, ku
ria skelbiama karas Porto Ri- 
co respublikai, bet jos dar ne
paskelbė. Mat, kovo 1 dieną 
turės susurinkti tos respubli
kos parlamentas, kur veikiau
sia bus pasiūlyta ir kalbamoji 
rezoliucija.

Karą tarp tų dviejų respub
likų dabar tegalinčios sustab
dyti tik Jungtinės Valstijos. 
Sako, kad šitą klausimą Jungti
nių Valstijų valdžia jau svar
stysianti.

Riaušes Italijoj’e.
Socialistais susirėmė su 

nacionalistais.

MILANAS, vas. 25. — Čia 
gauta žinių, kad Bari miestely 
kilo didelių riaušių. Paskelb
ta generalinis streikas. Juoda
šimtiškieji nacionalistai fasci- 
ti’ais vadinami, keliose vieto
se darė bandymų priversti 
dirbtuvių savininkus atidaryti 
dirbtuves ir varyti darbą pa
galba streiklaužių. Socialistai 
ir jiems simpatizuojantys dar
bininkai pastojo kelią. Kilo su
sirėmimas, kuriame daug žmo
nių tapo sužeista, keli turbūt 
mirtinai.

Miestan jzasiųsta kareiviai. 
Suruošta visa eilė areštų. Pa
dėtis esanti, labai rusti.

Smulkmeningesnių žinių te
legrafo agentija nepaduoda.

True translation filed with the post- 
madter at Chicago, III., Feb. 28, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Militarinė Francijos ma
šina jau prirengta.

LONDONAS, vas. 25.— Mar- 
salas Foch ir vyriausls genera
linio štabo narys, generolas 
Weygand, šiąnakt vyksta į 
Londoną, kad Anglijos prem
jerui Lloyd George’ui išaiški
nus Francuzų j lenus mili- 
tarinėms operacijoms, atsiti
kime, jeigu Vokietija atsisaky
tų išpildyti Paryžiuj padarytą 
sutartį kai dėl kontribucijos.
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’ etybės. Valstybė arba tiesiog 
| užlaiko juos, mokėdama 
jiems algas, arba verčia 
žmones, kad jie užlaikytų 
juos. Žmonės yra verčiami 
naudotis kunigų patarnavi
mais (žinoma, už tam tikrą 
atlyginimą) ir pildyti tas 
pareigas, kurias ant jų už
deda kunigai.

Estonija yra mažesnė už Lie
tuvą, bet daugiau išsiplėtojusi 
ekonominiai ir kultūriniai. Vie
nų tiktai dienraščių ji turi 
apie 20, ir jie yra didesni, ne
gu Lietuvos.

organizavo San Francisco laik
raščių pardavėjų uniją.

Kamantinėjo iždo 
sekretorių.
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GERAI ŪKININKAMS, BET 

NE DARBININKAMS.

Pasaulio Darbininku
Judėjimas.

KANADA.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paltu;

Metams'_____________________$8.00
Pusei metų ....................... ...... ....
Trims mėnesiams  2.25
Dviem mėnesiams 1.75
Veinam mėnesiui... ...........-____ 1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija___________ _____ - 03
Savaitei......................    18
Mėnesiui ___ 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams....................   $7.00
Pusei metų........................   4.QP
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ...».... .. ........  1.50
Vienam mėnesiui .......    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams .......__________ _____  $8.00
Pusei metų _____________ __.... 4.50
Trims mėnesiams............... ......... 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Maskva nekariauja 
prieš Gruziją.

Kuomet atėjo žinia, kad 
Rusijos bolševikai įsiveržė į 
Kaukazo respubliką, Gruzi
ją, tai mes pasmerkėme bol
ševikus už tokį darbą. Po to 
tečiaus buvo du kartu pra
nešta, kad Maskvos valdžia 
nedalyvaujanti kirėje prieš 
Gruziją.

Sunku numanyti, kiek yra 
tiesos šituose pranešimuose; 
bet jeigu Rusijos sovietai 
ištiesų nėra kalti tuo užpuo
limu, tai mes galime tiktai 
pasidžiaugti. Užpuolimas 
Gruzijos, su kuria Rusijos 
sovietų valdžia yra padariu
si taiką, uždėtų didelę dė
mę ant tos valdžios.

Yra faktas tečiaus, kad 
ta mažiukė Kaukazo respu
blika buvo užpulta bolševi
kų, nors gal ir be (atviro?) 
Maskvos, pritarimo. Gruzi
jos vadžiai, matyt, pavyko 
atmušti užpuolikus, nes res
publikos sostinė, Tiflisas, 
dar tebėra jos rankose.

Be tikpbių 
skirtumo.

Kai-kam rodosi, kad žydų 
arba protestonų dvasiškija 
esanti daug pažangesnė už 
katalikų dvasiškiją. Bet taip 
nėra. Lietuvoje, pavyzdžiui, 
ir katalikų kunigai ir pro
testonų pastoriai ir žydų 
rabinai varo agitaciją prieš 
tai, kad bažnyčia butų at
skirta nuo valstybės. Ir jie 
turi pakankamai pritarėjų 
kiekvienos tų tikybų šalinin
kų tarpe.

Esama, reiškia, klerikalų 
kiekvienoje tikyboje. Vieni 
su kitais jie veda smarkią 
konkurenciją, bet abelnas jų 
tikslas yra vienodas. Visų 
tikybų klerikalai nori pa
naudot savo tikslams valsty
bę, kad-genaus apsaugojus 
savo interesus.

Kuomet valstybė turi baž
nyčią savo globoje, tai baž
nyčios tarnai, kunigai, gau
na pašalpą ir paramą iš val-

Vienas dešinysis laikraštis 
išspausdino korespondenciją iš 
Lietuvos, kur tarp kitko sako
ma:

“Lietuvoje ūkininkams tai 
rojus, ypač tiems, kurie per 
karą nenuengti ir kurie turi 
savų darbininkų užtektinai. 
Už viską lupa gyvų pinigų 
glėbiąs. Sako, kad kaip ku
rie nežiną net kur juos dė
ti. O kiti net kvailystes da
rą: mėsą, kad nelabai bran
gi, tai au ja kiaules šeria... 
O jau degtinę tai maukia 
kaip veršiai... Jau ūkinin
kai net ir į konjakus, made
ras, šampanus įpratę.— ir 
pažįsta tų svaigalų ryšis ir 
markes... Ūkininkaitės bri- 
lijantais nešioja... kurie ne 
visuomet pritinka. Kartais 
taip atrodo su brilijantais, 
kaip kalakutas atsiprašant 
su snargliu...”
O štai kas toje koresponden

cijoje pasnkojama apie darbi
ninkų padėtį Lietuvoje:

“Uždarbiai permaži, tai 
darbo žmonelėms pragyveni
mas sunkus, — daug sun
kesnis negu Amerikoje...

“Amatninkų pragyvenimas 
neblogiausias, rodos kad už
dirba gana daug, bet kad pa
lygini su produktų kaino
mis, tai pasirodo, kad dabar 
amatninkai uždirba tik tre
čią dalį to, ką' uždirbdavo 
prieš karą.”
Skirtumas tarp darbininkų 

ir ūkininkų padėties, kaip ma
tote, yra labai didelis: vieniems 
pragyvenimas sunkus, o antri 
nežino kur pinigus dėti, deg
tinę ‘‘kaip veršiai” maukia ir 
briljantus perkasi.

Nenuostabu, kad darbininkai 
labai nepatenkinti ir dalis jų 
yra net palinkusi prie bolše
vizmo; o ūkininkai džiaugiasi 
savo geru gyvenimu ir eina 
paskui “krikščionis demokra-

Seka Amerikos kapitalistus.

[Iš Federuotosios Presos]
Thorold, Ont. — Beaver- 

board popieros dirbtuves dar
bininkai sustreikavo iš užuo
jautos Tona\vanda, N. Y. dar
bininkams, kurie streikuoja už 
pripažinimą unijos. Kanados 
valdžia atvirai eina su didžiule 
korporacija ir ant pirmo jos 
pareikalavimo prisiuntė raitą
ją policiją. Bet kompanijai ir 
to neužteko. Ji taip jau atsi
gabeno mušeikų iš Wasliing- 
tono, kurie, priešais Kanados 
įstatymus, tapo padaryti spe
cialiais konstabeliais ir dabar 
tie mušeikos paruduoja su šau
tuvais rankose gatvėmis, puo
la svetimšalių namus ir daro 
juose kratas, neva jieškodami 
ginklų ir gėrimų. Kelių apie- 
linkės mistelių policija ir siau
čia po apielinkes jieškodaina 
“negeistinų žmonių”.

International Paper Makers 
Union organizatorius Archi- 
bald Hickman, nors ir yra Ka
nados pavaldinys, tapo depor
tuotas į Jungt. Valstijas. Jis 
yra gimęs Škotijoj ir Kanadoj 
išgyveno ilgą laiką. Tos unijos 
viete-prezidentas tapo sustab
dytas Niagara Falls ir jo ne
įsileista į Kanadą kol neparodė 
reikiamų įvažiavimui į Kana
dą $250. Bet kompanijos ma- 
padžeris, kuris gyvena Jungt. 
Valstijose, kasdic niekeno ne
trukdomas lankosi Kanadoje 
ir iš jo nereikalaujama, kad 
jis pildytų immigracijos įsta
tymus.

