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Nenor priimt talkinikiį sąlygas
> .......... .. .

Sukilimai Rusijoje plėtojasi

Įsimaišo Panamos ir Costa 
Rica ginčan

Kariuomenė malšina riaušininkus
Vokiečiai nenor priimt 

talkininkų reikala
vimus.

Sako, kad Simons’ui įsakyta 
nedaryt didelių nusilęidimų; 
visa Vokietija esanti nusista
čius prieš talkininkų reikala

vimus.

BERLINAS, kovo 5. — Po 
konferencijos, kurių čia praei
tų naktį laikė ministerių kabi
nėti nariai, parlamento vadai 
ir techniškieji patarėjai, auto
ritetingai pareikšta, jogei Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
teriui, Dr. Simons’ui, į Londo
nu tapo pasiųsta instrukcijų, 
kad Vokiečių valdžia jam ne
leisianti daryti didesnių kontr- 
pasiulymų, kaip kad tie, kurie 
jau pasiūlyta.

LONDONAS, kovo 5. — Vo
kiečių delegacija* šiandie tapo 
painformuota, kad Vokietijos 
ministerių kabinetas yra griež
tai nusistatęs prieš priėmimų 
tų sųlygų, kurias stato talki
ninkai kontribucijos išmokėji
mo klausimu. Ministerių ka
binetas savo posėdį laikęs va
kar. Posėdžio tarimų daviniai 
tuojaus tapo pasiųsti Vokiečių 
delegacijai.

Talkininkų reikalavimai, ku
rie tapo nustatyti Paryžiuje 
ir šių savaitę įteikti Vokiečių 
delegacijai, kalba apie išmo
kėjimų penkiasdešimts penkių 
bilionų dolerių. Vokiečiai bet
gi pasiūlė išmokėti tik sep
tynis bilionus ir du šimtu de
vyniasdešimt milionų dol.

Ir talkininkų ir Vokiečių į- 
galiotiniai, savo pasistengimuo
se neprileisti griežtųjų įmonių 
naudojimo, kada užsibaigs tal
kininkų ultimatume nužymė- 
tasai laikas, panedėly, duotas 
kontribucijos išmokėjimo sų- 
lygoms priimti, stveriasi slap
tosios diplomatijos. Ir viena 
ir kita pusė aiškiai sumato 
reikalingumų atsiekti susitari
mo, ir visa to atsiekti tikisi 
kadir netiesioginėmis tarybo
mis. Nė viena pusė nenori, 
kad įvyktų lūžimas. Kaip tik 
priešingai, daroma visa, kad 
kaip nors šito susitarimo at- 

siekus dar šių savaitę.
Po nesėkmingų bandymų, 

darytų praeitų naktį, kad su
sisiekus su vienu Vokietijos fi
nansiniu ekspertu, Sigmundu 
Bergmann’u, premjero Lloyd 
George ofisas pagalios susisie
kė su juo šį rytų. Kad šitos 
konferencijos norėjo pats Ang
lų premjeras, tatai aš sužino
jau ačiū tani, kad man prisi
ėjo būti perkalbėtoji! vienai 
Vokiečių raštininkei, turinčiai 
reikalo su konferencija, bet 
deramai nesuprantančiai Anglų 
kalbos.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 31, 82 
33, 34 ir 35. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.
..<'m iuiwww m

Pietų metų Vokiečių delega- 
iija ir vėl pradėjo ' svarstyti 
gautuosius iš Berlino praneši
mus. Neoficialiniai pranešta, 
kad “tam tikrų koncesijų“ bu
siu pasiūlyta, vis dėlto, stebi
nantys jie nebusiu.
Vkietija, kaip vienas vyras, at
metanti talkininkų reikalavi

mus. i
BERLINAS, kovo 5. — Vo- 

kitijos liaudis, kaip vienas vy
ras, atmetė talkininkų reikala
vimus, ir pati šalis gatava pa
siimti ant savęs visa U) pasek
mes. Įpremjero Lloyd George 
kalbų žiūrima šaltai. Visa ša
lis, įskaitant darbininkų klesą, 
dagi ir pačius komunistu, kuo- 
pilnausiai susitaria šitų reika
lavimų atmetimo klausimu.

“Musų atsisakymas nėra tai 
blogos valios ar kerštavimo da
vinys, bet aiškus įsitikinimas, 
kad reikalavimai yra neišpil
domi“ — pareiškė apšvietos 
reikalams skiriamasai laikraš
tis, Taegliche Rundschau. ♦

Nepriklausomųjų socialde
mokratų laikraštis Freiheit sa
ko: “Užgirti visa tai reikštų 
didelę visoms valstybėms gė
dų. Valdžios nenžilgio' pa

sirodys bejėgėmis prieš tas jė
gas, kurias jos nūdien leidžia 
nuo pavadžio“.

Tenka pažymėti, kad darbi
ninkai, kaipo klesa, stovi la
bai arti prie valdžios. Vorwa- 
erts, vadovaujamoji didžiu- 
miečių socialdemokratų laik
raštis, pareiškė:

“Darbininku klesa sumato 
didelį Paryžiaus nutarimų pa
vojų. Vardan jų pačių išsilai
kymo, tik visatinis Vokiečių 
proletarijato atsisakymas pri- 
parodytų talkininkams, kad yra 
pavojinga pakartoti tuos įvy
kius, kurių turėta gegužy ir 
biržely, 1919 metais”.
Vokietijos nusistatymas busiųs 

griežtas.
HAAGA, kovo 5. — Olandų 

laikraščių korespondentai Vo
kiečiuose vakarinėse savo laik
raščių laidose sako, kad Vo
kietijos biznio ir politiniai in
teresai, pilnai sutinka su tuo, 
btisitį gerinu užsitraukti tal’lc!- 
ninkų rūstumo davinius nei 

nusilenkti jų reikalavimams. 
Jie jau darų atatinkamų žings
nių, kad pasipriešinus by ko
kiam ekonominiam varžymui.
Talkininkų premjerai tarėsi su 

Simson’u.
LONDONAS, kovo 5. -- 

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisterio Curzono rezidencijoje 
šį rytų laikė privatinę konfe
rencijų Anglų premjeras Lloyd 
George, Francijos premjeras 
Briand ir Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris, daktaras 
Walter Siinons. Konferendi- 
jų sušaukęs, Dr. Simons’o pra
šomas, Anglijos ministeris Vo
kietijoj, lordas d’Abernon. 
Konferencijos tikslas buvęs 
toks: pasitarti apie panedėlio 
sesijos reikalus.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS"

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 7, 1921 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917 

Sukilimai Rusijoje dar 
neužgniaužti.

Kronštadtą laiko savo rankose 
sukilėliai; sovietų valdžia tai 
pripažįsta.

WASHINGT()N, kovo 5. — 
Einu legacija šiendie čia gavo 
oficialių informacijų, kad so
vietų valdžios tvirtove Kronš- 
tadtas patekusi į sukilėlių ka
reivių rankas. Gauta iš Fin- 
lendijos užsienio reikalų ofiso, 
Helsingforse, kablegrama sako, 
kad sukilėliai savo rankose 
laikų Lenino komisarus —kai
po užstovus. Apie tai, sako, 
Finų generalinis štabas gavęs 
bevieliai pranešimų iš paties 
Kfonštadto.

Maskva prisapažįsta.
LONDONAS, kovo 5. — Šių 

•naktį iš Maskvos gauta bevie
liais pranešimas, kur be kita 
prisi|fažįstama, jogei sukilimas 
Kronštadte dar neužgniaužtas. 
Vis dėlto, rimtų šito sukilimo 
reikšmę pranešimas užginčija.

“Militariniu žvilgsniu“, pa
stebi pranešimas, “Petrogradui 
Kronštadtas nepavojingas, ka
dangi Krasnaja Gorka fortas 
komanduoja jį ir by valandų 
gali suardyti.
Norį kovot su maištininkais.

“Visas Krasnaja Gorka gar
nizonas smerkia maištininkus 
ir pasiryžęs kovoti su jais.

“Petrograde yra visiškai ra
mu“, tęsiama pranešime. “Da
gi darbininkai tų kelių dirbtu
vių. kuriose laikyta priešsovie- 
tiniai susirinkimai, dabar jau 
sumato, jogei užsienio agentai 
daro pasikėsinimų ant sovietų.

“Petrogrado garnizonas yra 
nepalenkiamas- ir lojalingas 
sovietų valdžiai, gi maištinin
kų tarpe tolydžio reiškiasi vis 
didesnis demoralizacijos laips
nis“.

Kiek pirmiau gautosios* iš 
Helsingforso žinios sakė, kad 
ir Maskva ir Petrogradas esan
tys sukilėlių rankose.
Pasitikį buvusiais belaisviais.

STOCKHOLM, kovo 5. — 
Trumpi pranešimai, kurių gau
ta iš Rusijos * mini, kad Pet
rograde. ir Maskvoje komunis
tai verbuoju būrius buvusių 
Vokiečių ir Austrų karo imti- 
nių-belaisvių tikslu nugniauž- 
ti nerimavimų, susidariusį de
lei kilusio Kronštadte maišto.
Sako, priešsovietinis sukilimas 

plėtojaisi.
LONDONAS, kovo 5. — ži

nios, kurios pasiekia Londonu 
ir mini apie josios vidurinę 
padėtį, vis dar prieštarauja 
viena kitai. Šiandie tečiaus gauta 
<lnr užriti ii žinių t*|>ie einan- 
čius toje šalyje sukilimus.

Vakariniai šio miesto laik
raščiai išspausdino gautų iš 
Helsingforso pranešimų, kur 
pareiškiama, jogei anti-sovieti- 
nis sukilimas netik kad nėra 
užgniaužtas, bet dar labiau 
plėtojasi. Pranešimas tikrina, 
kad Maskva ir Petrogradas esu 
sukilėlių rankose.'

Šituos pranešimus sekė ofi
cialiais Maskvos bevielis pra
nešimas, kur pasakyta, kad nė 
viename kalbamųjų miestų 
nebuvę jokių sumišimų ir so
vietų užsienio reikalų ministe- 
rio pareiškimas, sakus, jogei 
gautosios žinios apie netvarkų 
Rusuose einančios per Latvijų 
—kaipo “kampanija melams 
skleisti“.
Leninas pripažįsta, kad esama 

netvarkos.
Iš antros pusės, gautieji iš 

Rygos pranešimai kartoja ofi-

JO KARALYSTĖJ NERAMŲ...

N. Leninas.

dalinius Maskvos laikraščius, 
išspausdinusius rezoliucijas, 
kurių priėmę darbininkai, pri
tariantys komunistams. Tai ♦ * 
rodo, kad tenai esama streikų 
ir kitokių neramumų. Taip
jau kartojama ką pareiškęs 
pats premjeras Leninas ir ka
ro ministeris Trockis kavo 2 
dienų. Pareikšta, kad kilo 
ytin rimtų, sumišimų ir kad 
Petrograde bei jo apiclinkėse 
paskelbta karo stovis. Valdžios 
vadelės pavestos į apsaugos 
komiteto rankas.

Įsimaišo Panamos ir 
Costa Rica ginčan.

‘ i. ,Į. „< v

Jungtinių Valstijų valdžia per- 
sergsti abiejų respublikų val
džias; nori, kad jųdviejų ka
riuomenes Sudėtų ginklus.

WASIIINGTQN, kovo G. — 
Jungtinių Valstijų valdžia ofi- 
cialiniai įsimaišo Panamos ir 
Costa Rica respublikų ginčan, 
kuris kilo delei rubežių klau
simo. Naujasai valstybės sek
retorius vakar ir Costa Rica 
ir Panamos respublikos val
džiai pasiuntęs notas, kur be 
kita reikalaujama, kad jųdvie
jų kariuomenes tuč tuojaus 
sudėtų ginklus ir kilusį ginčų 
stengtųsi išspręsti gražumu. 
Pasiųstosios notos esančios 
kaipir ultimatumas.

