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Patraukė tieson Burlesoną
Maištai Rusijoje jau nugniaužti
įėjus į galę
pastarieji tegul
nebesitiki
by kokių atmainų
tuose reikalavimuose,
kurie
Didelės revoliucinės demonst* jiems buvo įteikti Paryžiuje.
Savo ultimatumą
Vokiečių
racijos Varšuvoj ir kituose
delegacijai,
užsienio reikalų
Lenkijos centruose.
ministerio Simons vadovauja
BERLINAS, kovo 3. — Ne mai, talkininkai įteikė per Ang
žiūrint
visų Lenkų valdžios lų premjerą Lloyd George.
pastangų neleisti įvykti visuo
Anglų premjeras smerkia
tinam darbininkų streikui, toks
Vokiečių pasiūlymą.
streikas prasidėjo ir visu smar
Anglų
premjeras
Lloyd
kumu plečiasi po visą šalį.
Varšuvoj visas viešasis gy George pareiškė, kad Vokiečių
venimas sustojo.
Laikraščių kontr^pasiulymai buvę tik pa
tik vienas “Kurjer Warszaws- sityčiojimas.
“Pono Simons pareiškimas
ki” teišeina. Tasai laikraštis
niekas daugiau,
kaip
vra valdžios nuomonės reiškė buvo
jas;
jis sako, kad streikas Vcrsailles’o taikos sutarties at Patraukė tieson Bur
Lloyd
lesoną.
imąs visai revoliucinį charak metimas“ — pareiškė
George. “Talkininkų pasiūly
terį.
Dėlei streiko sustojo visa mai, kiek tatai galima, buvo New Yorko socialistų laikraštis
metalo
industrija Krokavoj, įmanomi. Gi Vokiečių kontr- reikalauja penkių šimtų tūk
verpimo
ir audimo pramonė pasiulymai yra tik pasityčio stančių dolerių atlyginimo.
Lodzėj ir visos kitos pramo jimas iš pačios taikos. Talki
WASHINGTON, kovo 3.—
ninkai jau yra galutinai nusta
nės įvairiuose centruose.
apskrities
korte
Varšuvoj įvyko milžiniškos tę Vokietijos atsakomybę už Columbia
revoliucinės
demonstracijos, didįjį karą ir todėl su ja el šiandie tapo užvesta byla prieš
atkreiptos ypatingai prieš Len giasi kaip jau yra nuspręsta.“ generalinį Jungtinių Valstijų
Savo kalbos metu
Lloyd pašto viršininką, Albert Sydkų Seimą. Žmonėse apsireiš
kad talki ney Burlesoną.
Bylą Užvedė
kia didelis revoliucinio ūpo pa George pareiškė,
ninkai neturį tikslo slėgti Vo New Yorko socialistų dienraš
kilimas.
“Kurjer Warszawski,“
ra kiečius. Vis dėlto, jie turi pri tis, New York Gali. įžeidėjai
šydamas apie tą visuotinį Len siimti tam tikrą atsakomybę reikalauja penkių šimtų tūk
kų darbininkų
streiką sako, už karą ir savo pareigas atlikti stančių dolerių atlyginimo už
jų dienraščiui padarytus nuos
kad streikas esąs iššauktas ra- tinkamai.
tolius. Tų nuostolių jie turėjo
dikalinių gaivalų sulig įsaky
“Vokietijos žmonės yra pa
mu iš Maskvos; streiko tiks linkę manyti, kad talkininkų delei to, kad pašto viršininkas
las esąs uždegti
revoliuciją reikalavimai dsą nepakenčia New York Call’ui buvo atė

Visuotinis streikas
Lenkuose.

t

esamąją

mi,

turintys

tikslo

pavergti

valdžią ir įkurti Lenkuose so juos.
Mes tečiaus skaitome
vietų respubliką.
juos esant laisvais žmonėmis.
Mos sakome,
kad pasiturinti
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., March 4, 1921 Vokietija yra būtina šių dienų
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 civilizacijai sąlyga ir todėl ne
• bei vergiamą
“Pasirašykite!” — sako pasitenkinusią
Vokietiją skaitome dideliu pa
talkininkai.
vojumi ir našta visai Europos
civilizacijai.“
Talkininkai sako, kad bėgiu
Atsakydamas talkininkams
keturių dienų Vokiečiai turį
priimti jų reikalavimus; jei ne p. Simons pareiškė:
—užimsią Ruhr klonį; Lloyd
“Talkininkų pasiūlymus Vo
George grūmoja.
kiečių delegacija peržiuręs ir
LONDONAS, kovo 3.— šian savo atsakymą duos pirm nu
die oficiahniai pareikšta, kad žymėtojo laiko.
talkininkų valstybes įteikusios
“Anglų premjeras, vis dėlto,
ultimatumą Vokietijai, reika klaidingai prisistato Vokieti
laujant, kad iki sekamo pane- jos tikslus. Aš nelinkęs many
dėlio, prieš pietus, butų priim ti, kad butų by kokios priežas
ta jų pasiūlymai kontribucijos ties, pravesti gyvenimai! mums
išmokėjimo klausimu.
pagrūmotąsias baudas.“
Tuo pačiu kartu
Vokiečių
Visų veidai buvę rimti.
delegacija pranešė, kad savo
atsakymą
ji duos dar prieš
Kada vyriausios talkininkų
panedėlį.
tarybos nariai, jų ekspertai ir
Jeigu įvyktų taip, kad ulti militariniai padėjėjai važiavo
matume nužymėtasai
laikas į St. James palocių, pro susi
užsibaigtų,
o Vokiečiai savo grūdusias minias žmonių, jų
atsakymo nebūtų davę, tuo veiduose buvo matyt didelio
met
talkininkai užims kelis rimtumo žymių. Nuo premjero
svarbius Vokietijos
industri Lloyd George’o
veido buvo
nius miestus,
jų tarpe Ruhr pranykusi įprastoji jam šypsą,
sryties kuro sandėlius.
Beto, o
premjeras Briand kažko
kalbamoji pabauda
talkinin klaikiai stcbeilijosi niinion. Tik
kams leidžia uždėti tam tikru maršalas Foch šypsojosi kuo
mokesnių ir įsteigti muitinių met jam tekdavo
atsakyti į
visu Reino upės pakraščiu.
m i Ii tarinius sveikinimus.
Talkininkai taipjau pranešė
Važiuojant Vokiečių delega
Vokiečiams, kad ultimatumui
cijai viešpatavo grabinė tyla.
Dr. Simons
buvo išbalęs ir,
matyt, susirūpinęs. įeinant pro
SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U didžiulius vartus kaikurie jo
Kauno. Kiekvienas darbininkas delegacijos nariai betgi nusi
privalėtų jį perskaityti. Num. šypsojo.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
Tenka pažymėti, kad šitas
88, 84 ir 85. Kaina 5 centai.
tarybos susirinkimas buvo vie
Gaunamas Naujienų ofise.
nas iš didžiausiiųjų.
N

Costa Rica verbuoja
kariuomenę.

(tęsinys rytoj)

“Pasirašykite” — sako talkininkai

nuversti

_

Prošepano Džiaugsmas ir...

Visuotinis streikas Lenkuose

Lenkuose,

under the Act of March 3, 1870.
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Kaina 3c__________

VOL, VIII.

męs antros klesos teises, ir tik

teismo spiriamas
vėliau jas
turėjo grąžinti. Dienraščio lei
dėjai toliau sako, kad visa tai
generalinis
pašto viršininkas
padaręs ne tuo tikslu, kad iš
laikyti esamuosius įstatymus,
bet norėdamas
pakenkti pa
čiam dienraščio bizniui — pas
maugti socialistų laikraštį.
(Burleson šiandie pasitrau
kia nuo savo vielos. Jo vietą
dabar užims kitas, republikonų partijos žmogus, kurį pa
siskyrė Hardingas).

vietų
valdininkai ir vėl esą
neapriboti viešpačiai.
Kronštadto jurininkai buvę
nei tralus: jie nerėmę nei darbi
ninkų neigi pačios valdžios.

Prisipažįsta apie kaimiečių
sukilimus.
Tos pačios žinios dar pažy
mi, jogei sovietų valdžia ne
pajėgusi paslėptji fakto apie
kontrrevoliucinį judėjimą, ku
ris išsiplėtojo po visą šalį. Gi
nepa jiras tosios komisijos pir
mininkas Kalenin taipjau bu
vęs priverstas prisipažinti apie
įvairiose vietose kilusius kai
miečių maištus.

Generalinis streikas
Arg-entinoje.

Valdžia smaugianti profesines
sąjungas.

BUENOS AIRES, kovo 3.—
Cordoba provincijoje paskelb
ta generalinis streikas.
Tai
protesto streikas prieš tos pro
vincijos valdžią,
kuri ėmusi
smaugti profesines darbininkų
sąjungas. Streiko laižymui ke
tinama naudoti kariuomenę.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., March 4, 1921
True translation filed with the post- as reąuired by the act of Oct 6, 1917
master at Chicago, III., March 4, 1921
Konfiskavo auksą.
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Sukilimai Petrograde ir HONOLULU, kovo 3. — Iš
Maskvoj užgniaužti. Japonijos sostinės Tokio gau
Pranešama, kad sovietų ka
riuomenė numalšinus sukilė
lius; kaimiečių sukilimai, vis
dėlto, plėtojasi.
LONDONAS, kovo 3.— Už
sienio reikalų ministerio padė
jėjas,
Cecil B. Harmsworth,
šiandie atstovų bute pareiškė,
kad vėliausiomis žiniomis, ku
rių gavo valdžia, kaip išrodo,
Rusijos sovietų valdžios ka
riuomenė jau yra užgniaužusi
kilusius Petrograde ir Maskvoj
maištus.
Pranešimų apie kilusius to
je valstybėje sumišimus, apie
ką jau minėjo vietos spauda,
esą gauta ir Balkanų valstybė
se.
I

Petrograde jau ramu.

STOCKHOLM,
kovo 3. —
Paskutinėmis žiniomis, kurių
čia gauta iš Finlendijos sosti
nės Hekingforso,
sukilimas
Petrograde, pagalios, po dide
lio mūšio, tapo užgniaužtas.
Mieste dabar ir vėl ramu. So

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
No. 51

Wilsonas užsiimsiąs
advokatūra.

Norinti atkirsti Panamos ka Pasitraukęs nuo vietos prezi
riuomenę, esančią Coto sryty; dentas atidarysiąs savo ofisą
Washingtone ir New Yorke.
gal bus Įvelta ir Jungtinės
Valstijos.
WASHLNGTON, kovo 3. —
PANAMA, kovo 3. — Pana Prezidentas Wilsonas šiandie
mos valdžia gavo žinių, kpd formaliniai pareiškė, jogei pa
Costa Rica respublikos
val sitraukęs nuo savo vietos —
džia skubotai verbuojanti sa prezidento vietos — jisai ir vėl
Jisai,
vo kariuomenę ir siunčianti ją užsiimsiąs advokatūra.
į Coto srytį, delei kurios da kartu su dabartiniu valstybes
bar eina tarp tų dviejų respub sekretorium, Brainbridge Colby, kuris ryto taipjau
pasit
likų ginčas.
Pranešama, kad Punta Are rauks nuo vietos, atidarysiąs
pačiame
noj dabar eina nepaprastas ju du ofisu — vieną
kitą — New
dėjimas.
Tenai į vieną laivą Washingtone,
kraunama amunicija ir sodi Yorke.
Profesija Wilsonas yra ad
nama kariuomenė,
kuri bus
pasiųsta . į kalbamąją
srytį. vokatas, bet advokatavo jisai
Spėjama, kad Costa Rica val labai mažai. Daug ilgesnį lai
jis buvo
dininkai
turį tikslo išsodinti ką, nei advokatas,
kaipo profesorius.
savo kariuomenę
rytiniame žinomas
Burica
apskrities šone, prie Apie Wilsoną advokatą todėl
Ramiojo vandenyno, kuri prik iki šiol veik nieks nei nežino
lauso Panamai. Jeigu šitaip bu jo.
tų padaryta, tai Panamos ka
riuomenė atsidurtų
dideliam
Areštai Clevelande.
pavojuj, nes ji tuomet butų
atkirsta nuo savo bazės ir jei Justicijos departamento agen
gu greitu laiku nebūtų atsiųsta tai areštavo aštuonis “anar
chistus,“ kurie gal busią
reikiamų sustiprinimų, gali pa
deportuoti.
True translation filed with the post- tekti nelaisvėn.
master at Chicago, III., March 4, 1921
CLEVELAND, kovo 3. —
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Padėtis, kaip išrodo, yra la
Justicijos departamento agen
Vokiečiu ministerija bai rimta. Kad kokios, į kilu tai, vietos Loyal American ly
sį tarp tų dviejų
respublikų
laiko posėdi.
ginčą gal bus įveltos ir Jung gos viršininkų nurodomi, utarčia areštavo aš
tinės Valstijos. Mat, per Pa ninko naktį
Tariasi delei kontribucijos
namos teritoriją eina Panamos tuonis žmones, kurie yra įta
klausimo.
kanalas ir todėl tarp Panamos riami kaipo anarchistai, besi
ir Jungtinių Valstijų yra pada- kėsinę nužudyti “daugelį vie
BERLINAS, kovo 2 (suvė | ryta tam tikra sutartis. Todėl, tos piliečių,“ išdinamituoti di
linta) — šiandie po pietų mi- galimas daiktas, kad Jugtinių desniuosius triobėsius ir šiaip
nisterių kabinetas laikė posėdį. : Valstijų valdžia bus priversta įvarių prievartos darbų atlikti.
Tikslas yra
toks: apsvarstyti stoti savo talkininkės
pusėn.
Visi tie “anarchistai“ areš
oficialijiiųs ir privačius pranę- <Tuo labiau,
kad toji srytis, tuota ir bus kaltinama pasire
šimus, kurių pasiuntė užsienio kur Costa Rica planuoja išso
reikalų ministeris Dr. Simons dinti savo kariuomenę. 1914 miant taip vadinamuoju špio
po to, kai užbaigė
seredoje metais tapo pavesta Panamos nažo įstatymu. O tai reiškią,
laikytasai su talkininkai kon respublikai, o todėl savo ka kad jie gal busią deportuoti.
Areštuotųjų
“anarchistų“
ferencijos posėdis.
riuomenę tenai sodinti Costa
Pilnas tekstas užsienio rei Rico valdžia neturinti teisės. vardus telegrafo agentija ne
kalų ministerio kalbos kol kas
mini.
viešai dar nepaskelbtas. Vaka

rines laidos laikraščiai paduo
da tik kai kurias ištraukas, ku Nori pasitraukti iš unijŲ
Internacionalo.
rios tečiaus yra truputį prieš
taraujančios viena kitai. Iš tų
WASIįiINGTON, kovo 2. —
ištraukų todėl negalima pada
lyti tikro sprendimo apie tai, Gali būt, kad Amerikos Darbo
kaip Simons aiškino Vokieti Federacija neužilgio pasitrauks
iš profesinių sąjungų (unijų)
jos kontr-pasiulymus.
Internacionalo, kurio kvatiera
Reichstage taipjau vedama randasi Europoj.
šiandie čia
diskusijos.
sužinota,
kad tuo klausimu
Šiandie, reichstagui svarstant Federacijos valdyba — pildopašto ir telegrafo
biudžetą masai komitetas — neužilgio
didžiumos frakcijų vadai laikė laikys nepaprastą posėdį.
partines konferencijas,
kur
Labiausia tuo Internaciona
svarstyta galimybės,
kokių lu yra nepatenkintas pats Fe
gali duoti iširimas londoniš- deracijos prezidentas
Šamas
kės konferencijos.
Atidarant Gompersas. Jis ir kiti jo vien
reichstago sesiją jo pirminin minčiai sako, kad jisai
yra
kas Loebe pareiškė, jogei val “perdaug radikalingas.“
džia tuo tarpu
dar neesanti
prisirengus duoti pareiškimą
sąryšy su londoniške konferen
cija. Beto, ir partijų vadai at
sisakė ką nors kalbėti, kol tal
kininkai neduos atsakymo į
Dr. Simons pasiūlymus.
I

ta spedalinė žinia, kad bolševistinė Čitos valdžia paskelbu
si prokliamaciją, kuria įsako
ma konfiskuoti-atimti
nuo
gyventojų visokius ausko ir si
dabro įnagius.
Nė vienam
gyventojui ne
leidžiama laikytis daugiau kaip
Streikas Vengrijoje
dvidešimts penkis rublius. 'Val
džios patvarkymui
pravesti, Budelio Horthy’o kabinetui gal
sako, naudojama armija. Kone . teksią pasitraukti; Budapešte
visos krautuvės Čitoje esan neišeinąs nei vienas laikraštis.
čios uždarytos.
LONDONAS, kovo 3.— šian
die čia gauta iš Vengrijos sos
PINIGŲ KURSAS.
tinės . Budapešto žinių, kurios
sako, kad diktatoriaus Hor
Vakar, Kovo 8 d., užsienio pini thy’o ministerių kabinetui gal
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai teksią pasitraukti nuo vietos.
toma Amerikos pingais šiaip:
! Artymiausioji visa to priežas
Anglijos 1 svaras ............... $3.89 tis esanti ta, kad visoj šaly ki
Austrijos 100 kronų ........... $0.28 lę didelių streikų, kuriuos se
Belgijos 100 frankų už............ $7.60
Danijos 100 kronų................. $17.73 kė dar didesnis gyventojų neri
Finų 100 markių................... $2.95 mavimas ir dagi riaušės.
Francijos 100 frankų ........... $7.19
Vengrų valdžia šimtais areš
Italijos 100 lirų ................... $8.67
Lietuvos 100 auksinų............. $1.65 tuojanti žymesniuosius darbi
Lenkų 100 markių ........... $012% ninkų vadus ir pačius streiki
Norvegų 100 kronų
$16.67
Olandų 100 guldenų ........... $34.12 ninkus.
šveicarų 100 frankų ........ $16.67
Delei streiko Budapešte neber
švedų 100 kronų ............... $22.30
Vokiečių 100 markių
$1.65 pasirodo nei vienas laikraštis.