Taigi kanadiečiai dabar su
sipažino su Jungt. Valstijų ka
pitalistų kovos budais ir savo 
darbininkais. Bet jiems tai 
nepaliko ir dabar visoje ryti
nėje Kanadoje šaukiami yra 
susirinkimai ir aštriai protes
tuojama prieš' tokį Kanados 
valdžios elgimąsi.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

ESTONIJOS SEIMAS.

“Lietuvos Ūkininkas” rašo, 
kad

“Į pirmą Estų parlamentą 
(paleidus St. Seimą arba ‘As- 
utav Kogu,) išrinkta 100 at
stovų. Steigiamasis Seimas 
turėjo 120 atstovų. Naujo 
parlamento rinkimuose da
lyvavo 71,1% rinkikų. Pagal 
partijas ir grupes atstovai 
skirstosi taip: 1) radikalinė 
pažangioji darbininkų parti
ja turi 22 atstovu, 2) stam
bieji ukininkai-dvariiįinkai 
bei fabrikantai — 21 atsto
vą, 3) Estijos socialdemokra
tų partija — 18 atstovų, 4) 
nepriklausomųjų socialistų 
partija — 11 atstovų, 5) 
vidutinės buržuazijos arba 
eksministerio Tonnisono gru
pė — 10 atstovų, 6) krikš
čionių liaudininkų partija 
7 — atstovus, 7) komunistų 
partija — 5 atstovus, 8) vo
kiečių partija — 4 atstovus, 
9) ekonominė grupė — 1 at
stovą, 10) rusų partija — 1 
atstovą. Vis dėlto didžiumą 
sudaro pažangusis elemen
tas, užjaučiąs socialistams, 
kuris savo idėjomis yra maž
daug panašus anglų darbi
ninkų partijai (Labor Par- 
ty). Panašias idėjas skleid
žia labiausiai skaitomas laik
raštis ‘Vaba Maa’.”

Didelė ūkininkų organizacija.

[Iš Federuotosios Presos]
Toronte, Ont. — Vienu iš 

svarbiausių ekonominių ir po
litinių faktorių šioj valstijoj 
yra United Farmers* Assn. of 
Ontario, kuri dabar švente 7 
metų sukaktuves. Asaciacija 
turi 1,500 skyrių ir 60,000 na
rių, jos kooperatyvinė bendro
vė turi 20,000 narių ir $20,- 
000,000 metinės apyvartos. 
Oficialinis laikraštis The Far
mers’ Sun turi 35,000 skaity
tojų.

Washington. •— Iždo sekre
torius Houston buvo kaman- 
tinėįamas senatorių Srnoot ir 
Frelinghuysen, kurie bus žy
mus ir Hardųigo administra
cijoj, kaipo galimas Buardyto- 
jas šalies finansų. Jie reikala
vo prieto iš Houstono atsaky
mo ar jis apsiėmė, sulig spo 
ėialinio jo departamento pat
varkymo apie vieną, du ar ko* j 
turis bilionus dolerių rvaigl* 
namųjų gėrimų interesams.

Srnoot atkreipė domę, kad 
senato priimtoji sausio 18 d. 
rezoliucija, reikalaujanti, ii 
Houstono pilnų žinių apie sug
rąžinimą tiems interesams 
mokesčių už 1918 ir 1920 m., 
vis dar tebėra neatsakyta. Jis 
sakė, kad jis turįs žinių, jog 
iždo departamentas rengiasi 
atmokėti mokesčių virš #1,000,- 
000,000 gėrimų interesams. 
Tas atmokėjimas remiamas 
nesenai padarytu patvarkymu, 
kad tie mokesčiai tapo uždėti 
neteisingai, kadangi neatsiž
velgta į tai, jog gėrimų par
davinėjimas tapo sustabdytas.

Jeigu Houstonas nepriduos 
atsakymo į kelias dienas, 
Srnoot grąsina pašaukti visą 
iždo štabą prieš finansų ko
mitetą, kad 
tą.

Senatorius 
sakė, kad jo 
parlamentas pienuoja atmok
tiems gėrimų interesams tarp 
dviejų ir keturių bilionų dole
rių ir kad tie atmokėjimai yra 
penkis sykius didesni, negu 
suteikimui kitoms industri
joms tuo pačiu pamatu — nu
puolimu industrinės vartės. Be 
to kitos industrijos turi eiti į 
teismą, kad išgavus sumažini
mą mokesčių, kuomet svaiga
lų interesais nusprendė grą
žinti pats departamentas.

Kadangi senatorius Frelin- 
ghuysen buvo griežtas anti- 
prohibicistas ir visuomet sto
vėjo su bravarų interesais, jo 
liudijimai 
ir iššaukė 
j imą.

Jei iš 
$2,000,000,000 tuo laiku, kada 
metinis deficitas ir taip siekia 
vieną bilioną dolerių, republi- 
konai atsidurs labai kebliame 
padėjime, kada jie paims val
džią j savo rankas. Jie todėl 
tuo dalyku ir yra labai susi
domėję, nes jie permato, kad 
tokiame atsitikime jie bus pri
versti dar labiau, pakelti ir taip 
jau pavojingai iškeltus mokes
čius.

ištyrus visą fak-

Frelighuysen pa
žiniomis, iždo de-

skaitoma 
visuotiną

iždo bus

Tarno

Įsikūrė Federuotosios^Presos 
Lyga.

Madison, Wis. — čia pra
džioj šio mėnesio įsikūrė Fe
deruotosios Presos Lyga. Pir
mame jos susirinkime kalbė
jo gubernatorius John J. Blai- 
ne. Vėliau bus pakviesti kiti 
žynius kalbėtojai. Lygos vice
prezidentais yra The Farmer 
redaktorius A. O. Barton, Wis- 
consino universiteto preziden
tas W. E. Leonard ir Emil 
Orne.

Buvo uždraudę pardavinėti 
laikraštį.

San Francisco. — Greitas 
unijų protestas privertė Oak- 
lanri policijos viršininką at
šaukti savo įsakymą, uždrau
džiantį pardavinėti savaitinį 
darbininkų laikraštį Rank and 
File, kuris tapo paverstas j 
dienraštį laike laikraščių par
davėjų streiko. Dėlei streiko 
Bank and File parduoda dau
giau laikraščių, negu Ghronicle 
ir Examiner. Streikieriai su-

svarbiais
nusįstebė-

paimta

Mooney reikalu

(Tąsa) 
F rantiseo. KokiųSan 

biaurių priemonių griebėsi dis
trikto prokuroras Fickert ir 
jo pagalbininkai, kad nuteisus 
Thomas Mooney ir kitus, pa
rodo vieno svarbiausių 
Mooney liudytojų John 
Donald afidavitas, kurio 
jau buvo išspausdinta,
paduodamoji trečioji dalis pa
rodo, kaip prokuroro Frickert

prieš 
Mac- 
dalis

Čia

gai liudyti, kad jo melai ati
tiktų melagingiems liudyji- 
mas kitų ‘‘liudytojų”. Tas Mac- 
Donaldo afidavitas sakoj to>- 
liau:

“Aš manau, kad aš kalbėjau 
su Fickertu apie bylą kasdie 
per kęlias savaites. Jis karto
jo man kiekvieną sykį kada 
lik ateidavau, visuomet varto- 
domas keiksmo žodžius prieš 
Mooney ir Billings: 
tie žmonės, kuriuos 
tą dieną’. Ikį šio 
niekad nepasakiau
kad aš nebūčiau galėjęs inden- 
tifijtuoti tų žmonių, jeigu man 
jie nebūtų buvę nurodyti, ir 
lebučiaii tą galėjęs padaryti.

“Tūlą laiką prieš .Billings
— kiek prisimenu dvi ar 

tris savaitės prieš nagrinėjimą
—aš buvau privatinėj raštinėj Apie savaitę prieš Thomas J.

‘Tai yra 
tu matei 
laiko aš 
Fickertui,

su Fickertu ir jis pasakė:
>“Yra duota $17,500 atly

ginimas už nuteisimą tų žmo
nių ir kada aš jį dalinsiu, aš 
pasirūpinsiu, kad tu gautum 
didesnę dalį atlyginimo*.

“Jis nepasakė man, kas dar 
gaus dalį atlyginimo.

“Už kelių dienų po apsigy
venimui Alpine viešbulyj, ka
pitonas Matliison pasakė , man 
bombų biure, kad jie prisiųg 
žmogų būti kartu su manim 
viešbutyj. Už dienos ar kitos, 
vieną priešpietį atėjo į Alpine 
viešbutį policistas, vardu Ge
orge Bailcy. Jis pasisakė man, 
kad jį prisiuntė distrikto pro
kuroras Fickert būti su ma
nim viešbuty ir jis pasakė 
man, kad aš su nieku neturiu 
kalbėtis. Nuo to laiko Baily 
niekad manęs neapleido iki po 
Billings bylos.