Beto, į abiejų kalbamųjų 
respublikų pakraščius, tapo 
pasiųsta Jungtinių Valstijų 
kariniai laivai, sako, pasiųsti 
tuoju tikslu, kad apsergejus 
amerikiečių interesus.
Costa Rica kariuomenė įsiver

žusi Panamon.
SAN JUAN dėl SUR, Nica- 

ragua, kovo 6. — čia gauta 
žinių, kad Costa Rica respub
likos kariuomenė vakar užėmė 
vyriausi Bocas dėl Toro provin
cijos miestų, Bocas. Panamos 
kariuomenei pridaryta didelių 
nuostolių ir 150 kareivių pa
imta belaisvėn.
Panam os valdžia prisi pažįsta.

PANAMA, kovo 6. —Uosto 
Rica respublikos kariuomenė 
perėjo Panamos rubežių ir, 
matyt, yra užpludusi visų šiau
rinę Bocas dėl Toro provinci
jos dali. Panamos parlamen
tas šiandie trečiuoju skaitymu 
priėmė nauja įstatymų, kuriuo 
visi vyrai nuo 18 iki 40 metų

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, Kovo 5 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras ................... $3.89
Austrijos 1 svaras.................... $0.22
Belgijos 100 frankų už.............$7.50
Danijos 100 kronų ............... $17.30
Finų 100 markių........................$2.90
Francijos 100 frankų..............   $7.18
Italijos 100 lirų ................... $3.67
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markų ............... $0.12

Norvegų 100 kronų............... $16.30
Olandų 100 guldenų ........... $84.22

Šveicarų 100 frankų ........... $16.72
švedų 100 kronų ............... $22.30
Vokiečių 100 markių ...........  $1.65 

amžiaus šaukiami į kariuome
nę. Daugelis svetimšalių, gy
venančių Panamoje, taipjau 
stoja į armijų. 4 •

Costa Ricoj tas pats.
SAN JOSE, Costa Rica, kovo 

6. — Gautosios žinios apie pir
muosius Panamos pasieny mū
šius labai sujudino gyventojus. 
Dar labiau juos sujudino ži
nia apie užmušimą vieno Cos
ta Rica armijos generolo, Ob- 
regono. Gyventojai dideliais 
būriais stoja į armijų.

\
Riaušės Italijoj.

Kariuomenė kaujasi su riauši
ninkais: yra užmuštų ir su
žeistų.

FLORENCIJA, kovo 6. — 
šis miestą, kur dar nesenai 
buvo ytin rimtų sumišimu ir 
kraujo praliejimo, dabar ati
duotas į kariuomenės rankas, 
kuri jį ir valdo.

Provincijoje tai vienur lai 
kitur dar išdyla riaušės, ku
rias ruošia komunistai ir jiems 
pritariantys elementai. Dide
lė” domės į juos tečiaus ne
kreipiama. Stipriausieji pasi- 
pricšin'mai, kurie buvo kilę, 
jau nugniaužti. Ptvvksią nu
gina vii ir provincijose.

Užmušė aštuonis kareivius.
B'iys riaušininkų praeitą 

scredą buvo užpuolę” kareivius, 
\rkt<.us iš Leghor’.’i į Floren
ciją. Astuoni kareiva5 užmuš
ta ir kelintas sužeist • Mūšio 
šmuli menos dar nenifrta

Dar nėra pilnų žmių apie 
Tinušfs, kilusias visoj Tuskani- 
joj. Pct iš to, kax jau suži
nota, matyt, kad riiušs buvo 
ytin rimtos. Esania užmuštų 
ir sužeistų kareivi į, jų tarpe 
vienas leitenantas.

Scunaici mieste komunistai 
buvo užsibarikadavę vienoj vy
riausioj gatvėj. Iš čia jie už- 
pulė kareivius. Jiems numal
šinti reikėjo kulkosvaidžių ir 
vienos kanuoles. Kada gatvfc 
buvo nuvalytu, kariuomenė pa
darius kratą vietos socialistų 
raštinėj.
Socialistai kaujasi su naciona

listais.
SIENA, kovo 6. — Vakar 

čia buvo kilusios didelės riau
šės. Riaušes surengė socialis
tai ir nacionalistai. Sako, kaž
kas paleidęs keliūtų šūvių į 
nacionalistus. Po to pastarieji 
užpuolė vietos darbininkų biu
rų ir padegė jį. Buvo pašauk
ta kariuomenė, kuri kelis biu
ro viršininkus areštavusi. Yra 
sužeistų, i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 7, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija verbuoja
kariuomenę.

šaukia į armiją 1921 metą 
klesų.

PARYŽIUS, kovo 5. — At
stovų butas didele didžiuma 
balsų šį vakarų priėmė val
džios pasiūlymų Šaukti į armi
jų 1921 motų klesų. Tai delei 
tos padėties, kuri susidėjo rei
kalaujamosios iš . Vokiečių 
kontribucijos išmokėjimo klau
simu.

Viviani vyks į Jungtines Vals
tijas.

PARYŽIUS, kovo 6. — Fran
ci jos valdžia nutarė pasiųsti į 
Jungtines Valstijas vienų savo 
gabiausį diplomatų, Rene Vi
viani. Jo misijos tikslas bu- 
siųs — gauti talkininkų pusėn 
Jungtines Valstijas.

Atsisakė skelbti streiką. 
1

Juo norėta priversti valdžių 
rūpintis nedarbo klausimu.

LONDONAS, kovo 4.— An- 
dais čia laikyta didelė darbinin
kų konferencija. Be kita kon
ferencijai buvo pasiūlyta, kad 
butų paskelbta generalis strei
kas — kaipo įmonė priversti 
valdžių paruošti tinkamų įsta- 
tymų nedarbo klausimu. Pa- 
siulymas milžiniška didžiuma 
balsų tapo atmestas. Atmestas 
ir kitas panašus pasiūlymas, 
būtent, kad butų paskelbtas 
‘‘vienos dienos protesto strei
kas” — irgi tuo pačiu reikalu.

Veiklesnieji organizuotųjų 
darbininkų darbuotojai išparo- 
dė, kad tuo, ypačiai daabrtiniu 
laiku, nič nieko nebus gali
ma atsiekti. Delei didelio ne
darbo, kuris dabar užklupo 
Anglijos darbininkus, samdy
tojai jaučiasi esu pakankamai 
stiprus, o valdžia, kuri šitų 
samdytojų reikalus visuomet 
gina, visa tai nesuprasti ir ne
matyti negali.

Bedarbius šitoks konferenci
jos nusitatymas nepatenkino. 
Keli jų norėjo išeiti ant estra
dos ir laikyti prakalbas. Kon
ferencijos pirmininkas neleido. 
Kilo nemažas triukšmas. Kelia- 
tas bedarbių paprašyta išeiti 
iš svetainės.

Didelis žemės drebėji
mas Kinuose.

Užmušta dvylika tūkstančių 
žmonių. *

SANGAT, kovo G. — Ka-nsu 
provincijoje šiomis dienomis 
buvo didelis žemės drebėji
mas. Pilnų žinių dar negau
ta. bet spėjama, kad katastro
fos metu žuvo nemažiau kaip 
dvylika tūkstančių žmonių.

Išrado “kalbančius paveikslus”. I

.^TOCKHOLM, kovo 6.—Po 
dešimties metų ilgo darbo šve-s 
dų inžinieriui Sven Bergiene’ui 
galų gale pavyko pravesti sa
vo sumanymų — padirbti kal
bančius kratomuosius paveiks
lus. Bergeine’o išradimas šio
mis dienomis buvo išbandytos 
ir sako, ytin geromis pasek 
mėmis.

BERLINAS, kovo 4. — Vo
kietijos prezidentas Ebertas 
šiandie paskelbė “atvirų laiš
kų.” Prašo, kad “dabartinėj, 
sunkioj gimtajam kraštui va
landoj gyventojai butų tau- 
sųs.“

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

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 7, 1921 
as reąuired by the ąct of Oct. 6, 1917

Kaimiečių sukilimas 
Gruzinijoj.

Valdžia pasikvietusi Francijos 
karo laivus.

LONDONAS, kovo 5. — 
Šiandie čia gauta bevielis pra
nešimas iš Maskvos, kuris sa
ko. kad Abkhazo provincijdje, 
Gruzinijoj, kaimiečiai ir dar
bininkai sukilo prieš “menše
vikų valdžių”* .

Pranešime pažymima, khd 
laivai bombarduoja sukilėlių 
paliuosuotąsias sritis”.

Geležinkeliečiai meta 
darbą. . ----- t

Protestuoja prieš mažinimų 
algų.

* ATLANTA, kovo-6. — Vakar 
metė darbų apie tūkstantis 
penki šimtai geležinkeliečių, 
dirbusių ant Atlanta, Birming- 
ham and Atlantic geležinkelio 
kompanijos linijų. Tai pada
ryta, kad užprotestavus prieš 
samdytojus, kurie nuo kovo 1 
dienos suinažino darbininkams 
algas.

Kol kas streiklaužių dar ne
verbuojama. ,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 7, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Jugo-SIavai susirėmė su Ita
lais; padegė miestų.

LONDONAS, kovo 6.—šian- 
dia čia 'gauta Central News 
agentijos žinia iš Triesto sa
ko, kad Adelsberge, prie Ita
lijos ir Jugo-SIavijos rubežiaus 
kilo mušis tarp Italų ir Jugo- 
Slavų kareivių. Miestas esųs 
padegtas.

Išvijo grovą Karolyi.
Italijos valdžia paliepusi išsi

kraustyti buvusiams Vengri
jos premjerui.

LONDONAS, kovo 6.—Vie
tos laikraštis Times gavo iš 
Italijos sostinės Rdinos prane
šimą, kad Italijos valdžia pa
liepusi apleisti šalį buvusiam 
Vengrijos premjerui grovui 
Karolyi. Tikroji išvijimo prie
žastis nežinoma, bet spėjama, 
kad grovas turėjęs “kų nors 
bendra” su kilusiomis Italijo
je riaušėmis.

COBLENZ, kovo 6. Militari- 
niai talkininkų valdininkai šio
mis dienomis atstatė nuo vietų 
keturis Vokiečių valdininkus. 
Nusižengę.
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karinis laivynas ir kad val
džios pastangos numalšinti 
jį iki šiol buvusios nepasek- 
mingos.

Bolševikai gal ir šį kartą 
pergalės sukilėlius, nes pas
tarieji vargiai turėjo gali
mybės susiorganizuoti ir įsi
gyti ginklų. Neorga
nizuota ir neapsiginklavusi 
minia, kad ir ji butų taip 
skaitlinga, turi mažai pro
gos laimėti sukilime. Jai ga
li pasisekti tiktai tuomet, 
kuomet ją paremia kariuo
menė.

Streikuoja.
[Iš Federuotosios Fresos]

Kalainazoo, Mich. — Uni- 
niai karpenteriaį ir mūrinin
kai streikuoja, kontraktoriams 
nutarus nukapoti jiems algas 
25 nuoš.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINAS VALSTIJOS.
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Anglijos darbinin
kų protestas.