Geležinkeliečiai nepa
tenkinti.
Pradedama kalbėti apie streiką

CHICAGO, kovo 3.— Gele
žinkeliečiai reiškia didelio nepasi tenk i ni mo.
Geležinkelių
kompanijos pasiryžo sumažin
ti jiems algas. Bet ir iki šiol
geležinkeliečių algos buvo uba
giškos. Dabar, sumažinus ge
ležinkeliečių algas, jų padėtis
pasidarys dar blogesnė.
Jeigu
kompanijos norės
pravesti savo užmanymą, gali
kilti geležinkeliečių streikas.
______________ i____________
SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO

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

Petnyčia, Rovo 4 3., 1921
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Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.
Meksikos geležinkeliu
darbininku streikas.
Valdžia atsisako pripažinti
uniją tik dalies darbinin
ką. Betgi tikimasi
susitaikimo.
PAUL HANNA
[Federuotosios Preaos Telegrama]

Mexico City, vas. 27. — Ru
stus politinis ir socialinis krizis susidarė delei darbininkų
klcsos solidarumo rcmiipe ge
neralinio geležinkeliečių strei
ko, kuris sustabdė 70 nuoš.
geležinkelių judėjimo. 10,000
organizuotų darbininkų Šian
die parodavo vyriausiomis gat
vėmis, nešdami raudonas vė
liavas ir susirinkę prie prezi
dento rūmų reikalavo pripa
žinti geležinkeliečių federacijų
ir pašalinti geležinkelių direk
torių Perez.
Tėrbut nesuprasdamas apie
didumų judėjimo, prezidentas
i Obregonas vakar paskelbė, kad
’ streikas yra nesėkmingas ir
pakartojo savo atsisakymų pri
pažinti unijų. Jis, matomai,
ncapskaitė tikrosios darbinin
kų spėkos, bet už kelių valan
dų ministeris De La Huerta,
federalinis distrikto guberna
torius Gasca ir dirbtuvių di
rektorius Morones priminė Obregonui, kad jie rezignuos, jei
streikas nebus greitai sutai
kintas.
Pasimatyme su streikieriais
šįryt prez. Obregonas griežtai
uždraudė šiandie rengti de
monstracijų ir paliepė guber
natoriui Gasca sumobilizuoti
žandarus palaikymui tvarkos.
Gasca atsakė: “Aš rezignuo
siu, bet nesipriešinsiu ramiai
darbininkų demonstracijai ir
nepildysiu jūsų įsakymo“. Obregon atmetė rezignacijų ir
rami demonstracija įvyko.
Iš toHmesnių distriktų pra
nešama apie išsprogdinimų ke
lių tunelių ir tiltų. Darbinin
kai sako, kad tai yra darbas
darbininkų priešų, kurie nori
preteksto panaudojimui karei
vių.
Obregonas sako, kad jis pa
siuntęs darbininkams pereitų
savaitę specialioj pakvietimų j
konferencijų*
kad išvengus
streiko. Darbininkai sako, kad
jie pakvietimo nėra gavę.
Abelnai manoma, kad valdžia
sutiks išpildyti svarbiausius
streikierių reikalavimus, ka• daugi darbiečių rezigna vimas
iš kabineto labai susilpnintų
valdžių.

Darbininkų pasiskirstimas yra
kliūtimi susitaikimui.
Mexico City, vas. 26. -*
Darbo Federacijos laikraščiai
praneša apie plėtojimąsi gene
ralinio streiko ant Meksikos
geležinkelių. Darbininkų pozi
cija labai silpnina tas faktas,
kad inžinieriai, pečkuriai, kon
duktoriai ir breikmanai turi
skirtingų unijų ir oficialiniai
neprisidėjo prie streiko.
Pasikalbėjime su Federuotųja Presą, prezidentas Obre
gonas nurodė į geležinkelių
darbininkų nepajiegimą suda
ryti vienų unijų ir pareiškė,
kad valdžia negali tartis ir
pripažinti geležinkeliečių fe
deracijų ir pašalinti kitų dide
lę geležinkeliečių unijų, kuri
apima keturius svarbius ama
tus.
Federacijos nariai dabar kal
tina kitus unistus, kad jie duo
da valdžiai priežastį atsisaky
ti pripažinti kuria-nors grupę.
Darbininkų vadovai tečiaus

BS3C
pasitiki, kad Obregonas ras gentkartes laiko.
KAIP JIBVA SUARDĖ
būdų užbaigti streikų nesuar-| Ikišiol angliakasių unijos
ABRAOMO ŠEIMYNĄ.
dant unijų ir neužrustinant veršininkai neparodo kokių
darbininkų.
priemonių jie griebsis kovai
su tuo apsireiškimu. .Jie kan Toje temoje sakys pamokslą
triai laukia augščiausiojo tei
3140 South Hals^d Street,
Ragina protestuoti
smo nuosprendžio. Jei tas
Chicago, irt.
prieš atėmimą
nuosprendis bus neprielankus
Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras ’
Debsui teisių.
darbininkams, jis praktiškai
Scenon Statomi Puikus
išardys ir padarys nelegale re
Chicago. — Socialistų P
tik angliakasių unijų, bet Ir
VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
tijos nacionalinis pildomasis
< visas kitas stiprias unijas
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:
komitetas išleido atsišaukimų į
visas draugias organizacijas ir Jungt. Valstijose.
Panedėliais, Seredoms, Ketvergals ir Subatoms.
Delei šitokių kapitalistų papiliečius, kviečiantį pakelti
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.
pa»
“milžiniškų protestų prieš tų stangų sunaikinti unijas
Fegclba
teismų,
Am.
Darbo
Įtanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.
parodymų neapykantos ir kerš
deracijos nepaprastoji konven
to“, kokį valdžia parodė at
imdama Debsui paskutines cija išleido' aštrų persergėji
žmogaus teises ir atkirsdama mų, kad darbininkai nebepa-'
siduos daugiau pačių ^^teisėjų
jį nuo susinėsimo su išlaukiPASKELBIMAS
niu pasauliu ir uždrausdama išleidžiamiems įstatymams, ku
konstituci
Kun. M. X. Mockus
kam-nors su juo matytis. Ra rie prieštarauja
Aštuntas
ginama rengti viešus susirinki nėms teisėms.
MILDOS SVETAINfiJE
Ii eilča
3188 So. Haisted St.
mus, išnešti rezoliucijas ir
Bet darbininkai neturi įta
siųsti protestus senatoriams ir kos kongrese. Kongresmanai į Nedėlioję, Kovo 6, 1921 11 vai. ii ryto
kongresmanams. Taipjau ra darbininkus visai ir nemano Įžanga ............................................. 25c.
ginama kartu reikalauti ir vi atsižvelgti. Valdžia yra po Kviečia L. L. F. 1 kp. Valdyba.
IR KONCERTAS
suotinos amnestijos visiems kapitalistų įtaka ir žiūrės tik
politiniams ir klesiniams ka kapitalistų interesų. Ir tų.liūd
VISIEMS DYKAI.
Chicago Joint Board
liniams.
nų faktų konvencija ilgai
Kuris tik prisius savo ir nors
Amalgamated Clothing Workers of America
a i ab«i» i h—
svarstė už uždarytų durų ir poros lietuvių adresus, gaus la
Tvykš
nedavė jokio rimto atsako į bai naudingų knygelę dykai.
ASHLAND AUDITORIUM
Kapitalistai teismais tokių padėtį. Konvencijoj da Knygelė susideda iš 16 pusi,
Ashland Blvd. ir Van Buren St.
kėsinasi suardyti dar lyvavę unijų viršininkai yra vardu “Keno Naudai Dirbsi
Pėtnyčios vakare, Kovo 4 d., 1921
atgaleiviai. Titli jų viešosios me?“ Reikalauk šiandien adre
Lygiai 7:30 ra).
bininkų unijas.
nuosavybės ir darbininkų kon suodamas atvirutę
SIDNEY HILLMAN
Prieš angliakasių unijų užves troliavimo svarbiausiųjų in
LITHUANIAN AMERICAN
GENERALINIS PREZIDENTAS
tą bylą, kuri jei butų lai
dustrijų bijosi labiau, negu kaTRADING CO.,
AMALGAMATED CLOTHING W0RKERS OF AMERICA
mėta, suardytų visą unijų.
KALBĖS TEMOJE
pilalistų iSleidžiamą įstatymų | Koom 25> 112 No. Green St
“
MUSŲ
ORGANIZACIJA
AMALGAMEITŲ”
prieš darbininkus ir teismų
Baltimore,
Md.
šis susirinkimas yra labai svarbus. Visi nariai yra skatinami
[Iš Fedhruotošios Presoš]
smaugimo
unijų.
Jie
tad
vi

dalyvauti
ir išgirsti pranešimą musų generalio prezidento, kuris pri
Washington. — Unijų
f’ _ virbus
tiesiai
iš mūšio lauko — New Yorko streiko.
sai ir nesvarstė apie viešąją
šininkai dabar daug kalba
SPECIALIAI DVIEJŲ YPATYBIŲ MUZIKALIS PROGRAMAS BUS
' nuosavybę pamatinių industriame dideles kapitalistų pa-painauinų
n.uusinVOKALIŠKĄ SOLO
Atliks
p-lė MELBA GOODMAN,
stangas už.maugli darbininkų l'J
susisiekimo Įmonių. Jie i
Nare ChicaROS Operos Kompanijos, dainuos iš “TOSCA”, Puccini,
judėjimų pagelta, teismų. Ypač; '
. v. U deda f streikus ir
taipgi rusiškas ir japoniškas dainas.
CELLO SOLO
visi yra susidomėję užvestų- la,lk11' <ll,1('l"> s,re,ko.!’r,cš *C' I
Atliks p-s Theodore De Molinj celistas Chicagos Symphony orkestja prieš angliakasius byla ir į smų maišymąsi į unijų veiki
ros.
<
mų.
Jie
todėl
nori,
kad
butų
klausia savęs: Ar Jungtiniųl
Taipgi, puikus muzikalis programas, kurj atliks 25 nariai.
Valstijų augščiausias teismas prielankus jiems darbo sekre
CHICAGO SYMPHONY ORKESTRUS
torius,
kuris
neįsmaišytų
į
to

Po vadovyste
»
sunaikins angliakasių unijų,
ALEKSANDRO
ŽUKOVSKIO
paremdamas nuosprendį že kį streiką ir lodei tai jie rei
Dar vienas susirinkimas ir koncertas šios serijos bus rengiamas
kalavo
iš
Hardingo,
kad
taChicagos
Joint Boardo.
mesnių teismų Colconda Coal
Ypatingos
atydos — Įžanga su Unijos khygele ir korta.
sis paskirtų į darbo sekreto
Go. byloje?
rius “atsakomingų darbininkų
——.. ■
■ ...... .....................
Sold ewnywh»re by fūmituro dealers
ENGLANDER
Sulig tų teismų nuospren atstovų”.
And aepajrrmenl stores
couo<-uo
džių angliakasių unija turi už
Jie žiuri ne į pirkimų dirb
R. URBONAS,
mokėti $800,000 nuostolių už tuvių, ar nusavinimų geležin
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th SY., Chicago, III.
bandymų suorganizuoti sauja- kelių ir kasyklų, ar į industri
Phonc Dpver 3473
lę angliakasių, Arkansas val nę
ENGLANDER SI’RING BED CO
demokratijų
operavime
j Np-vvYbrk -Brooklyn- Chlcaįo
stijoje. lkt*4» y»a
^NMtoU
žia. Beabejonės paskui bus pa kus ir laukia tik juosę išga
reikalauta atlyginti už pelnus, nymo.
B
kurios tos kasyklos butų da
vę, jei angliakasių unija ne PANAIKINO DEPORTAVIMĄ.
būtų pakiiudžiusi jų operavimui. Tada paduos savo reika
[13 Federuotosios Presos]
lavimus West Virginijos, AlaWashington. — Darbo de
bamos ir kitų vietų, kur ko partamentas panaikino gruod
va buvo aštresnė, kasyklų sa žio 15 d. išleistų įsakymų de
vininkai, ir jeigu unija neras portuoti ir visus warrantus
budo ištrukti, ji tuoj pama prieš buvusį Rusijos atstovą
tys, kad jos visa finansinė bu- Ludwig Martelis. Tokiu būdu
davonė bus sugriauta ir jos visas Rusijos klausimas ati
pinigai atsidurs priešų ranko duodamas naujųjai adminis
tracijai, tokiu, kokiu jis buvo
se.
Kasyklų savininkams nėra metai atgal ir Hardingo vald
net reikalo laukti kol teismai žia galės daryti tuo klausimu
nuspręs, kad pradėjus savo ką tik ji norūs, netrukdoma
Šios dresės sudaro pilnai stoką vadovaujamų
griovimo darbų. Jau tų kasy dabartines valdžios veikimo.
Dar
Martensui
tebesant
klų advokatai lankosi stipriai
New Yorko išdirbėjų, ir padarytos serdžiaus są
organizuotuose distriktuose ir Amerikoje buvo sutarta, kad
jungoje su mignonette nepaprastai gražiuose mo
prikalbinėja kitiems kasyklų jo deportavimas bus panaikin
savininkams, kad koks nors tas kaip lik bus gauta žinia,
deliuose pavasario dėvėjimui. Apvadžiotos nau
finansinis susitarimas su uni kad jis nuvyko į Rusiją. To
jausiais embroideriais, pinutėms ir padabintos bliz
ja, kaip kolektavimas iš an kiu budu dabar Martensas gagliakasių unijos narinių mo
gličiais. Atrasite puikiausią paskyrimą dresių ko
kesčių, gali ir tuos kasyklų tinis Rusijos atstovas.* Tuo da
kios kada nors buvo už prieinamą kainą. Miera
savininkus įvelti į bylą. Griū bartine administracija nori nu
na visas tinklas kolektiyinių siplauti rankas ir pasirodyti
merginoms 14 iki 44 ir moterims; DIKT0MS mo
sutarčių ir lokalinių susitaL teisi prieš apleidžiant savo vie
terims 46 iki 52.
rimų, kurių iškovojimui ėmė tą.