“Apie laiką kada aš stojau 
prieš grand j uty, detektivas 
parodė man Mrs. Rena Moo 
ney. Fickert kartą man pa
sakė, kad jie 'prirodys, jog po 
to kaip krepšis su bomba bu
vo padėtas prie Stuart ir Mar- 
ket gatvių, kad Mooney ir Bil
lings su Mrs. Mooney ir Ed 
Nolan įsėdo į Weibergo auto
mobilių ir nuvažiavo į Eiler 
triobėsį. Jis paklausė manęs 
ar aš kartais negalėčiau inden
tifikuoti Ronos Mooney ir 
Weinbergo. Aš atsakiau jam, 
kad aš visai nenoriu imtis už 
lokio dalyko; kad aš nema
čiau jokio automobilio ir kai’ 
aš visai nemačiau panašaus da
lyko.

“Prieš teismą Bailcy visą 
laiką miegojo, kambaryj kartu 
su manim ir niekad nepaleido 
manęs iš savo akių. Kartais 
mes nueidavom į krutomųjų 
paveiksų teatrą. AŠ buvau 
kaip ir kalinis iki pirmos by
los. Jei aš atsisėsdavau vieš
bučio lobėj, Bailey atsisėsdavo 
šalę manęs. Retkarčiais koks 
nors žmogus užkalbindavo ma
ne; bet Railey visuomet įsi
maišydavo ir tuojaus mane 
nusivesdavo ir kartais išsives
davo mane iŠ viešbučio ir sa
kydavo: ‘Aš nenoriu, kad tu 
kalbėtum su kuo nors’.

ras-

tardimals 
ir Ficker-

nedėldienį.

“Aš būdavau Fickerto 
linėj beveik kasdie iki 
aš nestojau prieš grand jury. 
Prim negu aš stojau prieš 
grand jury aš buvau išmokin
tas paties Fickerto kaip man 
liudyti. Jis įsakė man griež
tai indentifikuoti Mooney ir 
Billings. Aš buvau prieš grand 
jury tik trumpą laiką ir inden- 
tifikavau juos kaip Fickcrtas 
man įsakė padaryti.

“Iki pirmo nagrinėjimo, tai 
buvo nągri liejimas Bilings by
los, aš nekalbėjau apie savo 
liudijimą su jokiu kitu dis
trikto prokuroru, išėmus patį 
Fidkertą, Billings 
prasidėjo panedėlyj 
tas išlaikę mane 
raštinėj subatą ir
Jis vertė nuolatos kartoti jam 
mano pasakojimą. Jis įsakė 
man griežtai indentifikuoti, sa
kė, kad jis gali pilnai apsaguo- 
ti mane ir kad jie gali paremti 
viską ką aš sakiau.

“Jis pasakė, man, kad jei 
manęs liudijant paklaustų ar 
aš gausiu dalį atlyginimo, kad 
aš pasakyčiau ne, kad man ne
prižadėta jokios dalies ir kad 
aš nesisiekiu atlyginimo. Aš- 
buvau paklaustas ar aš ti
kiuos gauti dalį atlyginimo ir 
aš atsakiau taip, kaip Fickert 
liepė man sakyti, kad aš nesi
tikiu gauti ne vieno cento iš 
to atlyginimo.

“Bilings byloje aš liudyjau, 
kad aš mačiau žmogų pade
dant krepšį ten 1:50 vai. po 
piet. Toks mano atsiniainimas 
apie tą laiką ir aš esu tikras, 
kad tai buvo tas laikas, kada 
aš mačiau ten padedant krep
šį. Bailcy išbuvo su manim 
viešbuty iki po Billings bylos. 
Aš neatsimenu tiįcrai kaip il-

“Iki Billings bylos aš nie
kad apie savo liudijimą nesi
kalbėjau su distrikto prokuro
ro pagelbininku 13d Gulina.

Musų Moterims

{permainyki t 
matėt žmogų 
1:30 vai., Ne

jam: ‘Ponas 
pasigriebs; jis

Mooney teismą, distrikto pro
kuroro pagelbininkas Ed Guli
na pašaukė mane ir už nuėjau 
į jo privatinę raštinę. Jis per
skaitė liudijimą, kakj aš da
viau Billings byloj. Jis tarė 
man:

“ ‘Jus geriau 
laiką, kad jus 
padedant krepšį 
ton 1:5O Y?

“Aš pasakiau 
McNutt tuoj tai
pamatys, kad aš permainiau 
liudijimą kitaip, negu aš liu
dijau Billings byloje*. Jis at
sakė:

“‘O, heli, mes sumušime jį 
tame dalyke. Jus galite pasa
kyti, kad jus nebuvote tikri 
apie laiką pirmoje byloje. Jei 
tas krepšys buvo padėtas 1:30 
vai., tas duotų jiems laiko su
grįžti į Mission gatvę, ant Eit- 
ler namo stogo (kuris yra už 
mylios nuo ekspliozijos vie
tos) .’

“Kada Mooney byloje manęs 
paklausta apie laiką, kada aš 
mačiau žmones padedant krep
šį, aš pasekiau Cuhną instruk
cijas ir atsakiau, kad aš nesu 
tikras, kad galbūt buvo tarp 
1:30 ir 1:45. Teismui užsida
rius, dieną liudijimo aš buvau 
distrikto prokuroro raštinėj ir 
Gulina tarė man:

“ ‘ Tu puikiai atlikai klau
sime laiko; aš sakiau tau, kad 
mes puikiai išsisuksime*.

“Prieš Tom Mooney teismą, 
tuoj pirm Gulina pasišaukė 
mane, aš kalbėjau su Ficker
tu. Fickert pasakė man, kad 
Gulina ves bylą ir kad aš turiu 
būti su Cuhna ir veikti sulig 
jo instrukcijomis; kad galbūt 
bus niekurie permainymai ma
no liudijime, bet kad jie dabar 
turi žmogų, kuris yra vertas 
$100,(MM) ir kad jis parems 
viską, ką aš sakysiu. Jis tuo 
laiku nepasakė man to žmo
gaus vardo.

“Aš pasakiau: ‘Aš nematau 
kaip kitas žmogus gali parem
ti mano žodžius, kadangi jis 
nežino ką aš mačiau’! Jis at
sakė: ‘Wcll, heli, tu nesirū
pink apie tai; jis parems 
ką ką tu sakysi, kaip kad 
bar nesibijok ir laikykis 
Gulina instrukcijų,”.

(Bus daugiau)

VESTE. — No. 9852.
Daili veste parodyta šiame paveik

slėly No. 9852, daroma iš leiso, not 
arba georgette materijos. Ilga 
minkšta apykaklė truputį drapiruota.

Tokiai vestei pavyzdys No. 9852 su
kirptas mieros nuo 36 iki 42 colių per 
krutinę. 36 colių mieros vestei reikia 
1% jardo materijos 36 colių pločio ir 
% jardo kitokios materijos.

Norint gauti tokiai vestei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotų blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardų, 
pavardę ir aiškų adresų ir, įdėjus į 
konventą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9852.

Mieros ................colių per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)
i

1

vis- 
da-

Klaidu pataisymas
Subatos numeryj straisnyj 

“Tarno Mooney . reikalu,” 4 
špaltos pabaigoj, priešpaskuti
niame paragrafe “Palaukus ten 
apie valandą laiko...” tapo iš
leista ši'ilga afidavito dalis!
“Fickert ir Goff išvedė mane 

iš bombų biuro ir mes susėdo
me automobiliun. Vėliaus aš 
patyriau, kad tai buvo Fic
kerto automobilius. AŠ tuo 
laiku nežinojau kur mes va
žiuojame. Mes nuvažiavome 
automobiliu į Park policijos 
stotį. Kada mes buvome jau 
stotyj Fickert pasakė: “Mes 
parodysime tau Billings”. Fic
kert pasiliko stotyj ir nėjo į 
ten, kur yra kameros. J^off 
nuvedė mane prie sargo, kuris 
atidarė duris ir mes nuėjome 
prie kamerų. Goff ėjo prie- 
kyj manęs ir sustojo prie ka
meros. Joj sėdėjo jaunas 
žmogus su policijos viršinin
ku Whilc. /Aš gerai žinojau 
Whitc iš matymo ir mačiau 
jį daugelį kartų būdamas San 
Francisco.
“Kada lieut. Goff sustojo prie 

durų, jis linkterėjo galva ir 
paprašė sargo atidaryti duirs. 
Jis pasakė: “Išeik čia, Billings”. 
Jaunas žmogus išėjo ir jis pa
sakė jam: “Pavaigščiok tuo 
koridorių”, ir Billings nuėjo 
koridorių ir paskui sugrįžo 
prie kameros. Goff tada jam 
pasakė: “Eik / atgal, Billings”. 
Sargas užrakino duris, bet po
licijos viršininkas Whitc pa
siliko kameroj su Ųilingsu.”

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime. 
3261 So. Halsted St., Chicaio, III.