Toje valandoje, kai talki
ninkų valdžios rengiasi gin
klais priversti Vokietiją, 
kad ji pasižadętų užmokėt 
56 bilionus dolerių kontribu
cijos savo pergalėtojams, 
Anglijos darbininkai sten
giasi sukelti Europos, opini
ją prieš tą kerštingą talki
ninkų politiką. Jie išleido 
manifestą, kuriame nurodo, 
kad užmokėt tokią milžiniš
ką kontribuciją Vokietija 
negali ir kad, smaugdami ją, 
talkininkai pakenks patys 
sau. Anglijos darbininkai 
reikalauja, kad talkininkai 
permainytų visą apsiėjimą 
su Vokietija, o taip pat ir su 
Rusija.

Toks pat skirtumas tarpe 
valdžių politikos ir darbi
ninkų balso buvo pastebia- 
mas ir 1914 hl, pirm didžio
jo pasaulio karo . Valdžios^ 
rengėsi prie karo, o darbi
ninkai stengėsi neprileisti I 
prie jo. Bet valdžios buvo j 
stipresnės už darbininkų ju-1 
dėjimą. Karas įvyko iri 
įtraukė į savo verpetą dar
bininkų judėjimą, suskaldy- 
damas jį.

Iš karo tečiaus valdžios 
išėjo labai susilpnintos. Jos 
šiandie negalėtų eiti prieš 
darbininkų valią, jėigu pa
tys darbininkai geriaus su
tartų tarp savęs. Bet jie, de
ja, ažuot panaudoję tuos 
dvejus suviršum metus, ku
rie praėjo nuo karo pabai
gos iki dabar, atgaivinimui 
ir sustiprinimui savo tarp
tautinės vienybės, — talyn 
skaldėsi vis labiaus ir lab- 
iaus. . Ir šioje valandoje jie 
yra taip^at silpni pasiprie
šint valdžių politikai, kaip 
anais metais.

Nori priverstinos arbitracijos.
[IŠ Federuotosios Presos]

Boston, Mass. — Aklas ad
vokatas ir valstijos legislatu- 
ros narys John D. Bodfish 
įnešė legislaturon bilių, kuris 
padarytų priverstinu arbitrah 
cijų. Bilius paseka pienų Kan- 
sas industrinio teismo ir už
deda dideles pabaudas už be
reikalingus streikus ir lokau
tus.

Sulig biilaus, gubernatorius 
paskirtų devynių narių tary
bų, kuri turėtų rišti visus in
dustrinius ginčus, 
gautų po $5,000 
gos.

Darbininkai 
prieš tokį bilių, 
atimtų iš darbininkų stipriau
si jų ekonominį ginklų — 
streikų. Be to jie gerai žino, 
kokius žmones gubernatorius 
paskirs į tarybų ir darbinin
kai gali tikėtis iš tokių tary
bų.

Tie nariai 
metines al-

protestuoja 
kadangi tas

Reikalauja lygios mokesties 
moterims.

[Federuotoji Presai.
Boston, Mass. •— Valstijos 

legislaturon O’Brieh įnešė bi- 
lių, kuris sulygintų industri
jose ir profesijose moterų al
gų su vyrų. Tai apimtų netik 
dirbtuves ir sankrovas, bet ir 
mokyklas, kur moterįs-inoky- 
tojos gauna daug mažesnę 
gų, negu vyrai mokytojai.

ai-

BRANGIAI KAINAVO.
[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Brooklyn Ra- 
pid Transit ^kompanijai kaina
vo $2,425,902, kad sunaikinus^ 
darbininkų unijų ir kad su
triuškinus rugsėjo ir spalio' 
streikų, kuris buvo sustabdęs 
visus tos kompanijos gatveka- 
rius. šios skaitlinės tapo pa
skelbtos Public Service Com- 
nvission, iš kurios gatvekariu 
kompanija reikalauja paikclti 
važmos kainų, nes ji buk ne
begalinti daugiau išsimokėti.

Apskaitliavimas toliau paro
do, kad laike paskutinių pe
reitų metų šešių mėnesių ta 
kompanija butų turėjusi dar 
$188,212 pelno, imdama 5c 
karferį, jei ji nebūtų išleidu
si pustrečio miliono dolerių 
sunaikinimui darbininkų orga
nizacijos.

Riaušes Rusijoje 
stiprėja.

Streikierių teisė.
[Iš Federuotosios Presos]

Seattle, Wash. — Streikic- 
riai turi pilnų teisę kalbėtis su 
tais žmonėmis, kurie užima 
jų darbų dirbtuvėse ir aiškin
ti jiems tuos blogumus, ku
rie privedė prie streiko. Tokį 
nuosprendį . išnešė apskričio 
teisėjas Griffith, atmesdamas 
Prescott Iron Works reikala
vimų ■ uždrausti streikieriam 
kalbėtis su streiklaužiais.

Vaikai badmiriauja.
[Iš Federuotosios Presos]

Seattle,’ Wash. — Centrali- 
nės darbo tarybos bedarbės 
komitetas pranešė, kad bedar
bės mažiausia 1,400 Seattle 
vaikų yra neužtektinai maiti
nami. •

Rusijoje, matyt, eina di
delis judėjimas prieš bolše
vikus. Nežiūrint visų sovie
tinės valdžios pareiškimų, 
kad žinios apie riaušes Rusi
joje esančios melagingos, 
kasdien ateina vis naujų ir 
naujų pranešimų apie suki
limus Maskvoje, Petrogra
de, Kronštadte ir provinci
joje. Paskutiniai pranešimai
skelbia, kad prie maištinin- prieš 10 nuoš. algos nukapo- 
kų prisidėjęs Kronštadto limą.

Streikuoja.
[Iš Federuotosios Presos]

- Unistai 
streikuoja

Brantford, Ont. 
patternmeikeriai

Francija medžioja ant • 
komunistų.

[Iš Federuotosios Presos]

Paryžius, vas. 21. — Poli
cija areštavo Komunistų par
tijos pildomojo komiteto narį 
Otto Kcrr. Masiniai areštai ir 
kratos buvo daromos Paryžiu
je ir provincijoje, kaipo pa
sekmė ramios, bet plačios 
špionažo kampanijos, pradė
tos susidarius Komunistų par
tijai. Areštuotieji daugiausia 
smulkus biznieriai, vienas ar 
du daktarai, chemikai ir pora 
profesorių. Visi jie svetim
taučiai — sėbrai, Čechai ar ru
sai.

sako telegrama. Tai yra pir
mas viešas Bailino pareiški
mas, kur jis bando įmaišyti 
ir justicijos departamentų.

Bailin buvo areštuotas pe
reitų rudenį ir yra kaltinamas 
siuntinėjime grųsinančių laiš
kų teisėjams ir kitiems valdi
ninkams, kurie turėjo ryšių su 
teisimu Komunistų Darbo par
tijos narių. Jis sako, kad tai 
jis daręs įsakymu detektivų 
agentūros, kuri norėjo iš to 
pasipelnyti. Jo byla neužilgo 
bus nagrinėjama distrikto tei
sme.

vo 187 streikai ir ^87 jų tapo 
laimėti.

Visi senųjų partijų auklėti
niai yra nustebinti viešpatau
jančia dabar Meksikoje laisve. 
Kitų šalių diplomatiniai kor
pusai yra ir susirūpinę ir su- 
sivilę tokia padėtimi. Laikraš
čiai kasdie .paduoda ilgiausius 
straipsnius apie darbininkus 
kalbas ir pienus. Nuo 6,000 
iki 8,000 žmonių dalyvavo ka- 
talikų-darbininkų debatuose.

žinių laikraščiams, kuriuos at-

įsikūrė Meksikos Sočia 
listy Partija.

Socialistai ir Darbo partija yra 
stipriausios jiegos šalyje. Dar
bininkai yra patenkinti da

bartine valdžia.

Skaitytoju Balsai

Kai kas gal sakys: jei iš vi
sur ims rašyti, tai kur laik
raštis besutalpins? Aš sakysiu, 
kad laikraščiai galėtų smul
kesnes raides vartot tekstui, 
kaip kad ųngliški laikraŠŽai, 
tada da ir permaža bus raštų 
į šešis arba aštuonis pusla
pius dabartinio didumo.
* Norėčiau, kad ir kiti šiuo 
dalyku savo fiiintis išreikštų.

—Boblaukio Juozas.

Dar apie “Irtcome Tax” 
mokesčius

\Ut išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neateakoĄ

KAS ŽINOTE, PAAIŠKINKIT.

Kaip

Socialdemokratų laimėjimais 
[Federuotoji Presą].

Vienna, sausio 23.
praneša Arbeiter Zeitung, rin
kimuose narių distrikto dar
bininkų tarybų dalyvavo 239,- 
547 darbininkai. Už socialde
mokratus paduota 222,487 bal
sai, už komunistus 11,289 ir 
už kairiojo sjmrno socialistus 
3,424 balsai.

Meksi

AMERIKOS KAPITALISTAI 
RENGIA PUOLIMĄ ANT 

MEKSIKOS.
Artimi Hardingui žmonės 

daro pienus užkariauti 
tą respublikų.

PAUL HANNA 
[Federuotosios Presos korės p.]

MEXICO CITY.
kos mieste gauta dokumentų, 
kurie galbūt vėliau bus pa
skelbti viešai, kurie aiškiau
siai prirodo, kad grupė žmo
nių, kuri yra labai artima se
kamam Jungt. Valstijų prezi
dentui (Hardingui), mano ne
tik padaryti karinę intervenci
jų, bet jau turi išdirbusi vi
sus pienus užkariavimui Mek
sikos. Tie pienai buvo jos 
svarstomi privatinėj korespon
dencijoj. „

Viduriniai isumlišimai pasi
tarnautų kaipo signalas Ame
rikos kareiviams žengti jp<įr 
Rio Grande upę į Meksikos 
teritoriją.^

Vargas Airijoje
[Iš Federuotosios Presos]

Ncw York. — Airijos drau
gų Amerikoje dr-ja gavo ži
nių nuo savo atstovų Airijo
je, kad padėtis Dubline yra 
pasibaisėtina. Trečdalis šeimy
nų gyvena viename kambary
je. Rakandai, išėmus lovas ir 
stalus, tapo parduoti, kad nu
sipirkus maisto. Vaikai eina į 
mokyklas alkani. Darbininkai 
uždirba vidutiniškai $10 j sa
vaitę, bet daugelis jų nedirba 
virš dviejų mėnesių. Jie ir jų 
šeimynos yra apsidengę sku
durais ir maitinasi vien sausa 
duona ir arbata. Tokį maistų 
tegauna ir jų vaikai. Apskai
toma, kad visoje Airijoje yra 
150,000 bedarbių.

Albert Bai-

Kaltina Palmerį.
šnipas Bailin sutinka liudyti 
kongrese ir prieš patį Palmerį.

[Iš.Federuotosios Presos]

Ne\v York.
lin, kitaip Balanow, buvęs pri
vatinis detektivas ir justicijos 
departamento agentas, kurio 
išpažintis jau buvo paskelb
ta, dabar telegrafavo senato
riui Nelson, pirmininkui sena
to teisių komiteto, siūlydamas 
liudyti to komiteto vedamame 
tyrinėjime Palmerio veikimo.

“Aš turiu dokumentarius 
prirodymus, parodančius, kad 
justicijos departamentas ir dvi 
agentūros, kurioms aš dirbau 
kaipo konfidencialis agentas 
per virš keturius metus, vedė

siemū kitokiais negarbingais 
darbais* kad palaikius savo 
vietas ir pasidarius pinigų,”

PAUL HANNA
[Federuotosios Presos koresp.]

Mexico City, vas. 22. — Lai
ke penkių dienų, kurias aš jau 
išbuvau Meksikoj, buvo du 
vieši debatai tarp rinktinų 
katalikų bažnyčios ir Meksikos 
Darbo federacijos 
apie geistinumų ir 
darbininkų valdžios 
ir nbelnai visame 
Kiek panašių debatų įvyko ki
tuose miestuose aš nežinau.