MILDA

Moksliškas Susirinkimas

■ ■ O ■■ sMws»«mamsw*awat»mmw ...... i

■ ■i

Kitas Rekordus Sumušus Išpardavimas

DRESIU

APIELINKĖS PASILINKSMINIMAS

AE MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO rnuKlkd* konMrratorijoje mokinama t Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muaikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems i»“
duodami diplomai; (stoti galima
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas
3259 So. Haisted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Tel. Randolph 2898

A. A. 8LAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyji
A8SOCIATION B LIX.
19 So. La Šalie St,
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą.
Faneriniais iki 8 vakare
Namų Tel.i Hyde Park 8895

V. W. Rutkauskas
Advokatas

*

29 So. La Šalie St. Room 824
Tai. Central 6890
Vak.: 812 W. 88 ra St.
Chicago
Tai. Y arris 4681.

European Amarkan Burėm
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUfiAS
Real Ėst ate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 85th St., Kam*. Haisted St.
Te!.: Boulevard 611.
Vai : 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
N e d.: iki 8 po pietą.

•»

T.'PuUmaa MM

AKUSEBKA
A SHUSHO

n

T«ri» patyrimą
««t»rą UgoM; nmitingai
pritin
au ligonei ir kadllaika U««b.
i M29 S. Stato Str.
CUcaita. HL
mik toto to w w « MM

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overkotai, 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. Haisted St.
Visuotinas (General) Contratorius

Henry Koplevvskis
Atlieku medžio arba muro budavojimus.
Taisau senus.
Turiu
namų ant pardavimo prieinamomis
kainomis.
4401 So. Richmond St^
Tel. Lafayette 2797

Waukegano
Lietuviaisavo giminėms LIETUVON,

1

Rengia

CO-OPERATIVE SOCIETY OF AMERICA

kreipkitės i J. E. Bruževičiaus aptiekę:

Per savo Distrikto managerį,

H. W. BOHR

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, l!l.

Pelnyčius vakare, 8 vai. Kovo 4 d., 1921

ELLIAS HALL
4600 So. Wood St.
Įėjimas iš 1807 W. 46th St.
Gera muzika, geras pasilinksminimas. Prelekciją laikys Luther
D. Wishard. Viskas veltui. Ateikite ir draugus atsiveskite Gali
laimėt praisą. Kūdikiai turi būt prižiūrimi didesniųjų.

“Rutu Va I nikas”
.. •

LIET. MOT. DR-JA “APŠVIETA”

—

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

Co-operativiems nariams
Pasilinksminimas ir prelekcijos

Trijų aktų drama, parašyta gerb. K. Puidos Stato scenoje

................................ B—I

Į

Nedėlioj, Kovo-March 6 d., 1921 m., Pradžia 7 vai. va <■

r

-

C. S. P. S. SVETAINĖJE
T126-28 W. 18th gat., Chicago, UI.
Tikietai $1.00, 75c., 50c.

-■■■r. t..... ;

Tri-.f

.lt.,...

Gerbiamieji. — “Rūtų Vainikas” pirmu kartu pasirodys
lietuvių scenoj ir jo vertė labai brangi yra, nes gali spręsti
žinant jo autoriaus vardų. Kas pažįsta gerb. K. Puidą, tas
žino kaip svarbus yra jo veikalai. . Todėl plačiau nekalbėsi
me, atsilankę paįįs nuspręskite. Prie gero atvaizdinimo, daug
prisideda fr spėkos gerb. p-nios M. Dundulienės, kuri minė
tą veikalą režisieriau ja, todėl kviečiame skaitlingai atsilan
kyti, o tikimės neapsivilsite. Po perstatymui šokiai iki Vė
lumos.
Liet. Mot. Dr-ja Apšvieta.

NAUJIENOS. Chicago, III.

Pėtnyčia, Kovo 4 d., 1921

Kas Dedasi Lietuvoj
■_ —

y- rr-r- ,

PAŠIAUŠE, Šiaulių apski.

—rrr~yyyt

1051 auks. Tai jau bus čia,
mat, truputį įsimesta artistų,
kad neliktų šaulių naudai. O
dabar, turbūt prisieis ir kitų
vakarų suruošti, kad papild
žius minėto vakaro “nedoimkas”.
(“Siet”)

Pašiaušėj jau ketvirtas mė
nuo neblogai veikia aludė net
porą vežimų “alučio” į savai
tę pargabendama. Dabar gi
Valsčiaus Valdyba maloniai
Pašiaušiškis.
sutiko leisti atidengti ir traktierį. Čia yra ir vartotojų bvė jai neperda ug sekasi, mat,
ĮSTATYMAS sąlygoms
ir aludininkas laiko krautuvę;
NAUDOTIS TELEFONŲ
žmonės kur kas “ukvačiau” ei
TINKLU.
na į jo krautuvę tikėdamies
rasti aludėje kokį pažįstamą,
Pagal naujai išleistą telefo
o radus ir pačiam atsiranda nų įstatymų kalbant telefonu
progos “išmaukti”
stiklinę su kitais miestais be paprasto
“alučio“; o laikraščius tai te abonentų mokesnio reikia dar
gul kiti skaito, — į miestelį mokėti atskirų mokesnį, bū
jų pepareina nei vienas, į visą tent: už kiekvienas 3 minutes
valsčių gi tik 12 ekz. teparei ligi 50 kilometrų — 2 auks.,
na, bei ir tų maža kam teat- nuo 50 ligi 100 klm. — 6 auk.,
siranda noro skaityti. Bet ne nuo 100 ligi 150 klm. ir t. t.
manykit, kad vis taip bloga, — 9 auk. Už neeilinius sku
yra ir ko gera. Jau bene penk bius pasikalbėjimus imama 3
ta vakarų surengia miestelė kartus daugiau. Galima kalbė
nai su apylinkės jaunimo kuo- ti ne daugiau kaip 9 minutes.
pa! Paskutinis vakaras buvo Telefonų įstatymas paskelbtas
įdomus tuo, kad jo pelnas bu sausio 17 d., tačiau'įgijo ga
vo skiriamas Lietuvos šaulių lios jau kiek pirmiau, būtent
naudai — taip bent buvo kal sausio
(L. Uk.)
bėta — taigi, ir publikos su
sirinko nemaža. Del to ir pa
SEDA.
jamos buvo ne visai menkos
t. y. 1113 auks.; bet kuomet
Valsčius kovoja su girtuok“surokavoję” įteikė išlakių są
skaitą iždininkui, pasirodė šio lybe. Valsčiaus Valdyba, pri
kių tokių sąskaitų apie pus silaikydama Mažeikių apskri
penkto šimto auksinų, o artis ties Seimelio nutarimo dėl ko
tų išgerta alaus ir dektinės už vos su girtuoklybe nori trak- j

tierius šventomis dienomis vi
sai uždaryti, o šiokiomis die
nomis atidaryti nuo 8 iki 4
vai. Nutarė sumažini ir trak
tierių skaičių. Pernai buvo 6,
o šiemet davė leidimų tiktai
3. Kuriems leidinio nedavė val
sčiaus valdybai pareiškę, kad
jie vistiek gausių, tik reikės
jiems į Kaunu nuvažiuoti.
(L. Uk.)
GRINKIŠKIS (Kėdainių apsk.)

Vietos klebonas dar vis skai
to lenkiškų evangelijų. Nors
žmonės tuoini labai pasipikti
nę ir laike to skaitymo beveik
visi išeina iš bažnyčios. Bet
klebonas to nepaiso; jisai yra
didelis lenkomanas.
(L. Uk.)

PAŠVITINYS.

Gruodžio 26 d. vieno drau
gų buvo sukviestas darbinin
kų susirinkimas ir sudarytas
profesinės organizacijos sky
rius. Bet kaip visur, taip ir
čionai be klinčių neapseita. Su
sirinkimui vieta buvo gauta
miesto mokykloje ir dviem
dienom išanksto apie tai pra
nešta. Susirinkimo gi dienų)
mokyklų užvaldė kun. Žilins
kas ir aiškinosi, kad apie dar
bininkų susirinkimą jis nieko
nežinąs, mokykla esanti jo
žinioje, tėvų gi tarybos ne
pripažįstąs. Musų susirinki
mui prisėjo jieškoti vietos ki
tame kambaryje.
(“S.-d.”)
KAPČIAMIESTIS, Seinų ap.

Kimbark State Bank
108th Str. ir Michigan Avė

Saugiausias Lietuviams Bankas Roselande
Kapitalas $100,000.00

Perviršis $10,000.00

Mokesčio Diena irTavoKonvertukas
Pradedant ofiso vaiku, o baigiant prezidentu, vi
suomet džiaugsmo drebulys krečia “išmokesčio dieno
je”. Ar žinai, kas yra tavo konvertukyje?
Kartais daugiau, nei pinigai! Ar persistatai, kad
esi jame? Nuo paskutinės išmokesčio dienos, panaudo
jai savo laiką, energiją, spėką ir mintis, kad sulaukus
kitos išmokesčio dienos.

Ant ko manai sunaudoti šios savaitės užmokestį?
Tikrai, nenusprendei išleisti visą; šios pelnijamos die
nos, turi būt ir taupymo dienomis.

DIRECTORS:
John Dekker
M. F. Ryan
C. W. Coleman
0. Van Wyngarden
Ar Frank Reda

Šis Bankas yra saugus ir tvirtas.
Pinigus išmoka ant kiekvieno pareikala
vimo. Taipgi siunčiame pinigus pagal die
nos kursą į visas šalis.
Valandos kasdieną nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Subatomis nuo 9 ryto iki 12 vai.
Vakarais seredomis ir subatomis nuo 7 iki 8:30.

Under State Government supervision

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, III.

Tel. Canal 66
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius i

Sutaupinant dalį savo įeigų, pažengi pirmyn ir prisidedi prie palinksminimo savo gyvenimo. Šis bankas
“Taupumo ir draugiško patarnavimo” pašvęs ypatingą
pagelbą, kad paskatinus prie taupumo palinkymų..

■

1424 So. Halsted St

■
■

Vai. 1Q iki 12; 8 iki 6; 6 iki 8.
Nedilioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yarda 5098.

Pagabios valandos:.subatomis 9 iš ryto iki 8 vai. vakare.
Utarninkų vakarais: nuo 6 iki 8 valandai vakare.
Kitomis dienomis: 9 iš ryto iki 4 po pietų.

“

Dr. C.Z. Veželis
Lietavii Dentiataa
4712 So. Aahlaad Ava.
arti 47-te* gatvB*

c!he West Side ™vings Bank

Talafonaa: Drovai 7148

V

97tė Bank. dCSafetijandFriendly Savice"
Rooscvčlt* Road^at HalstSi*Streel£Chica^o

;

DR. YUšKA

J 1900 S. Halsted St.
Tol. Canal 2118
g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakaro.
į Rezidencija: 2811 W. 63rd 8L
Tel. Prospect 8468

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!
Ir vii mes pasirengę paaukauti už sankrovos lefias, keturiasdefiimts augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertes iki
$250/)0, už taip pigiai kaip $85.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tą ir deimanto adatą veltui.
Šios Vict roles yra visiškai naujos ir turi dešimties metą raš
tišką dirbtuvė* gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didele augštos
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $85.00.
Šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.
Kam pirkti antrą ranką mašiną arba mokėti nepaprastą kainą
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Victrolą iš musą sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir
adatas veltui
Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes
turime ant ranką keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry
sankrovos
fruntines setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes
kala* tik
norime turėt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktom.
Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Giencoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellwood, Bumham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame
Liberty Bondsus.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietą
NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarį*
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės _________

Po lenkų užpuolimo musų
apylinkė jau atsipeikėjo. Gruo
džio 18 d. rinkimuose į vals
čiaus Tarybą ir Valdybą lai
mėjo s.-d„ arba jiems prita
riantieji. Vietinė organizacija
dar nesusitvarkė. Bet yra vil
ties, kad ir ji susitvarkys. Vals
čiaus viršaičiu išrinktas L. KoSankrovos
čiunas rinitas ir darbštus žmo
kala* tik
gus, tai nepatinka kaikuriems
patamsio apuokams, kurie jau
dabar pradeda mėgsti įvairias
pinkles ir kugžda pakampėse
apie bedievio išrinkimą. Ypač
prie apylinkės darbo žmonių
susipratimo daug dirbama,
Višnausko, Radžiūno ir Kel
melio sumanymu steigiamas p——......
..... -.....
knygynas — skaitykla, kur bos ir jos negauna. Imasi ba tai tenka aiškinti Rusijos vi
veltui apylinkes žmones galė dauti, reikalaudami paliuosa- daus padėtimi.
Į tai buvo duotas atsaky
tų gauti pasiskaitymui knygų vimo, kankina, vargina save,
ir laikraščių; jei tai pavyks, nusilpę, apsivilę vėl šaukiasi mas:
•’
Santikiai 1arp Rusijos Tary
musų jaunuomenė turės ne pagalbos. Kaliniai prašė Lie
maža naudos.
tuvos atstovybę aplankyti juos; bų valdžios ir Lietuvos vy
ir Lietuvos atstovybė leidinio riausybės yni geri, ir Rusijos
negavo. D-ras Domaševičius valdžia nevartoja jokių specia
Laiškas iš Besijos
būdamas Maskvoje,
įteikė lių represalijų prieš Lietuvos
Dzeržinskiui sąrašų aiškių lie
Dabar jau, girdi, gauta iš
Kauno “Socialdemokratui” tuvių, kurie sėdi be jokios kal
rašo:
tybes (jų tarpe: liaudies mo L. Užs. Ministerijos žinia, kad
Socialdemokratų frakcija ga kytojas Venclauskis, St. Sei- Lietuvos Atstovybė galėsianti
vo laišką iš Maskvos iš frak mo nario brolis, studentas Na- sudaryti komisijas kalėjimus
cijai žinomo asmens. (Laiškas staras, Įeit. Plungė). Daug bu- lankyti. Tokiu bildu bus paaprašo kalinių Įr tremtinių vo vilties, kad nors tokiu bu- liuosuoti kaliniai, taikos suLietuvos piliečių padėtį Rusuo du gal pasiseks paliuosuoti; tartimi einant.
Delei kalinių, paminėtų laiĮ — jokio lig šiol rezultato. Kas
se.
Frakcija, susipažinus su laiš dien eina prie p. Baltrušaičio ške, dar šiandien (27 sausio)
ko turiniu nutarė: 1) delei pa prašydami pasirūpinti kali busianti pasiųsta telegrama
keltų laiške klausimų deleguo niais, bet nieko, o nieko iš to Maskvon.
Su paliuosavimu iš tarnybos
ti frakcijos atstovą į Rusijęs neišeina. Kaliniai jokios pa
specialistų
esą sunku, nes pir
atstovybę Lietuvoje reikalingų galbos iš Atstovybės negau
informacijų gauti, 2) laiško na. Kitų tautų Raud. Kryžiai ma reikia surasti pavaduoto
turinį paskelbti “Socialdemo Šelpia savo kalinius. Musų jus. Iš Rusijos dabar norį iš
krate” su Rusijos atstovo pa Raud. Kryžius ar bus pamir važiuoti estai, latviai, gruzinai,
reiškimais, 3) per frakcijos šęs apie musų kalinius, ar yra dėlto tas sunkumas dar didė
atstovą pasiūlyti Seimo užsie Į ranka numojęs. Norui esant jąs.
Bendram palengvinimui renių reik. Komisijai imties rei galėtų ir Atstovybė šiek tiek
kalingų priemonių paliuosavi- šelpti. Rusų politikos nesu evakuacijos busiąs pasiųstas
mui kalinių ir grąžinimui jų prantu, kokiam tikslui jie lai raštas Maskvon.
Prie Rusijos atstovo Akselir tremtinių Lietuvon.
ko musų kalinius. Optacija
Laiško turinys, praleidus kai-i ligi šiol dar nėra prasidėjusi rodo pareiškimų reikia pridė
ir nežinia kada prasidės. Už ti dar vienas pastebėjimas. Iš
kurias vietas, yra toksai:
“Maskva, sausio 13 d. 1921 tai išanksto galima pasakyti, paskelbtojo laiško aišku, kad
m. Lietuvių padėjimas Rusuo kad per vienų metų terminų Lietuvos Užs. Ministerija iki
se, rodos, nelengvėja, bet sun- nė dešimta dalis lietuvių ne šiol nepadarė tinkamų žygių
! kėja. Iš visų pusių eina dau galės aptuoti. Pilietybės teisių išreikalauti Lietuvos piliečių
gybė skundų; vienur neliuo- (be optacijos) niekam nenori paliuosavimo iš Rusų kalėji
suoja iš tarnybos, ypač iš ka pripažinti ir dargi buvo pasiū mų ir grąžinimo savo piliečių
riuomenės, kitur '— iškrėtė, lyta visai atsisakyti nuo pilie Lietuvon. Kaliniais nesirūpina
atėmė turtą, suėmė. Gavę iš tybės teisių”. Toks yra su nei valdžia, nei Raudonasai L.
Kryžius. Paskirtoji Maskvon
atstovybės leidimus važiuoti trauktas laiško turinys.
Frakcijos atstovas, apsilan komisija važiuoja ir vis nega
Lietuvon, negauna vizos, arba
neįrašo į ešaloną. Lig šiol, tai kęs pas Rusų pasiuntinj Ak- li išvažiuoti per ištisą mėne
kos sutartimi einant, dar nė selrodą, pastatė jam klausimų: sį.
Visu tuo reikalu Užs. Minis
vieno žmogaus iš kalėjimo kaip išaiškinti taikos sutarties
nepaliuosavo. Skaitant kalinių nevykdymą iš Rusų pusės, ar terija turėtų padaryti reikalin
raštus, net šiurpas ima: lig iš tas nevykdomas pareina nuo gos įtakos į Rusijos tarybų
K. VenGlauskis.
grabo žmones šaukiasi pagal-Į abiejų valstybių sentikių, ar valdžių.