AR MYtl MUZIKĄ?,
BETHOVENO murikoa kon- 

servatorijeje mokinėm*! Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted Str, 
Tel.: Boulevard 9244

V. W. Rutkauskas 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6396

Vak.i 812 W. 33rd St. Chicago 
Tel. Yarda 4681.

Į I iiiiui ........................ —y
■ i narini ■ m ii m

Kazimieras G ūgis*
VWa viaokftu rtikalut, ftafp krtmtnaUikuom 

taip ir cfviliAkuoat itūmuoM. Dura 
vitoMtu dokamtntM ir popitrat i

Namų Ofisui
IMIS. RaltttdSl

Ant trečių lubų
TaL Drover 1>10

Miesto Oflm? I 
i27 R. Beartea 81 f 

tUl-UOnitySIds- .
T»L Central OU

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietavis Gydytoju ir Chirurgu 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimu 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJU8AS 
Real Estate, Paskolos, 

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

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

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

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”



Panedėlis, Vasario 28, 1921

|xižino esąs bojiegis. Valstijos 
gubernatorius atsisako duoti 
jam pardoiuą ir įsakyti teisti 
jį ui kitus apkaltinimus. Jis 
vos Ištruko nuo nužudymo. Jis 
buvo nuteistas ant mirties, nu
žudymo diena išpradžių -buvo 
atidėta, o ]>askul nuteisimą pa
keista amžinu apkalinimu. Tei
sėjas Griffin sako, kad jei mir
tis butų buvus įkūnyta, tai bu
tų buvus “parodija teisingumo 
ir dėmė ant vykinimo teisingu
mo”. Tie žodžiai lygiai taip 
pat pritinka ir nuteisimui vi
sam amžiui.

“AV neko negalima pada
ryti, kad užbaigus šią parodiją 
ir nuplovus šią dėmę? Mooney 
byla, ir teisingai buvo prily
ginta prie Dreyfus bylos Fran- 
cijoj. Dreyfus buvo neteisin
gai persekiojamas ten, bet gar
bei Francijos šalies, tą pikta
darybę iškėlė į aikštę tokie 
žmonės, kaip Zola * ir Picuart, 
kurie patįs nepasibijojo per
sekiojimo, kad tik įkūnijus tei
singumą. Jokia žmogus, Zolo 
kalibro, nepakįlo apgynimui 
Mooney, nors Frank P. Walsh, 
Bourke Cockam ir Fremont 
Older veikė šioje byloje labai 
prakilniai.

“Bet neramiausiu laiku yra 
tai, kad Jungt. Valstijų žmo
nės, kaip vdenas, ųesukįlo rus-Į; 
tume, kad pareikalavus tam 
žmogui teisingumo. Californi- 
jos .gubernatorius, matomai, 
yra vietiniu valdininku, kuris 
dabar gali veikti šiame dalyke 
ir turi pakilti tokia audra pro
testų visoje šalyje ir ypač jo 
jaties valstijoje, kad priverstų 
jį suprasti jo atsakomybę ir jo 
priedermę”.

Reikalauja Thomas 
Mooney paliuosa- 

vimo.

.....

jų Asociaciją. Internacionalini ’B/'*

Prilyginda-Washington.
mas Mooney bylą prie Dryfu- 
s*o Fra nei joj, Baltimore Sun 
klausia savo redakciniame 
straipsnyje: “Ar nieko nega
lima padaryti, kad užbaigus šią 
parodiją ir nuplovus šią dė
mę?”

Seniausias ir įtekmingiausiaa 
Marylando laikraštis rašo se
kamai:

“Tom Mooney tapo nuteis
tas liudijimais keturių liudi
ninkų. Jais buvo Frank C. Ox- 
man, Mrs. Nellie Edeau ir jos 
duktė Sadies ir John MacDo- 
nald. Jau senai ’ žinoma, kad 
Oxnian, žymiausias tų liudy
tojų jieškojo neteisingų liudy
tojų ir, be abejonės, pats ne
teisingai liudijo. Uudijimai 
abiejų Edeau tapo visiškai dis
kredituoti. O dabar ir MacDo- 
nald prispažino, kad jis 
je neteisingai liudijo.

“Teisėjas Franklin K. 
fin, kuris pirmininkavo 
je, jau senai pasakė, kad vien 
prirodymai apie Oxmaną rei
kalauja, kad Mooney gautų 
naują bylos nagrinėjimą. Ge
neralinis Califomijoa prokuro
ras patvirtino šį rekomendavi
mą. Prezidento Wilsono pa
skirtoji federalinė komisija, po 
nuodugnaus tyrinėjimo, priėjo 
prie tokios išvados. Tų patį 
mano ir genralinis direktorius 
Jungt. Valstijų darbo parupi- 
nimo biurų J. B. Densmore, 
kuris darbo sekretoriaus Wil- 
sono buvo paskirtas specialiniu 
tyrinėtoju. Kelios savaites at
gal poli eis tas Hand, kuris bu
vo nariu bombų biuro, kuris 
surinko prirodymus byloj prieš 
Mooney ir kitus kaltinamus da
lyvavime piktadarybėje žmo
nes, davė naujų prirodymų 
apie suokalbį. Pas jokį pro
taujantį žmogų dabar nebegali 
būti abejonės, kad Mooney ta
po neteisingai nuteistas.

“Tekiau jis randasi dalifor- 
nijos kalėjime, nuteistas viso 
amžiaus apkalinimui. Aukš
čiausias Californijos teismas

bylo-

Grif- 
bylo-

Federuotosios Presos 
darbuotė Europoj.

Unijų Federacijos sekretorius 
Jan Oudegecat rekomendavo, 
kad finansinę paramą Fede- 
ruotąjai Presai Europoj duotų 
Unijų Iternacionalas.

Huysmans paskelbimas yra 
reikšmingas delei to fakto, kai 
trįs mėnesiai atgal jis ir kiti 
unijų judėjimo vadovai piena
vo įkurti tokią įstaigą inter
nacionalinėj skalėj. Konferen
cijoj čia ir Brusselyj buvo pa
brėžta unijų vadovams, kad 
Federuotoji Presą turi būti su
organizuota visai už tų grupių, 
kaip kad ji yra Amerikoj. Tas 
pamatinis principas tapo pri
imtas.

Preliminariai pienai busian
čiai birželyj Amsterdame in
ternacionalinei Federuotosios 
Presos konferencijai jau yra 

I apdirbami. Paskelbimas, kad 
Amerikos Federuotoji Presą 
neužilgo išleis formalį pakvie- 
tiiAą į konferenciją, pagimdė 
didelį unijų vadovų užsiintere- 
savimą.

Aš tikiuos praleisti sekamas 
dvi savaiti Genevoje ir Vienuo
ju. Federuotoji Presą Šveica
rijoje ir Austrijoje bus su
organizuota pasekant organi- 
zavimos budus Amerikoje.

Šaukia transporto dar
bininkų konvencija.

[Iš Federuotosios Presos]

Amsterdam. — Internaciona
lines Transporto Darbininkų 
Federacijos pildomojo komite
to susirinkimas išdirbo progra
mų busiančios internacionali
nės transporto darbininkų kon
vencijos Genevoje, taipjau ir 

konferencijos 
darbininkų ir 
Du svarbiau- 

kokie bus 
konvencijose,LOUIS P. LOCHNER

[F*daruotosios Presos atstovas 
Europoj].

Amsterdam, vas. 10 (kablc-
grama). — Federuotosios Prc-|zacijos transportacijos. 
sos judėjimas gavo didelį pa- 
stumėjimą Holandijoj ir Bel
gijoj. Uarnille I [uysmans pa
skelbus šiandie, kad unijos 

rems jQ ir praplfs jos veiki- 
mą ir šioj Europos dalyj. Be-

jurininkų, dokų 
geležinkeliečių, 
šieji klausimai
svarstyti tose
bus suradimas geriausių būdų 
kovai su militarizmu ir įvyki
ni niui internacionalinės sociali-

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!
r— 1

I Dr. A. R. Blumenthal

pasakė, kad jis neturi galės su- veik kartu atėjo iš Brusselio 
teikti naują bylos nagrinėjimą.1 paskelbimas, kad trįs žymiausi 
Generalinis prokuroras prisi- Belgijos dienraščiai įstos į

BALTIJOS-AMERIKOS UNIJA
42 Broadway, New York City

Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnus

l LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks 

“LITUANIA” KOVO 4 
“ESTONIA” KOVO 16
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 

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

CHICAGO, ILL.

Komitetas nutarė priimti na
rius Airijos Ttransporto Dar
bininkų Unijų -(10,000 narių). 
Šveicarijos Geležinkelių Darbi- 

ninku Unijų (38,000 narių) ir 
Danijos Transporto Darbininkų 
Uniją (3,800 narių). Užgirdo
mas priėmimų Airijos organi
zacijos, Robert Williams nuo 
Anglijos Transporto Darbinin
kų Federacijos pasakė, kad 
Anglijos unistai skaito Airiją 
atskira šalimi ir todėl priėmi
mas Airijos unijos nėra su
laužymas vienybes nacionali
nės organizacijos.

“POLONIA” KOVO 30 
“LITUANIA” BALANDŽIO 13 Paskelbė lokautą.