Tame jiačiame trumpame 
laike mažiausia vienos komu
nistų partijos buvo čia kon
vencija, kuri užsibaigė smar
kiais debatais su I. W. W. at
stovais, kurie buvo liuosai 
įleidžiami j salę ir dalyvauti 
debatuose, šiai konvencijai ko
munistai naudojo puikių nacio
nalinio muzejaus auditorijų, 
kurių suteikė dykai valdžia.

Prieš šiai komunistų sekci
jai uždarant susirinkimų, gi
mė visai nauja partija, ne ko
kiame nors rūsyje, bet pui
kioje salėje, dalyvaujant repor
teriams. šiam judėjimui pra
džių davė buvęs Yucatano gu
bernatorius AĮvarado, kurio 
keturių dienų senumo partija 
vadinasi Meksikos Socialisti; 
partija.

Socialistų partijos jau vei
kia valstijose Yucatano, Cam- 
pechc, Tabasco, Chiapas ir 
Michoacan, o valstijos Hidal
go gubernatorium yra socia
listas. Bet tos socialistų gru
pės rinkimų laiku vienijasi su 
Meksikos Darbo partija, kuri 
išrinko Obregonų respublikos 
prezidentu ir kuri tebėra pr 
tenkinta jo valdžia.

Gen. Alvarado skaito Darbo 
partijų ir jos talkininkus esant 
perdaug geltonais ir daran
čiais kompromisus, tikslu iš- 
liuosuoti Meksikos darbininkų 
klesų. Svarbiausiu jo pareiš
kimu naujos partijos konven
cijoje buvo: “Jus galite turė
ti politines revoliucijas kas 
menesį ir vistiek nelaimėti 
sau laisvės. Visa gale turi pri
klausyti darbininkams”.

Darbo partijos atsakymu 
yra, kad paties • Alvadaro kal
ba parodo, kaip laisvai prie 
Obregono darbininkai gali agi
tuoti ir organizuotis ir kad ta 
nauja politine laisvė neturi bū
ti statoma pavojun nepribren
dusiomis pastangomis įvesti 
vienų darbininkų valdžių. Dvi 
ar trįs besipešančios tarp sa
vęs komunistų grupės betgi 
vienijasi savo opozicijoje kaip 
Alvadaro Socialistų partijai, 
taip Darbo Federacijai, Dar
bo partijai, Obregono valdžiai 
ir visojns grupėms į dešinę 
nuo Obregono.

šioj valandoj nėra mažiau
sios abejonės, kad Darbo Fe
deracija ir Darbo partija su 
valstijų socialistais yra tikrai
siais Meksikos darbininkų at
stovais. Jų programas prie Ob
regono valdžios, tiesa, yra 
compromisinis, bet šiuo laiku 

, is buvo labai sekmiųgas ir 
davė didelės naudos darbinin
kams. Jis davė pilnų laisvę 
agituoti ir organizuoti ir už
tikrinimų, kad kareiviai neįsi
maišys laike streikų. i

Įtaikė pastarųjų šešių mene- į

kalbėtoji, 
tiesiotuma 
Meksikoje 
pasaulyje.

Kai anais metais Amerikos 
valdžios buvo leista lietuviams 
viena diena pinigams po visų 
Amerikų rinkti dėl karo nu
kentėjusioms Lietuvos žmo
nėms šelpti, tai rinkėjams au
kų buvo žadėta, kad busianti 
išleista knyga, kurioj bus in- 
dėtas kiekvįeno rinkėjo pa
veikslas, tiktai aukų rinkėjas 
turįs duoti $1.00. Tatai 
Omahos rinkėjai sudėjo 
dolerius tai knygai išleisti, 
knygos iki šiol negavo ir 
žinia, kas tuos pinigus turi
kas žadėtųjų knygų turi išlei
sti. Kas tatai žinote, paaiškin
kite. -r P. J. J.

So.

bet
ne- 
nei

SENUOJU KLAUSIMU.

Nors jau ne kartų kreipiau
si į Naujienas panašiu klau
simu, bet ir vėl jį atnaujinsiu. 
Klausimas paprastas.

Naujienos dabar jau tvirtai 
įsigyveno ir gerai stovi. Tat 
ar nebūtų laikas.pagalvoti apie 
tinkamus nuosavus korespon
dentus ir reporterius, kurie 
nuolatos pranešinėtų Naujie
noms žinių iš lietuvių kolo
nijų? Už visus kitus musų 
laikraščius Naujienos turi di
džiausios įtakos į žmones, ir 
kiek aš esu patyręs, jie mėg
sta skaityt Naujienas; dagi 
tie, kur sakosi esu priešingi 
Naujienoms, nesutinku su jų 
krypsniu; visados greičiau ima 
žiūrėti, kų Naujienos rašb-sa- 
ko, negu kų koks kitas laik
raštis. Vargas tik, kad Nau
jienose nedaug, taip vadina
mų lietuviškų žinių, tai 
yra žinių apie lietuvių gyveni
mų, apie atsitikimus tarp lie
tuvių — bent didesnėse kolo
nijose. Delio žmonės vis 
kaip ir atšalę, neturi tikro 
traukinio skaityti.

Tatai butų gera įsigijus sa
vo reporterius, kurie jei-jau- 
ne kasdien, tai bent kartų sa
vaitėje praneštų, kas ten ir 
ten lietuvių tarpe veikiams, 
kas atsitiko ir 11. Ir žmogus, 
paėmęs laikraštį, nors pats 
nedalyvavęs arba nematęs, jau 
žino, kas apie jį dedasi, ir 
prie progos ir kitam pasakys, 
kad ana ve tas laikraštis yra 
gerds, nes ir apie musų ko
lonijų rašo, žinias paduoda. 
Tuo bildu ir laikraštis geriau 
platinas. Aplamai imant, dau
guma žmonių nori kasdieni
nių žinių, o ne politikos, apie 
kurių jie nelabai teišmano; o

dar 
pa-

vietos neranda, tai ir meta 
skaitę. Tik kores|X)iidentai ar
ba reporteriai' turi būt visai 
bešališki 
apie 
kaip 
pyti 
kad 
kam 
ra i 
kojom apversk ir sakyk kad 
dogai, o jei kam ^pritari, tai 
<ad ir blogai darytų, vistiek 
girk, sakyk kad gerai. Ne, 
corespondentas neturi taip 
elgtis. Jis turi rašyti 
sų, tiesų Ir dar kartų

Toki reporteriai, 
laikraštis < pasiskirtų, 
gauti įgaliojimų, kad jiem bu

žmonės: rašydami 
įvykius turi rašyti taip, 
tikrai atsitiko, o ne krai- 
dalykų, — nedaryti taip, 
jei su kuo nesutinki, jei 
nepritari, tai kad ir ge- 
darytų, vistiek augštyn

tik tie- 
tiesų!
kuriuos

šokiuose viešuose susirinki- 
t __ ______  muose, parengimuose ir tt.,

šių Mexico City distrikto bu-kad apie tai jie galėtų* teikti
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AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

8259 So. Halsted Str. 
Te!.: Boulevard 9244

V. W. Rutkauskas 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 824 
Tol. Central 6390

Vai.: 812 W. 83rd St. CMeago 
Tel. Yards 4681.

■ ■■ ...

šalyje, > jeigu 
(non-resi- 

ir jeigu ne
kaip $1,000

[Iš Am. Raudonojo Kryžiaus Inform. 
Biuro Lietuvių Skyriaus]

8 pt. (Iš Am. Raudonojo Kry
žiaus Inform. Biuro Lietuvių 
Skyriaus).

Sausio ųičnesį iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Svetimų 
Kalbų Informacijų Biuro bu
vo išleistas straipsnelis ant- 
galviu “Uždarbio Taksos”, ku-. 
riame įvyko klaida ir dauge
lis tos klaidos buvo nusista
tę, j°8 Pe visiškai esu paliuo- 
suoti nuo mokėjimo taksų. Se
kamas aprašymas teisingai iš
dėsto visų “Income Tax” rei
kalų:

Lietuviai ir “Income Tax” 
mokesčiai.

Lietuvis, šioje 
“neapsigyvenęs” 
dent) ir nevedęs, 
uždirba dauginus 
per metus, yra
nuo mokėjimo taksų. Už už
dirbtus daugiau per $1,000 jau 
turi mokėti 8% taksų.

Nevedęs “apsigyvenęs” (re- 
sident-alien) lietuvis turi tas 
pačias teises kaip ir amerikie
čiai, t. y. turi mokėti 4% už 
uždirbtus viršaus per $1,000.

Lietuvis, jeigu vedęs ir gy
vena su savo žmona ir vai
kais, nemoka income toksų už 
$2,000 ir dar už $200 ant kiek
vieno vaiko, kurį jis užlaiko 
ir kuris dar. nesulaukęs 18 me
tų. Jeigu vedęs ir turi vaikus 
ar tėvus Lietuvoje, kuriuos už
laiko, ir gali duoti pakanka
mų įrodymų, jog užlaiko, tu
ri teisę nemoket taksų už $200 
nuo kiekvieno užlaikomo as
mens. Reikia įsidomėt, jog nė
ra paliuosavimo žmonai, kuri 
negyvena šioje šalyje su vyru.

Vedęs “neapsigyvenęs” (non- 
resident) lietuvis turi mokėti 
8% už sumų, kų yra uždirbęs 
(langiau per $2000 metais.

Vedęs “apsigyvenęs” (resi- 
dent-alien) lietuvis turi tas pa
čias teises kaip ir amerikie
čiais, t. y. turi mokėti 4% už 
uždirbtus daugiau kaip $2000 
metais.

Šiemet lietuviai pirmų syk į 
gauna paliuosavimų kaipo lie
tuviai. Lig šiol jie buvo paliuo- 
suojami kaipo buvusios Rusi
jos valdininkai. Neseniai bet
gi Iždo Departamentas išleido 
įstatymų, pripažįstantį lietu
viams teisę gauti paliuosavi- 
mų kaipo Lietuvos piliečiams, 
nes mat Lietuvoje amerikie
čiai irgi nemoka “income tak
sų”.

Visi privalo sumokėti “in- 
comc taksus” visus, arba bent 
pirmų mokestį, nevėliaus kaip 
iki kovo 15 d. Jeigu kas visų 
pinigų negali ant syk sumokė
ti, valdžia leidžia sumokėti da
limis iki gruodžio 15 d. Pir
mas mokestis, nemažiaus kaip 
ketvirtdalis taksų, sumokėtas 
iki kovo 15 d.; antras mokes
tis iki birželio 15 d.; trečias 
mokestis iki rugsėjo 15 d., ir 
ketvirtas, paskutinis, iki gruo
džio 15 d.

Mokant taksus, reikia būti
nai gaut kvitas “receiptš”, ir 
visus kilus parodymus už 
1920 m., kaip ir už visus pe
reitus metus.

Atsilikimuose, kur lietuviai 
jaučiasi tapę (išnaudoti darba
vietėse ar kitur, kur darbda
viai atrokavo ar atlaiko ncle- 
gališkų suma, šis Biuras steng
sis pagelbėti algaut permoki
us pinigus^ — American Red 

Cross, Lithuanian Section, 15 
West 37lh St., New York City.

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

European American Buraau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUŠAS
Real Estate, Paskolos, 

Insulinai ir tt.
809 W. 85th StM Kamp. Halsted St. 