$35

OFFICERS:
C. W. Coleman pres.
O. Van Wyngarden
vice-pres.
J. C. Astrauskas AsstCash.
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Talaphona Yards 5081

Dr. K. Stop nieki
8107 S. Morgan SL Chicagą
VALANDOS i Nuo 8 Iki 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakaro.

Tai.: Yards 6666
Drover 8448

»35

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas,
Akuieras
8208 So. Halsted St, Chlcaga

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

Nadilioml* 10-12 ryte,

PRANEŠIMAS

IIIIBBlIlIHIiaiIlBI

DATR1J0T1ZMAS ■
Pačedumas turi būt
pasargos žodis
I0WA STATE
SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—
$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and
Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.
*

■

.
■
j
i
■

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Estate & Loan Co.

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvy* Gydytoja* ir Chirurgą*
Perkelia ofisą i People Teatrą
1616 W. 47 St„ Tel. BoaL 160
Valandos: 1 Ud 8 po pietą.
6 Ud 8 vak. Nedtl. 10 iki 12 ryta
Re*. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki pieL
Telaphona McKinley 268

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietsvys Dentistas
10891 S. Michigan Av„ RoseUad
Valandos! 9 iki vakare

Ofiso Tel. McKinlay 76

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS
Mea savo darbą gvaraataojam*
Kalbama visas Europiikas kalba*.
8804 So. Kedzie Ava, Chicago, IU.
Arti 88-th Street

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas Ir Chirurgą*
1637 W. 51 *t. kam*. Manhfield av.
Valandos i iki 9 ryto, nuo 8 Ud
4 Ir nuo 7 iki 9 vakaro.
TaL Praapact 1157

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicaga, IIL
‘ kampas 18th St

Phone Canal 257

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, III.

AkiiSerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimi* prie
gimdymo ir duodu patarimu* mo
terims ir merginoms. Antrai**!
8333 So. Halsted SL, Chlcaga, IU.
Phone t Boalevard 4121.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
ričmimo valandos nuo 8 iki
2 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
3325 So. Halsted StN Chlcago.

S

Pėtnyčia, Kovo 4 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI.

BADENO

[kiloki laisveą varžymai te
nai nesiliauja bet gal dar eifUK LITMUANIAN DAILY NKVD
Ina aštryn.
PublishMt Daily uMpt Simday by
th« Lithuaniaa Newa l’ub.
Ine. i
Kova su išlaukiniu Lietu
JSdit^r P. Grigaite
vos priešu apsistojo, bet tuo
pasinaudodama,
Lietuvos i Pereitų metų vasaros mok1739 SO. HALSTED ST,
CHICAGO, ILLINOIS.
valdžia kreipia visą savo slo semestrui prasidėjus BerTelephone Canal 1506
I energiją prieš “vidaus prie I line jau buvo gan didokas lie
Canal 576
šus”. Girdėt balsų ir jie gal tuvių studentijos skaičius ir
Subacription Katėsi
būt yra teisingi, jogei Lie-| kaip visur taip ir čionais pa
$8.00 per year in Canada.
bendra lietuivių
$7.00 per year outside of Chicago. tuvos valdžia tyčia tam iri aiškėjo, kad
$8.00 per year in Chicago.
studentų organizacija visų stu
sustabdė kovą prieš lenkus, dentijos reikalų patenkinti ne
8c per eopy.
Entsred as Second Clasa Mat te r kad galėjus apsidirbti su sa gali ir tuojaus matėsi drferenMerck 17th, 1914, at tha Post Office
ateitininkus ir
of Chicago, UL, undar tha act of vo priešais šalies viduje. Bet, cijavimasis į
March 2nd, 1879.
nors ir nekovodama su len- socialistus. Kaip vieni, taip iri

Iš Lietuvos studentijos
gyvenimo.

mokshis būti ištikrųjų naudin tur. Beto musų Draugija de
gais darbuotojais gimtąjam dasi prie socialistinio veikimo
krašte, kad tapti aktyviais, Lietuvoje aplamai, o ypač prie
mokslo žiniomis kupinais, vei socialistinės jaunuomenės gy
kėjais Darbų klases eilėse, be vavirno, palaikydama socialia*
kitų menkesnių vargų-varge-| tinęs jaunuomenės laikraščius
lių, turi vieną ir didžiausią tru-Į— moksleivijos “Aušrinę” ir
kurną ganėtinam mokslo šie- rankų darbo jaunimo “Dtauraštais.
kimui, t. y. ne tik sunki, bet | gą
tiesiog pasibaisėtina j*os mod- Į Draugijos
J
susirinkimai įvykžinginė padėtis. Skurdas ir|sta periodiniai kas dvi sąvaivargas
visuomet - socialistinę I Ii. Per susirinkimus skaitomi
studentiją lydėjo, o dabar dar Į referatai ir kalbamasi šiaip
labiau, nes ji kaipo kylanti išhnomento ir dienos reikalais.
J. Dumčius.
įnikusių Lietuvos bakūžėlių,
pati mokslui lėšų neturi, o ti-| Bcrlinas, 21.
kelis iš kur nors tuo labiau b------------ .—
nėra ko. Ir nedyvai todėl, kad Rusijos Sotialdemokrakuonict alžagareiviškosios stu- įaj smerkja kere nskidenujbs mokslų eiti važiuoja Į
.
desėtkais, musų gi, socialisti-|
nilis.
nes studentijos, tik viena to- L.
. . '2, ' '\j"r
. .
mis. Už dviejų-trijų metų j J ^merk.a Paryžiaus ‘Ste.g.aužsienio į IJetuvų j ūmiosios ir h°’° S^ynkimo’ pastangas
visokios buržuazinės jaunosios k,'ud^' , tuDSU“9 P"P»Ž“
inteligentijos pradės plaukti I,r ‘n,kdyti Rusijo8 “įteigimų,

kili turėjo savo atskirus pasi
tarimus, kaip ir atskiras orga
drovi, 1189 £0,Har ragina žmones padėt jai
nizacijas. Socialistinės studen
III. — Du Telefonai i Canal 1806 ir ..
. ®
r ..
r
J
Canal 876.
“apginti ’ Šalį.
tijos tuo laiku buvo galima
Ar darbininkui gali remti tik ant pirštų priskaityti ir to
dėl dar nebuvo konkrečios
[šitokį “gynimą”?
Chicagoje — paštu:
veiklios organizacijos. Būda
Metama_______ $8.09
Vargiai.
Tas
neva
gyni

4.50
Pusei metą _____
vo tik mažučiai išsitarimai
2 JI mas šioje valandoje yra lasocialistinę studentiją liečian- dešimtimis, gi socialistinės tik
.1.75
[Iš Federuotosios Presos]
biaus
panašus
į
“
camouflaVeinam minėsiu!
. 1.90
Ičiais klausimėliais. Bet štai pri vienas antras, o juk turėtų
ge’ą”, negu į tikrą dalyką. siartina 1920 m. žiemos se- būti
kaip —
tik . atbulai,
žmoChicagoje — per nelietajam
................
........ . nes ----i,., Bcrlinas,
.
, sausio
„ ..27. —
_ Kak
. .
Viena kopija —————
|mestras
—
lietuvių
socialūdinija,
o
tokiu
budu
ir
kiekvie-[bedami
varde
Busijos
SocialSavaitei 18 Išrodo, kad dabar kalbama
na tauta, yra angoje naujos | d<‘m»kratų ^Darbininkų pard^
Minėsiu! _______________ —75
apie “Lietuvos gynimą” tik nės studentijos Vokietijon, ypač Į žmonijos
gyvenimo tvarkos, | ios (menševikų), L. Martoy ir
daugiau
Suvienytose Valstijose ne ChlcagoJ, tai tam, kad pateisinus karo Berlinan, atvažiuoja
paltu:
ir visus Berline esančius imant ne ant priespaudos ir vergu-1 B* Abramovič vakar čia išleiMetams ------------$7.00 padėtį Lietuvoje ir represi
susidaro burčUs į 15 asmenų vės remtos, o ant principų tik-1 d° pareiškimą, pasmerkdami
Pusei metą____
, ,
T- 4.90
grupės buTrims minėdama
2.00 jas. Darbininkai negali su socialistines studentijos, nepri- rosios tiesos — žmonija jau | anti-bolsevikiškos
Dviem minėdama
1.80 tikti su tuo, kad po karo
skaitant dar tų, kurių po vie žengia į socialistinę tvarką, to-1 vuflly Steigiamojo SusirinkiVienam minėsiu!
,
.75
(priedanga butų persekioja ną kitą yra kituose Vokieti del daug daugiau reikia sočia nĮ° narW priimtą programą,
Lietuvon ir kitur uisianiuesei
listinės inteligentijos, negu tos,
nariai, vadovaujami exjos miestuose.
(Atpiginta)
mi
jų
draugai
Lietuvoje.
I
Metams______
$8.00
Pereitų metų gruodžio 10 kuri kaip tik stengsis temdin- premiero Kerenskio, laikė lie
Kitas klausimas yra Vil <1. jau įvyko pirmas Berlino ti darbo mases, juodinti jos|sena^ konferenciją Paryžiuje,
Pusei metų ....._
4.80
Trims mėnesiams
,
2J5
niaus atvadavimas. Atsisa lietuvių socialistų studentų or- sielą savo dvokiančia reakci-| * °P Paryžiaus grupe, susi
Pinigus reikia siųsti palto Money
kius nuo karo su želigow&- ! ganizacinis susirinkimas. Išsi jus dvasia, kaip tik dės visas dedanti daugiausia iš dešiniųOrderiu, kartu su užsakymu.
kiu, palieka tiktai agitacija tarus keletui draugų ir drau pastangas, kad atitolinti tų IJV social-revoliucionierių ir
šviesųjį laimingą žmonijos Ry*| kadetų stovi už tai, kad kitos
ir derybos. Bet kokia turi gių apie jungimąsi svarbą vi tojų — socializmo tvarką. To- valstybės nepripažintų sovietų
būti ta agitacija ir su kuo tu sos socialistinės studentijos, dėl nors visur socialistinę vi- valdžios, atsisako pripažinti
nežiūrint ar tai komunistas, ar
ri būt vedamos derybos?
tai butų revoliucinis sočiaiis suomenę sudaro daugiausiai Įlegališkurną kokių nors pirkLietuvoj Saldžią ir tie ele tas-liaudininkas, ar tai social neturtingieji sluoksniai, bet I Lvbinių ar kitokių sutarčių
Susipratusieji Amerikos
mentai, kurie stovi už jos demokratas, į vieną stiprią or visgi keliamuoju klausimu tu-pai’l) .sovietų valdžios ir kitų
lietuviai dabrininkai karštai
retų rimtai susidomėti ir kiek J valdžių ir griežtai priešinasi
nugaros, žino tiktai vieną ganizaciją rišti bendriems so pajėgiant medžiaginai parem- mažomsioms respublikoms, kil
rėmė Lietuvą jos kovoje su
agitacijos. būdą: skleidimą cialistinės studentijos reika ti nuolatiniame skurde ir bau- r*os susidarė iš buvusios RuŽeligowskiu. Jie rengė de
lams, kokiais yra lavinimasis,
lietuviško nacionalizmo, kad bendra akcija prieš dešiniuo gi nuneši dėl rytojaus dienos |8*J0S imperijos. Paryžiaus konmonstracijas, protestuoda
juo atrėmus lenkišką nacio sius, susišelpimas ir daug ki duonos kąsnio išvargusią so_| fcrencija pritarė nuėmimui
mi prieš lenkų įsiveržimą į
pirklybines blokados prieš Ru
nalizmą. Mes tečiaus neti tų, buvo nutarta įkurti Lietu
Vilnių, ir gausiai dėjo aukas
siją ir priešinasi ginkluotai in
kime, kad šitokia agitacija vos Socialistų Studentų Drau Atvykusios socialistines stlb- tervencijai.
Lietuvos gynimo reikalams.
duotų geidžiamų vaisių. Pa giją Berline, kuri apimtų ne dentijos mokytis užsienin
Šitame judėjime darbinin daryt didžiumą Vilniaus ir tik Berline esančius, bet ir ki nedidelis būrelis, o kiek skau- Socialdemokratų, kurie ko
tuose miestuose, o taip pat ne
savo neturto voja su bolševikais pačioje
kai ėjo išvien su kitais mu apskrities gyventojų Lietu-j tik
Lietuvius, bet ir Lietuvos daugeliui iš jų priscina per Rusijoje ir kaltina juos panai
sų visuomenės sluogsniais. vos patriotais umu laiku yra kitataučius socialistus studen
kentėti! Gyvendami daugiau kinime demokratybės ir kituo
Tai buvo nelabai patogu. negalima. Patraukti juos tus. Sekančiame susirinkime, siai menkučiuose kambarėliuo se dalykuose, pareiškimas sa
Viena, toks ėjimas išvien Lietuvos pusėn sektųsi tiktai kuris įvyko savaitę vėliau, bu se, apdriskę, tankiausiai neda- ko:
davė progos tam tikriems tuomet, kuomet jie matytų, vo priimti Draugijos įstatai ir valgę iš paskutinių pajėgų spi “Rusijos
Socialdemokratų
apsvarstyta kitų svarbių klaup riasi, kad kaip nors ištesėti iki
elementams juodinti darbi kad po Lietuvos valdžia jie simų. Iresniam vaizdui apie
Darbininkų Partija (menševi
galui
semestro,
kad
grįžus
tė

kai) griežčiausiai protestuoja
ninkus, dalyvaujančius Lie turės daugiaus laisvės ir eko Draugijos tikslą, užduotis ir
viškėn vėl šiek tiek naujų spė prieš Steigiamojo Seimo narių
tuvos rėmime, ir skelbti, buk nominės gerovės. Bet kaip budus jiems siekti, paduodu kų įgavus.
priimtas sausio 13 d., Pary
ištrauką iš Draugijos įstatų:
jie užmiršę savo klesos rei
Naujienos eina kladiou, llektriantl Loja
nedėldienius. Leldiia Naujieną Ben-1

Tjipfuvrm
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valdžia
VaidZia

vis
VIS

Darbininkai ir Lie
tuvos klausimas.