Kad

Sankrovos 
kaina tik

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrova lėšas, keturiasde
šimta augštos rųšies Victroly, kokius tik gali gaut pirkt vertis iki 
3250^)0, už taip pigiai kaip $85.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.

^ios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuves gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, dideli augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00. 
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainą 
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarautuotą 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 Tapeatry 
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes 
norime turėt daugiau vietos.

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

Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Suminit, Bellwood, Bum-

Liberty Bondsus.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedaliomis nuo 10 iki 4 po pietų

NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambario

_________ 202.3 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės | J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
VVaukegan, III.

GALUTINIS KAIN&MS NUMAŽIN- 
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepal* 
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
38.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.

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

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

S. GORDON,

Kaip j ūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklls
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland Ave^ Chicago, 
kert* 18-tos gatvės; 3-čios lubo*

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

Tėmykitc mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto ild 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 di«n.

st_

T.'Pullman 5481

AKUŠERIU
A. SHBSHO

Tari* patyrimą 
m*torą ligos*; rū
pestingai prilin
do ligone Ir kadi- 
kj laike Ilge*.
10929 S. State Str.' CUeaEa. TU.

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

Telephone Yards 5834 |

Dr. P. 0. Wiegner Į 
JPriėmhno valandos nuo 8 iki H 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, įj 
8325 So. Halsted St„ Chicago. L

tfa.jr.lJ.1,. ■!-!»■" .J... ....... . ■■ JL'Į . .Į.', '.mtu

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Phone! Boulevard 4121.

sankrovos
kaina tik

Akia

Mos vartojam 
pagerintų Oph- 

. thalmemetor. Y-
patinga doma at- 
kreipiama i val

kus. Vai.: ano 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dienų, 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

t-l;
»■'iii

Tel. Varde 8654 
Mrs. A. Michniewicz 
>'__ * AKUIEBKA

' Baigusi Aku- 
ierijoe kolegi-

silvanijes hos- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo, Due

DR. M. HERZMAN
JA RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorijat 1025 W, 
18th St., netoli Fisk St

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

Dienomis! Canal 
8110 arbų 357

Naktimis: Dietini 
950 - Drovai 4186

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St

Telephonai:

klos* ligos* 
motorima Ir 

merginoma.
8118 S. Halsted St., Chicago, UI. 

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

Tel. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS 

Dr. J. Sarpalius 
1424 So. Halsted St

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. 
Nedalioms 10 — 12. 

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Av^ I libM 

Chicago, IHIboIŠ.

Specialistas džiovei 
Moterišką, Vyriška te 

Vaiką Ligą.
OVISO VALANDOS!

Nuo lū iki 12 v. ryto, nu* I 
Ud 5 v. po plot ir nuo 7 Ud 8:81 
vai. vakaro. Nudiltomis na* 
10 vai. ryto iki 1 vai. p* piat 

Telefonas Drezel 2881

Lietavis Dentiataa 
4712 So. Aaklahd Ava. 

arti 47-to« gatvfa

M

Dr. C.Z. Veželis II... . _ ...

DR. YU5KA I
1900 S. Halsted St. Į

TaL Canal 2118
Ofiao valandos: nuo 10 ryto 1M f 

8 vakar*.
Rezidencija: 2811 W. 63rd 84. r 

Tai. Prospect 8466

Telephone Jarde 5889

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago,' Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriikų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų* 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

Tai. Austau 787

DR.MAKYA
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijoa Ir 
vėl tęs savo praktikavimą p* N*.

1208 W. Harriaoa 8L
Valandos: 8—12 kasdien* ir 6 -9" 
vakar* išskiriant nedildieniuk
.............m .. ---------------------

9TeL Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano sp»- \ 

cialis gydymo būdas išgydl jau daug Į j w®l r? 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie V 
buvo nebetekę vilties pasveikti \ i įJ

Tūkstančiai Žmonių nežino, kad jie \ 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai ’ 
nuo kitokios ligos; deltogi ir beilsi- 
gydo. įt'

Kirmėlės ženklai vi
žmonės serganti taja biauria liga pa- X

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė- z
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę /y
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, i
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy- A'y. 
se ūžia, skauda po krutinę. '

Kas tokių simptomų turi, tegul atei- 
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku. AfajTVl

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip >
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai. \

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

Minneapolis, Min. — 
įvedus neunines sąlygas vietos 
drabužių siuvimo industrijoj, 
Minneapolis ir St. Paul ma
žieji kriaučiai, siuvantįs dra
bužius ant užsakymo, sausio 
31 d. paskelbė lokautų prieš 
savo darbininkus ir padarė tar
pusavinę sutartį, kad jie nie
kad neves jokių tarybų su 
Journcymen Tailors’ Union.

Unijos viršininkai sako, kad 
sulig pirmiau padaryta su sam
dytojais sutartimi, samdytojai 
turi vesti tarybas su unija ir 
todėl darbininkai yra pasiren
gę vesti kovą už kolektyvinį 
tarimąsi iki galo, kol ji nebus 
laimėta. s ,

Phone Canal 267

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Deutistae—
8331 S. Halsted St., Chicago, HL 

, Valandos:—

PINIGAI

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

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

Lumber Co., 
Archer and Ashland Avės.

Tel.: Lafayette 3443. .........—

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija

THE BRIDGEPORT ELECTRIC
/ A. BARTKUS, Prea.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892.

Amerikoje

Chicago, III.

Nori daugiau kazokų.

Charleston, W. Va. — Vals
tijos legislaturon c įneštas bi- 
lius, kuris yra kopija Kansas 
įstatymų, uždraudžiančių strei
kus. Darbininkai pasirūpins, 
kad bilius taptų atmestas.

Priedas prie konstabuliatu- 
ros biliaus taipjau tapo įneš
tas. Jis leidžia dvigubai pa
didinti konstabelių skaičių*. 
Priedas susilauks pasipriešini
mo netik iš organizuotųjų dar
bininkų, bet taipjau ir iš pu
sės ūkininkų, nes tapo priro
dyta, kad konstabeliai naudo
jami yra lik kovai su darbinin
kais ir kad valstijai labai bran
giai atseina rėmimas kasyklų 
savininkų jų kovoje su orga
nizuotais darbininkais.

Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

Federalę Paskolų Bendrovę 
666 W. 18-th St., Chicago, 

airi turi sąskaitiškus ryšius su 
sietuvos Bankomis.

Pinigai yra siunčiami paš- 
tonis ir telegramomis, ir išduo
da savo čekius (draftus) ant 
sietuvos bankų.

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federales Paskolų 
bendrovės Draftu formoj, iš

duotus ant Lietuvos bankų; tie 
lankai išmoka pinigus draftą 

savininkui be jokių nu traukų. 
Parduoda laivokortcs ant dvic- 

; y tiesiausių j Lietuivų linijų, 
ant kurių nereikia persėsti. Iš 
Montreal į Eydkunus (netoli 
)rie Kauno), kaina $107.15.

Iš New York į Liepoj ų, kai
na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos

Ameriką.
Skolinama pinigus ant Ame

rikos ir Lietuvos narnų, žemių 
ir ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vąk.

Canal 257 i
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos! 10 iki 12 ryto; 1 Ud 4 po 
piet 6 iki 9 vakare 

■•diliomis nuo 9 Ud 11 ryto, 
1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų į People Tėatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Bosi. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedftl. 10 iki 12 ryto 
Rėš. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

'EXTRA PRANEŠIMAS

Išrasto automatiško malevojimo še
pečio dirbtuve jau atidaryta. Chi-( 
cagos lietuvių inteligentija kviečiama 
pamatyti ir kas norės galės Šerų pa
imti, kol no įkorporuotįa; už savaitės 
laiko bus inkorporuota ir tada galės 
pirkti Šerus tik 'jhuo direktorių. Rei
kalingi gabus agėntai. Duos 
uždarbį.

1029 Blue Island Avė.

gerą

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan St. Chicago 
VALANDOS i Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 iki 8 vakare,

Ta!.: Yards 6666
Drevei 8448

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

Akušeres
3203 So. Halsted Si., Chicago, 

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 
V. v. Nudiltomis 1»-11 ryto.

Telefonas Pullman 816
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
.10891 S. Michigan Av., Roeeland 

Valandos: 9 iki vakarų

Ofiso Tel. McKinlay 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTISTAS 

Mee savo darbų gvarautuojame 
Kalbamo visas Europiškas kalbas. 
3804 S'o. Kedzie Avė., Chicago, UI.

Arti 88-th Street

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytoja* ir Chirargaa 

1«87 W. 51 *t. kam*. Marahfield ay. 
Valandom ild » ryto> nuo 8 

4 ir nuo 7 iki 9 vakara, 
ThL Proapoct 1157

DR. R. WAGNER
Mano specialis gydymas yra

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
a °FJSO VALANDOS: M

Nuo 9 r. iki 2 p. p. jr nuo 7 iki 9 v. 
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704

Gydytojaa ir Chirurgu 
VALANDOS: 9—12 ryto

8803 So. Morgan Street, 
Chicago, HL

Itez. 1189 iBdapendence Blvd. Chicag* 
Telephone Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicag* 
Telephone Dviver 9693 

Valandos: 10—11 ry»o; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dienų-

Telephone Yards 1582

■ DR. J. KULIS
LIETUVISS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' Gydo visokias ligas motorų, vai’ 
I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptie 
pas vyrų ligas,E 3259 So. Halsted St., Chicago.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 

Leavitt St Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iH 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St Phone Lafayette, 498& 
Valandos nuo 10 Ud 12 dienų.