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

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

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

Aprupinkint 
Savo Taksus

(Income tax returns)
Liko tik pusanti^s savaitės

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

Bausmė už neteisingai sudėtas 
atskaitas iki $10,000.00 arba ka
lėjimas. Nesudėjusiems atskaitų 
neišduoda pasporto išvažiavimui 
Lietuvon.

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

j. P. VARKALA
Yra vienatinis

Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.

Jis atidarė ofisą
3331 So. Halsted St.

Ofisas bus atidarytas kas dien iki 
9:00 vai. vakaro.

Taipgi įsteigia systemas prekybos ir 
pramonės vedimui. Revizuoja knygas. 
Sutaiso atskaitas.

VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors 

porps lietuvių adresus, gaus la
bai naudingų knygelę dykai. 
Knygele susideda iš 16 pusi, 
vardu “Keno Naudai Dirbsi
me?” Reikalauk šiandien adre
suodamas atvirutę

LITHUANIAN AMERICAN 
TRADING CO.,

Room 25, 112 No. Grcen St., 
, Baltimore, Md.

DR. A. MONTVID
CHICAGO x 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Cedtral 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2016 
Rezidencijos telef. Albany 8716

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarime. 
3261 So. Halsted SU Chicago, I1L
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PINIGAI.
Iš Amerikos siunčiami pini

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

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

kuri turi sąakaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankomis.

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

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Braftų formoj, išduo
tus ant Lietuvos bankų; tie ban
kai išmoka pinigus draftą savi
ninkui be jokių nuotraukų. Par
duoda laivakortes ant dviejų tie 
šiaušių į Lietuvą linijų, ant ku
rių nereikia persėsti. Iš Montre- 
al į Eydkunus (netoli prie Kau
no), kaina $107.15.

Iš New York j Liepoj ų, kaina 
$145. Taip-pat ir iš Lietuvos 
į Ameriką.

Skolinama pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

(•KO R ES PO N D E N CIJ 0 S |

BENTON, ILL. ELIZABETH, N. J.

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Visuotinas (General) Contratorius

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

kainomis.
4401 So. Richmond St, 

Tel. Lafayette 2797

Vietos progresiviosios drau
gijos bendromis jėgomis bu
vo surengusios vasario 21-23 
prakalbas M. X. Mockui. Pir
mą vakarą jis kalbėjo apie re
ligiją, antrą vakarą rodė pa
veikslus iš gyvenimo Jėzaus; 
trečią vakarą rodė paveikslus 
senovinių dievų, kokius garbi
no visokių tautų žmonės. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Vietos klerikalai dėjo visokių 
pastangų suardyti prakalbas; 
skunde miesto valdžiai, grū
mojo svetainės savininkui A. 
Povilavičiui, kad neleistų su
sirinkimų; bet nieko negelbė
jo. Svetainės savininkas, žmo
gus doras ir išmintingas, at
sakė, kad svetainę jis duodąs 
lygiai visiems, be skirtumo.

Prakalbų vakarams pasibai
gus, naktį iš vasario 25 į 26, 
gaisras sunaikino kaip minė
tą svetainę, taip jos savininko 
groserių sankrovą ir namus, 
vertės kelioliką tūkstančių do
lerių. Sudegė dar ir kito žmo
gaus namai. Tirinėjiniai rodo, 
kad gaisras kilo iš padegimo. 
Kas tai padaręs, dar tikrai ne
žinią, bet jau yra įtartų ir juos 
valdžia daboja.

— Bentonietis.

Vasario 20 d. vietos LSS. 
147 kuopa buvo suruošus pra
kalbas d. V. Poškai. Jo pra
kalbų teina buvo: Socialistų 
ir komunistų einamieji ke
liai, ir antra: Socialistai ir Lie
tuvos gynimas. Žmonių į pra
kalbas atsilankė nedaug, ma
tyt dėlto, kad tą dieną buvo 
baltis sniegas. Kadangi kal
bėtojas komunistus kritikavo, 
ta į suprantamas dalykas, kad | 
mūsiškiai tariami 
tai” 
ti, 
tuo
Kazlauskas,

“komunis- 
visą laiką, kai pasamdy- 
triukšmą kėlė; ’ ypatingai 

pasižymėjo šablinskf^s, 
Krasauskas ir 
— S. Poieta.

Krislai
Įsakymų iš Washingtono, iš 

senelio Dėbso tapo atimta pa
simatymo su draugais ir su
sirašinėjimo teisė. Tai už “ne
deramą įžeidimą” prezidento 
VVilsono. Mat Debbas, nors ir 
kalėjime būdamas, išdrįso apie 
poną Wilsoną pasakyti keletą 
teisybės žodžių.

Nuo kovo 4 šių metų pa
saulis ims užmiršti poną Wil- 
soną, kurs nesidrovėjo žiau
riausiu būdu keršyti begink
liam seneliui; bet tuo skaičiau 
žibės kankinio Dėbso garbė!

RALIUOS AMERIKOS LINU
42 BROABWAJf NEW >ORK,N.\.

Tiesi kelione be persėdimo iš New Y cirko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnus

Į LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų paSto

“ESTONIA” KOVO 16 ............... <
“POLONIA” KOVO 30
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas 
K W KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie SU 

’ ’ CHICAGO, ILL.

“L1TUANIA” BALANDŽIO 13
“ESTONIA” BAL. 27

Kam be reikalo kentėti ? Mano spe- 
dalis gydymo būdas išgydė jau daugi j 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie W 
buvo nebetekę vilties pasveikti \

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo. 

Kirmėles ženklai
.žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 1 
laiku. J

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną. . /

Francijos, Italijos, Šveicari
jos socialistinės partijos nors 
ir suskaldytos, vienok įstengė 
užimti aiškią, griežtą poziciją 
linkui Maskvos Internacionalo: 
jos priešingos Maskvos bosų 
diktatūrai! O Amerikos So
cialistų Partijos viršūnės vis 
dar tūpčioja ant vietos. Ten 
kalbama apie Vienos suvažia
vimą, ir tuo pačiu sykiu mer
kiama Maskvai. Toks bepozici- 
nis nusistatymas, toks begali
nis tupčiojimas negali išeiti 
partijai ant naudos. Mes šian
die turime atvirai pasakyti: 
geriau suskilti da kartą, bet 
paskui likt nesuskaldomiems ir 
pereiti prie kuriamojo poziti- 
vio darbo!

gele- 
tcle-

ELEKTRA i
Šviesų ir pajiegų suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1819 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, I1L

Retkarčiais, lig tolimos aud
ros aidas mus pasiekia iš Ru
sijos šitokios žinios: kad ten 
stoka kuro — stoka maisto — 
milionai žmonių badauja — 
susisiekimo priemonės 
žinkeliai paralyžuoti -
fonas ir telegrafas silpnai vei
kia 
tokių mažmožių kaip adatos! 
Komisarai su baime prisipažįs
ta, kad darbininkai “gyvena 
daug blogiau, negu kad pirma 
— sovietų valdžia nesuteikė 
jiems net labiausiai reikalingų 
dalykų.”

Akivaizdoje šito viso, Leni
no gražios kalbos apie “kraš
to elektrizaciją” išrodo nedide
lės vertės.

žmonėms trūksta net

Spedaleraas: Moterų ligos te Chirurgas 
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

“Petrogrado valdžia išleido 
įsakymą verčiantį gyventojus 
lankyti teatrus” — didžiuoja
si Laisvė.

Matyt, ne ko verti tie komu-

ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDA VIMĄ MUSŲ BENDRINIAME 
PARDAVINĖJIMO KAMBARY te 

Parduosime Fonografus, Parlor 
Setus, Divonus, Pečius. < 

WESTERN FURNITURE STORAGE CO. 
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rūšies Vietorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šfbs progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime nęgtali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- _ , 
šios rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes.norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apeimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D, ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti įplaikęs siuntini. 

Liberty Bontb. ii priimami.

Sankrovos

Ir vii mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde- 
iimto augštos rųšies Vlctrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki 
$250.00, už taip pigiai kaip $85.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.

šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvta gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didele augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $85.00. 
šitai yra tikra proga visame t gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėtį nepaprastą kainą 
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Vic- 
trolą iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir 
adatas veltui

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

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

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

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

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

Temyk Temyk
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

Tikras Wurzburger
MALT ir HOPS

GERIAUSIS NAMŲ DAR 
BO GĖRYMAS 

VAKARUOSE.
PAMĖGINK IR 

PERSITIKRINSI •
VISOKĮ reikmenys 

NAMIE DAROMŲ Į 
BUTELIUS SUPILIMUL

SPECIALĖS KAINOS

IMANT TUZINAIS ARBA 
PUSĖMS LOTAIS.

WURZBURGER MALT, 
732 W. 31-st Street

Kampas Emerald Avenųe

Atdara vakarais ir
,.,. r,, sąyąitdięnių rytais.

Dr. A. R. Blumenthal ] 
AKIU MBIAUBKAfl 
Akte KgvnateMjų Dykai

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmematar. Y* 
patinga dama at« 
kreipiama | yai-sankrovos 

kaina tik Nedėliomis, nuo 9 iki 13 dienų, 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 8t« 

Telephone Yard* 4817 
Boulevard 6487

AKUiERKA 
Baigusi Akn- 
ierijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Penn- 
eilvanijos hoe- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginomi.
8118 S. Halsted St, Chicago, III. 

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryte ir 7 Ud vila! y.

DR. M. HERZMAN
H RUSUOS ,

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

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

Ofisas ir Labaratorijal 105 X. 
18th St, netoli Fiak St

Tel. Canal 65 ■
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius į
1424 So. Halsted St.

■ Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
M Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098,

Lietuviu DenttetM
4712 So. Ashland Ava. 

arti 47-tos gatvių

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overko- 

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

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

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

S. Gordon
1415 S. Halsted St.

nistų teatrai, jei juos lankyti 
reįkia žmones verste versti.

Laisvėje vienas žmogelis pri
sispyręs tvirtina, kad jos re
daktoriai už pusdykį dirbą.

Aš tikiu. Bolševikų kursas 
dabar baisiai žemai nupuolęs.

Daliai Naujienų, darbininkų 
išėjus “streikan”, komunistų 
lapeliai džiaugsmu nesitvėrė ir 
dėjosi didžiausi; “streikieri^’ 
užtarėjai. Bet grįžus jiems 
darban, šunis ant jų pradėjo 
karti. —P. K-as.

Kuria gynimos fondą.

[Iš Federuotosios Prcsos]
New York. — Fancy Lca- 

tbcr Goods Workers unijos 
nariai nutarė įkurti $50,000 
gynimos fondą, patyrus, kad 
jų samdytojai rengiasi triuš
kinti uniją ir nukapoti algas.

Socialistai pralaimėjo

[Iš Federuotosios Pivsos]
Berlinas. — Pranešama apie 

didelį pąkripimą dešinėn rin
kimuose mažoje Vokietijos val
stijoje Lippe. Ten didžiumos 
socialistai turėjo 11 iš 12 vie
tų, taigi didžiumą, valstijos 
landtage. Dabar gi išrinkta tik 
7 didžiumos sobialistai ir 1 
komunistas.

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofise valandos: nuo 10 ryto 1M 

8 vakare. 
Rezidencija: 2811 W. 68rd 8L

Tel. Prospect 8466

Talephsne Yards 5082

Dr. M. Stup nieki
8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta

Ir nuo 5 Ud 8 vakare.

jį Telephone Yards 1582

S DR. J. KULIS
LIETUVIS

N GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M Gydo visokias ligas motorų, vai

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim-< 
pančias, senas ir paslaptie 

gas vyrų ligas,
3259 So. Halsted St, Chicago.