parodyti tatai vilniečiams,
jeigu pačioje Lietuvoje siau “Lietuvos Socialistų Studen
čia represijos ir iki šiol neiš tų Draugija Berline, jungda
ma socialistinę studentiją, ei
spręsta žemės klausimas?
O kas dėl derybų, tai Lie nančią užsienyje mokslus, tu
ri tikslo:
tuvos valdžia irgi nežino nie
ko geresnio, kaip tiktai tar • 1. Gilinti narių socialisti
nę sąmonę, kad tapti sąmo
tis su lenkų ponija. Bet iš ningais ir patvariais indivi
tos ponijos juk tikėtis nėra dais Darbo klasės eilėse;
ko. Ji išsižadės savo už
2. Įgytomis žiniomis pa
mačių tiktai tuomet, kuomet dėti darbo masėms klasiniai
ji įsitikins, kad ji negali at susiprasti kovoje už savo in
siekti savo tikslo. Reikia teresus;
3. Teikti visuomenei in
tad ne prašyti jos malonės o formacijų mokyklų ir mok
jieškot būdų priversti ją ne slo ėjimo srityje ir
4. Teikti medžiaginę pas
besikėsinti ant Lietuvos.
Priversti ją gali, jeigu ne pirtį aukštuosius mokslus ei
Lietuvos ginklas, tai pačios nantiems.
Lenkijos darbo žmonės. Prie Šiam tikslui atsiekti Lietutų žmonių tad ir reikėtų ei vos Socialistų Studentų Drauti, jeigu yra vilties kad juos gija Berline:
1. Daro visuotinus narių
galima palenkti Lietuvos
pusėn. Bet eiti šituo keliu,! susirinkimus, rengia paskai
tas, pasikalbėjimus, va k a
žinoma, gali ne dabartinė! rus,
koncertus, steigia kny
Lietuvos valdžia, o tiktai gynus, išsirašo laikraščius ir
Lietuvos darbininkai.
t. t.;
2. Dalyvauja
Taigi išrodo, kad ir Vil
niaus -atvadavimo klausime visuomeniniame gyvenime,
darbininkai negali remti da užmezga ryšių su panašio
mis ir kitomis socialistinūbartinę Lietuvos valdžią ar mis organizacijomis, ypač su
ba eiti išvien su josios rėmė Lietuvoj esančiomis, leidžia
jais.
j atsišaukimų, gamina litera

kalus. Antra, pašvęsdami
savo jiegas Lietuvos gyni
mui, darbininkai negalėjo
pakankamai remti savo
draugus Lietuvoje.
Šitie nepatogumai tečiaus
buvo aiškus pačioje pradžio
je. Jie buvo apsvarstyti ir
paimti domėn, ir vis dėlto
buvo atrasta, kad Lietuvą
reikia remti kovoje su lenkų
užpuolikais. Lenkai kėsino
si užkariauti Lietuvą ir pa
statyti ją po savo dvarinin
kų valdžia. Jeigu jiems bu
tų pasisekę atsiekti šito sa
vo tikslo, tai butų buvęs
skaudus smūgis Lietuvai ir
ypatingai josios darbo žmo
nėms.
Bet kaip dalykai stovi
šiandie?
Karas su Želigovvskiu yra
sustabdytas, nežiūrint to
kad Želigowskis tebesėdi
Vilniuje. Lenkija atvirai
remia Želigowskį, vienok
Lietuvos valdžia veda dery
bas su Lenkija. Lietuvos
žmonių, lygiai kaip ir Ame
rikos lietuvių, nusistatymas
tūros principiniais ir visuo
yra toks kad Vilnius turi be
meniniais klausimais ir t. t.;
jokių plebiscitų priklausyti Federuotosios Presos Lyga.
3. Steigia Informacijų Biu
Lietuvai; vienok Lietuvos
[Iš Federuotosios Presos]
rą teikimui žjniu apie užsie
Baltimore,
Md.
—
Čia
įsi

valdžia išreiškia Tautų Ly
nio moksle/ įstaigas ir mokkūrė
Federuotosios
Presos
Ly

gai savo sutikimą, kad Vil
ga. Presos redaktorius E. J.
4. Steigia
Susišdlpiiuo
niuje butų plebiscitas. Nors Costello kalbėjo susirinkime.
karo Lietuvoje nėra, vienok Pirmininku išrinktas Andrew
karo padėtis nepanaikinta^ T. McMarnia, sekretorius Mrs. Lietuvių socialistine studen
tija mokydamasi, kad išėjus
cenzūra, kratos, areštai ir R. A. Sporth.

Tai

taip su

ta socialistine žiaus konferencijoje

rezoliuci

studentija, kuri ar šiaip ar jas. Tos rezoliucijos bando da
taip įsidrąsino važiuoti moky-j ryti įtakų į Europos valdžias,
lis;

bet kiek yra

draugų ii* tikslu

apsunkinti

sovietų

val

draugių dar Rusijoj pradėju džiai daryli taikos sutartis su
sių studijuoti, baigusių gimna vakarines

Europos

valstybė

zijas, kurie nuolatos su min mis ir tomis, kurios yra atsi
timi ką daryti, kad gavus ga skyrę nuo senosios Rusijos ir
limybes tolinus mokytis, bet neprileisti daryti su tomis val
žiauraus likimo ir didžiausios stybėmis - pirklybines sutartis,
širdgėlos jie verčiami išsiža-i kurios padarytų galimu atnau
dėti to savo tikslo vieniems, jinti pirklybinius ryšius ir
antriems tretiems metams, o duotų užrubežinį kapitalą atgal ir visai!
. steigimui Rusijos ekonominio
Šitokiam
dalykų
stoviui gyveninio.
“Pasisekimas tokios rūšies
esant, Draugija neatidėliojant
išskyrė iš savo tarpo susišel- pastangų prailgintų dabartinę
pimo Fondą, kuris turi tikslo nepakenčiamai sunkią ekono
rinkti aukas ir kreiptis į so minę padėtį Rusijoje ir to
cialistinę visuomenę, kad tas dėl ir visą skurdą ir vargą Ru
reikalas — socialistinės mok sijos žmonių. Tai reikštų su
sleivijos rėmimas — butų pla naikinimą visų Rusijos žmo
čiai organizuojamas.
nių vilčių užbaigti karo padė
Tai vienas Draugijos daro tį ir pradėti periodą ramaus
mas darbas. Bet yni ir dau ekonominio vystimosi.
“'Daugiau to, tai reikštų digiau. Draugija įsteigė prie sa
vęs Informacijų Biurą, kuris džiausį paaštrėjimą nepasiti
informuoja .visuomenę ir, pra-j kėjimo ir nuožvalgos, kurios
šaut, atskiriems
asmenims nuodija sentikius tarp Rusi
duoda atsakymų, mokslo sri- jos žmonių ir tų žmonių, ku
tyje. Draugija ruošia išleisti rie pasitraukė nuo Rusijos, ka
grynai
socialistinio turinio dangi tai reikštų abejonę apie
rimtą almanaką, kuriame bu-| tų žmonių teisę, atsiskirti nuo
tų duota galimybės visoms Rusijos, teisę, kuriąja jie nau
grynai socialistinėms srovėms dojosi su sankcija Rusijos, as
ar partijoms išsireikšti eina menyje sovietų valdžios. Ga
muoju momentu, kuris turi linus — ir tai yra svarbiau
tikslo apibudinti socialistinės sias dalykas — tai sankcio
akcijos plėtimasį ir jo formas nuotų ir amžinai palaikytų to
Lietuvoj ir didesnėsčse valsty kį reikalų stovį, prie kurio di
valstybes
bėse, kuriame butų progos nu džiosios Europos
šviesti naujosios dailės kryp .skaitomos yra politiniais Ru
snį, patalpinus raštų tuo klau sijos žmonių globėjais, kurie,
simu, o taip pat naujos dalios vieton pačių žmonių, turės
kuriniu. Prie, to almanako tu
rinio manoma pakviesti ne tik > maldavimus įvairių Rusijos
draugus Lietuvoj esančius, bet partijų, ar ta ar kita esanti
ir draugus iš Amerikos ir ki- Rusijoje valdžia yra ‘legale’ ir

ar jos padarytos sutartįs yra galima aiškinti delko ir tie
legaliai surišančios.
neva numirėliai gali paskui bė
“Pasitikėdama, kad nieku- gantį žmogų sekti. Jeigu žmo
rių
imperialistinių
grupių padiktuotos

Europos gus nebėgtų, tai ir numirėlis
Paryžiaus jo nesivytų. Kada žmogus bė

konferencijai rezoliucijos ne
padarys mažiausios įtakos į
internacionalinės
darbininkų
klesos politiką linkui Rusijos
ir nė kiek nesumažins jos en
ergijos kovoje už besąlyginį
pripažinimą sovietų Rusijos ir
atnaujinimą, padarytomis su
tartimis, pirklybinių ryšių, Ru
sijos Socialdemokratų Darbi
ninkų partija kategoriškai užreiškia, kad Paryžiaus konfe
rencijos rezoliucijos jokiu bu
du neišreiškia socialinės opi
nijos pačioje Rusijoje, kuri yra
priešinga visiems pienams, ku
rie po priedanga kovos su
bolševizmu, tikrenybėje reiš
kia vien didesnį badą Rusijos
žmonių masėms ir padidėji
mą ekonominio suįrimo”.

ga, tai paskui jį pasidaro re
tesnio oro srovė, kuri ir trau
kia į save numirėlio paveik
slą. Taigi matote, kad čionai
nieko baisaus nėra.

[“L. Uk.”] —J. Krikščiūnas.

Gelbsti New Yorko
rubsiuvius.
[18 Federuotosios Presos]

New Yokr. — Daugiau kaip
trečdalis lokauto fondo, gel
bėjimui į lokauto išmestų iš
darbo Now Yorko rubsiuvių,
jau tapo sukeltas. Viso per
pastarąsias šešias savaites su
rinkta $326,611.30. Dedama
pastangų, kad labiau pagreiti
nus rinkimą aukų, nes pašelpa
New Yorko rubsiuviams labai
reikalinga. Didžiuma pinigų iš
leista supirkimui reikmenų iš
mestų iš darbo rubsiuvių šei
mynoms. Tas reikmenis šei
Ar numirėliai keliasi iš kapų?
mynos gauna su tam tikrais
Būdamas dar giminazijoj aš amalgaineitų išleistais “pini
girdėjau tokį pasakojimą. Ke gais”.
letas vyrukų susirinkę pasako
Daugiausia aukų sudėjo chijo vienas kitam apie įvairius
stebuklus, vaidinimus; tarp ko cagiečiai rubsiuviai. Jie jau
eita vienas papasakojo, kad prisiuntė $194,850. New Yorko
numirėliai į trečią dieną po jungtinė taryba iš savo iždo
lalaidojimo' išeina iš kapų ir ir nuo narių, kuriuos lokau
įima regimi. Kaip tik prie tas nepalietė, ar kurie jau su
ris dienas buvo palaidotas sitaikė ir sugrįžo į darbą, su
vienas jų pažįstamas. Jie ta rinkta $(>(),686.05 sušelpimui
rėsi eit sutemus pažiūrėti, a: ’avo narių.
ištikrųjų numirėlis iš kapo at
Prie šio abelno fondo, Bal
sikels. Bet kada reikėjo eiti į ti inorės moterims darbinin
.kapus, tai visi pabūgo ir tik kėms sumanius, tapo autori
tai vienas iš jų išdrįso eiti, zuotas nepaprastas Naujų Vai
įsiėmė gerą lazdą ir nuėjo kų Fondas, į kurį priimama
kapus. Kada jfeai prisiartino aukos specialinei pagelbai tarp
irie žinomo kapo, jisai ant Ncw Yorko rubsiuvių šeimy
tapo pamate nelyginant žmo nų, kur motinos ir naujai gi
gų apsisupusį balta skraiste. mę kūdikiai reikalauja meVyrukas drąsos pagautas kir dikalinės pagelbos.
to tam baltam žmogui lazda.
3et lazdą per tą žmogų praKonferencija apie dar
ėkė, kaip pro orą ir atsimu
bininku švietimą.
šė į kapą. O baltasis žmogus
nuo to mušimo sujudėjo, be
Harrisburg, Pa. — Balandžio
veik susidvilinkavo. Vyrukas 2 ir 3 d. New Yorko bus lai
jersigando ir staiga leidosi koma konferncija visų atsto
lėgti. Tasai baltasis žmogus vų, kurie užsiima eksperimen
nuslinko nuo kapo ir lėkė paš tais darbininkų švietime. Tą
tui tą vyruką. Vyrukas be ža konferenciją šaukia Rochester
do parbėgo į trobą, kur jo Darbininkų Kolegija, Jungtinis
aukė draugai ir krito ant že Darbininkų Švietimo Komite
mės. Bėgdamas į trobą jisai tas, Bostono Darbininkų Kole
užtrenkė duris ir tasai numi gija, Pennsylvanijos Darbo Fe
rėlis paliko už durų.
deracijos švietimo departamen
Toksai atsitikimas galėjo iš- tas, ir įvairios moterų ir vyrų
ikrųjų būti. Tiktai klausimas, drabužių unijos — Amalga
taip tai galima paaiškint?
ma ted Clotlling W6rkers, In

Iš Įvairių Sričių,

Kada

žmogus

numiršta,

tai

o kūnas pradeda puti ir kuo”
oliau, tuo labiau. Į 5 —6 die
ną po numirimo, tai yra į 3
— 4 dieną po palaidojimo kū
nas pusta ypatingai smarkiai.
Kunui puvant pasidaro įvairių
įvairiausių dujų (gazų). Kada
kunas yra palaidotas, tai giliai
žemėje k imąs oro beveik ne
gauna. Kada oro nėra, tai ku
nui puvant tarp kitų dujų pa
sidaro tokių, kurios susisiekę
su oru pavirsta baltais du
rnais. Kunui puvant, tos du
jos iš kūno išeina į kapą, o
iš kapo laukan. Išėję ant ka
po ir susisiekę su oru dujos
virsta baltais durnais. Jeigu
vėjo nėra, tai tos dujos stačio
ar gulščio stulpo pavidale sto
vi ant kapo. Kada tokį baltą
stulpą pamato žmogus, tai iš-’
sigąsta, o išsigandusiam atro
do, kad jisai regi tikrai negy-*
vėlį su kojomis, rankomis, su
galva, akimis, net ir dantimis.
Žinoma, nieko panašaus būti
negali.
Dabar klausimas, ar gali ta
sai negyvėlis vaikščioti ir net
žmones vaikyti. Patsai vaikš
čioti negali, bet žmogų vytis
gali. Kaip gali žmogų vyti kla
jojančios žvakelės (Žr. Nau
jienų 30 num.), tai taip pat
—

—O
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Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Vtda vitokitui reikaiM,
krimtnaliikuu <»
iaįp ir civiliikuost ititmuost, Daro,
vitokitu doktuntniM irpopitriu>
Narnų OflsaaS

ndurtu Ofisui

$12$ S. NilstMl SI

<27 R. Beirto n

Ant trečių lubų

T«L Drovai 1310

tlIMS Unlly Bldfr

f»l. Central 44XR

ternational

Garmant

Workers

Union, International Ladics
Gament Workers ir tos uni
jos Union Health Center.
Patyrusių tame dalyke žmo
nių plačiai bus svarstomas
darbininkų švietimo klausi
mas. Tikimąsi, kad bus įkur
ta centralinė švietimo įstaiga,
kad tuo pašalinus visus ban
dymus ir klaidas, kurios atsi
tinka darbininkų švietime.
Surinkimui visų žinių tapo įkurtas laikinis
Nacionalinis
Darbininkų švietimo Biuras,
kurio sekretorių yra Abraham
Epštein, box 662, Harrisburg,
Pa.

Davė pelno.
[Iš Federuotosios Presos]

Sagimnv, Mieli. — Miesto
vandens pompos pereitais me
tais atmokėjo už $100,000 pa
skolos bonų ir dar davė $93,500 gryno pelno.

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietasis Gydytojas ir Chirurgas
' 25 East Waahington St.
Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Central 3862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westom Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710

r-...........

■■ 1
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Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarime.
3261 S'o. Halsted St., Chicago, III.
..............................................................................