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietavya Gydytojas ir Chirurgą* 
10900 Michigan Avė., Roeelaada.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dienų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare



NAUJIENOS, Chicago, m

Lietuviu Rateliuoser

TOWN OF LAKE

Iš L. L. P. veikimo.

“Draugo” 31 nu m. koks tai 
Bonų Pardavinėtojas rašo, kad 
Naujienų korespondentas Mo
tos Sumiš apšmeižęs L. L. Pa
skolos Komitetą, kuris veikė 
Lietuvių Rymo Katalikų Fede
racijos vardu Town of Likę 
kolonijoj. Sako: “Melas, kad 
katalikų L. L. P. stotis suardė 
bendrąjį komitetą; ji ne tik 
neardė, bet visus kvietė prie 
bendro Lietuvos darba”.

gijų, bet nieko negelbėjo ir 
turėjau apleisti svetainę. Po 
to, praslinkus kuriam laikui, 
išgirdome, kad B. K. Federa
cijos skyrius susikvietęs kelias 
moterėles, įkūrė atskirą pasko
los komitetą, ir tuojau Fede
racijos 
bendrojo 
skirai.

Dabar,
L. P. vajus, tai pasirodė aiš
kiai, kad iš tos didelės jų armi
jos beliko tiek, .kaip iš to di
delio debesio maža lietaus. Ne
beturėdami kou prisidengti, ir 
“Draugas” prisideda, kad ir

nariai rezignavo 
komiteto ir veikė

kada pasiibaigė

• v
1S 

at-

Cornuck, 25 e. Eric st., Biiiic Traukiasi iš Amerikos 
Cudahy, 9 metų amžiaus, su- — - — -
nūs Edwardo I. Cudahy, 1304 
Astor st., Cbarlie Freemitn, 7 
metų amžiaus, sūnūs Cbarlie 
Y. Frceman, 1540. N. Dear- 
born st., ir suims d-ro Arthur 
B. Eilioti, 1307 N. Bichie 
court, 7 metų amžiaus — ser
ga tymais. *

Chicaga yra šlapia.

štai kame jųjų bendrumas 
ir kvietimas: praeitais metais, 
kada įsikūrė bendras L. L. P. 
komitetas, tai ir klerikalai, tie
sa, iš karto buvo sutarę bend
rai veikti, ir į veldybą buvo į- 
ėję: P. Panavas buvo išrinktas 
generaliu raštininku. Baltutis 
iždo globėju ir J. Brazauskas 
pirm, padėjėju. Visi tikėjom, 
kad veiksime bendrai, bet pra
slinkus kelioms dienoms B. K. 
Federacijos skyrius šaukia su
sirinkimą L. L. P. reikalu, ži
nodamas, kad yra pradėtas 
bendras darbas ir kad L. L. P. 
reikalu šaukiamas tas susirin
kimas, nuėjau ir aš. Įėjęs į 
svetainę nustebau išgirdęs vie
tos kunigą šitaip kalbant: — 
Jus, sako, manote, sutardami 
bendrai veikti L. L. P. reika
lu? Ar jus nežinot, kad atsi
buvęs B. K. Federacijos sei
mas Pitsburge pavelijo tiktai 
iki 15 d. vasario (o tada jau 
buvo apie 21 vasario) bendrai 
veikti L. L. P. reikalu. Jeigut 
mes neklausysime seimo nuta
rimų, tai centras išbrauks. Mes, 
girdi, turime parapiją ir daugy
bes draugijų: kodėl mes ne
galim atskirai veikti ir bonus 
pardavinėti? — Kai tiktai ku
nigas pabaigė kalbėti, tuo pa
sigirdo kampe balsas, kad čio
nai, esą, randas ir ne Rymo 
Katalikų Federacijos narių, — 
ir po tų žodžių tuojau mane 
pradėjo varyt per šerengą: 
esi rymo katalikas, ar esi 
deracijos narys?” Nors aš 
kinaus,
parapijos ir bažnytinių drau-

ir sako: “gal Motinos Simus 
pasakysi* už kiek Naujienos 
pardavė bonų?” Aš nekalbė
jau nei apie Draugą nei apie 
Naiųienas, bet apie L. L. P. 
komiteto darbą.

—Motinos Sūnūs.

Nori apsaugoti konstitucijų.

Kiwanis Club of Nortb 
Shore vakar laike savo papras
tos savaitinės puotos, kurioje 
dalyvavo apie trys šimtai na
rių ir visi kaip vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kurioje rei
kalaujama, kad Jungtinių Val
stijų istoriški dokumentai bu
tų laikomi kuodidžiausioj ap
saugoj; kad valdžia speciališ- 
kai įsteigtų tam tikrą spintą, 
kuriniu turi Imti nudėti Juna-

Fedcralis probibicijos direk
torius Cbicagos distrikte Char
les D. Bicherdson nuvažiavęs 
Washingtone valdininkams pa
sakė, kad Chicago yra labai 
šlapia ir, kad šiame distrikte 
probibicijos direktoriaus už
duotis yra sunkiausia pasaulyj. 
Matomai jis tuomi norėjo pa
teisinti save delei tų nemalo
numų, kurių jam čia bešeimi
ninkaujant buvo kilę gana 
daug. Ar jis liks prohibici- 
jos direktorium šiame distrik
te ir ant tolinus, iki šiol dar 
nesužinota.

Darbo Federacijos.
Toronto, Ont.

unijos, kurios priklausė Ame
rikos Darbo Federacijai, pra
deda iš jos trauktis delei neuž- 
siganėdinimo abelna Federaci- 
cijos politika ir ypač siaurai 
patriotiniu Gomperso nusista
tymu internacionaliniuose 
klausimuose. Atsiskirę nuo 
Federacijos jos mano dėties 
prie pažangesnių Anglijos uni
jų-

Kanados elektros darbininkų 
unija nesenai apleidi Ameri
kos Darbo Federaciją ir prisi
dėjo prie Anglijos elektros 
darbininkų unijos, kuri turi 
90,000 narių. Kitos Kanados 
elektros darbininkų unijos ir
gi rengiasi atsiskirti ir prisidė
ti prie Anglijos unijų.

Kanados

L! ■■■■■■■

192 Saulis Jonas
.199 Serpalaitė Amilija
208 Stalininė Ona
210 Stanislovaitis F

211 Stankiaviczia Luonas
219 Svelnis Frank
222 Tamosikenas Rulph M. 

Tamoszunas Rapolos 
Tumpin Antanas 
Tupikaitis Frank 
Varnus Juozapas 
Zapelugas Vincentas 
Zelepugas Felik

224
227
228
232
247
250

Pranešimai

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU moteries, į namų bu- 

davojimo biznį partnerkos, nejaunes- 
nės 40 iki 50 metų amžiaus. Mergi
na, našlė ar gyvanašlė; Kauniškė lie
tuvė ar latvė, laisva nuo visokių prie
tarų, ir kad mokėtų rašyti.

Esu pavienis, ir noriu gauti sau gy
venimo draugę. Arčiau susipažinus, 
gal galėsime sueiti ir į šeimynišką 
gyvenimą. Nėra skirtumo, kur gy
venat. Atsišaukite į Naujienų ofisą 
laišku po No. 203. Ne Chicagos gy
ventojas.

—

Išsprogdino duonkepyklą.

kad priklausau

ar
Fo
rt iš- 
prie

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.
4KM

s

JONAS ČIURLIS
Persiskyrė su šiuo pas viliu. 

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

Bus laidojimas 1 d. Kovo iš 
Šv. Mykolo bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines. Velionis pra
gyveno šioje šalyje 9 metus, pa
liko brolį šioj šalyj, brolį Lon
done ir pusbrolį Joną Laužiką 
Amerikoj. Visus draugus ir pa
žįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Panedėlis, Vasario 28, 1921
NAMAI-žEMe

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

J. PETRAITIS, 
3233 Auburn Avė.
Tel. Yards 5056

tinių Valstijų Konstitucija 
Deklaracija Neprigulmybėt

Pasimirė bevalgydamas 
vakarienę.

ir

Pereitą naktį Benjainin 
Schacheter duonkepyklą, 1412 
N. Maplewood avė., tapo iš
nešta į padanges. Savaitė lai
ko atgal nežinomi piktadariai 
ją buvo bandę išsprogdinti, bet 
jiems nenusisekė. Praeitą gi 
naktį jie savo tikslą atsiekė*. 
Nieko neužmušta, tik visas 
galas namo sugriautas ir pe
čiai sudraskyti. Nuostolių, sa
ko, yra padaryta apie už pen
kiolika tūkstančių dol.