DR. S. BIE2IS
8YDYT0JA8 ir CHIBUR8A8

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

iT*1 '' ' ' ..   .'1Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
.Mes savo darbų gvaranteojame 
Kalbamo visas Europiškas kalbas. 
8804 So. Kedzie Avė, Chicago, UI.

Arti 88-th Street
■■ , , ........................

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Denlistas 
10861 S. Michigan Av, Roseland
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų. 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Tel. Canal 4914 Ofiso vai. 7 iki 9 v.
DR. ABIGAIL TRAXLER 

Physician and Surgeon 
Specialistas moterų ir vaikų ligų.

1669 Blue Island Avė., 
; Kampas 18-tos CHICAGC^

Kaip j ūsą Akjs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimų, ar tamistos akjs aša
roja, raidės susibėga kuomet skal 
tai, pailsta akis besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausių patar
navimų.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tėmykite mano paraią.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais 
( Dienomis: Canal 

2110 arba 857Telephonall

GYVENIMAS: 8412'S. Halsted St

DR. CHARLES SEGAL '
Praktiknoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ava, I takte 

Chicago, niinote.
Specialistas džiovas 

Moteriškų, Vyriškų te 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo ■ 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Ud 8:31 
vaL vakaro. Nedaliomis nue 
10 vai. ryto iki 1 vai. pe piet.

Telefonas Drexel £881

DR. VAITUSH, O. D.
__ę Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kuria 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis,, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingą: akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
'elektra, parodančią' magiausias klai
das. Specialė ątyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.’

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1553 W. 47th St, kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR. R. WAGNER
Mano specialis gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone: Prospect 2704

....................... ■■ ■ e

Tel.: Yards 6666
Drovsr 8448

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

Akušeres
3208 So. Halsted St, . Chicago. 

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

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’ifl

Lietuvys Gydytojas te Chirurgai 
Perkelia ofisų j People Teatrų 

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

6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryta 
Res. 2914 W, 43rd Street 

Nuo ryto iki piet, 
Telephone McKinley 268

'DR. JOHN N. THORPe'
Gydytojas ir Chirurgas 

1687 W. 51 st. karnų? Marshfield av.
Valandos: Ud 9 ryto, nue 8 Iki

4 ir nue 7 Ud 9 vakare.
TeL Prespect 1157

DR. C. K. KLIAUGA”^
—DENTISTAS

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

Phone Canal 257

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

Phone: Boulevard 4121.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
(Priėmimo valandos nuo 8 ik! 
42 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted St, Chicago,

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 matai 

Ofisas:
3146 S. Morgan St, kerti 32 SI

• Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

Vakare. Nedėliomis nu* 9—| 
'po piet.

Telephone Yard* 687

Tel. Austin 787
DR.MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vii tęs savo praktikavimų pe No.
5208 W. Harrison St

Valandos: 8—12 kasdiene i* G—• 
vakare išskiriant nedšldienius, 

....... ■ ............

TeL Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryft 
E—9 vakaro, z

UOS So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Rez. 1189 Independenco Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH 
&USAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po piet 
7—8 vak, Nedalioms 19—12 dienų

Canal 257 [
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRHRGAS

Valandos: 10 Ud 12 ryta; 1 Ud 4 pt 
piet 6 Ud 9 vakare 

Modiliomis nūs 9 iki 11 ryte. 
1821 & Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted Si.
V—- ■■ «■ i

Tai. Pullman 842 1

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgai 

1D9IH1 Michigan Avė, Roselandc 
. Vai. 10 iki 12, 2 Ud 4 ir 6^g 

iki 8:80 vak.
-.........................-■

Tel. Canal 6222 *

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Loavitt Sta. 
CHICAGO.

Valandos: 9:80 ryto Ud 12 dienų 
nuo 1 po pietų Ud 9 vakare •

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

- Valandos:—



NAUJIENOS, Chicago, UI,

Lietuviu Rateliuose
RENGIA GRAŽŲ VAKARĄ.

Kas buvo Naujienų koncer
te, tas, beabejonės, gėrėjosi 
gražiu dainavimu p-lės Unčs 
Babickai tęs. Ji gražiai mums 
tada padainavo keletą daine
lių. Unė niekad neatsisako da
lyvauti kokios nors draugijos 
parengime, ar tai koncerte, ar 
vaidinime, visur, kaipo artis
tė, suteikia savo patarimų ir 
visur noriai patarnauja vai
dintojams, kad jie galėtų ge
riau išpildyti savo roles. Dar
buojasi artistė Unė kur pa
kviesta, o dabar, kovo 20 d., 
Verbų nedėldienyj, rengia an
trą Dramos Kursų vakarą 
Hull House teatre. Ten bus 
vaidinami trįs vienaveiksmiai 
veikalėliai. Du jų bus vaidi
nami pirmą kartą, kad chica- 
giečiai pirmiausia juos galė
tų pamatyti ir jais pasigerėti.

Negalima jų nė girti, nė 
peikti, jų pirma nepamačius: 
sakoma, katės maiše nepirk
si, taip ir £ia. Kai nueisime

tuos pliauškalus, kuriuos Ja- 
monto frakcija jau koki du 
mėnesiai kaip skleidžia publi
koje. Įsikarščiavusius “kaltin
tojus” tečiaus keletą kartų at
šaldė vienas-antras rimtesnis 
žmogus, nurodydami jų prasi
manymus. Ir susirinkimo 
ūpas tolyn vis darėsi prastes
nis. Pagalios, svetainėje kilo 
balsai, kad vietoje užpuklinėję 
asmenis, susirinkusieji ge
rinus pagalvotų, kaip įvykinti 
taiką ir sustabdyti bylą. Buvo 
jau po 12 vai. nakties, kuomet 
pradėta rinkti “taikos komisi
jų”--

Jeigu komisijai nepasiseks į- 
vykinti “taiką”, tai ji turbut 
pavartos tą “kapitalą”, kurį 
sudėjo mitingas, kad “su f ai ta
vus” “Naujienų” Bendrovę — 
dėl “Naujienų” Bendrovės la
bo. Pažiūrėsime.

pamatysime, ap vertinsime ir 
pasidžiaugsime. Tik nepralcis- 
kime to vakaro. — žemaitė.

P6TNYCIOS MITINGAS.

Pereitą pėtnyčią įvyko Mel
dažio svetainėje mitingas, ku
riame dalyvavo apie 110 žmo
nių, “Naujienų“ Bendrovės 
šėrininkų ir pašalinių. Jisai 
buvo sušauktas laiškais neva 
tuo tikslu, kad paaiškinti šė- 
rininkams apie “Naujienų“ by
los stovį; bet tikras jo tiks
las buvo paagituot už Jamon- 
to ir Dargužio frakciją ir pa
rinkti aukų, kad jie turėtų kuo 
vesti bylą .prieš “Naujienų”

I mitingą atėjo skundėjų ir 
jų šalininkų būrys ir kone vi
si “komunistai“ iš Chicagos ir 
priemiesčių. Kitokių žmonių 
buvo labai mažai. “Naujie
nų” rėmėjų atsilankė nedaug, 
kadangi jie1 nematė reikalo gai
šint laiką ginčams su tokiais 
elementais, kurie nenori pro
tą U t, tiktai kelia triukšmą ir 
koliojasi.

Pirmininko viet$ užėmė p. 
T. Dundulis, nors niekas ne
buvo rinkęs jo į tą vietą. Ji
sai mėgino įkalbėt susirinku
siems, jogei tas mitingas, kad 
ir neoficialiu būdu, atstovau
jąs “Naujienų” Bendrovės rei
kalus; bet jam neilgai sekėsi 
lošti tokią rolę. Po keleto 
žodžių jo spyčiaus kiekvienam 
pasidarė aišku,
mitingas frakcijos, 
skundė “Naujienas”.

P-s Dundulis visą savo 
bą pašventė aiškinimui to, 
apskųsta esanti ne “Naujienų”
Bendrovė, o atskiri asmens. 
Jisai prisipažio, kad skundas 
yra paduotas ir prieš Bendro
vę, bet tai, girdi, padaryta tik
tai dėlto, kad kitaip nebuvę

kad tai 
kuri

yra 
ap-

kal
kių!

ALBERTAS JACIKAS 
persiskyrė su šiuomi pasauliu 
kovo 3 d., 10 vai. iš ryto, po 

I sunkios ligos 3-ų savaičių sir
gimo. 2-jų metų ir 4-rių mė
nesių amžiaus. Laidotuvės at
sibus panedėlyje, kovo 7 d., 10 
vai. iš ryto, namuose po num. 
4718 W. 12th PI., Cicero, III. 

I Bus palaidotas Lietuviškose 
Tautiškose kapinėse. Giminės ir 

I pažįstami meldžiami atsilankyti 
ant ceremonijų, ir dalyvauti 
laidotuvėse. Pasiliekame nuliu- 

I dime tėvai: >
Juozapas ir Kazimiera

JACIKAI.

<1. *1

galima pasielgti, žodžiu, pir
mininkas, kiek mokėdamas, 
teisino skundikus ir elgėsi, 
kaipo jų agentas.

To negana; pabaigęs savo 
kalbą, p. Dundulis pareiškė 
susirinkimui, kad į svetainę 
atėję “musų advokatai”. Pa
sirodo, kad tai buvo Jamonto 
ir Dargužio advokatai. Pra
nešdamas, kad tie advokatai 
esą “musų”, pirmininkas tuo 
patim pasakė, kad jisai atsto
vauja “Naujienų” skundikus, o 
ne Bendrovę. “Bešališkumo” 
niaska galutinai nupuolė nuo 
jo veido.

Vienas tų advokatų tapo per
statytas kalbėti, ir jisai savo 
kalboje nepasakė nieko dau- 
giaus, kaip tiktai tą, ką pirm 
jo buvo išreiškęs p. Dundulis, 
būtent kad byla esanti užvesta 
ne tam, kad pakenkus ‘*Nau-| 
jienų” Bendrovei, o tik kad I 
prašalinus tuos blogumus, ku-| 
rie apsireiškę joje. Advokatas I 
painformavo susirinkusius, jo-1 
gei skundas dabar jau esąs pa-1 
duotas ir prieš Bendrovę, ko I 
pradžioje nebuvę padaryta. | 
Pirmutinis apkaltinimas buvęs I 
įteiktas teismui tiktai prieš I 
asmenis, bet vėliau buvę patir-| 
ta, jogei įstatymai reikalauja, I 
kad į kaltinamųjų surašą butų 
įdėta ir Bendrovės vardas. (Ge-1 
ri, pasirodo, tie Jamonto ad-Į 
vokalai, kad jie pradžioje ne-Į 
žinojo, ko reikalauja įstaty-1 
mai!).

Po jo kalbos p. Dundulis pa-1 
sakė, kad bus renkamos au- Į 
kos bylos išlaidoms, “Naujie-1 
nų” redaktorius, kuris buvo 
atėjęs pasižiūrėti to spektak-| 
lio, čionai pareikalavo balso, I 
kad daugiaus paaiškinus apie I 
tą bylą, pirma negu bus daro-1 
ma kolekta. Vienok pirminio-Į 
kas pareiškė, kad tai nesutin- Į 
ka su jų programų; o komu-1 
nistai ir jų sėbrai, paremdami! 
Dundulį, pakėlė triukšmą. Tuo Į 
budu kolekta tapo padaryta, 
nedavus išsireikšti antrajai pu
sei.

Ir koks buvo jos rezultatas?] 
Trejetas 
svetainę, 
centais. 
Jamonto 
d., kuomet neįvyko oficialis 
šėrininkų susirinkimas, šauktas 
Bendrovės valdybos. Tuomet 
buvo surinkta daugiaus—tri- 
dešimtą dolerių ir vienas ni
kelis.