.
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.
[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb

sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažinus kaip vieną dole
rį. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]
kolaitis, V. Narbutienė, K. KaChicago.
, ličius, A. Derva nskis, K. La
pe, J. Adomavičius, J. ViluWEST PULLMAN. — Lie tis, S. Gotautas, P. Zabitis, K.
tuvos Gynimo Komisija suren Končius, J. Jusevičius, M. Ma
gė vasario 20 d. K. Bajaruno i lakauskas, J. Andruška, S.
salėje koncertą su prakalbo Butkevičius, A. Kvetkauskas,
mis Lietuvos neprigulmybės L. Bacevičius, S. Kubiliene, V.
trejų melų sukaktuvėms pami Timinskis; smulkių $20.71, va
nėti. Lietuvos gynimo reika karo pelnas $108.81, viso
lams aukojo po $12: K. Zube; $305.52..
po $11: J. šerpetie; po $10:
Pinigai $305.52 pasiųsta Lie
A. Vainauskis; po $6: J. Gruztuvos Misijai.
dis, S. Vasiliauskas; po $5: Z.
A. Statkus,
Gedvilas, J. Simonavičius, J.
L. G. K. Sekretorius.
Kastan linavįči ils,' V. Percdnia,
P. Baišutis, K. Kukienas, P.
Baltos Rožės Lietuvių Pasi
Kiaupienė, J. Kūkalis, kun. J.
Paškauskas, kun. Lapelis, F. linksminimo Kliubo auka Lie
Pisarsky (lenkas); po $3: K. tuvai. — Viename susirinki
Alvinskis, J. Zube; po $2: A. me Baltos Rožės lietuvių Pa
Vasiliauskas, Z. Kiupeliene, K. silinksminimo Kliubas nutarė
Paldauskas, S. Buika, K. Šal parengti balių ir visą to ba
kauskas, A. Sučila, * P. Baž liaus pelną paaukoti Lietuvos
mus, A. Zube, J. Paleli tinas, reikalams. Balius įvyko 21-mą
N. N.;, po $1: A. Žasitis, A. sausio, bet, orui esant prastam,
Buikienė, J. Mečius, A. Viniau- žmonių prisirinko mažas bū
tas, V. Galdikas, S. Kairys, P. rys. Pasirodė, kad lėšas pa
liko tik
Baila, V. Baila, J. Pliopa, A. dengus uždarbio
Vasiliauskienė, B. Markaurkas, $54.00. Maža suma siųsti Lie
J. Venckus. A. Daračius, J. tuvon; taigi susirinkime para
Strazdas, B. Simonavičius, J. ginta narius, kad prisidėtų po
Cesiunas, B. Kapočįcnė, V. Ki- kelis dolerius ir padidinti tą
licnė, J. Sinkevičius, J. Use- sumą iki $100.00. Pereita su
lienė, P. šepikas, J. Jucevičie kepure per svetinę, surinkta
nė. J. Meškauskas, Z. Šliužas, $35.00; visgi trulėda iki $100A. Šliužas, J. Jakas, F. Gri 00. Balsuojam, ir visi nariai
cius, A. Vainavičius, K. Šal vienbalsiai nutarė trukumą pri
kauskienė, S. Juodeikis, P. Mi dėti iš iždo. Padaryta vienas
kutis, K. Sinkevičius, P. Mi- šimtas, ir tą $100.00 pasiuntė
Lietuvos Misijom

LIETUVA

šakiu iškištu kokiu tai Mun
ku m, neva tos kuopos organi
zatorium; kaltinamas gi buvo
LSS. 4-tos kuopos organizato
rius A. F. Kazlauskas. Skun
dimo priežastis buvo LSS. 4
kuopos knygynas. Tą knygyną
mat buvo jau
bepasisaviną
komunistai; bet LSS. 4-ta kuo
pa nepanorėjo nuo savo nuo
savybės atsisakyti, ir knygy
ną pargabeno kiton vieton, kur
ji savo susirinkimus laiko. Ta
tai komunistai,
su Mankum
priešaky, išpirko varantą ant
LSS. 4-tos kuopos organizato
riaus Kazlausko ir “patraukė
tieson” už “vagystę.” Kazlaus
kas buvo pastatytas po 1000
dol. kaucijos. Vakar, kaip 11
vai. ryto įvyko bylos nagrinė
jimas. Skundėjus reprezentavo
advokatas Okon, o kai tina mąią pusę advokatas K. G ūgis.
Skundėjai turėjo, kaip jie pa
tys teisme pareiškė, apie trysdcšiints liudininkų, o kaltina
moji pusė,
taigi Kazlauskas
buvo pasikvietęs tik vieną.
Po ilgesnio tyrinėjimo teis
mas rado LSS. 4-tos kuopos
organizatorių Kazlauską ne
kaltų.

Kadangi vietos komunistų
hipelis raginto ragino savuo
sius draugus “ateiti ir pamaty
ti, kaip ‘moksliniai’ socialistai
teisinsis pasigrobę
svetimą
turtą,” tai teisman ištiesų bu
vo susirinkęs gerokas būrys
žmonių. Tik kažin kaip tie taip
'inkštai
šoką komunistėliai
’autėsi, kada teisme pasirodė,
•og tai jie patys norėjo sveti
mų turtą pasigrobti, ir bylą
pralošė!

uukavimų>

yra

panxlęs

KLEIN

Vnisn Hardware .nfc

iruotų, tinka bile prie
kokio

kojos

Speciališkai
pora

dydžio.

$2.69
vfc«vw

Listufiii kaiešieasB

jMUs
kada pra-- NgijimM.
Man vartojam
pagerintą
Oph-

L. Klein, 3as floras.

Vaujas siuntinis vyrams pavasarinių

Dvigubos Tvermės
Siutai už
Su dvejom kelinėms •

*

šiuos siutus pasekmingai pardavojome per daugelį sezonų. Kaip iš
radėjas dviejų kelinių prie siuto
minties, mes stengiamės — ir į pasek
mes — parupinam dių laikų kokybės
ir vertybės, kurios ne yra pasirodę
kitose krautuvėse. Dvigubos tver
mės siutai šiame pasiulime, kaipo reikimingą perstatymą Šio fakto.
Extra kelinės visiškai veltui.

Kadangi vieno siuto kaina didesni be ekstra kelinių.
Siutai čysto vilnono materijos visokios, šviesios ir tamsios spalvų
konservativiai ir vaikams tinkamų modelių.

patinga dama at
kreipi urna f vai
kiu. Vai.: *ue 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 Iki 11 dieną*
4649 S. Aaklaad Avė. kamp. 47 M.
Teiephone Yarda 4817
Beulevard 6487

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir ukuieria.
1
Gydo aitrias ir chroniikaa ligas,
▼yru, motorų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Bay ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorljaf 1825'
18th St., netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 19—12 pietą,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis i Canal
Telanhoneis
J
8110 arba 857
T^phonal: į

l 950 - Drevei 41M
GYVENIMAS: 8412 S. Haleted St
! VAL.: 9—19 ryto ir 8—9 vaL rak.

Geresni po $35 ir $45

Vaiky dvejų keliniu siutai
Išimtinai puikijs siutai čysto vilnono materiolo, gražiausių
patrinų, rudi, mėlyni, žali ir pilki. Naujausi single ir double
broasted modelių. Daugelis drabužių alpaca pamušalu. Abe
jos kelinės pilnai pamuštos; gerai tinka. Micro s 7 iki 18 metų.
Puikiausios vertės.
L. Klein, pirmas floras.

NORTIT SIDE

tis su savo “tėve musų” ir pra-

'pardavinėjimo kambaryHMMbm

Parduosime Fonografus, Parlor
Setus, Divonus, Pečius.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO
2&10 W. Harrison St.,

Chicago, III.

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) UŽ kurią
reilcetig mokėti net il<t $200. parsiduoda už $3£» ir duoMllll© ▼eltai
24 rekordų pasirinkime ir 200 udutų. Oauguma inafeinu naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaiaavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 angštos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mea turime
parduoti dešimtį augštos rųsies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
Liberty Bondsai priimami.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 matai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 Si
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Motcriikų ir VyriUcą.
taipgi Chroniftką Ligą.
OFISO VALANDOS:

savo prisirišimų prie gimtinio
tyinais prie Šv. Kazimiero. 0
krašto, bet tas paskutinis pa- po jo išėjo p. A. Račkus, ku
sielgimas yra tikrai pagirtinas. ris nurodinėjo, jog lietuviams
— Narys.
vilniečiams butų geriau gyven
ti po lietuviška valdžia. n Jis,
Dabar yra laikas siųsti pinigus
Kabeliu arba Draftu.
nurodinėdamas lenkų valdžios
r?
Mes turime tiesų sąrišį ir gvaydas pareiškė, jog jinai trau
r
rantuojame saugų persiuntimą į 4
kia ant savo liaudies baisiai
iki 6 savaičių.
didelę ir bereikalingą
pas
Laivakortės
Frakcinė byla.
kolą.
To parėmimui jis su
Į ir iš bile vietos Lietuvoje. Pas
i gų, kuriuos iždininkas išsiėmė
Plėšikų vadovė įkalinta.
minėjo tūlą Lenkijos amba
mus dirbantis p. Kučinskas su no
iš registerio ir padavė plėši
ru jums paaiškins.
kurioj mūsiškiai “komunistai” sadorių, kuris buvo pasiųstas
Bankas atidaras vakarais UtarKleofatra B. Hartzman tapo kui visą šimtą dolerių. O plė
pirštus nudegė.
Į Romą ir tenai su savo žmo
ninkais ir Subatomis.
Municipaliniame teisme, prie na prašvilpė apie du milionu nuteista nuo 10 metų iki viso šikas, pinigus paėmus, išsit
raukė revolverį ir šovė į ap
HOME BANK &
47-to Place
ir Halsted gvės, lyrų Varšuvos valdžios.
Esą gyvenimo į kalėjimą už vagysTRUST CO.
bylą, jinai tiekorių Herzbergą.
vakar buvo tardoma lietuvių besvarstant savo ambasado tą. Tardant jos
Milwaukee & Ashland Av. byla, dygusi iš frakcinės ko riaus išlaidas socialistai pasi gardžiai juokės iš vyrų, ku Bandito auka tapo peršau
vos. Skundikai
buvo komu priešino jas apmokėti, bet tas riuos ji sėkmingai įtraukdavo ta per kairįjį plautį iv dabar
Perviršis mažne
šaiką su pagejba randasi Ravenswood ligoninė
nistai, pasislėpę po “L. D. L. nieko nelėmė. Šitaip p. Rač į banditų
$7,000,000
je. Jo padėtis gana sunkoka.
D. 19 kuopos” firma, su prie kiu pasakius
pora dzūkelių gražaus savo veido.
ėmė nepasiganėdinti ir mur
Naujos dirbyklos elektros
Sene sulaikyta už čękių
mėti:
gaminimui.
vagystę.
“Čia, brace, tai jau neteiBALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
42 Broadway, New York City
cybę cneka! O kur jie tą ma
Chicagoje bus
pabūdavo ta
Marė Sikcrmorc, šešiasdeKas nori siųsti pini
Tiesi kelionė be persėdimo iŠ New Yorko per Libavą
ce?” Burbančius dzūkelius iš šimts septynių metų senė, pir dar dvi naujos elektros gami
arba Hamburg*—Eitkūnus
gus iš Kenoshos savo gi
šalies ėmė malšinti, o jie vėl miau Buvhš žinoma kai po re- nimui dirbyklos, kurios atsieis
I LIETUVA
minėms Lietuvon, mosavo: “Ką ce tylėci. Kac lie- porterka, tapo praeitą ąerėdą $47,500,00. Jų pagaminta elek
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks
tuvicka, tai viekas gerai, o kac suareštuota už išmainymą ne tra bus vartojama Cliicagoj ir
ney orderiais ar draf“ESTONIA” KOVO 16
“LITUANIA” BALANDŽIO 13
“POLONIA” KOVO 30
“ESTONIA” BAL. 27
lenkicka, tai blogai.” Bet ka savo čekių.
tais.
apielinkėse.
Viena dirbykla
Ji
pasirašydama
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
da Bačkos įvardino lenkų laik svetimas pavardes po čekiais bus
pastatyta prie ežero, į
Iš čia pinigai yra pa
Kreipkitės prie musij agentų jūsų mieste arba pas
raštį, kuriame tilpo tariama tūkstančius
nuo Waukegan; o
siunčiami Lietuvon grei
K. W. KEMPE, Gen. VVestern Pass. Agent, 120 N. La Šalie St.,
dolerių laimėjo. šiaurius
I
CHICAGO, ILL.
žinia, tai dzūkas ėmė abejoti Bet pagalinus tapo sugauta ir, antroji prie Columet upės ir
čiausiu budu ir už pini
ir žadė jo j ieškoti to laikraščio. žinoma, ji pati nujaučia kas 110-tos gatvių.
gų siuntimą pilnai atsa
Toliau Baškus pasakojo kaip jos dabar laukia. Tėčius senė
koma. Norėdami gero ir
ponai
lenkai ir numirusius nenusiminus ir savo dailią tei
Nebereikalaus parašo.
teisingo patarnavimo,
lietuvius už lenkus skaito. Esą sina gyveninio aplinkybėmis.
Paštas, kad paskubinus pris
Kreipkitės pas:
jie vedasi įžymesnius fraudi Esą, kol tu jaunas ir gražus, tatymą “special delivery” laiš
nus ir anglus į kapines ir jiems tai tavo gyvenimas
reinutarė panaikint
lengvai kų
rodo, kad, va, ant kryžių už plaukia; bet kada tu pasensti, kalavimą,
kad
pasi rašytų
rašyta Mieszkowski, Jankows- tai jis palieka sunkus ir, todėl laiško
priėmėjas,
Tas laki ir tt.
bai
trukdo greitą tų laiškų
220 Milwaukee Ave^
esąs vertas atleidimo.
Paskui kalbėjo Dr. K. Rut
išnešiojimą, o paštas atsakąs
Kenosha, Wis.
kauskas. Bet jis tik davė pub
tik už tokius laiškus,
kurie ■IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIlIH
Pavogta už $2,000 vertės
likai labų dienų,
kurias jis
yra registruoti, todėl nesą
tabako.
esąs iš Lietuvos parsivežęs ir
kalo imti atsakomybę už kiApsiginklavę vagys užvakar tokius laiškus ir reikalauti pa- Į Teiephone Yards 1532
ragino siųsti aukas per katali
nuvažiavo
su United
Cigar rašų priėmėjų.
kų fondą, nes, girdi, kaip me
| DR. J. KULIS
Šviesą ir pajiegą suvedame } senus ir naujus namus, taipgi
esame katalikai, taip ir aukas Stores automobiliu, kuris buvo
LIETUVIS
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
prikrautas
cigarų
ir
papirosų
orime
siųsti
katalikams.
Mat,
žmogžudė paleista.
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
Gydo visokias ligas motorą, val
už
$2,000
vertės.
anot
jo,
siunčiant
per
kitur
Ponia Cora O’Connor Or gi kų
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
ir vyrą. Specialiai gydo lim
aukos gali tekti kokiems so
thwėin, kuri nušovė savo iu yA. BARTKUS, PrM.
pančias, senas ir paslaptin
Apvogė ir pašovė aptiekorių. limąjį Herbertą P. Zieglerį, ta
gas vyrą ligas.
cialistams.
1S19 W. 47th St
Tel. Boolevard 1892.
Chicago, DL
Seredos vakare tapo apip po
Prakalboms užsibaigus buvo
išimta iš kalėjimo
už
lėštas
iv
pašautas
aptiekorjus
sudainuota tautiškas himnas.
$25,000 Bonų kaucijos. Taria
~...... ..................................... nrmr-r^ Ir po himnu dar užsilipo kun. Gustavo W. Herzterg, 5501 N. mą
kauciją užstatė
Harry
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3učys ką tokio pasakyti; bet Clark St.
Tel. llonrco 2804
Branstettcr.
Ofisas:
2201 W. 22nd St.. kampa;
Banditui įėjus aptiekon, ke
žmonės jau buvo pradėję iš
Praeitą seredą tardant
jos Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
DR. W. F. KALISZ
eiti, todėl svetainė užė ir jisai letą moterų gere sodą, o dar bylą ji tapo pateisinta ir to- landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 11d
Spedalnmaa: Moterą Ilgos ir Chirurgija
9 val.cvakare. Gyvenimo vietai 8114
bininkai ruošos prie baro. Drą
greitai baigė savo kalbą.
1145 milvaukee AVE.
chicago.
W. 4Md St. Phone Lafayetto, 4988
(Tąsa sęka ant 6-to puslp.)
sus
banditas
pareikalavo
pini—
Viengungis.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.
Į
-j
.I

1 CHICAGO

Dr. A. R. Bliimontlial

ŠAUKIAME DIDELI IŠPARDAVIMĄ MUSŲ BENDRINIAME

Praeitą nedėldienį katalikai
buvo surengę prakalbas baž
nytinėj svetainėj. Buvo gar
antu, kad kalbės Dr, Alseika,
Baltos Rožės Kliubas jai
bet jis neatvyko. Tada pasiro
yra dosniai prisidėjęs prie vi dė ant pa£jrin<lų kun. Dailu

sokių

Roller ^Skatos vai
kams ir mergaitėms.