Dar daugiau deportuo
jama.

Ncw York. — 45 vyrai, 4 mo
teris ir viena 12 metų mergaitė 
tapo atgabenti į Ellis Island, 
deportavimui į Rusiją. Depor
tuojamieji daugiauisa paeina 
iš Detroit, Cleveland, Chicago 
ir Pittsburgh ir yra kaltinami 
vedime komunistinės propa-

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

Pirmos D-ro Alseikos prakalbos bus 
North Sidej panedėly, vasario 27, 
bažnytinėj salėj Wabansia ir North 
Avė.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI medinis namas 4 
kambarių, ant dviejų lotų. Arba mai
nysiu ant biznio: groserio arba sa- 
liuno.

MOTERŲ
REIKALINGA moteris apžiūrėjimui 

namų ir pridabojimui 216 metu mer
gaitės. Valgis, kambaris ir 
kčjimas.

Atsišaukite
3018 W. 39th St. 
Ant pirmų lubų

apmo-

REIKIA moteries arba merginos 
prie namų darbo. Alga mėnesiui 
$40.00 prie to kambarys ir 
Atsišaukit po 5 vai. vakare.

J. KINIS, 
1301 So. Morgan St. 

llubos front

valgis, 
t

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

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

Atsišaukite
S. ALEKNA,

911 W. 33rd St., Chicago, 111. 
Tel. Boule *ard 6836

L. PERMAN, 
4056 Keystone Avė., ir Ben Plane

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

3226 Indiana Avė.

PARDAVIMUI kampinis plytų biz- 
niavas namas. Augštas cemento 
skiepas, 5 dideli kambariai: elektra, 
gasas, garo šiluma, vana, telefonas, 
bamė, 4 dideliems automobiliams. 
Gražiai pripildyta groseriu. Parsi
duoda už prieinamą kainą. Atsišau
kite į krautuvę.

3601 So. Lowe Avė.

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

arkliai, vištų, 4 kambarių stuba, bar- 
nė 12 gyvulių — $4/100. Pirmas mo
kestis $2,000.

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

J. F. RADŽIUS, 
668 W. 18th St.

Mrs. Augusta Degenhardt, 
67 metų amžiaus, 2019 Fre- 
mond st., vakar bevalgydama 
vakarienę staiga išvirto iš 
kėdės ir mirė. Atrodo, kad tai 
butų širdies liga, bet jos 
myna tvirtina, kad ji jos 
turėjus.

Motorcyklius užmušo žmogų.

Pasidavė daktaras.

šei- 
ne-

Floyd llayes, 
avė 
rence ir Linder gatvių tapo

4749 Linder 
vakar ant kertes Law-

užmuštas. Jo automo- 
susirėmė su motorcyk- 

kuriame važiavo Henry

Federaliai valdžios agentai 
per porą praeitą savaičių j ieš
kojo dro Eldorado W. Scott, 
552 E. 63rd st., ir niekur ne
begalėjo surasti. Vakar gi dak
taras pats atėjo Federalinin 
triobėsin, maršalo Smith ofi- 
san ir pasidavė. Jis yra kalti
namas už rašinėjimą munšai- 
no receptų. Kaucijos už jį pa
reikalauta $25,000; teismas

bilus 
lin, 
Mueller, 6249 Gunnison st. Pa
starasis taipjau yra mirtinai 
sužeistas. Sako, kad jo gy
vastis yra pavojuje.

Nušavė ex-policistą.

Timothy Mulvihill, ex-poli- 
cistas, kuris nesenai tapo iš
mestas iš policijos departa
mento, vakar naktį Bohiinian 
smuklėje, 1722 Loomis st., ta
po nušautas. Jam galvoje bu
vo suvarytos dvi kulipkos. Žu- 
deikos pabėgo.

Išteisino motormaną

Vasario vienuoliktą dieną 
Harrison Street gatvekaris už- 
mušo policijos leitenantą Ja
mes I. Stanton. Vakar gi koro- 
nierių jury išnešė nusprendį, 
kad tai buvo neišvengtina ne
laimė ir liepė paleisti iš kalė
jimo motormaną Patrick Lo- 
nergan, 3805 Arthington st

Skelbia geležinkeliečių 
Streiką.

Karbunkulą užmušo moterį.

Vakar buvo paskelbta, kad 
mieste apsireiškė netikėtina li
ga, karbunkulą, kurios pirma 
auka yra Mrs. Sophie Ficher, 
3200 S. Wall st. Karbunkulą 
yra galvijų liga, kuria tankiai 
pietinės Amerikos kraštuose 
galvijai serga ir dvesia. Mrs. 
Ficher dirbo Armouro sker
dyklose. Manoma, kad ji buvo 
užsikrėtus ta netikėtina liga 
nuo gyvulių.

Tymai.

Vakar vietos anglų laikraš- 
I čia i paskelbė, kad tymai už
gulė turtingųjų žmonių vai
kus. Bobie McCormick, 6 me- i

I tų amžiaus, sūnūs Roberto Mc-

PRANEŠU knygynams ir knygų perkupčiams, kad jau 
išėjo iš spaudos naujas teatrališkas veikalas 3 aktų tragiš
ka drama “Pavogtas Kūdikis”, veikalas yra labai gražus ir 
nesunkus sulošti. Parašė Kalnų duktė. Rekalaukite šiuom 
adresu. ‘ ■’ ? <T *1

M. DUNDULIENĖ,
1258 North Wood Street, Chicago, UI.

P. S. Taipgi čia galima gauti melo-dramą “Graži Mageliona” 
Ir tragediją “Kunigas Machokas”.

m. mergaitė yra Valentina Bu- 
koveokaitė, kuri buvo suimta 
dalinant lapelius, skelbenčius 
komunistų susirinkimą.

Didžiuma deportuojamųjų 
buvo paleisti už kauciją ir iš
buvo ant laisvės daugiau kaip 
metus laiko. Jiems visiems 
duota mažiau kaip viena diena 
laiko prisirengti išvažiavimui 
ir todėl jie net nesuspėjo ap
sirūpinti reikalingais kelionėj 
juromis šiltesniais drabužius. 
Gynimo komitetas deda pastan
gų juos visus aprūpinti rei
kiamais drabužiais.

MIKAS PETRAUSKAS. 
JAU BOSTONE.

Paviešėjęs Lietuvoje, pabu
vęs tūlą laiką Londone (nors 
ne iš savo noro), kompazito- 
rius Mikas Petrauskas jau 
grįžo į Bostoną, kur jis 
pastoviai apsigyvenęs savo 
nomuosc 
imtose.

Bostone 
mes Miko
kuriose dalyvausią lietuviai ir 
amerikonai.

M. Petrauskas siunčia savo 
draugams chicagiečiams labų

bostoniečiams

su
yra

na-

yra rengiamos iškil- 
Petrausko sutikimui,

Nepristatyti laiškai

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

— Ch. Liet. Tarybos Valdyba.

Susivienijimo Am. Liet. Kareivių 7 
kuopa laikis mėnesinį susirinkimą 
utarninke, kovo 1 d. bažnytinėj svet. 
2323 W. 28rd Place. Pradžia 7:30 
vai. vak. Malonėkite atsilankyti visi 
nariai, nes turėsim labai svarbių rei
kalų aptarti. — J. Paskačimas, Rašt.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
lyj, vasario 28 d. “Naujienų” name. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi nariai 
Centr. Kom. malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.

— J. J. Čeponis, Sekr.

Bridgeporto Lietuviams pranešimas. 
— Mums pasisekė parūpinti vietos lie
tuviams labai gerą namą, kuriame yra 
net kelios salės, labai švarios ir jo
kios pakraipos nekontroliuojamos, tik 
patarnauja lygiai lietuviams. Tie na
mai tai Raymondo čapelė, 816 W. 31- 
ma gatvė. Dabartiniu laiku čia, be 
prakalbų, paskaitų, krutamųjų paveik
slų tapo dar atidaryta Lietuvių Mo
kykla: kasdiena nuo 9 iki 11:30 ryto 
Vaikų Darželis (Kindergarten), suba- 
tomis nuo 2 iki 4 po pietų Amatų Mo
kykla, kur mergaites moko siūti, kirp
ti ir kitokių darbų. Jau 65 mergai
tės lankosi, po priežiūra 7 gerų mo
kytojų. Nedėldieniais nuo 2 iki 4 po 
po pietų esti dainos ir šokiai, p-lei V. 
Bigeliutei vedant. — J. Vaitulis.

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

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas prie W. 5|os gatves. Pikas 
skiepas; 2 flatai ir krautuvė su 4 kam 
barių pagyvenimu, maudynė, elektros 
Šviesa, kietmedžio grindys ir apvadai, 
i šsi rėpdavo j a dabar už $924.00; pe
čiaus šiluma; kaina $7,000. Atplau
kite pirm pietų arba po 5 vai. vak.

5532 So. Carpenter St. 
1-mas floras.

PERCIVAL B. PALMER
367 W. Adams St.

RAKANDAI
Reikalaujantiems geriausia proga 

Parsiduoda 5 kambarių rakandai ža
bai pigiai, ten pat galima apsigyven
ti. Stuba puiki, elektros šviesa, va
nos, gasas. Pardavimo priežastie:— 
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.
921 W. 8ord Place.

KAM JIEŠKOTI KAMBARIŲ jei
gu galima nusipirkti puikų medinį na 
mą už žemą kainą. 5-kių kamhąjių, 
elektra, gesas vanos. Vienas lotas dar 
žui. Galima laikvti karves, kiaules, 
vištas, žąsis ir kitokius paukščius. 
Yra didelis garadžius dėl 2-ių auto
mobilių, tvartas dėl karvės. Randasi 
arti Šv. Kazimiero klioštoriaas. Atfi 

'šaukite tiesiog pas savininką. Vieton 
krauti pelnus agentams gerians pirkt 
pas savininką gausit daug piginus, 
nes turi išvažiuoti į Lietuvą, turi būt 
greitai parduotas.

PETRAS KIRILAS, 
6821 So. Rockwell St.

MOKYKLOS

[Iš Federuotosios Presos]
Mexico City, vas. 22. — Ge

neralinis Meksikos geležinkelių 
darbininkų streikas tapo pa
skelbtas. Streikas turi prasi
dėti surėdo j. Meksikos Darbo 
Federacija skaito, kad tai yra 
išbandymas prezidento Obrego- 
no ištikimumo darbininkų klu
sni.

Didžiuma Federacijos vado
vų tiki, kad Obregonas, kuris 
šiandie sugrįžo iš Vera Cruz, 
išpildys svarbiausį darbininkų 
reikalavimą — pripažinti uniją, 
ar kad neprileidus streiko, ar 
kad jį greitai sėkmingai už
baigus.

Kadangi darbininkai šiuo su- 
paraližavimu geležinkelių trans 
portacijos daro nacionalinę de
monstraciją savo solidarumo,

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

6 Bagdon Johan 
9 Balčiun Petrui 

Budrius Cly 
Butrimas Mikol 
Charaitis Johan 
Cicėnas Ikonas 
Dausinui J. S. Pranui 
Dursa Petras 
Edimteniai Vladui 
Eidimtui Stefanijai 
Godeliauskienė Petronėlė 
Gricaitė Emilija 
Incura Joe 
Jankauskis Chasis 
Jokubonis Hayman 
Jenuskaitė Jo.

78 Joteika Uršulė 
86 
87 
88 
89 
91 
92

Bridgcportas.—Susivienijimas drau
gijų administracijų ir delegatų Brid- 
geporto kolonijos laikys savo mėne
sinį susirinkimą 28 vasario, 7:30 vai. 
vak. Mildos didžiojoj svetainėj. Ku
rios draugijos bei kliubai nėra dar 
prisidėję prie statymi svetainės, mel
džiam prisidėti. Žemė jau nupi.'kr.a. 
Draugijų bei Kliubų raštininkai mel
džiam: paduoti vardus pavardes ir 

adresus savo draugijos administraci
jos Susivienijimo nut. raštininkui: 
Frank Bakutis, 2603 W. 69 st; Phone 
Prospect 1886.

West Side. — T. M. D. 28 Kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks panedė- 
ly, vasario 28, 7:30 v. v., Meklažio 
salėj. Visi nariai malonėsite susi

rinkti, yra svarbių reikalų. Atsiva
dinkit ir savo draugų.— Valdyba.

pinimas delei žinojimo, kad 
svetimų šalių interesai greitai 
pasinaudotų ilgu ir smarkiu 
streiku, kad tuo pateisinus sa
vo karinę intervenciją Meksi
koje.

t

Mokytojai rengiasi streikam
[Iš Federuotosios Presos]

_ . — Vakari-
Kanados organizuotieji

pasirengę pa-

Edmonton, Alb.
nes
mokytojai yra
skelbti generalinį streiką, jei 
bus dedama pastangų užpildy
ti vietas 75 streikuojančiųjų 
už augštesnę algą mokytojų 
Westministcr, B. C. Tos mies
to švietimo taryba jau sutin
kanti taikintis su 
čiais mokytojais 
keliu.

streikuojan- 
arbitracijos

24
26
31
36
40
42
43
44
56
59
70
72
75
76

Kariniauskis Stanley 
Karinauskienė Antonina 
Kasparas Vincentas 
Kasper Villim 
Katauskienė Mar. 
Kauskis Ant.

112 Kwiader Ignacy 
116 Scirmunt S.
118 Leiknuska Monika 

Lukasiewicz Jozef 2 
Lukaszevicius Juozas 
Lukosevice Petras 
Madekszo Peter 
Martinca P. 
Medenis Pit. 
Mikolaitis Jurgis 
Milašius Adanas 
Milinauskis Aleksandra 
Motiejonas Mikolas 
Nameikis B. 
Naumony Julius 
Navickienė Paulina 
Pavilaitis Jai. 
Petiulis Karį. 
Petraitis Veronika 
Petrukowiczu Jakium

125
126
127
128
133
137
141
142
143
146
148
149
150
159
162
163
164
174 Privaru Jakub.
178 Ragaiciui Juozui
179 Reiwietis Augustin
188 Rutkauskis Paul

Paj ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU brolio Leono Juclaus, 
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. Lime St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU giminaičio Augusto 
Večkio pareina iš Vilniaus rėd. Mak
simų kaimo; pirmiaus gyveno Law- 
rence, Mass. Dabar nežinau kur. Ma
lonėsit atsišaukti ant šio adreso:

ANTANAS ČEPLIKAS,
3821 Adams St., Gary, Ind.

PAJIEŠKAU lietuvaitės merginos 
apsivedimui. Esmu 29 m. amžiaus, o 
pėdų 616 colių augščio, sveria 160 
svarų. Tik no esu turtingu; dirbu 
kasyklose ir esu geras darbininkas. 
Paeinu Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Vabalninku par., Žilių kaimo. Aresus:

JOHN ZALAGA, 
Box 27, Dietz, Wyo.

PAJIEŠKAU savo draugo O. Pa 
lubinskio ir kitų pažįstamų ir kaimy
nų paeinančhi iš Laukggalio kaimo, 
Lidovčnų parapijos, Raseinių pavieto, 
Kauno rėd., esu išbuvęs Amerikoj 
apie 25 metus. Malonėkite atsišaukti.

JONAS MOSTEIKIS, t 
901 No. Ashland Avė., Chicago, II).

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.
RAKANDŲ BARGENAS

Pirma negu pirksit rakandus, atei
kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras ma- 
hagony fonografas, su dviem spren- 
žinom, grajija visokius rekordus, pil
nai gvarantuotas, parsiduoda tik už 
$55 su rekordais ir deimantine adata. 
Rašomasis stalelis $25. Taipgi gražus 
pianas. Vėliausios mados parlor 
Gruntinės) setas. Valgomojo kam
bario setas, miegamojo (bedroom) 
setas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prieinamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

RAKANDAI 4 kambarių ant par
davimo. Atiduosiu pigiai visus sy
kių arba atskirai. Galima matyti kas
diena iki 12 vai. ir vakarais nuo 6 iki 
9 vai.

Kreipkitės
4333 So. California Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas su barais 

ir biliardiniais stalais, labai geroj vie
toj, lietuvių ir lenkų ir kitų tautų ap
gyvento]. Biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.

1372 Grant St. 
Gary, Indiana.

PARSIDUODA grosemė 
bučemė. Kreipkitės

1640 So. Jefferson St.

ir

NORIU PIRKTI Cash Registerj, 
kuris muša nuo vieno cento. Kas 
tokį turite parduoti, atsišaukite į bu- 
čemę. I

1919 So. Halsted St.
Tel.: Canal 3605

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

Atsišaukit,
948 W. 31st Place.

PARSIDUODA barbernė su 4 krės
lais, lietuvių ir rusų apgyvento) vie
toj; biznis išdirbtas per 15 metų. Sa
vininkas turi išvažiuot į Rusiją grei
tai.

602 W. 14 St., Chicago III.

MA5TER 
5Y5TEM

Vyru ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing

Musų sistema ir mokymo budu jąa 
trumpu laiku išmoksiu viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašina# 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasiMu- 
rCti ir pasikalbiti dėl sąlygą.

PaUrns daromos sulig mieroa, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kuries 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lobą.

VALENTINE DRESMAKIN1 
COLLEGES

8205 S. Halated, 2407 W. Madisoą, 
1850 N. Welh St.

137 Mokyklos Jsngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną tirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokijimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa*

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviBroa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typ«writing, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstiją istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi
kais ekonomijos pllletystis, dallia- 
rašystis ir tt.

Mokinimo valandos i nae 9 ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 8 
Iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTID ST CA*aBL.1

BUK NURSE.
Užbaigę mokslą nursSs gauna $50 

į savaitę. Mid West Hospital, 1940 
Park Avė., Chicago, III. siūlo 2-jų me
tų kursą, uniformą, valgis, kamba- 
ris, skalbiniai ir išlaidoms pinigai su
teikiama.

MID WEST HOSPITAL, 
1940 Park Avė., Chicago, !?!.

m