Kada “'kapitalas” bylos ve
dimui tapo sudėtas, tai gavo 
balsą da ir antrasis Jamonto 

[advokatas. Jisai, pūsdamas į 
tą pačią dūdą, kaip ir pirmes- 

|niuoju du kalbėtoju, sakė, kad 
byla einanti ne prieš Bendro
vę, nors Bendrovė ir esanti ap
skusta; bet smulkiaus aiškinti 
(laltką jisai atsisakė: Toliaus 

I jisai garbino Washingtoną ir 
I amerikonizmą, o taipgi ir lie- 
| tuvių tautą, ir karštai ragino 
susirinkimą auginti “savo di- 

I dj laikraštį” ir skleisti lietu
viuose kiltas Amerikos idėjas. 
Komunistai plojo, kiek drūti, 
tai jo kalbai.

Paskui prasidėjo 
jos.” Buvo 
“Naujienų” 
parėdė, kad 
pritarėjais 
džioja už nosies 
pasakodami, buk byla einanti 
prieš asmenis, o ne prieš “Nau
jienų” Bendrovę. Ta pačia te
ma trumpai kalbėjo ir “Nau- 
jienų” manadžeris. Jisai pa
minėjo, kokius liudymus ir apie 
ką duoda teisme Jamonto pa
statytieji žmonės. Išdėstymas 
šitų faktų tečiau ėmė labai 
nervuot skundikų frakciją, ir|įsiyadino juos vidun davė kvo- 
pirmininkas pastebėjo kalbė
tojui, kad “smulkmenas“ 
klausyt susirinkimui ešą neį
domu. šita pastaba padrąsin
ti, kai-kurie iš publikos ėmė 
šauk, kad nereikia “smulkme-. . .vtf7 ----- *
nų”, ir pirmininkas padavė [kaip jis viduje išgirdo mažos 
publikai nubalsuot, ar ji nori, mergaites rėksmą tai įėjo vi-

jie pareina namo nepardavę 
visų daržovių. Taipjau ji 
skundės, kad ji turi badauti, 
vargti ir retai kada gauna mo
kyklon nueiti.'

Tuose pat namuose p. Maro
kose rado trijų metų vaikelį, 
kurio galva buvo skurliu su
rišta. Tai irgi močekos dar
bas. Jinai sudaužė jam galvą, 
už negalėjimą pasiekti nusi
prausti sau veidą. Vaikai pa
sistok ė, kad jie turi 
bet jų tėvas nedirba 
apie juos tesirūpina.

—-n--------------------------------  ------- *............  —■

ASMENŲ JIESKOJIMAI
DUOSIU DOVANŲ $100.00 tam, ku 

ris suras, arba nurodys kur randasi 
Albert Blecher. Prasišalino vas. 18 d. 
Jis yra 5% pėdų augščio, raupuotas, 
geltonais plaukais, mėlynoms akimis, 
visuomet iš paniūrų į žemę žiuri ir 
visuomet atrodo piktu. Kalba plonai, 
bet mažai; gerai moka vokiškai, virš 
35 metų amžiaus.

JAMES NORVILAS, 
Box 297, Royalton, III.

REIKIA DARBININKŲ

• Panedėlis. Kovo 7 d., 1921—■■■ ■■■■■■ .

NAMALŽEM&
VYRŲ

BEIKIA patyrusių preserių 
prie moterų kotų.

Chicago NoveJty Cloak Co.
366 W. Adams St.

PAŠTAS APVOGTAS ANT 
$60,000.

ir tėvą, 
ir mažai

vagiu.
“real

rinkikų perėję per 
sukalėdojo... $22 su 
Panašią kolcktą darė 
agentai ir vasario 11

diskusi- 
duota balsas ir 
redaktoriui, kuris 
Jamontas su savo 
ir advokatais va- 

šėrininkus.

Penki vyrai praeitos subatos 
vakare užklupo pašto automo
bilių, kuris vežė krepšius ap
draustų laiškų ir pirmos klc- 
sos siuntiniųdaiškų, ir pavogė 
mažiausia $60,000. Nes krep
šiuose rados pinigų užsakymai 
ir trijų stacijų tapinimo įdė
liai.

Vagys laukė* Chicago avė. 
prie sub-stacijos, kaip 7:04 ir 

Į kaip tik automobilius įsisuko į 
alėją, tuojau važiuotojui tapo 
atstatyti keturi revolveriai ir 
paliepta jam išlipti ir sėstis j 
banditų automobilių. Pašto 
darbininkai tą padarė, o vagių 
vienas įsėdo į pašto automobi
lių ir tuojaus automobilius 
nudilinę į šiaurius lydimas plė
šikų automobiliaus, kur sėdė
jo ir pašto darbininkas dviem 
revolveriais suremtas.

Nuvažiavę vagys ant Shcl- 
don gatves ir Arbor vietos, su
bloškė į savo automobilių ke
turis registro krepšius ir dii 
krepšiu pirmos klesos pašto, o 
ketvirtos klesos dešimt krepšių 
nelietė. O pašto darbininkas 
vėl įsodintas atgal į jo auto
mobilių ir ten norėtas užrakin
ti, kas banditams nepavyko pa
daryti. Bet vistiek vagys lai
mingai paspruko, 
darbininko, John 
šaukta policija su 
ir atidūmė vagių 
jau jokios pėdsakos nebebuvo 
likę.

Pašto darbininkas, Hogen, il
gai buvo tardomas, rasi visa 
tai atsitiko su jo žinia. Bet 
yra pagrindo tikėti, kad jis 
nieko {likto tame nėra pada
ręs.

Vienas nutvėrė du
Oscar II. Boenicke, 

estate” vertelga, kuris gyvena 
953 E. keturias dešitmts sep
tintos gatvės sugavo du va
giu po keturių blokų vijimosi. 
Vienas vagių, kuris kątik buvo 
atėmęs iš ponios John Prince, 
3986 
t uk u 
bet 
šoko 
e’ilni 

r
jj »du į jiemtinkamą vietą.

PAJIEŠKAU savo vyro Domininko 
Rusho,, aš manau, kad gyvena Chica
go j ir gal vadinasi po kita pavarde, 
kokie 2 mėnesiai atgal, gyveno Ke- 
nosha, Wis. Aš esu dideliame varge su 
3 metų duktere. Jei neatąišauksi grei 
tu laiku, busiu priversta atiduot duk
terį kitam kam auklėti visai. Aš no
rėčiau sugrįžt atgal ir gyvent, kaip 
ir gyvenom pirmiaus, tik dėl dukters, 
kad nereikėtų svetimiems atiduoti.

Lucy Rushas, 
2000 W. 22 St. 2 fl.

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 J 
dieną ir daugiau, jei norėsi dirb
ti. Jei esi gabus, atsišauk į mu
sų ofisą. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

431 So. Dearbom St., 
Rooms 911 — 912.

PARSIDUODA—BARGENAS.
40 akerių farma netoli Chicagos su 

gyvuliais, grūdais ir mašinerijomis. 
Pur būt parduota šį mėnesį iš prie- 
iasties senatvės. Mainysiu ant 5 ar
ia 6 kambarių namelio Chicagoj ir 
msiu mortgečių ant farmos ant 5 me

tų už 6%.
FIRST NATIONAL REALTY CO.

736 W. 35th St.

JEI ATSIŠAUKSITE 
ŠIANDIEN

Mes parūpinsime naują 5 
arba 6 kambarių mūrinį na
mą arba dviejų flatų—South 
West side.

Gera tansportacija

nors pašto 
Hagen, pa- 
detektyvais 

paimti. Jų

Vienuolikos metų mergaitė 
areštuota.

Anna Fassel, vienuolikos 
metų mergaitė, nuo 1523 N. 
Halsted gatvės, praeitą suba- 
tą tapo suareštuota moters de- 
tektyvės, užtai, kad mažos 
mergaitės antyje atrasta vog
tas kapšas.

Tiesos paliuosavo mergaitę iš 
po močekos kumščių.

Dešimties metų Božė Marg- 
nelli praietą subatą tapo pa
imta į Juvenile detencijos na
mus, kad žiauri jos močeka 
jau nebegalėtų daugiau ją muš
ti ir kankinti.

Jinai su savo mažesniu bro
liuku nuskarę ėjo gatve ir siū
lė daržovių, kad kas iš jų pirk
tų. Tuo tarpu vaikščiai pasi
beldė ir prie pono Marckese
durų ir pasiūlė jam daržovių. | D 1 Jračlrrii i m O 3 
Jis pažiurėjo daržoves, kurios I J 
buvo suvytę bei apipuvę. Jisai Į ----- -------------

Ellis avė. norėjo plak- 
p. Boenicke užduoti, 

nepataikė, o antrasai 
ant nugaros. Bet va- 

vistiek tapo sulaikyti li-

A.
State

negras banditas ir ėmė

Banditas vargo dėl trijų 
dolerių.

Sukatoje a Įsivilko į Dr. 
F. Boso ofisą, 322 S. 
str.,
sakyti buk jis čia pametęs sa
vo pirštines. Bet saVo piršti
nių “jieškodamas” greitai išsi
traukė revolverį ir paliepė pa
kelti* rankas visiems, kurie ten 
radosi, žmonių buvo nemaža 
ir visi iškėlė rankas nusigan
dę. O banditas ragino juos 
atiduoti jam savo turtą, bet 
tuo tarpu įėjo tarnas, taippat, 
juodveidis, ir ėjo tiesiai į krū
vą stovinčių. Vagis nieko ne
laukdamas Šovė į ateinantį ir 
peršovė jam ranką. O paskui, 
dar suspėjęs pagauti iš stal
čiaus tris dolerius, sprūdo pro 
duris.

Mylėk tik 'mane vieną.
To reikalauja ponia Nickolas 

C. Harting, 3132 Polk str., sa
vo vyro. O jos vyrui yra 
sunku tas padaryti, nors keturi 
metai atgal ji buvo jį peršo
vus per plaučius už svetimi, 
moterų meilę ir paskui vėl pa
ti gydė ir prašė, kad jis my
lėtų ją vieną; bet praeitą su- 
batą jinai pašaukė teisman ki
tą moterį, kuri rašo jos vyrui 
meiliškus laiškus ir nori išvi
lioti nuo jos. Teisėjas prisa
kė tai viliotojai, kad jinai per 
mėnesį šalintus nuo to nesusi
tvarkančio vyro. Mat Ameri
kos šeimininis gyvenimas dau
gelyje šemynų nekoks, pasakė 
teisėjas.

Pranešimai
North Side. — L. M. P. S. 29 kp. 

rengia viešas diskusijas temoje: 1. Ar 
galima panaikinti tikėjimą (religiją) 
kapitalizmo gadynėj? 2. Kodėl mo
teris atsilikę nuo vyrų progrese? Jos 
bus panedėlyj, kovo 7 d., 7:30 v. v., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė.

— Valdyba.

Roseland. — R. L. D. S. S. Bendro
vės šėrininkų susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyje, 7 d. kovo, 7 vai. vak., J. 
Stančiko svet., 205 E. 115 St. šiame 
susirinkime bus nutarta,zkurioje vieto
je pirkti lotai; todėl visi šėrininkai 
dalyvaukite. Bus ir tie įleidžiami 
svetainėn, kurie tik žingeidauja Ben
drovės reikalais, kad ir neturi Šerų.

— Direkcija.

Dramatiško Ratelio repeticija (Po
nas ir Mužikas) bus panedėly, kovo 
7, Meldažio svetainėj. Visi lošėjai 
prašomi susirinkt kaip 7:30 v. v.