$35

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

l?4iao 1O JryrLo ilci S po
v&k&re. • MedGliomis

nue

po plėk
Talaphone Yards 687

Tel. Austhi 787

DR. MARTA
DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįio ii Californijos ir
▼41 tęs savo praktikavimą pe Nb>
5208 W. Rarriaoe St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir •—9
vakare išskiriant ntdfcldieniua.

TeL Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai
VALANDOS: 9—42 ryto
9IW3 So, Morgan Street,
Chicago, UI

Kez. 1189 Independonce Blvd. Chioage

Teiephone Van Buren 294

0R. A.A. ROTH
WSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas. 8354 So. Halsted St. Chicago
Telephane Pr ver 9693
balandos: 16—11 ij j; 2—3 po piet
7—8 y ak. Nedėlioins 10—12 dienų

A. Pakšys

ELEKTRA

U

ir
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■ Į—wn
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Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietivys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Ave^
Roselandą,
Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 ir 6:8|
iki 8:3Q vak.

----- --------------------

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22ad & So. Leavitt Sto.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dlemi
nuo 1 po pietą iki 9 vakare

Telefonas—Bdulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
—Deatistas—
8381 S. Halsted St., Chicago, DU
Valandos:—

NAUJIENOS, Chicago, PI,

Pėtnyčia, Kovo 4 d., 1921

pirkti Green Mill Ganlners įs- pietinės Chicagos miesto <laPRANEŠIMAI.
ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
NAMAI-žEMe
taigoje. _
ly, turime sueiti vienon vieton North gM< _ L M p g 2g
PAJIEŠKAU moters, Barboros Ma
PARSIDUODA LEMONT’S RESORT
VYRŲ
Ji sukv
sakė,, kad puvo
prieš z.ž.iuogžurengiu viešas diskusijas temoje: 1. Ar lakauskienės, po tėvais Abromavičai111
ii nir pareikšti, kad
Kuvi musų vardu
tumu rengia
FARMA.
(lystes
ji IrllNlr
buvo įsi-| vChicagos
Lenkai
meluoja
pa- galima panaikinti tikėjimą (religiją) tė, Telšių apskr., Godunavos par. Ap REIKIA PARDAVĖJŲ.
O lt*
Įpapildvnia
Jei į JI
1111^
JI
411 Iv
J?»
H **•€**
Ali
VI ll U Jei.
U**
Iš priežasties mirties esam privers
1 kapitalizmo gadynėj? 2. Kodėl mo leido mane vasario 8 dieną, -palikda
parduoti gerai žinomą (Lemont’s
traukus ir, kada jos mylima-, šauliui, buk mes norime pri- teris atsilikę nuo vyrų progrese? Jes ma 3 kūdikius, o 2 pačius mažuosius
žmogų, turintį plačią pažintį tiResort
Farmą, Sodus, Mich.) labai
sai bandė prie jos prieiti, tai
I 1 klausyti Lenkam. Ne! Mes ne bus panedėlyj, kovo 7 d., 7:80 v. v., pasiėmė: Onutę 2 metų ir Zofiją 7 tarpe savo žmonių, laukia augš- pigiai.
Kartu prasišalino su buvusiu
Kreipkitės pas:
te- tik nenorime, bet nei minties ,Liuos’'b5s sv»t„ 1822 Wabansia Avė. metų.
ji kažin kaip ir šovė. Bet ne
burdingieriu, kuris buvo nuo burdo tos rųšies užsiėmimas. Turinti
B. A. LEMONT,
turėjus noro jam pataikinti. neprisileidžiame, kad Vilnius ir
išvarytas 3 mėnesiai atgal išneš pardavėjo gabumus, "bus sutei
9730 Winston Avė., Chicago.
(Tąsa nuo 5to pusi.)
pinigus,
nei
pikčierių
— R. L. D. S. S. Bendro dami
Telefonas Beverly 1671
visos Lenkų okupuotos Lietu vėsRoseland.
šėrinihkų susirinkimas įvyks pa- nepaliko.
Vyras 5 pėdų, 8 co kiama visi patarimai, o vėliau
vos žemės priklausytų Varšu nedčlyje, 7 d. kovo, 7 vai. vak., J. lių augščio, juosvais plaukais, apie apaikys pagelbą apgarsinimų va
lesnis tardymas atidėta ligi ko
JAU PAVASARIS ATEINA
vai. Mes norime priklausyti Stančiko svet., 205 E. 115 St. šiame 40 metų amžiaus, pusiau plika kakta, jum, kurie bus lietuvių laikraš PARSIDUODA
Michigano valstijoj
vos 10 d. Jos žmogžudystos
susirinkime bus nutarta, kurioje vieto mėgstąs išsigerti. Moteris smulkaus
ūkė,
37
akeriai
dirbamos
žemės, 6 akeLietuvai!!!
je pirkti lotai; todėl visi šėrininkai veido, laiba, smailos nosies, šalip no čiuose. ši organizacija yra įpriežastis buvusi
svaiginanti
riai ganyklos. Yra namai, sodas ir
.
i dalyvaukite.
Bus ir tie įleidžiami sies mažas apgamukas. Žilais plau
gėrimai, kurių ji gavo nusiKad pasaulis išgirstų musų svetainėn, kurie tik žingeidauja Bep- kais, tamsiai geltonai dažomi. steigta, ir jei esi darbininku, tu upiukas. Tik viena mylia nuo mies
VilnieČiai Lie- (lrov^s reikalais, kad ir neturi šėrų. Jei kas tokią porelę patėmy- rėk susižinojimus su mumis, o telio. Priežastį pardavimo vyro mirtis.
M. GRINIENE,
Vilniečiai lietuviai, Chicago- balsą, todėl visi . , .
/
— Direkcija.
sit, meldžiu pranešti,už ką busiu dė mes
užtikriname gerą ir nuolaLenkais
okubei
visų
718
W. 318t St.
tuviai,
kingas.
Geriau,
kad
grįžtum
prie
je, ruošdamiesi dideliu pro
Ant
pirmų
lubų iš užpakalio.
tinę
skirtumo pa- Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pr- savo vaikučių palikių savame lizde
įplauką. Atsišaukite tuotestai! prieš lenkų intrygas, iš puotų vietų, be
šelpinio Kliubo susirinkimas įvyks su lyj. Jie vargsta ir pasiilgę.
turime
suseiti
milžiniš,
ž
i
lirų,
batoj, Kovo 5 d., 7:30 Vakare, 3301 S. STANISLOVAS MALAKAUSKAS, jau.
leido šitokių lapelių:
PARSIDUODA 8 lotai prie daikto,
Mr. George Nelson,
822 W. 83rd PI., Chicago, III.
bet galima pirkti ir pavieniui. Sarai
šalin nuo musų kruvinos kan masinin susirinkiman, ku Morgan gatvė. — A. J. Lazauskas.
SOUTH AMERICAN
ris bus nedėlioj, kovo 6 d., Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ir šalygatvei pravesti. Turi būti par
Lenkų rankos!
duoti
į trumpą laiką. Vieta randa
TRUST
CO.,
Kliubo mėnesinis susirinkimas bus
JEDVYGA NEZELSKAITfi
Broliai ir Seserys, Lietuviai 1921, didelėj McKinley Parko ko
si
Bolman
Parke. Savininką galima
nedėlioj, kovo 6 d., 1 vai. po pietų,
10
So.
La
Šalie
St.
(Važiuoti
reikia
matyti
bile
kada.
kitų
.vietų,
svetainėj.
tapo užmušta automobiliaus, ka
Vilniaus gub., ir 1
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted St.
J.
PETRAITIS,
Room
1136.
nariai malonėkite laiku susirinkt!,
da ėjo namo iš mokyklos kovo
kurios kenčia žiaurią Lenkų VVestern Avė. gatvekariais ir Visi
3233
Auburn Avė.
nes yra daug svarbių reikalų ap
į
išlipti
ant
W.
39-tos
gatves.
2 d., 4 vai. po pieL Amžiaus
Tel.
Yards 5056
okupaciją!
svarstyti. — Rašt. S. Kunevičius.
turėjo šešius metus ir vieną mė
Perėjus bulvarų, tuojaus ir
REIKIA siuvėjo prie mo
nesį. Lavonas randasi po num.
Kruvinos Lenkų rankos, pa- svetainė), Pradžia 2:30 vai. S.L.A. 36-tos kuopos susirinkimas
— STEBĖTINAS
186 E. 107 St. Paliko dideliam
įvyks nedėlioję, kovo 6 d., “Aušros”
teriškų kostumeriško drapa PADAVIMUI
grobusios rytinę Lietuvos da- po pietų.
BARGENAS.
svet., 3001 S. Halsted St. Susirinki
nuliudime tėvas Felimina ir
Dvi šių dienų puikiausios bungaIĮ, su jos sostine Vilnium, tenų darbo.
Tame dideliame mass-mi- mas prasidės 1:30 vai. po pietų. Bet
Juozapą Nezelskius, broliuką
low, garu apšildomos, didelis gyve
rioja musų miestus, miestelius tinge kalbės įžymiausi Chica norintieji prisirašyti į S. L. A. arba
K. AUGAITIS
namasai kambarys, vėliausios mados,
Juozapą devynių ir pusės metų
PAJIEŠKAU Petro Jankausko, spė
užsimokėti mokesčius, prašomi ateiti
ir
kaimus,
plėšia,
naikina
pa

tikra fireplace, bookcase, drapanoms
amžiaus ir sesutę Feliminą ketu
gos kalbėtojai, bus išnešta re ankščiau — 1 vai.
ju Jcad gali būti prasišalinęs ar Min3130 W. Harrison St.
šėpa,
Čerpinė maudynė, % bloko nuo
neapolis, Minn. arba gal North Darių metų ir pusės. Laidotuvės
—L. Žilvičiutė, Nutar. rašt.
liktąjį musų turtą ir žudo mu zoliucija.
šv.
Kazimiero
bažnyčios ir akademi
kotos valstijon. Jisai prasišalino ma
atsibus kovo 5 dieną apie 8 v.
sų
tėvus,
brolius,
seseris!
jos
,
visai
prie
Marųuette Parko $1.Tenai
pareikšime
pasauliui,
iš ryto į Visų Šventų bažnyčią.
Lietuvos Dukterų Draugystės ren ne nuskriaudęs ant $1,000. Ypata
AUTOMOBILIAI
500
įmokėt,
likusius
mėnesiniais iš
šių metų Sausio 16 d. šiau- kad mes nenorime kruvinų giamojo vaidinimo “Genovaitės” repe yra juodais plaukais, rudomis akimis,
Velionė bus palaidota į šv. Ka
mokėjimais.
Savininkas
važiuoja Eu
PARSIDUODA pigiai Fordas 5 ypa ropon. Savastys randasi prie 6625
zimiero kapines, širdingai užticija bus šiandie, kovo 4 dieną, kaip apie 6 pėdų 5 col augščio. Kas pir
rinės Chicagos miesto dalies Lenkų rankų globos!
kviečiame visus gimines ir pa
8 vai. vak., namuose 3359 S. Union mas praneš, apie jo buvainę, gaus tų įtalpos, visai naujas tik 3 mėne So. Rockwell St., ir 6629 S. Rockir
Galicijos
Lenkai,
Varšuvos
Prijaučiantieji
Vilniečiams
siai kaip pirktas.
žįstamus dalyvauti laidotuvėse,
avė. — Visi dalyvaujantys vaidinime $5-0.00 dovanų.
well St. Informacijų matykite:
ALEX ŽVINAKIS,
Kreipkitės
laidotuvėms tarnaus graborius
susirinkę ir pasivadinę “Vil- draugai Lietuviai kviečiami malonėkite susirinkti laiku.
• JORDAN & CO.
3558 So. Pamell Avė.
5602 Newland Avė.,
—Komitetas.
Masalskis.
2419 W. 63rd St.
Lietuviais
”
,
išreiškę
niečiais
tenai būti musų pareiškimo
JUOZAPAS NEZELSKIS.
Chicago, III.
Tel.
Prospect
8700
pagarbą Želigowskiui, musų, liudytojais!
Liet. Mot. Dr-joR “Apšvieta” mėne
PAJIEŠKAU brolio Leono Juciaus,
susirinkimas įvyks kovo 6 d., 1- pirmiau gyvenusio Springfield, III., iš
PARSIDUODA — Buick 5 ypatų
Vilniečiai Lietuviai! Krūvon sinis
PARSIDUODA 2 augštų medinis
mą vai. po pietų, Mark White Sųuare ten išvažiavo nežinia kur.
Turiu
įtalpos
automobilius, Mode- namas
šauliui, buk mes norime pri ir vienu balsu sušukime: ša parko svet. Visos narės malonėkite svarbų reikalą — laiškas nuo motinos lis D-45,touring
prie W. 51os gatvės. Pikas
gerame stovyje.
skiepas;
2 flatai ir krautuvė su 1 kam
susirinkti
laiku,
kad
ankščiaus
bai

klausyti Lenkijai.
lin nuo musų kruvinos ran gusios galėtume dalyvauti taipgi dr- yra iš Lietuvos. Malonės patsai at
3542 Floumoy St.
barių
pagyvenimu,
maudynė, elektros
sišaukti arba žinanti jį malonės pra Tel. Kedzie 2782 arba Canal 4126
Vilniaus gub. bei kitų (Len kos! Mes norime priklausyti, | jos tą dieną busiančiam vakare,
šviesa,
kietmedžio
grindys
ir apvadai,
nešti.
išsirendavoja
dabar
už
$924.00;
|>e—H. Buchinskienė, Nut. rašt.
kų užimtų vietų Lietuviai! Tuo gyventi ir dirbti Lietuvai!
K. JUCIUS
čiaus
šiluma;
kaina
$7,000.
Atsišau

PARDAVIMUI
3221 So. Lime St.,
Chicago, III.
pareiškimu skaudžiai Lenkai
Bendras To\vn of Lake ir
kite pirm pietų arba po 5 vai. vak.
Liet .Mot. Dr-ja “Apšvieta” stato
ALBERTAS JACIKAS
5532 So. Carpenter St.
mus įžeidė. Mes nenorime pri
Brighton Parko Vilniečių scenoje puikią 3-jij veiksmų dramą PAJIEŠKAU sunaus Juozo Jezevi- PARDUODU 2 shovv-keisus, soda
1-mas floras.
persiskyrė su šiuomi pasauliu
“
Rūtų
Vainikas
”
nedėlioj,
kovo
6
dj.,
water
fountain,
register,
pasienio
ba

klausyti Lenkijai, kuri po eu
Lietuvių Komitetas.
kovo 3 d., 10 vai. iš ryto, po
C. S. P. S. svetainėj 1126 W. 18 str. čiaus, Kupiškio miestelio, Panevėžio ras su veidrodžiu, stiklinis book-keiropinio karo, it devyngalvis
sunkios ligos 3-ų savaičių sir
Pradžia 7 vai. vak.— Kviečiame vi apskr., Kauno rėd. 1914 m. gyveno sas, 4 staleliai dėl ice cream parlor ir
PAVASARIS ATEINA, taisykite
I^ewistone, Me. Turiu labai svarbų 16 krėslų. Parduosiu tik visus ant
gimo. 2-jų metų ir 4-rių mė
sus dalyvauti.—Rengimo Komisija.
slybinas,
ryžasi
praryti
kitas
plugus
ir pirkite šitas farmas su bureikalą.
nesių amžiaus. Laidotuvės at
sykio. Gera [/toga norinčiam eiti į tą dinkais, gyvuliais ir padargais, Illi
JUOZAS JEZEUČIUS,
kaimynystėje tautas; mes nesibus pagedėlyje, kovo 7 d., 10
Brigeport. — T. M. D. 22 kuopa
biznį.
nois valstijoje. Atsišaukite šiuo ant
Kauno
rėd.,
Panevėžio apsk., Kupiškio
vai. iš ryto, namuose po num.
rengia draugišką vakarėlį, nedėlioję,
1817 So. Union Avė.
[ norime priklausyti, nei jung
rašu: r
4718 W. 12th PI., Cicero, 111.
L. S. S. 81 kuopos mėnesinis susirin 13 kovo, Mildos svet. ant antrų lubų. miestelis, Skapiškio gatvė, No. 10,
JOHN GEDCUS,
ties,
su
Lenkais,
kurių
rankos
Lithuania.
Bus palaidotas Lietuviškose
kimas įvyks subatoj, kovo 5 d., kaip Pradžia 7 v. v. Vakarienėje dalyvaus
4028
So.
Artesian Avė., Chicago, III.
PARSIDUODA
saliunas
tirštai
lieTautiškose kapinėse. Giminės ir
kruvinos ir subjaurota tautos 7:30 vai. vakare, Liuosybės svet., 1822 gerb. Dr. Alseika. Bus dailus progra
vių ir lenkų apgyventoj vietoj, la
pažįstami meldžiami atsilankyti
Wabansia Avė. Kuopos nariai prašo mas, šokiai ir vakarienė. Bilietus gu
ALEKSANDRUI
JAJTIKUI,
gyve bai graži vieta. Pardavimo priežas
garbė
Žydų
skerdynėmis
(Sei

ant ceremonijų, ir dalyvauti
mi susirinkti laiku ir skaitlingai, nes lima gauti iš anksto “Naujienose”,
kadaise 433 Halsted St., yra tį patirsit ant vietos.
PARSIDUODA—BARGENAS.
nuose ir kitur); mes nenori iš centro raštinės gauta Pild. Kom. UniversaI State Banke, pas Baltutį nusiam
laidotuvėse. Pasiliekame nuliu
Naujenų Redakcijoj svarbus laiškas
3404 So. Morgan St.
40
akerių farma netoli Chocagos su
dime tėvai:
me priklausyti barbaram, ku balsavimo blankas ir kitus praneši 901 W. 83 St., P. Petraitienę 3238 So. iš Lietuvos nuo jo sesers Barboros
gyvuliais,
grūdais ir mašinerijomis.
Juozapas ir Kazimiera
Auburn Avė. Ir pas kuopos narius.
—Kp. Raštininkas.
Mažutienės.
rie pagrobę musų tėviškes ka mus.
Tur
būt
parduota
Šį mėnesį iš prie
JACIKAI.
PARSIDUODA
saliunas
ir
pulruimis
—Komitetas.
žasties
senatvės.
Mainysiu
ant 5 ar
labai
pigiai,
nes
savininkai
išvažiuoja
ria, užmuša nekaltus kunigus L. S. S. 22 kp. mėnesinis susirin
ba
6
kambarių
namelio
Chicagoj
ir
Kas Amerikoj gyvenančių lietuvių į Lietuvą. Atsišaukite.
įvyks nedėlioj, kovo 6, kaip 10:Roseland. — Aušros Mokykloje kle
(Kun. Karvelį ir kitus); degi kimas
imsiu
mortgečių
ant
farmos
ant
5
mė

VLADAS KVEDERAS,
30 vai. ryto M. Meldažio svetainėj. sos visiems veltui. Seredomis lietu atsimena dar iš Lietuvos KAZIMIE
na musų tėvų triobas, gi ku Nariai prašomi atvyk laiku, nes turi viu kalbos sintaksę; ketvergais Anglų RĄ JOCĮ, teatsiliepia adresu: Vladi- 835 Washington Avė., Racine, Wis. nesių už 6%.
FIRST NATIONAL REALTY CO.
(Siberia), Komarovskaja No.
rie bando ginti, tiems nuka me daug svarbių reikalų. —Valdyba. kalba; pėtnyčiomiš lietuvių kalbos vostok
736 W. 35th St.
23—3.
gramatika.
Pradžia
7
vai.
vakare,
PARSIDUODA
galiūnas
lietu

pojo rankas; nupjaustė nosis, L. S. S. 174 kp. mėnesinis susirin 10900 Michigan Avė., — Komisija.
JONAS BAUŽA
viais apgyventas. Priežastį par
mirė 6 vai. vak., Kovo 1 dieną.
ausis; išbado akis; sulaužo ko kimas įvyks nedėlioj, kovo 6, kaip 10
Jieškau brolių ANTANO ir KAZI
vai. ryto Pociau svetainėj — kampas
Gimė Gruodžio 4, 1919 metuose.
JEI ATSIŠAUKSITE
jas ir pagalios paleidžia vidu 38 PI. ir Kedzie avė. Visi nariai pra Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės MIERO MIKOLAIČIŲ, kilusių iš davimo patirsit ant vietos.
Laidotuvės bus petnyčoj, Kovo
Kunonių
sodž.,
Jozvainių
vai.,
Anta

F. DRUKTENIS, 1
rius, tuomi užsitraukdami pa šomi laiku susirinkt, nes turime rin Choro koncertas bus subatoj, kovo 5 nas turėjo savo namus Chicagoj. Nuo
4 d. iš namų 8752 Houston Avė.,
ŠIANDIEN
d.,
Raymond
čapelėje,
816
W.
31
St.
kimų blankas ir šiaip svariau reika
So. Chicago į šv. Kazimiero Ka
4301
So.
Wood
St.
karo
pradžios
jokios
žinios
apie
juos
saulio
civilizacijos
paniekų
ir
Vaikučiai, pasirūpinkit laiku būti ant
lų. — Organizatorius.
pines. Kviečiame visus pažįsta
Jei gyvi, meldžiu atsi
repeticijų,
taipgi visi atvykit ir į ex- neturėjom.
pasibjaurėjimą.
mus ir gimines dalyvauti lai
liepti,
arba
kas
žino pranešti
Mes parūpinsime naują 5
North Side. — S. L. A. 226 kuopa tra pamokų. Vakarėlis čia pat, turit man, už ką busiujuos
PARSIDUODA
barbemė;
trys
dotuvėse. Pasilieka nuliudime
Del to, Vilniaus gub. ir vi- laikys
labai
dėkinga.
—
mėnesinį susirinkimą nedėlioj subrusti. — A. Ž. V. D. Komitetas.
krėslai ir maudynės. Biznis išdirb arba 6 kambarių mūrinį na

CHICAGOS
ŽINIOS

■"

▼ ctiiiy iFci*

Vilniečiu lietuviu[protes
tas prieš Lenku intrygas

Pranešimai

A

*

A

tėvas, motina ir sesuo Pranciš
ka Baužiutė.

via i,
Lake,

kovo 6 d., 2 vai. po piet, Liuosybės
svet.,
1822 Wabansia Avė. Visi drau
Birutiečių domei. — šiuo praneša
gyvenantieji Town of
gai susirinkit, nes yra svarbių reika- mo visiems birutiečiams ir birutieBrighton Parke ir' vjsoj i ' ,
— Rašt. K. Markus.
tėms, kad repeticijos prasidės nuo ket
verge, kovo 3, punktualiai 8 v. v., ži
nomoj Mark White Sųuare parko salėj.
Pradėsimo mokytis Miko Petrausko
8jų aktų operetę “Vestuvės”, kuri bus
statoma balandžio 24 Aryan Grotto
teatre. Laikiniu vedėju bus p. P. Sar*
palius. Norintieji dėtis prie Birutės,
nauj dainininkai bus priimami per
ateinančias dvi savaiti. —Valdyba.
j

SVARBU DEL KIEKVIENOS SEIMININKĖS
Perskaityk šitas Faktas apie Mazola - Gryną
Sveiką Daržovių Alyvą Tinkantį
Kepimui ir Virimui
Supažindinimas su Mazola milionus šeimynų atidengė naują
gadynę maisto gaminimo šakoj. Mazola pagelbsti šeimininkėms ekono
miškai pagaminti daug naujų ir gardžių valgių ir padaryti seną, pa
prastą namų valgių gaminimo būdą daugiau tinkamu ir žingeidžių.
Virime ir kepime Mazola pavaduoja sviestą ir yra daug geresnė
už taukus.
Šeimininkės, kurios yra išbandžiusios Mazola virime ir kepime,
pilnai sutinka, jogei yra tai tikra laimė namuose. Su ja galima išvirti
valgius greitai ir visiškai be jokio pridegimo bei rūkimo.
Salotų sudarymui Mazola pavaduoja olive alyvą ir yra kur-kas
pigesnė, kadangi jums nereikia mokėti augštų įvežimo muitų ir už
pergabenimą per vandenyną, kurie reikia užmokėti perkant olive alyvą.
Pabandyk Mazolą šiandien! Sykį pabandžius, tai
daugiau nenorėsi vartoti taukų bei sviesto virime, arba
olive alyvą salotų sutaisymui.
Mazola parsiduoda visose ge
resnėse groserio krautuvėse po pusę
kvortos, kvortą, pusę galiono ir ga
lioną mieros blėšinėse.

UŽTIKRINAME
Jeigu jus nebūsite galutinai
užganėdinti gerumu ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvninkas su
grąžins jums pinigus.
CORN PRODUCTS REFINING COMPANY
17 Battery Place, New York

Anastazija Mikolaičiutė-Juodienč, Ga
lulaukių sod., Josvainių vai., Kėdainių tas per 20 metų. Pelninga vieta.
Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
aps., Lithuania.
7404 V* Cottage Grove Avė.

RASTA-PAMESTA

PARSIDUODA saliunas pirmos klesos, visokių tautų, daugiausia lietu
PAMEČIAU laikrodėlį 14 karato, vių apgyventoj vietoj. Parduodama
auksinį, tarpe 33-čios ir 31-os gat pigiai. Priežastis — savininkas ap
vių ant Halsted St. Kas radęs su- leidžia miestą.
grąžįs duosiu $5.00 dovanų.
2909 So. Lowe Avė.
Atsišaukite
ROSA ZAMULSKIENE,
PARSIDUODA saliunas lietuvių ir
2540 W. 25th Place.
airių apgyventoj vietoj.
Priežastis
pardavimo patirsite ant vietos.
3600 Emerald Avė.
Town of Lake. — L. S. S. 234 Kuo
JIEŠKO KAMBARIŲ
pos mėnesinis susirinkimas bus nedė
REIKALAUJU šviesaus, šilto kam
lioj, kovo 6 d., 10:30 v. ryto, UniverPARSIDUODA saliunas lietuvių apsity of Chi. Settlemento Club-rume, bario, North Side apielinkėje. Valgio gyventoj vietoj, biznis randasi ant
4680 Gross Avė. — Visi draugai ir nereikia daryti.
kampo, išdirbtas per daug metų. Yra
Atsišaukite laišku į “Naujienų” ofi svetainė dėl susirinkimų arba balių
draugės susirinkite laiku.
—D. Motuz, sekr.
są po No. 217.
ir 4 kambarių pagyvenimas užpakaly
JWJ.."L" ■ J ......................... —»
je jparsiduoda pigiai. Priežastis —
Cicero. — Raudonos Rožės Pašelpi- SIŪLYMAI KAMBARIŲ
savininkas eina į ktą biznį.
nio Kliubo susirinkimas bus laikomas
3436 W. 341 h Place.
pėtnyčioj, kovo 4, kaip 7:30 v. vak. I
IŠSIREDAVOJA 4 kambarių
Stankaus svet., 1500 So. 49th Avė. Vi
PARDAVIMUI grosemė ir delicasi nariai ateidami susirinkiman atsi flatas ir gramdžius. Kam reika tescen.
Puikioj, vietoj apgyventa vi
veskite naujų draugų Kliubui.
lingas tokis flatas, atsišaukite. sokių tautų. Pardavimo priežastis—
moteries liga. Noriu parduoti kuo—K. Jurijonas, Sekr.
greičiausiai.
3440 So. Morgan St
Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
1880 Dean St., Kampas Bringham St.
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, ko
Phone Armitage 5732
>------------------------i— vo 4 d., Union salėj, 1564 N. Robey st.
pradžia 7:30 vai. vakare. Visi nariai REIKIA DARBININKŲ
PARSIDUODA saliunas. Par
susirinkite, bus daug svarbių reikalų.
—F. Juozapavičia, Sekr.
davimo priežastį patirsite ant
MOTERŲ

REIKIA patyrusių ir ne patyrusių
18-toji Gatvė. — Lietuvių Politiš
kas ir Pašelpos Kliubas laikys savo moterų prie rinkimo popierų.
1451 So. Peoria St.
susirinkimą subatoj, kovo 5 d. D. Shemaičio svet., 1750 So. Union Avė., 7:80
vai. vak. Narių atsilankymas būtinai
REIKIA merginų arba jaunų mote
reikalingas, nes bus daug svarbių rei rų dry goodes eutterių, karpyt susiū
kalų. — A. Booben.
tus audinius. Turi būt patyrę dry
goods retail arba mail order house.
CHICAGO MAIL ORDER HOUSE
2611 Indiana Avė.

Paj ieškojimai

REIKIA stiprių merginų, 16 metų
ir senesnių dirbti į dirbtuvę ir išmok
pakavimo Parcel Post. Atsišaukite.
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI tiCHICAGO
MAIL ORDER HOUSE
2611 Indiana Avė.
Jei kas žinotų, kur dabar yra AN
TANAS MIŠEIKIS, kilęs bene nuo
REIKIA 10 patyi-usių moterų prie
Kretingos ir prieš devynetą metų gy
venęs maždaug panašiu adresu: 15 rinkimo skudurų.
P. GOLDMAN,
North 'Okfield, N. Y., prašome pra
1017 So. Fairfield Avė.
nešti Naujienų Redakcijai. Jam yra
1 blokas į žiemius nuo 12 gatvės.
svarbių žinių iš Lietuvos.
PAJIEŠKAU savo pusbrolių Prano REIKIA DARBININKŲ
ir Antano Ivanauskių, vienas gyveno
Montello, Mass. Kauno, rėd., Šiaulių
apsk., Raudėnų miestelio. Malonėkit
atsišaukti, arba kas apie juos žinb
REIKIA patyrusio kriaučiaus prie
malonėkit pranešti, šiuo antrašu:
vyriško kostumeriško darbo.
MRS. BESIE WOLOVICKY
'
ANTANAS SHIMKUS
(IVANAUSKAITE)
2507 W. 47th St.
P. O. Box 646,
Melrose Park, 111.1 Tel.: McKinley 4011

vietos.
10831 S. Micbigan Avė.

RAKANDAI
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 žmotų 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
NAMAI-ŽEMĖ

- ----------------- --PARSIDUODA — Bargenas 2-jų
pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius mūri
nis namas. Turi būti nupirktas kuogreičiausiai. Veikite tuojaus. Kaina
tiktai $4,800.
PAVELCHIK,
1948 W. 85th St.

mą arba dviejų flatų—South
West side.
Gera tansportacija

Su $200 gali pradėt
Likusią sumą pagal sutiki
mą.
Atsišaukite į Naujienų
ofisą klausdami No. 220.
STOCK’AI—ŠSROS
ŠERAI.
Noriu greitu laiku parduoti keletą
Naujienų Bendrovės šėrų. Parduosiu
pigiai. Norintis kreipkitės laišku se
kančiu antrašu:
J. AČIUKAITIS,
1643 N. Lincoln St.,
Chicago, III.

MOKYKLOS

mo ir Designing ,Mokykla.
Musą sistema Ir mokymo bodu ją*
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriaudus kirpimo, designing ir siuvime
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose malino*
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekviena ateiti by-kariuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygą.
Paterns daromo* sulig mleroa, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurio*
madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Laka St., ant 4-tą lubą.

VALENTINE DRESMAKINS
COLLEGES
6205 8. Hahted, 2407 W. Madiaoa,
1850 N. Well* St.
137 Mokyklos Jungi Valstijoje.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi
mo, Designing bizniui ir narnama.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjhnais.
Klesos dianomis ir vakarais. Pareikalaukit knyglli*.
Tai. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirminink*.