—Komitetas.

torį ir duonos sviestu apteptos. 
Bet vaikai bijojo duoną imti 
ir išsiskubino namo. Tada p. 
Eugene Marckese, kuris gyve
na po 1443 W. Congress gat., 
vaikus sekė iki jų namų ir

AKUŠERIU
A 0 U UOLIA nuuaisuoi, ar ji nori, į tai 4vju vi-i unUunU (kad butų kalbama apie “smulk-Įdun ir rado mergaitę šluotko- 

Turiu patyrimą
I suota, kad ne. pastinga! priuv-1 

riu ligone Ir kadi- 
M laike ugM.
10929 8. SUte Str.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našles nuo 30 iki 37 metų am
žiaus. Esu našlys 38 metų turiu 3 
vaikus; turiu grašių ir namą. Mel
džiu atsišaukti per laišką. Kiekvie
nai duosiu atsakymą. Naujienos No. 
221.

Žinoma, tapo nubal-Į&u mušamą jos močekos. Pas
kiau buvo patirta, jog 'mer- 

Paskui per kokias dvi su pu-1 gaitei buvo net pirštai sulau- 
se valandos kalbėjo visa litą- žyli nuo - močekos smūgių, 
nija ‘^kalbėtojų” ir pasakojo į Mergaitė pasisakė, jog visada 
apie “Naujienų” vedėjus visus jų močeka juos muša, jei tik

menas”.

nija

PAJIEŠKAU apsivedimui laituvaitės 
merginos arba našlės be vaikų, nuo 
22 iki 29 m. amžiaus, ir kad turėtų 
biskį turto. Aš esu vaikinas 28 m. 
amžiaus. Iš Lietuvos Panevėžio apsk
ričio. Katra mylėtų apsivesti ir va
žiuoti Lietuvon gyventi ant ūkės mel
džiu prisiųsti savo, paveikslą su pi£- 
įpu laišku. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. Vaikinų meldžiu nerašyt.

JOHN GAŠLA, 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių Prano 
ir Antano Ivanauskių, vienas gyveno 
Montello, Mass. Kauno, rėd., Šiaulių 
apsk., Raudėnų miestelio. Malonėkit 
atsišaukti arba kas apie juos žino 
malonėkit pranešti, šiuo antrašu:

MRS. BESTE WOLOVICKY 
(IVANAUSKAITĖ)

P. O. Box 646, Melrose Park, III.

REIKIA lietuvio bučerio, mo
kančio lietuviškai ir lenkiškai 
kalbėti.

ALEX SUCILLA 
12300 Emerald Avė. 
West Pullman, III.

Su $200 gali pradėt

PAJIEŠKAU tėvo Boleslavo Shim- 
kaus, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Skaudvilės miestelio. 8 metai atgal 
gyveno Benld, III., o dabar buk Chi- 
cagoje. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą, arba kas žinote, ma
lonėkite pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga.

Elena Shimkiutė-Oželienė 
222 So. Chestnut St.

Collinsville, III.

PAJIEŠKAU dukters Adelės Žilins
kaitės 21 m. amžiaus. Ji yra latvė, 
liuteroniško tikėjimo. Kovo 4 dieną 
išėjo ant nickle show su Juozapu Ale- 
Hunu apie 37 m. amžiaus, kuris nese
nai buvo atvažiavęs iš Chicagos, — 
ir negrįžo. Jie abu kalba po 4 kalbas. 
Minėtas Aleliunas yra mokleris —uni- 
jistas. Kas pirmas praneš, tam duo
siu $25 atlyginimo.

Antanas Žilinskas,
2254 North 18-th St., 

North Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo krašto draugų 
Felikso Gudavičiaus Kauno rėd., Tel
šių apskriččio, Leplaukės miestelio. 
Antro Jono Kiaurakio, Kauno jrėd., 
Telšų apskričio, Žarėnų parapijos, 
Laukasodos miestelio; abu mano nuo 
pat mažų dienų geri draugai. Esu pa
siilgęs ir noriu susirašyti nors raštiš
kai, jeigu nebus galima pasimatyt 
ypatiškai. Taigi, malonėkite atsiliep
ti užką busiu labai dėkingas.

ADAM MOTZKUS
720 W. Van Buren st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Petro ir 
sesers Onos Jovaišų, paeina iš Liau- 
diškių kaimo, Radviliškio parapijos. 
Jie patįs ar kas apie juos žino malo
nėkite atsišaukti šiuo antrašu:

ELENA JOVAIŠIUKfi,
5 Šeduvos gat., 

Radvyliškis, Šiaulių apskr.
LITHUANIA

REIKTA TĖVŲ
NORIU ATIDUOTI auginimui du 

kūdikiu. Vienas 5 ir pusės meti;, kitas 
7 metų. Esu našlys ir turiu 6 vaikus, 
o negaliu visų užlaikyti.

JONAS LAPINSKAS, 
4832 W. 14-th St. Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
■■■■■ .. ...................  F1111" ............ . II Į »Į......Į -

_______VYRŲ_________
REIKIA PARDAVĖJŲ.
Žmogų, turintį plačią pažintį 

tarpe savo žmonių, laukia augš- 
tos rųšies užsiėmimas. Turinti 
pardavėjo gabumus, bus sutei
kiama visi patarimai, o vėliau 
apaikys pagelbą apgarsinimų va
jum, kurie bus lietuvių laikraš
čiuose. Ši organizacija yra į- 
steigta, ir jei esi darbininku, tu
rėk susižinojimus su mumis, o 
mes 
tinę 
jau.

užtikriname gerą ir nuola- 
įplauką. Atsišaukite

Mr. George Nelson, 
SOUTH AMERICAN 

TRUST CO., 
10 So. La Šalie St. 

Room 1186.

tuo-

REIKIA siuvėjo prie mo
teriškų kostumeriško drapa
nų darbo.

K. AUGAITIS
3130 W. Harrison St.

BEIKIA operatorių, gera 
ga. Atsišaukite tuojaus.

Alexander Black Cloak
172 W. Adams St.

al-

Co.,

AUTOMOBILIAI
EXTRA BARGENAS.

Pardavimui automobilius, 7 sėdy
nių, vasarinis, viskas po Šia mada; 
parduosiu už pirmą pasiūlymą arba 
mainysiu ant loto. Ir dar turiu ant 
pardavimo vargonus ant rolų grajija- 
mus. Ir 2 pečius, verdamus ir ke
pamus, vienas ant anglių, kitas ant 
gaso. Ir 2 tajarus, beveik visai nau
jus ,saiza 34x4. Viskas parsiduoda 
kuopigiausiai. Kam ko reikalinga, 
meldžiame atsišaukti į trumpą laiką 
pas savininką. Prežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą miestą.
1543 W. 46 St. 1 lubos nuo užpakalio

Phone Boulevard 9378

Likusią sumą pagal sutiki
mų.

Atsišaukite į Naujienų 
ofisą klausdami No. 220.

ILLINOIS FARMOS

50 akerių farma, 1 mylia 
nuo miesto, geri budinkai; 4 
arkliai, 4 karvės, 200 vištų. Ja
vai ir mašinerijos. Mainysiu 
ant dviejų augštų namo Chi
cagoj. >Kaina $6,000.

First* National Realty Co., 
736 West 35-th St.

PARDAVIMUI
PARDUODU 2 show-keisus, soda 

water foųntain, register, pasienio ba
ras su veidrodžiu, stiklinis book-kei- 
sas, 4 staleliai dėl ice cream parlor Ir 
16 krėslų. Parduosiu tik visus ant 
sykio. Gera proga norinčiam eiti į tą 
biznį.

1817 So. Union Avė.

PARSIDUODA namas prie 
Emerald avė., tarp 29-os ir 
30-os gvių. Kaina $14,000; ge
rai apmokamas namas. Atsi
šaukite pas savininką, 5525 
Ada St.

PARSIDUODA saliunas ir pulruimis 
labai pigiai, nes savininkai išvažiuoja 
į Lietuvą. Atsišaukite.

VLADAS KVEDERAS, 
835 Washington Avė., Racine, Wis.

PARSIDUODA farma 80 akerių su 
budinkais, mašinomis ir visais padar
gais, Wisconsino valstijoje. $4,000 
įmokėti. Turime daug kitokių farmų 
pardavimui.

ST. MAY, 
1414 So. Loomis St.

PABDAVIMUI grosernė ir 
daržovių krautuvė. Su visais 
įrengimais, labai geroj vieto, 
lietuviais apgyvento} apielinj- 
kėj. Pardavimo priežastis, ne- 
pajiegia biznyj būti.

3523 So. Halsted St.

PARSIDUODA medinė cottage pir
mos klesos padėjime. Elektra, gasas 
ir vana; augštas skiepas ir grystas 
antaugštis. Puikiausia transportaci- 
ja. Parsiduoda už prieinamą kainą. 
Savininkas ant vietos.

718 W. 47-th Place

STOCK’AI—ŠĖROS

PARSIDUODA saliunas lietuvių ap
gyvento,) vietoj, biznis randasi ant 
kampo, išdirbtas per daug metų. Yra 
svetainė dėl susirinkimų arba balių 
ir 4 kambarių pagyvenimas užpakali- 
je ;parsiduoda pigiai. Priežastis — 
savininkas eina į ktą biznį.

3436 W. 34th Place.

ŠERAI.
Noriu greitu laiku parduoti keletą 

Naujienų Bendrovės Šerų. Parduosiu 
pigiai. Norintis kreipkitės laišku se
kančiu antrašu:

J. AČIUKAITIS, 
1643 N. Lincoln St, Chicago, III.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI grosemė ir delica- 
tescen. Puikioj, vietoj apgyventa vi
sokių tautų. Pardavimo priežastis— 
moteries liga. Noriu parduoti kuo- 
greičiausiai.
1380 Dean St, Kampas Bringham St.

Phone Armitage 5732

Moterų Rub

PARSIDUODA bučeme ir groser
nė, geroj, lietuvių apgy ventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
J. R.

821 W. 34-th St., Chicago,

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS 

VICTROLA
Stebuklinga pi«ga porai užvedan

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

2810 W. Harrison St

mo
Musų sistema ir mokymo 

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mas turime didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, designing ir mūvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna garoa 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maHnM 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasIHu- 
r«ti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patams daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOU 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lako St, ant 4-tų lubų.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirksit rakandus, atei

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

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: anglilkos ir lietuviikoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystla, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinėe ekonomijos pilietystte, dailia* 
rašystta ir tt

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
Iki 10 valandai.
tlM SO. HALSTED 8T„ CHICAGO.

VALENTINE DRESMAKINH 
COLLEGE8 

62flK 8. Halsted, 24OT W. Madbmą 
1850 N. Wella 8L 

187 Mokyklos Jangt Vatofflona.
Mokė Siuvimo, Pattoraų Kirpi

mo, Dooignlng bianiui ir narnama. 
Viotoa duodamoa dykai, Diplomai 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klosoi disnomls Ir vakarais. Pa-

BARA PATEK. glminiikl.

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai ir prie tam automobilius, pianas 4 
comodos, 2 siuvamos mašinos, 3 pečiai 
ir keletas gerų stalų. Didelės šeimy
nos rakandai. Parsiduoda labai pi
giai viskas. Nesigailėsite nei vienas 
atsilankęs. Pardavimas prasidės 
utaminke, seredoj ir ketverge, nuo G 
vai. iki 9 vai. kas vakaras.

471 W. 31 St.
Tel. Yards 8111.

Ant 2-rų lubų įeinama iš kitos gatvės

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
Ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų | visas augštesniarias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
Iki 4:00 p. p. Vak.1 7:80 iki 9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat


