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Užėmė tris Vokietijos miestus
Vokiečiai nesipriešiną
Bolševikai nugalį sukilėlius
Turkų nacionalistai užėmę Batumą

Talkininkai užėmė tris
Vokietijos miestus.

bininkains jų padėties gerini
mo klausimu, ypač gi maisto
parūpinimo reikalu.

Duesseldorfas, Duisburgas ir
Ruhrortas jau užimti; Vokie
čiai esą ramys.

Duesseldorfe visa ramu.

8.

DUESSELDORF, kovo 8.šį rytą talkininkų kariuomenė
MAYENCE, Vokietija, kovo be jokių trukdymų įėjo di
užimamosios
— šiandie pravesta okupovi džiausiu naujai

lnas naujos Vokiečių

teritori Vokiečių

teritorijos

miestan, būt,

Duesseldorfan.
jos, apie kurios užėmimą tal
Neveizint ankstyvo ryto, gat
kininkai jau buvo pranešę, bū
tent, kaipo vieną baudų delei vėse matėsi nemaža žingeidžių
Kiek vėliau, dieno»
Vokietijos nepajėgimo išpildy žmonių.
metu, tai vienur tai kitur susi
ti talkininkų reikalavimus —
kontribuiejos išmokėjimo klau rinkdavo nedideli būreliai įmosimu.
Kaip skelbia paskutinėje va
landoje gautosios žinios, talki
ninkų kariuomenės žygiuotei
rytų linkui nepakliudė nė vie
nas negeidaujams incklentas.
Didžiausio Vokiečių miesto,
kokį kada nors talkininkai yra
užėmę, Dueseldorfo, okupavi
mas užbaigta šį rytą. O Duisburgas ir Ruhrortas, vyriausie
ji anglių sandėliai Ruhr sri
ty, lapo užimti po pietų.

Visa kariuomenės žyginotė
atlikta, kiek tatai buvo gali
ma, taip, kad nedemonstravus
jėgą. Vis dėlto, Anglų flotilė
Reino upėje yra pasirengusi vi
sokioms galimybėms.
Viena kariuomenės dalis pa
siųsta pėsčia, kita — vežimais,
o trečia Francuzų ir Anglų
laivais, esančiais Reino upėje.
Belgų kariuomenė įėjo Dues
seldorfan Reino upės tiltu.
Francuzai patraukė nuo Cologne'o tilto, iš čia — kairiuo
ju Reino upės pakraščiu ir,
pagalios, Duesseldorfan įėjo iš
pietų ir rytų pusės.
Duisburgą užėmė Francuzų
ir Bedgų kariuomenė, gi
Ruhrortą —• talkininkų flotile,
esanti Reino upėje.

šeštą valandą iš ryto. Kas mh
nutę nupuolė po penkiolika šor
vinių. Bet apie devintą valanr
dą vakre šaudymas! ėmė silp
nėti.
Petrogrado gatvėse buvo ytin
stiprių mūšių. Naudotasi ma
šininėmis kanuolėmis.
Dalis Kronštadto ir Livynos’o esanti liepsnose.
Krasnaja Gorka garnizonas
irgi prisidėjęs prie sukilėlių.
Karo miinisteris < Trockis ir
Kamcnevas jau atvykę į Petro
gradą. Aatsivežta lengvosios
artilerijos, kad teikus rtikiamos paramos Sestroretsk, Lisyno ir Tarchova fortams.
Prieš Lenino ir Trockio val
džią nūdien kilo dvi revoliuciji. Pirmosios centras yra Pe
trogradas, o antroji vedama iš
Maskvos.
\
Revoliuciniai sukilimai, ku
rie dabar eina Rusijoje, gali

Pareinio komisija jau vykdo
ekonomines baudas, kurių yra
nužymėję^ talkininkai būtent,
ima Į savo rankas muitinių administraciją ir bandys rinkti
muitus, kurie eis į specialioj
kontribucijos fondų.
fondą
Darba$, kol kas, tečiaus dar ne
užbaigta. Mat, reikia pasitar
ti kas daryti su tomis prekėmis, kurios siunčinift tiktai į
Pareinį, suprantama, iš kitų
Vokietijos sričių.
Amerikiečiai pasilieka savo se
nose pozicijose.
Amerikiečių
kariuomenė,
esanti Coblenzo srity, sulig
gautų iš Washingtono įsaky
mų, pasilieka senosiose savo
pozicijose.
True translation filed with the postmaster at Chicago, IU., March 9, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolšeikai nugali
sukilėlius.
Paryžiuj gauta žiniy, kad ii
Petrograde ir Maskvoj suki
lėlių jėgos tapo atmuštos.

PARYŽIUS, kovo 8. — Oficialinės žinios, kurių čionai
gauta šiandie i>o pietų, tvirti
Francuzų kariuomenei vado na, jogei sovietų kariuomenė
vauja gen. Degoutte.
atmušusi anti-bolševistinius su
Generolo Degoutte, kuris yra kilėlius ir Petrograde ir Maskvyriausia Francuzų kariuome
Maskvos geležinkelis veikiąs
nės komanduotojas Pareiny ir
kuris įvykdė maršalo Focho normali ngai.
Pasak tų pačių oficialiųjų
įsakymus eiti priekin, kvatiera
ramias Neuss’e, ant kairiojo pranešimų, sukilėliai, užėmuReino upės Šono, priešais Du- sieji Kronštadtą, suėmė tik vie
ną bolševikų komisarą.
esseldorfą.
Ducsseldorfo majoras išleido Sako, kad abiejuose miestuose
proklamaciją, kuria miesto gy
esą ramu.
ventojai prašomi nesistverti iš
NEW YORK, kovo 8
šaukiamųjų prieš talkinnkų
tiniame Rusijos sovietų val
kariuomenę priemonių.
Po to, kai okupuota Dues- džios ofise šiandie gauta iš
Maskvos žinių, kad kovo šeštą
seldorfas, generolas Degoutte
dieną ir Petrograde ir Maskvoj
paskelbė prokliamaciją, kuria
buvęs ramu. Žinios sako, kad
miesto gyventojams pareiškia
dalį Kronštadto tebesilaiką su
ma, jogei pravestoji okupacija
kilėliai. Sovietų valdžia tetai nesanti nedraųigingumo ČSaius tikisi, kad sukilėliai nepriemonė, taikoma miesto gy
užilgio busią priversti pasiduoventojams, bet atlikta tik tam,
kad priversti Vokiečių valdžią
savo pareigas * išpildyti. Gene Artilerijos dvikova Petrograde.
rolas pareiškia, kad ekonomi
KOPENHAGEN, kovo 8. —
niam gyvenimui nebusią daroŠiandie gatuoinis iš Fiinlendim jokių trukdymų, ir kad tal- jos sostinės Helsingforso žinio
kinv.fkai yra gatavi padėti darmis, nuo praeito panedfclio
tarp Kronštadto ir Petrogradą
ginančių fortų einanti stipri, ar
SOCIALDEMOKRATAS.
\
Musų draugų laikraštis U tilerijos dvikova.
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Saudymasi silpnėja.
privalėtų jj perskaityti. Num
HELSINGFORS, kovo 8. —
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
Artielrijos mušis Petrograde
38, 34 ir 35. Kaina 5 centai.
praeitą panedėlj buvo labai
Gaunamas Naujieną ofise.
stiprus. Jisai prasidėjo kaip

savo

tikslo---- nuversti

Lenino ar Trockio valdžią —
neatsieks. Tie, kur į ilulmrtinę revoliuciją žiuri kaipo grei
tą bolševikų valdžios (susmu
kimą, veikiausia turės apsi
rikti.
’ »

PelnagaudŲ tinkle.

True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., March 9, 1921 master at Chicago, III., March 9, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Tariasi apie malšinimą Vokietijos darbininkai
sukilimo.
nestreikuos.

A

J
c

Sako, Vokietijoj gali kilt “ko
munistinis maištas”.
LONDONAS, kovo 8. — Vo
kiečių valdininkai, esantys šia
me mieste, sako, darą atatin
kamų žingsnių tikslu nepri
leist “komunistinį maištą” Vo
kietijoj, kas gali atsitikti kaipo
pasekmė naujos talkininkų
okupacijos.
Užsienio reikalų ministeris
Simons ir generolas Seeokt ar
mijos valdininkams pasiuntė
atatinkamų telegramų. Karo
ministerija dalykų padėtį ati
džiai sekanti.
Vokiečių delegacijai, labai
nusiminusi, kad nepavyko pa
daryti sutartį, apleidžia šį mies
tą kaip antrą vai. po pietų.

Pareikšta,

jogei

Siūloma
skelbti
generalinį
streiką, kad užprotestavus
prieš talkininkus.

BERLINAS, kovo 8. — Vo
kietijos darbininkų profesinės
sąjungos nutarė neskelbti generalj streikų, kad tuo užpro
testavus prieš talkininkų ka
riuomenės veržimąsi į Vokie
tija.
Komunistai reikalavo,
kad toks streikas butų paskelb
tas, bet jų pašildymą darbinin
kų sąjunga atmetė.

Biržose neramu
NEW YORK, kovo 7. — Vie
tos biržoje kilo ytin didelio nėr
vingumo, kuomet gauta žirnių

pranešimai

apie londoniškės konferencijos
pasiųsta j Berliną todėl, kad pairimą. Kai kurie speku
gauta žinių, jogei komunistai liantai, sako, turėsią nemažų
ir kiti radikalingieji elementai nuostolių.
tariasi

ruošti

demonstracijų

PARYŽIUS, kovo 7
Kol pasiliks dabąrtinė kap italistines visuomenės tvar nelaukiant kokių davinių teiks
londoniškė konferencija. Pasak die Paryžiaus biržoje, kuomet
ka, darbininkas—daug ar mažai uždirbdamas—niekuo
Didelis mušis Maskvoje.
jų, tie daviniai neturį reikš atėjo žinių apie įvykius londomet neištrūks nou jam paliestojo polnagaudų tinklo.
mės, nes, šiaip ar taip, jie bu niškėje konferencijoje, pasi
HELSINGFORS, kovo 8.
reiškė tam tikras laipsnis ner
Maskvoj tapo užmušta keli* True translation filod with the post- Amerikos kapitalistams pave sią kapitalistiški.
master
at
Chicago,
III.,
Mąrch
9,
1921
vingumo. '
šimtai žmonių, kuomet sovie as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 dama dideli žemės plotai, dar
Skerdyklų karaliai nau
tų valdžios artilerija, sukon
neesanti užbaigta.
I)e Valero manifestas
centruota ant netoli miesto Kerenskis vadovaująs
dojasi proga.
“Aš gali patvirtinti, kad
esančių augštumų, atidarė ug
maištininkams?
Vanderlip pasiūlymai už kon Tariasi sumažinti algas ir pa
DUBLINAS, kovo 8.—šian
ilginti
darbo
laiką;
gali
kilt
nį į darbininkų kvatieras.
cesijas Siberijoj tapo ątmesti.
die čia pasirodė ilgai laukiastreikas.
Be užmuštųjų, daug žmonių Sako, kad buvusis Rusijos Tarybų metu Vanderlipas ne
masai Airijos “prezidento”
CHICAGO, kovo 8. — Sker Eamono de Valero manifestas,
esą sužeista.
premjeras esąs Kronštadte. sisukę, buk jisai atstovaująs
dyklų karaliai tariasi pasinau kuriame jis be kita pareiškia,
Bombardavimas sekė po to,
Hardingą”.
doti proga. Ta proga, kuria kad Airijos liaudis taikytis su
kai darbininkai, paskelbė gene
KOPENHAGEN. kovo 8.
dabar naudojasi visi kiti fabri- savo vergėjais Anglais nė ne
ralinį streiką, reikalaudami, čia gauta žinių, kad buvusia lai
True translation filed with the post4 kininkai ■— nedarbu,
šiandie mananti. Ji kovosianti tol,
kad butų išpildyta jų reikala kinosios Rusų vaklžįos prem master at Chicago, III., March 9, 1921
vimas — sušaukta Steigiama- jeras, Aleksandras Keresnskis, as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 oficialiniai pranešta, kad nuo kol svetimieji despotai išsikovo 14 dienos visiems sker kraustysią Iš Airijos.
kurio valdžią pabaigoj 1917
sai Susirinkimas.
Ebertas
smerkia
talki

dyklose dirbai) tiems darbinin
Sako, kad streikininkų skai metų nuvertė bolševikai, esąs
ninkų
žygį.
kams busią numažinta algos—
Ir jis susidomėjęs.
čius siekiąs šimto tūkstančių Rusų tvirtovėj Kronštadte, ku
nuo 12 iki 15 nuoš.
rią dabar laiko savo rankose
vyrų.
.
Sako,
kad
paliepdami
savo
DORN, Olandija, kovo 7.—
Maža to. Tuo pačiu kartu
Helsingforse gauta žinių, Į sukilėliai.
armijai eiti Vokietijon tal norima pailginti, ir • darbo lai Laikraščių žiniomis, buvusia
kad anti-bolševikai ir streikuo
Pareiškiama, kad revoliukininkai sulaužę taikos su kas. Iki šiol skerdyklose buvo Vokiečių kaizeris '^Vilhelmas
jantys darbininkai esą užėmę cįniam puolimui prieš Pelrotartį.
neva aštuonių valandų darbo esąs labai susidomėjęs tais gin
Odesą Sako, Maskvos valdžia gradą vadovaująs pats Kerens
dieba. Jeigu reikėdavo dirbti čais, kurių kilo tarp Vokietijos
siunčianti kariuomenę, kad at kis ir kad1 jo bazė esanti kal
BERLINAS, kovo
daugiau nei astuonias valan ir talkininkų — kontribucijos
slėnius kalbamąjį miestą.
bamoji tvirtovė.
kietijos prezidentas Friedrich das, samdytojai mokėdavo už išmokėjimo klausimu.
Ebertas šiandie paskelbė pro- “overtime’ą”. Dabar norima
True translation filed with the postTrue translation filed with the post- master
at Chicago, III., March 9, 1921 kliamaciją, kur jisai pareiškia, padaryti taip, kad darbininkai Kovos prieš samdytojų užma
master at Chicago, III., March 9, 1921
čias.
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 jogei Vokietija nūdien neesan tą “overtime’ą” gautų tik po
ti tokioj * padėty, kad galėtų to, kad Inis dirbama daugiau
CHICAGO, kovo 8. — Namų
Turkai užėmę Batumą. Rusija bandys atnaujin panaudoti jėgą atrėmimui gink dešimties
valandų,
kitaip
sa

statytojų unija visomis įmano
ti prekybą su Jungtinė luoto talkininkų pasimojimo—
kant, jeigu darbininkas nebus momis įmonėmis kovosianti
Londone gauta žinių, kad Tur
mis Valstijomis.
užimant naujas Vokiečių teri išdirbęs daugiau kaip penkias
prieš samdytojų
iižinačittsl
kų nacionalistai užėmę svar
torijas. Vis dėlto, prezidentas dešimts keturias valandas sa
Samdytojai mat nusitarę ma
by Juodosios juros portą.
Tai sako sovietų valdžios ko matąs esant reikalingu griežtai
vaitėj, “overtime’o” jisai ne žinti darbininkams 'algas.
misaras Krasinas.
protestuoti prieš, jo manymu, gaus.
LONDONAS, kovo 8. —Gau
ativrą sutarties laužymą.
Prisibijo naujų maištų.
tomis iš Turkų sostinės Kon
BERLINAS, kovo 5.
Tokiuo savo samdytojų pasi
Keturios kompanijos nutarė su
stantinopolio žiniomis, Turkų- name pasikalbėjimo su laikraš*
mažinti savo darbininkams kėsinimu darbininkai esąs la
BERLINAS, kovo 8. — Val
bai
pasipiktinę,
kad
kokios,
nacionalistų kariuomenė už čių korespondentais sovietą
algas.
\
džios rateliuose reiškiama ytin
ėmusi Batumą.
skerdyklų
darbininkai gali rimto susirūpinimo.
Sako,
(Batumas yra stipriai forti- Krasinas, šiandie čia pareiškė,
mest darbą. Jeigu kiltų strei Ruhr klony gali kilt naujų
fikuota prieplauka, esanti prie kad jeigu Anglija nepriimsian- Mažina geležinkeliečių kas, tai jame butų įvelta apie maištų. Tai delei naujosios
Juodosios jutos, ir svarbiausias ti pataisytąją prekybos sutartį,
šimtas tūkstančių darbininkų. talkininkų okupacijos.
algas.
punktas siuntimai kerosino, tai Rusija bandys vesti preky
gaminamo Kaukazo srity. Pir bų su Jungtinėmis Valstijomis.
SAN FRANCISCO, kovo 8.—
ma šitą meistą laikėsi Turkija,*
“Aš grįžtų į Londoną kaipir Šiandie čia paskelbta, kad ke
bet 1878 metais jisai tapo pri su ultimatumu tos valstybės turios geležinkelių kompani
jungtas prie Rusijos. Nesenai užsienio reikalą ofisui”, pa jos — Southern Pacific, North
gautosios žinios sakė, kad Ru reiškė jisai. “Jeigu mano pa ern Pacific, Atchison and San
sijos bolševikų kariuomenė, siūlymai nebus priimti, sutar ta Fe ir North Westem Pačiesanti Kaukazo srity, ryžasi tis bus padėta ant lentynos ir fic — nutarė sumažinti savo
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
pasiekti Batumą pirma nei jį Rusija ves prekybą su Jungti darbininkams algas. Algos subrangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
spės užimti, Turkų nacionalis nėmis Valstijomis, jeigu tik mažinaam daugiau kaip 33
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
tai. Per Batumą siunčiama prezidentas Hardingas bus pa- nuoš.
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
visa, kas reikalinga Armėnijai. linkęs prie taįkimosi”.
Tatai paliečia apie dvide
Markių ir auksinų kursui kjlant, kiekvienas dauKrasinas pareiškė, kad Ru šimt tūkstančių darbininkų.
Todėl sakoma, kad, jeigu ši
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
tą miestą kontroliuos naciona sų sutartis su Washingtonu D. Darbininkai nerimaują, bet ar
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
listai, Rusų okupacija Armėni Vanderlipu, kuria sutartimi jie drįs pasipriešinti, abejoja
tai dolerių mainymu į auksinus.
joj pasidarysianti negalima).
ma. Kompanijbs pasitikinčios
—nedarbu.
PINIGŲ KURSAS.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
Talkininkų įgaliotiniai pasiren Vakar, Kovo 8 d., užsienin pini
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
S kaina, perkant jų ne mažiau kaij
gę tartis su Austrais.
Paskendo laivas
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
25,000 dolerių, bankų buvo akai
tomą
Amerikos
pingais
šiaip:
LONDONAS, kovo 8. —Vy
Pramonės B^nką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
riausioji talkininkų taryba sa Anglijos 1 svaras ......... ....... $3.83 žuvo aštuoni šimtai žmonių
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
vo posėdy, laikytame vakar Austrijos 1 svaras........ . ....... $0.22
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bū
Belgijos 100 frankų už ...... $7.46
dieną, nutarė pranešti Austrų Danijos
Čia
gautoipis
žiniomis,
kovo
3
100 kronų
$16.50
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
valdžiai, jogei ji jau gatava Finų 100 markių ......... ._... $2.95 dieną netoli (Lannoek salos pa
Francijos 100 frankų .. ......
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
tartis apie Austrijos klausimą Italijos
100 lirų ............ ....... $3.67 skendo pasažįarinis Anglų lai
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet neir priims tuo reikalu siunčia Lietuvos 100 auksinų .. ...... $1.60 vas, vežęs daiugiau kaip tūks
Lenkų 100 markų
...... $0.12 tantį žmonių.
dėliomis.
muosius Austrų delegatus. Be • Norvegų
Išgelbėta ttik
100 kronų %..... .... < $15.70
lo, Austrų valdžiai pranešta, Olandų 100 guldenų...... ..... $34.15 apie pustrečio šimto žmonių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
kad ji savo delegatus pasiųstų šveicarų 100 frankų .... ..... $16.76 Tai reiškia, kad žuvo aštuoni
1739 South Halsted Street,
Chicago, HI.
Švedų 100 kronų ........... ..... $22.35
kaip galima greičiau.
Vokiečių 100 markių .... ...... $1.60 šimtai žmonių.
■

■
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tinkle

šeštą valandą iš ryto. Kas mb
nutę nupuolė po penkiolika šor
vinių. Ret apie devintą valan

Užėmė tris Vokietijos miestus į

dą vakre šaiiKtymasi ome silp

Vokiečiai nesipriešiną
Bolševikai nugalį sukilėlius
Turkų nacionalistai užėmę Batumą

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

nėti.
Petrogrado gatvėse buvo ytin
[stiprių mūšių. Naudotasi ma
šininėmis kanuolėmis.
Dalis Kronštadto ir Livynos’o esanti liepsnose.
Kresnąją Gorka garnizonas
irgi prisidėjęs prie sukilėlių.
Karo miinisteris < Trockis
ir
'•
Kamcnevas jau atvykę Į Petro
gradą. Aatsivežta lengvosios
artilerijos, kad teikus rtikiamos paramos Sestroretsk, Lisyno ir Tarchova fortams.
Prieš Lenino ir Trockio val
džią nūdien kilo dvi revoliuciji. Pirmosios centras yra Pe
trogradas, o antroji vedama iš
Maskvos.
\
Revoliuciniai sukilimai, ku
rie dabar eina Rusijoje, gali
būt, savo tikslo — nuversti
Lenino ar Trockio valdžią —
neatsieks. Tie, kur į ilulmr*
tinę revoliuciją žįuri kaipo grei
tą bolševikų valdžios susmu
kimą, veikiausia turės apsi
rikti.
•

Tariasi apie malšinimą
sukilimo.

Vokietijos darbininkai1
nestreikuos.

Sako, Vokietijoj gali kilt “ko
munistinis maištas”.
LONDONAS, kovo 8. — Vo
kiečių valdininkai, esantys šia
me mieste, sako, darą atatin
kamų žingsnių tikslu nepri
leist “komunistinį maištą” Vo
kietijoj, kas gali atsitikti kaipo
pasekmė naujos talkininkų

SĮuloma
skelbti
generalinį
streiką, kad užprotestavus
prieš talkininkus.

BERLINAS, kovo 8. — Vo
kietijos darbininkų profesinės
sąjungos nutarė neskelbti generalį streiką, kad tuo užpro
testavus prieš talkininkų ka
riuomenės veržimąsi Į Vokie/
tiją.
Komunistai reikalavę/,
kad toks streikas butų paskelb
tas, bet jų pasiūlymą darbinin
kų sąjunga atmetė.

Užsienio reikalų ministeris
Simons ir generolas Seeckt ar
mijos valdininkams pasiuntė
atatinkamų telegramų. Karo
Duesseldorfas, Duisburgas ir
Duesseldorfe visa ramu.
ministerija dalykų padėtį ati
Ruhrortas jau užimti; Vokie
džiai sekanti.
DUESSELDORF, kovo 8.—
Biržose neramu
čiai esą ramus.
Vokiečių
delegacijai,
labai
šį rytą talkininkų kariuomenė
nusiminusi, kad nepavyko pa
NEW YORK, kovo 7. — Vie
MAYENCE, Vokietija, kovo ! be jokių trukdymų Įėjo di
daryti sutartį, apleidžia šį mies tos biržoje kilo ytin didelio nėr
8 — šiandie pravesta okupavi džiausiu naujai užimamosios
tą kaip antrą vai. po pietų.
vingumo, kuomet gauta žinių
mas naujos Vokiečių teritori Vokiečių teritorijos miestan,
Pareikšta,
jogei
pranešimai
apie londoniškės konferencijos
jos, apie kurios užėmimą tal Duesseldorfan.
pasiųsta Į Berliną todėl, kad pa i rimą. Kai kurie speku
Neveizint ankstyvo ryto, gat
kininkai jau buvo pranešę, bū
gauta žinių, jogei komunistai liantai, sako, turėsią nemažų
tent, kaipo vieną baudų dėlei vėse matėsi nemaža žingeidžių
ir kiti radikalingieji elementai nuostolių.
Vokietijos nepajčgimo išpildy žmonių. Kiek vėliau, dienos
tariasi ruošti demonstracijų
ti talkininkų reikalavimus — metu, tai vienur tai kitur susi
PARYŽIUS, kovo 7. — šion- •
. Kol pasiliks dabąrtinė kap italistines visuomenės tvar- nelaukiant kokių davinių teiks
kontribuiejos išmokėjimo klau rinkdavo nedideli būreliai įmo
londoniškė konferencija. Pasak die Paryžiaus baržoje, kuomet
ka, darbininkai—ddug ar mažai uždirbdamas—niekuo
nių.
<
Didelis mušis Maskvoje.
simu.
jų, tie daviniai neturį reikš atėjo žinių apie Įvykius londoPareinio komisija jau vykdo
met neištrūks nou jam patiestojo pelnagaudų tinklo.
Kaip skelbia paskutinėje va
mės, nes, šiaip ar taip, jie bu niškėje konferencijoje, pasi
HELSINGFORS, kovo 8. —
landoje gautosios žinios, talki ekonomines baudas, kurių yra
reiškė tam tikras laipsnis ner
Maskvoj tapo užmušta keli* True translation filed with the post- Amerikos kapitalistams pave- sią kapitalistiški.
ninkų kariuomenės žygiuotei nužymėję^ talkininkai, būtent,
master
at
Chicago,
III.,
Mąrch
9,
192
vingumo. '
šimtai žmonių, kuomet sovie
rytų linkui nepakliudė nė vie ima i savo rankas muitinių ad tų valdžios artilerija, sukon as required by tne act of Oct. 6, 191 dama dideli žemės plotai, dar Skerdyklų karaliai nau
neesanti užbaigta.
nas negeidaujams inculentas. ministraciją ir bandys rinkti
De Valero manifestas.
Kerenskis
vadovaująs
centruota ant netoli miesto
dojasi
proga.
muitus,
kurie
eis
Į
spęcialinį
“
Aš
gali
patvirtinti,
kad
Didžiausio Vokiečių miesto,
esančių augštumų, atidarė ug
Vanderlip pasiūlymai už kon- Tariasi sumažinti algas ir pamaištininkams?
DUBLINAS, kovo 8.—šian
kokį kada nors talkininkai yra fondą — kontribucijos fondą. nį Į darbininkų kvatieras.
ilginti darbo laiką; gali kilt die čia pasirodė ilgai laukiaDarbas,
kol
kas,
tečiaus
dar
ne

cesijas
Siherijoj
tapo
^atmesti.
užėmę, Dueseldorfo, okupavi
Be užmuštųjų, daug žmonių Sako, kad buvusis Rusijos Tarybų metu Vanderlipas ne-1' streikas.
masai Airijos “prezidento”
mas užbaigta šį rytą. O Duis užbaigta. Mat, reikia pasitar
esą sužeista.
premjeras esąs Kronštadte. sisakė, buk jisai atstovaująs 1 CHICAGO, kovo 8. — Sker Ramono (k Valero manifestas,
ti
kas
daryti
su
tomis
prekė

burgas ir Ruhrortas, vyriausie
dyklų karaliai tariasi pasinau- kuriame jis 1)0 kita pareiškia,
Bombardavimas sekė po to,
ji anglių sandėliai Ruhr sri mis, kurios siimčimft tiktai Į
1 doti proga. Ta proga, kuria kad Airijos liaudis taikytis su
KOPENHAGEN, kovo 8. —
PareinĮ, suprantama, iš kitų kai darbininJtaį paskelbė gene
ty, tapo užimti po pietų.
dabar naudojasi visi kiti fabri savo *vergėjais Anglais nė neralinį streiką, reikalaudami, Čia gauta žinių, kad buvusis lai
Vokietijos sričių.
Truo translation filed with the post-*
Visa kariuomenės žyginotė Amerikiečiai pasilieka savo se^ kad butų išpildytą jų reikala kiliosios Rusų valdžįos prem master at Chicago, III., March 9, 1921 kini nka i -— nedarbu, šiandie mananti. Ji kovosianti tol,
atlikta, kiek tatai buvo gali
vimas — sušaulkta Steigiania- jeras, Aleksandras Keresnškis, as required by the act of Oct. 6, 1917 oficialiniai pranešta, kad nuo kol svetimieji despotai išsinose pozicijose.
kovo 14 dienos visiems sker- kraustysią iš Airijos.
ma, taip, kad nedemonstravus
kurio valdžią pabaigoj 1917
Amerikiečių
kariuomenė, sai Susirinkimas.
Ebertas
smerkia
talki

dvklose dirbantiems darbinin
jėgą. Vis dėlto. Anglų flotilė esanti Coblenzo srity, sujig
Sako, kad streikininkų skai metų nuvertė bolševikai, esąs
ninkų
žygį
kams busią numažinta algos—
Ir jis susidomėjęs.
Reino upėje yra pasirengusi vi gautų iš Washingtono įsaky čius siekiąs šimto tūkstančių Rusų tvirtovėj Kronštadte, ku
nuo 12 iki 15 nuoš.
sokioms galimybėms.
rią dabar laiko savo rankose
mų, pasilieka senosiose savo vyrų.
; . >
Sako,
kad
paliepdami
savo
DORN, Olandija, kovo 7.—
Maža to. Tuo pačiu kartu
Viena kariuomenes <lalis pa pozicijose.
Helsingforse gauta žinių, Į sukilėliai.
armijai eiti Vokietijon tal norima pailgintį ir • darbo lai Laikraščių žiniomis, buvusis
kad anti-bolševikai ir streikuo-* Pareiškiama, kad revoliusiųsta pėsčia, kita — vežimais,
kininkai sulaužę taikos su kas. Iki šiol skerdyklose buvo Vokiečių kaizeris ^Vilhelmas
o trečia Francuzų ir Anglų
jantys darbininkai esą užėmę cįniam puolimui prieš PetroTrue translation filed with the posttartį.
neva astuonių valandų darbo esąs labai sitektomėjęs tais gin
laivais, esančiais Reino upėje. master at Chicago, UI., March 9, 1921 Odesą. Sako, Maskvos valdžia gradą vadovaująs pats Kerensdieha. Jeigu reikėdavo dirbti čais, kurių kilo tarp Vokietijos
Relgų kariuomenė Įėjo Dues as required by the act of Oct. 6, 1917 siunčianti kariuomenę, kad at- kis ir kad1 jo baze esanti kal
BERLINAS, kovo 8. — Vo daugiau nei astuonias valan ir talkininkų — kontribucijos
seldorfan Reino upės tiltu.
siėmus kalbamąjį miestą.
bamoji tvirtovė.
Bolšeikai nugali
kietijos prezidentas Pniedrich das, samdytojai mokėdavo Už išmokėjimo klausimu.
Prancūzai patraukė nuo CoEbertas šiandie paskelbė pro- “overtime’ą”. Dabar norima
sukilėlius.
logne’o tilto, iŠ čia — kairiuo
True translation filed with the post- True translation filed with the post- kliamaciją, kur jisai pareiškia,
padaryti taip, kad darbininkai Kovos prieš samdytojų užma
ju Reino upės pakraščiu ir,
master at Chicago, III., March 9, 1921 master at Chicago, III., March 9, 1921
čias.
pagalios, Duesseldorfan Įėjo iš Paryžiuj gauta žinių, kad ir as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 as required by the act of Oct. 6, 1917 jogei Vokietija nūdien neesan tą “overtime’ą’’ gautų tik po
ti tokioj * padėty, kad galėtų to, kad Invs dirbama daugiau
Petrograde ir Maskvoj suki
pietų ir rytų pusės.
Rusija
bandys
atnaujin

CHICAGO, kovo 8. — Namų
Turkai
užėmę
Batumą.
panaudoti
jėgų
atrėmimui
gink

lėlių
jėgos
tapo
atmuštos.
Duisburgą užėmė Prancūzų
ti prekybą su Jungtinė luoto talkininkų pasimojimo—• dešimties valandų, kitaip sa statytojų unija visomis Įmano
kant, jeigu darbininkas nebus momis Įmonėmis kovosianti
ir Bedgų kariuomenė, gi
Londone
gauta
žirny,
kad
Turmis
Valstijomis.
užimant
naujas
Vokiečių
teri

PARYŽIUS, kovo 8. — Ofi
išdirbęs daugiau kaip penkias prieš samdytojų iižmačilasl
Ruhrortą —• talkininkų flotile,
kų nacionalistai užėmę svar
torijas.
Vis
dėlto,
prezijdientas
ciali
nes
žinios,
kurių
čionai
esanti Reino upėje.
bų Juodosios juros portą.
Tai sako sovietų valdžios ko matąs esant reikalingu griežtai dešimts keturias valandas sa Samdytojai mat nusitarę ma
gauta šiandie j>o pietų, tvirti
vaitėj, “overtime’o” jisai ne žinti darbininkams ‘algas.
misaras Krasinas.
Francuzų kariuomenei vado na, jogei sovietų kariuomenė
protestuoti prieš, jo manymm gaus.
LONDONAS, kovo 8. —Gau
vauja gen. Degoutte.
ativrą sutarties laužymą.
atmušusi anti-bolševistiimis su
Prisibijo naujų maištų.
tomis
iš
Tiurkų
sostinės
Kon

BERLINAS,
kovo
5.
—
Vie
Tokiuo savo samdytojų pasi
Keturios
kompanijos
nutarė
su

kilėlius
ir
Petrograde
ir
MaskGenerolo Degoutte, kuris yra
stantinopolio žiniomis, 4 urkų name pasikalbėjime su laikraš
mažinti savo darbininkams kėsinimu darbininkai esąs la
BERLINAS, kovo 8. -r- Val
vyria tįsis Francuzų kariuome
nacionalistų
kariuomenė
už

čių
korespondentais
sovietų
bai
pasipiktinę.
Kad
(kokios,
algas.
džios rateliuose reiškiama ytin
Maskvos geležinkelis veikiąs
nės komanduotojas Pareiny ir
valdžios
pasiuntines,
Leonidas
ėmusi
Batumą.
skerdyklų
darbininkai
gali
rimto , susirūpinimo.
Sako,
kuris įvykdė maršalo Focho normali ngai.
(Ba
t
urnas
yra
stipriai
fortiKrasinas,
šiandie
čia
pareiškė,
mest
darbą.
Jeigu
kiltų
strei

Pasak tų pačių oficialiųjų
Ruhr klony gali kilt naujų
įsakymus eiti priekin, kvatiera
fikuota
prieplauka,
esanti
prie
kad
jeigu
Anglija
nepriimsianMažina
geležinkeliečių
kas,
tai
jame
butų
Įvelta
apie
maištų. Tai delei naujosios
randas Neuss’e, ant kairiojo pranešimų, sukilėliai, užėmu- Juodosios juros, ir svarbiausias ti pataisytąją prekybos sutartį,
šimtas tūkstančių dhrbininkų. talkininkų okupacijos.
algas.
Reino upės šono, priešais Du- sieji Kronštadtą, suėmė tik vie punktas silintimuli kerosino, tai Rusija bandys vesti preky
ną bolševikų komisarą.
esseldorfą.
...........................
-Į_
gaminamo Kaukazo srity. Pir bą su Jungtinėmis Valstijomis.
SAN FRANCISCO, kovo 8.—
Duessefdorfo majoras išleido Sako, kad abiejuose miestuose ma šitą meistą laikėsi Turkija,*
“Aš grįžtų į Londoną kaipir šiandie čia paskelbta, kad ke
proklamaciją, kuria miesto gy
esą ramu.
bet 1878 metais jisai tapo pri su ultimatumu tos valstybės turios geležinkelių kompani
ventojai prašomi nesistverti iš
NEW YORK, kovo 8. —Vie jungtas prie Rusijos. Nesenai užsienio reikalų ofisui”, pa jos — Southern Pacific, North
šaukiamųjų prieš talkinrikų
tiniame Rusijos sovietų val gautosios žinios sakė, kad Ru reiškė jisai. “Jeigu mano pa ern Pacific, Atchison and San
kariuomenę priemonių.
sijos bolševikų kariuomenė, siūlymai nebus priimti, sutar ta Fe ir North Westem Paci
džios
ofise
šiandie
gauta
iš
Po to, kai okupuota Dues. Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
Maskvos žinių, kad kovo šeštą esanti Kaukazo srity, ryžasi tis bus jiadėta ant lentynos ir fic — nutarė sumažinti savo
seldorfas, generolas Degoutte
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
dieną ir Petrograde ir Maskvoj pasiekti Batumą pirma nei jį Rusija ves prekybą su Jungti darbininkams algas. Algos supaskelbė prokliamaciją, kuria
spės
užimti
Turkų
nacionalis

nėmis
Valstijomis,
jeigu
tik
mažinaam daugiau kaip 33
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
Žinios sako, kad
miesto gyventojams pareiškia buvęs ramu.
Per
Batumą
siunčiama
tai.
prezidentas
Hardingas
bus
pa

nuoš.
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
dalį Kronštadto tebesilaiką su
ma, jogei pravestoji okupacija
Tatai paliečia apie dvide
kilėliai. Sovietų valdžia te- visa, kas reikalinga Armėnijai. linkęs prie taikimosi”.
• Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dautai nesanti nedraulgingumo
Krasinas pareiškė, kad Ru šimt tūkstančių darbininkų.
čžaus tikisi, kad sukilėliai ne- Todėl sakoma, kad, jeigu ši
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
priemonė, taikoma miesto gy
užilgio busią priversti pasiduo tą miestą kontroliuos naciona sų sutartis su Washingtonu D. Darbininkai nerimaują, bet ar
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
ventojams, bet atlikta tik tam,
listai, Rusų okupacija Armėni Vanderlipu, kuria sutartimi jie drįs pasipriešinti, abejoja
ti.
tai dolerių mainymu į auksinus.
kad priversti Vokiečių valdžią
joj pasidarysianti negalima).
ma. Kompanijbs pasitikinčios
savo pareigas ’ išpildyti. Gene Artilerijos dvikova Petrograde.
—nedarbu.
PINIGŲ KURSAS.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
rolas pareiškia, kad ekonomi
Talkininkų
įgaliotiniai
pasirenVakar,
Kovo
8
d.,
užsienio
IniKOPENHAGEN, kovo 8. —
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip
niam gyvenimui nebusią daro- Šiandie gailiomis iš Fiinlendi- ' gę tartis su Austrais.
Paskendo laivas.
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
m jokių trukdymų, ir kad tal jos sostinės Helsingforso žinio
LONDONAS, kovo 8. —Vy toma Amerikos pingais šiaip:
Pramonės B^nką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
kininkai yra gatavi padėti dar- mis, nuo praeito panedelio riausioji talkininkų taryba sa Anglijos 1 svaras ................... $3.88 žuvo aštuoni šimtai žmonių.
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
Austrijos
1
svaras
..................
$0.22
HONG KONG, kovo 8. —
tarp Kronštadto ir Petrogradą vo posėdy, laikytame vakar Belgijos 100 frankų už ....... $7.46
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu buginančių fortų einanti stiprį ar diena, nutarė pranešti Austrų Danijos 100 kronų .... L.. $16.50 čia gautomis žiniomis, kovo 3
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
SOCIALDEMOKRATAS.
Finų
100
markių
..............
$2.95
valdžiai,
jogei
ji
jau
gatava
dieną
netoli
(Lamoek
salos
pa

4
Musų draugų laikraštis U tilerijos dvikova.
Francijos 100 frankų ........... $7.10
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
tartis apie Austrijos klausimų Italijos
100 lirų ...................... $3.67 skendo pasažįerinis Anglų lai
Kauno. Kiekvienas darbininkas
daudymasi silpnėja.
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet neir priims tuo reikalu siunčia Lietuvos 100 auksinų .... ...... $1.60 vas, vežęs daiuigiau kaip tūks
privalėtų j| perskaityti. Num
Lenkų 100 markų
.......... $0.12 tantį žmonių.
dėljomis.
muosius Austrų delegatais. Be- • Norvegų
Išgelbėta ttifk
HELSINGFORS, kovo 8.
100
kronų
..............
$15.70
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
Artielrijos mušis Petrograde to, Austrų valdžiai pranešta, Olandų 100 guldenų...............$34.15 apie pustrečio šimto žmonių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
38, 34 ir 35. Kaina 5 centai.
Šveicarų 100 frankų ........... $16.76 Tai reiškia, kad žuvo aštuoni
praeitą panedėlį buvo labai kad ji savo delegatus pasiųstų Švedų
1739 South Halsted Street,
Chicago, Hl.
100 kronų ................... $22.35
Gaunamas Naujienų ofise.
stiprus. Jisai prasidėjo kaip kaip galima greičiau.
šimtai
žmonių.
Vokiečių 100 markių .......
$1.60

Talkininkai užėmė tris bininkams jų padėties gerini
klausimu, ypač gi maisto
Vokietijos miestus. mo
pa rupi n i mo reikalu.
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AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO

Sereda. Kovo

NAUJIENOS, Chicago, UI. 1,

Į

Kas Deįaįį'
Nusikaltimų vaizdelis.
9

Raseinių apskrities milici
jos vadas patiekė įdomių nu
sikalstamų darbų statistiką.
Per 1920 metus Raseinių ap
skrityje buvę: nužudymų —
7, apiplėšimų — ‘ 20, nrklių
pavogta — 59, karvių — 12.
kiaulių — 1, įvairių vagi m ų’
butą 325. Įvairių vagių suim
ta — 292, jų tarpe 30 arklia
vagiu. Degtindarių suimta —
239, girtų — 82. Peštynių vie
šose vietose buvo 18. Kaip
matyt iš šios statistikos, dau
giausia yra visokių vagių ir
degtindarių.
Del Latvijos pripažinimo.

Latvių laikraščiai rašo, jog
Lietuvos pripažinimu de jure
gyvai yra susiinteresavusios
I^atvija ir Estija, nes esą rei
kalinga tuojau sudaryti Balti
jos sąjunga. Be to. latviai juo
kais sutiko lenkų atsiųstą pri
pažinimą Latviams. Mat, len
kai giriasi esą nutarę pripa
žinti Latviją de jure dar gruo
džio mėnesy. Tcčiau latviai
puikiai žino, kada sausio 26
d. Paryžiaus konferencija bu
vo paklausiusi Lenkijos vy
riausybę, ar ji sutiktų pripa
žinti Latviją de jure, tada len
kai atsakė neigiamai. O dabar
lenkai nori visiems apmuilin
ti akis ir pasigirti savo “ge
rais” norais, —f“L. Uk.”]
JONIŠKIS.

negu didžinžeminms. Minėtas
paskirstymas rekvizicijų ir mo
kesčių padarytas vėliau kele
tą mėnesių, kaip reikėjo, dėl
to žmonės moką pabaudas.
Metai šiemet buvo neperge
riausi, o rekvizicijos persun
ktos, todėl žmonės aimanuoją
ir kaltiną valdžią, kad ji ne
galinti teisingai išdėstyti rek
vizicijų. Už tai, kad žmonės
privalo dabar mokėti pabau
das, tai visa kaltė viršaičio,
kuris pats neišmano ir kitus
valdybos narius nekviečia pa
sitarimui ir visai su jais ne
siskaito. Taryboje dvi srovės:
viena norėtų dirbti, o kita
vadovaujama Z. Rimdžiaus sa
ko — nereikia tų klapatų, pa
darysime taip kaip prieš karą
buvo. Nebuvo tuomet nei švie
timo skyrių, nei socialinės ap
saugose ir kitų pridėčkų. Buvo
visam valsčiui 2 mokyklos.
— (L. Uk.)

Viduriniųjų ir aukštes
ni ujų mokyklų moky
toju suvažiavimas.
Sausio 3—5 d. Kaune įvy
ko viduriniųjų ir aukštesnių
jų mokyklų mokytojų suva
žiavimas. Suvažiavime dalyva
vo apie 80 mokytojų ir šiaip
kviestų Žinovų.
Suvažiavimui teko svarstvti
švietimo Ministerijos pasiūly
ta mokyklos reforma. Suva
žiavimas, nors nevįsai pilnai,
tačiau, posėdžiaudamas vos 3
dienas, savo uždavihį atliko
vykusiai. Priimti tokie nutari
mai:
'

Nuo dienos įsikūrimo Jo
I. Visas bendrojo lavinimo
niškio savivaldybių (nuo 1918 mokslas padalinamas trimis
m.). Joniškio valsčiaus ir mie konccntrais-larpsniais.
sto valdyba dirbo kuo pui
1-sis laipsnis — pradeda
kiausiai. Biednuomenė buvo
aprūpinta maistu įsteigta vai> moji mokykla, apima ketu
rių melų kursą; visiems pri*
kų našlaičių prieglauda; per
valomas ir nemokamas. Bai
imta nuo “geros” globos kle
gusieji pirmąjį koncentrą be
bonijos vadinamas ‘ ‘‘ubagyckzainenų stoja į 2-jį laip
ntis”. švietimo reikalais: įkur
snį — vidurinę mokyklą.
tas 23 pradedamosios moky
2-sis laipsnis — vidurinė
klos, viena vidurine 4 kL mo
mokykla; mokslas išeinamas
kyklą. Rekvizicijos ir pylia
per keturius metus, šis konvos buvo progresingai ima
centras sudaro pradedamo
mos. Mažažemiai visai paliuosios mokyklos tęsinį ir pra
suojami buvo nuo pyliavų ir
džia aukštesniosios. Mokslo
rekvizicijų. Ūkininkai sumo
medžiagos sutvarkymu ir
kėdavo visus mokesčius skir
mokymo inetodėmis panėši
tu laiku. Bermondto laikais
į rusų “vysšfja načalnyja
tai vaisė, ir miesto valdybos
učilišča”,
arl>a
vokiečių
organizavo ir teikė maisto vi
“Mittelschule”. Baigusieji an
sam 2 pulkui, net* kepyklose
trąjį koncentrą be ckzamciškepdavo puikiausią duoną. Ir
nų Jįtoją į 3-jį laipsnį — di
taip po dviejų metų darbo
džiąją mokyklą.
(mažos pertraukos bolševikų,
3- sis laipsnis — didžioji
kurie išsivežė su savim visą
kasą pinigų, apie 200,000 rub. e mokykla apima kursą trijų
metų ir daloma skyriais.
osto). Savivaldybė turėjo savo
Realinis skyrius maždaug
elektros stoti, kuriją pirko iš
atitinka buvusioms reali
vokiečių, malūną ir daug na
nėms mokykloms, klasinis
mų savo žinioje. Raštinė bu
skyrius — t gimnazijoms su
vo sutvarkyta pavyzdingai.
sutrumpintu latynų kalbos
Apie kyšių davimą ir ėmimą
kursu. Be to, gali būt ir
niekam neatėjo ir galvon. Bet
specialiųjų skyrių; pavyzd,
štai 1920 m. pasitraukus kai
komercinis. Baigusieji 3-jį
kuriems asmenims nuo aktin
laipsnį gali stoti į aukštąją
go darbo, kažin kodėl pradė
mokyklą — universitetą.
jo irti visa tvarka.
II. Pirmojo laipsnio dėsto
AŠ čia privesiu keletą pa
vyzdžių. Rekvizicijas 1920—21 mieji dalykai papildomi higie
rh. išdėstytos ne tiktai neatsi- nos mokslu. Antrajame konžiurint įstatymo, kuriame aiš centre dėstbmi šie dalykai:
kiai pasakytą, kad reikalinga tikyba, lietuvių kalbu, viena
prisilaikyti išskirslant progre- svetimoji kalba, istorija, geo
sinės tvarkos. Valsčiaus vir grafija, aritmetika, algebra,
šaitis išskirstė atbulai: maža geometrija, gamtos mokslas,
žemiams tenka duoti daugiau, higiena, fizika, paišyba, ’giin-

MS

nastika, dainavimas ir nuizi-1
ka, VisuomchSs ir teisių mok
slas, rankų darbai ir specia
liais dalykas.
Trečiojo laipsnio
realinis
skyrius be tų diilykų, kurie dė
stomi antrajame laipsnyje pa
pildomas pasaulio literatūros
mokslu, dar viena svetimąja
kalba, kosmografija, trigono
metrija, chemija, braižyba;
klasinis skyrius dar papildo
mas latynų kalba, *o pakeitus
latynų kalifą komercijos daly
kais, šis skyrius virsta komer
cijos skyrium.
Kiek kuriam dalykui kokioj
klasėj skiriama pamoki^ suva
žiavimas, aptarus kiekvieną ir
pareIškęs savo nuomonę, pa
vedė galutinai sutvarkyt Švie
timo Ministerijai.
III. Mokytojų suvažiavimas,
manydamas,, kad jau kai ku
rios mokyklos taikėsi prie
bendrosios mokyklos reformos,
prašo Švietimo Ministeriją to
liau tęsti pradėtąjį reformos
vykdymo darbą, o mokyklose,
kuriose reformą dar nebuvo
vykdoma, pradėti kaip‘galima
greičiau ji vykdyti.
IV. Atskirų dalykų progra
mai nustatyti sudarytos iš da
lykų žinovų komisijos, kurios,
padariusios atskirai kelctos va
landų posėdžius, pasiūlė suvąžiavimui bendrais bruožais api
brėžtas kiekvienam dalykui
programas. Suvažiavimas pa
siūlymus priėmė. Visų dalykų
dienotvarkės suvažiavimas ne-

geidavimą, kad kitiems klau
simams apsvarstyti, jeigu ras i
reikalingu, švietimo M misteri-1
ja sušauktų kitą suvažiavimą:
Velykų atostogų motu. Suda
rytosios komisijos darbuojasi
ir išdirba smulkias programas.
— (“Mok. ir Gyv”)

Lucky
Strike
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Antanas S. Pocius,
Ved?jas
8259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

.................. „a.,,-.. „ —
Td. Randolph 2808

ADVOKATAS
Ofisas Tidurmlestyji
ASS0CIAT10N BLDO.
19 So. La Salio St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pioti.
Fanedįjiais iki 8 vakaro
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. Rutkauskas
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 821
Tel. Central 689fli
Vak.: 812 W. 8$rd St. 'Chicafo
Tel. Yarda 4681.
n .i..............

Scenon Statomi Puikus
VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Panedėliais, Seredoins, Ketvergais ir Sttbatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

"BANGA”
Lletuvlįį Socialistu Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
savo CHRON1KOJE peržvelgs netik politinius
nuotikina visame pasauiije, bet <la ypatingų domų at
kreips į nuotikius, įvykstančius darbininkų gyveniftie.
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus
socialistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių
{iqiuaiu apžvalgų gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
DANuA žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNI U skyriuje talpins straipsnius,
IIDINDIH bedančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai
OARbA aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininku
gyvenime.
k
savo TEORETINIAI-MOKSLINftJE dalyje ruptrt-Sis teikti . savo skaitytojams straipsnius, populiariai
ORUUA gvildenančius socialistinų taktikų, socializmo ir kift|
mokslų teorijas.
,,DA|IPA’, Rav°. BELETRISTIKOS Špaltose talpins apysakas,
DAnuA pilės ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).

“BANGA”

"BiHGA"

un4|instj sftVO KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
BANuA nuotlkių musų kolonijose Amerikoje.

“BANGA”
• 'RAMPA“
OAnUf}

savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
Bocialietų literai i nes spėkas Amerikoje, bot ir
jj1U8t| įžymius rašėjus Lietuvoje. k
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus —^In sykiu į
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos,
kas sųvaitė. “Bangos” prenumerata yra: $1. — už 12 numerių;
S2. — už 24 numerius; $3. — už 3G numerius; $4.—
už 48 numerius.
u*8‘Pr®nun,8ruokito sau ir savo draugams.'Pinigus
siųskite adresu:

C. A. HERMAN,
644 West 204 Str., New York, N. Y.

“PONAS«MUZIKAE”
|

,

*'
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I Tai nepaprastai interesinga penkių aktų dra ma, kurių vaidins Dramatiškas Ratelis.

I Vaidinimas bus erdvioje ir viI siems chicagiečiams žinomoje

Nedelioj, 1 O
I

’IB u“ w V

1 Q €> 1

'•

BETHOVENO murikbs kon
servatorijoje taokinama: Skam
bint i pianti. daihavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos Istorija
ir harmoniją. Balkusioma Iš
duodami diplomai) Įstoti Kalima
visuomet.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras

“RANGA"
UHnun

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranešimą
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.
.' Pinigus gavo

AB MYLI MUZIKĄ? |

314(1 South Halsted Street,,.*./.
Chicago, Iii.

C. S. P. S. Svet, 1126 W. 18th St.

Tai bus paskutinis šiuo sezonu Dramatiško Ratelio vakaras. Paskutinis
ir geriausias. Todėl gerų veikalų ir vakarų mylėtojai kviečiami atsilankyti —
kuoskaitlingiausiai. Mes visuomet darėme visa, kad gerb.1 publika butų paten
kinta. Darysime, ką galėdami, ir dabar.
Losims prasidės lygiai kaip 7 vai. vakaro. Svetainės durys atisdarys I
. KOMITETAS.
J
kaip 6 vai. vakaro.
t-l

9 d, 19Ž1
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Lietuvoje

Ifs toasted
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Pinigai išmokėti

cigarette

<•!»«'$> ir .♦< 5 M '
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C. Gudelytė
M. Janušas
L. Stakulis
K. Petrauskienė
A. Misiūnas
J. žukauskis
M. Tautkutė
P. Graičiunas
y
S. Končius
J. Talačka
Bumblaitė
I. Vitkus
J. Vaitkunienė
M. Bartulytč
B. OrentienS
K. Gedgaudas
K. Rupka
F. Bakutis
S. Braževičius
O. Sukockiutė
A. Zalbienė
K. Kiselienė
J. Prelgauskienė
V. Jurgaitis
O. Jurgaitienė
J. Lemontavičia
O. Misiulienė
H. Praščius
T. žadeikis
J. Jucius
J. Jurginas
V. Viltrakis
K. Nefas /
J. Karvelis
I. žėgulis
M. Montvidtenė •
J. Pielaitienė
V. Milaševičiutė
O. Xęvardauskienė
J. Vaišnora
J. Saltonas
J. Stašaitis
O. Svereckienė
T. Daujotienė
P. Bugailiškis
Rz Stumbrienė
J. Morkūnienė
R. Povilonaitė
O. Slavinckaitė
M. Tamušiunienė
P. Druktenis
J. Štaras .
K. Butkevičius
P. Pulipauskas
A. Matažinskis
B. Pranauskaitė

J. l’ranauskis
L. Žukauskienė
P. Barauskis ,
,J. Girdvainis
» J, Garšva
B. Arminas
E. Kubilienė
P. švimirekiutė
J. švirmickis
M. Gricienė '
J. Gedeikis
A P Three
P. P. Daugėla
J. čukšienė
I

J. čupulis
M. Okunienė
J. Bagdonas
B. Petraitienė
J. zJuknevičius
U. Sakalauckienė
M. šilkaitis
A. žemgulienė
J. Klovas
A. Skukauskas
A. Andriulis
M. Arbačauskas
J. Zongaila
S. loykevičius
S. čemauckis
K. Pakeltis
K. Kardišauskas
A. A. Spogis
A. Daujotas
* J. Gedminaitė
W. Krauzas
E. Simonaitis
P. žultauskienė
V. Rutelionis
V. Gačonis

D. Paulaitis
S. Murauskienė ,
J. Murauskis
J. Motiejūnas
J. Bajorinas
K. Eimutis
M. Lionardienė
A. Varškienė
* J. J. Jonaitis
K. Avižienius
J. Žvirblis
J. Zubrickis
A. Daunius
B. Montvilienė
Stūksąs J.
K. P. Monkus

J. Juodsnukis
M. Dulinckienė
A. Baranauskienė
A. Baraišis
P. Gedris
V. Pilinovskis
M. Berteškienė
E. Jariukė
A. žilinskis
M. žilvitis
K. Krasauckas
A. Poremskienė
O. Augutienė
J. Koja
P. Gustas
K. įSakaveckas
M. Saldaitienė
A. Priekšaitienė
I. Starulis
A. Mikalauskienė
M. (Karolinai) Atstopienei
E. Bagužytė
K. Gečas
I. Ališauskis
M. Daktaravičienė
K. Grikšas
J. Selvenis
J. Cibulskis
K. Cikockienė
J. Bartuškevičia
A. Barzddaitienė
J. Brazinskis
P. Tamkus
P. Butkus
A. Statkevlčia
S. Gudaitė .
A. Elijošienė
J. Laučius
0. Citavičienė
K. Lalienė

E. Barženis
M. Andriušiutė
0. Kasmauskaitė
B. Kavaliauskienė
R. Laurinavičienė
J. Beškauskis
J. četeikus ;
S. Mikutis
D. Kuosaičiukė
J. Truikienė
M. Kuncevičius ,
R. Einikaitė
O. Katkiė»ė
A. Mickevičienė
K. Tamašauskienė
0. Andrijauskienė

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
OFISE.
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius
per Naujienas pinigus i vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be/ sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie- •
tuvon ir
z
,
KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną i porą dienų, o iš Kau
no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus,
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo
- skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijampolyje.
Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai 4r spekuliatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj,
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta
) daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar . draftais) pagal
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.
'
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
. 1739 So. Halsted Street,
Ciu
« , Hl h i:

Sereda, Kovo

NAUJIENOS, Chicago, m.

9 d., 1921

—————w—ęę—————.. _ J .Į SUSa

•KORESPONDENCIJOS
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SO. OMAHA, NEB.

Susipratusiems šios koloni
jos darbininkams atsišaukus
per Naujienas ir Keleivį i ki
tų kolonijų draugus, kad ben
dromis jėgomis surengus dr.
Jurgelionienci ar kitam ge
ram kalbėtojui maršrutų, at
žagareivių stovykloj girdėt jau
urzgimų.
Andais einu gatve ir susi
tinku porą draugų, o su ja'
ir vieną to elemento, kur vis
atbulai traukia.
— Gerą dieną!
— Gerą!
— Mačiau, kad jus kviečia
te iš Chicagos Jurgclionienę
kalbeli? — tuojau prisiminė
atžagareivis.
Taip; rengiam jai marš
rutą. Pasikvietėm ir kitas kolionijas prisidėt prie bendro
darbo.
Ka-ka-ka! — nusijuokė
atžagareivis, galvą užrietęs.
— Ko tamsta juokies?
— Jurgelionienė čia nekal
bės, valdžia jai neleis čia kai
bėti, ba jus ir ėarterio netu
rite, Tr jūsų prakalbos bus už
darytos! — išpoškino atžaga
reivis.
Na, tai mos dar pagyvensi
me ir pamatysime.
XXX
— Jau. sako, Naujienose
buvę rašyta, kad Lietuvai Gel
bėt Draugijos vietos skyriaus
turto globoj is turi pas save $65
aukų;

reikalauja,

sako,

I

■

kad

tie pinigai butų pasiųsti Cen
trui.
— Taip, buvo rašyta. . Ir
reikalavimas teisingas, — pa
stebėjau.
— Vistiek, tų pinigų mes
ten nusiųsime.
— Tai ką su jais darysite?
— Darysime ką norėsime.
Vietos žmonės turėtų galų
gale grieštai pareikalauti, kad
sudėti jų pinigai butų pasių
sti ten, kur jie priguli, tai yra
į L. G. D-jos centrą.
XXX
Jus, kitų kolonijų draugai,
turite pas save tokių jau at
žagareivių elementų, kaip ir
mes. Turime su jais kovoti.
Dėlto prisidėkite prie suma
nyto maršruto d. M. Jurgelionienei. Del susitarimo kreip
kitės laiškais j d. A. A. Zalpį,
3.311 So. 33rd St., So. Omaha,
Neb.
— Proletaras.
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žiumos narių nutarimo, čarteris priimtas vienbalsiai.
Einama prie komisijų ra
portų. Žemės pirkimo komi
sija pranešė, kad ji nieko ne
veikė, kadaugi sulig pereito
metinio susirinkimo, komisija
negali veikti tol, kol nebus su
rinkta reikiamoji suma pini
gų, o kol-kas ta suma dar nė
ra sukelta. Bet keli nariai pra
neša, kad jie yra apžiūrėję tin
kamą žemės plotą dėl kapinių
netoli Pittsburgho. Ta žemė
kainuojanti $12,500. Susirin
kusieji išreiškė pageidavimą,
kad kuogreičiiHisia jsigyjus tą
žemę, nes netik busią vietos
dėl kapinių, bet taipjau už
teks vietos ir dėl piknikų va
sarą.
1'oliaus eina abelni svarsty
mai apie kapines. Moskeliunas
nurodo kaip klerikalų lyderis
norėjęs, kad kapinės butų už
rašytos vyskupui. Jis toliau
pareiškia, kad kas norėsiąs,
tai galėsiąs atsivesti ir kuni
gą pašventyti savo duobę, o
kas nenorėsiąs, tai galėsiąs jos
nešventyti.

Vistartas sako, kad niinns
nereikia skiepyti į žmonių šir
dis Romos agentų pašventini
mų, nes jie ir taip nešventins;
jeigu bus skiepijamas šventi
nimas ir kada, laikanties čarterio, bus daroma sulig did
žiumos nutarimu, tai kunigų
tarnai gali kartais sudaryti di<Ižiumą

n įgriebti

ir

kapines. Jam

tai

į

sau

tas

atsakoma,

pasakyti,

kad

ŠEŠIOS BYLOS UŽVESTOS
PRIEŠ RUBSIUVUS.

Fabrikantai reikalauja iš amalgameitų $1,500,000 “nuo
stoliu” atlyginimo.

Schiff^StateBank
728 W. 12th St.,

Siunčiame pinigus į
LIETUVĄ

bvlosc

jaina

iš

unijos

1,500,000

Pinigus siunčiame tiesiai
savo locną telcgramo sitemą,

Ar esi nervuotu, kenti galvos
skaudėjimą, ar famistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet akai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

Veltui patarnaujame išpildyme “income
tax retums” blankų. Galite užsimokėt gaso
bilas be ekstra mokesčio.

Pinigus siunčiame Lietuvon
ir visas dalis svieto. Lai
vakortės ant visų
linijų.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Ave^ Chicago,
kerti 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekoa
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Central Manufacturing
Distrlct Bank
1112 West 35th Street

per

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

.. -n

it1

-k,

■.

PranešimaS!

žemiausias kainas
Atdara Utarninkų ir Subatų va
karais iki 8:00; nedėldieniais nuo
9:00 iki 12:00 pietų.

Schiff“°StateBank
728 W. 12th Si.,
•

.Arti Halsted
St.,
—

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams ■*

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. VVestem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St
CHICAGO, ILL.

Aprupinkint
Savo Taksus Nelaikykite Pinigus Namieje
(Income tax retums)

Šiuomi duodame žinoti gerbiamai publikai, kad
mes savo ofise įvedėm naują skyrių, būtent

J
«

■

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

j Dr. J. Sarpalius |

PINIGŲ SIUNTIMO
Laivakorčių Pardavimo

Pašportų Parupinimo
Iš važiuoj antiems.
Šis skyrius bus vedamas per patyrusį
atsakomingą žmogų

■

1424 So. Halsted St

M

VaL 10 Iki 12; 8 iki B; 6 iki 8.

ta

Cyvenimo Tel. Yarde 6098.

M

!

12.

Neritlioms 1O

Tel. Canal 4914 Ofiso vai. 7 iki 9 v,
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 S. Humphrey Avė.,
DR. ABIGA1L TRAXLER
Physician and Surgeon

Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,

Kampas 18-tos

CHICAGO

ir pilnai
Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halšted Street

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago.

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro kasdieną.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

Liko tik kelios dienos iki

Kimbark State Bank
Kapitalas
$100,000.00

Perviršis
$10,000.00

Turtas siekia jau virš $300,000.00

Parankiausias Bankas Lietuviams
Roselande.
Banko valandos kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety.
Subatoje 9 ryto iki 12 vai.
Vakarais seredoje ir subatoje nuo 7 iki 8:30

ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ MUSŲ BENDRINIAME
PARDAVINĖJIMO KAMBARY
.
SSSffl
Parduosime Fonografus, Parlor
Setus, Divonus, Pečius.
mtmH
WESTERN FURNITUpE STORAGE CO.
k
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Padėkite juos ant 3% į šį stipry ir saugy Valstybinį
BankąRoselande.

šis

susirinkimas buvo skaitlingas
ir jame dalyvavo visokių pažvalgų ir įsitikinimų žmonės.
Sekretorius J. Aleksis pra
nešė, kad pirmiau šauktas me
tinis susirinkimas, delei ne
skaitlingo atsilankymo, neįvy
ko, todėl ir protokolo nėra.
Po to sekretorius perskaito
vardus Liet. Kapinių b-vės da
lininkų ir aukavusiųjų ir pri
davė apyskaitą įplaukų ir iš
laidų. IŠ to pranešimo paaiš
kėjo, kad atėmus visas išlai
das, Liet. Kapinių b-vės * ižde
randasi $1,913.47. Sekretoriaus
raportas tapo priimtas.
Paskui sekretorius perskai
tė svarbesnes vietas iš čarterio. Pagal čarterį, Liet. Kapi
nių B-vS yra ne sektantiška
— tikybinė ar prieštikybine
b-vė ir valdysis pagal did-

Akįs

Atdara tik seredoj ir suabtoj vakarais

YRA IŠMOKAMA Į
5 DIENAS

rei.'lcalan-

“nuostolių.”

jūsų

Pašta ir telegramų.

[Iš Federuotosios Presos]

Ne\v York. — Jau šešta by
la tapo užvesta prieš Amalga
ma ted Clothing VVorkers. Pa
skučiausia, bet veikiausia ne
paskutinę, bylą užvedė Fruhauf Bros. & Co. Visose tose

Kaip

Greitai pristatomi jūsų
pinigai pasiųsti per šį tvirtą
valstijinį banką.

Perviršis virš $6,000,000.00
VALSTIJINIS BANKAS

Arti Halsted St.

BALTIJOS AMERIKOS LINU

J. P. VARKALA

tečiaus

galbūt bus reikalinga už ke
lių dienų paskelbti 5,000 rubsiuvių streiką. Tokį paskelbi
mą
išleido
Philadelphi jos
Amalgamated Clothing Workers jungtinės tarybos vędėjas
Madanick, po pasitarimui su
No\v Yorko rubsiuviais.
Per keletą savaičių buvo ra
ginama fabrikantus sustoti da
rius darbus streiko apimtų
firmų, bet tas nieko negelbė
jo. Beliko tik vienas išėjimas
streikuoti. Kadangi italų
dirbtuvės gauna daugiausia
Ne.w Yorko darbo, tai italai
nariai ypač reikalauja, kad
butų paskelbtas streikas.
Dar trjs Bostono firmos pa
sirašė
su unija
kontrak
tą, priimdamos unijos sąlygas.

kad čarteris neleidžia to pada atlyginimo. Sukamos kompa
ryti, nes jis aiškiai pažymi,
kad b-vė bus ne sektantiška.
Pasibaigus diskusijoms ren
kama valdyba 1921 metams.
42 BROADWAY
N EW YOR K N .Y.
Išrinkta: pirmininkas Antanas
Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą
Marčiukonis,
pagelbininkas
arba Hamburg—Eitkūnus
Juozas Moskeliunas, sekreto
J LIETUVA
rius Juozas Aleksis, iždininkas
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks
K. Va rašius, iždo globėjai J.
“ESTONIA” KOVO 16
“LITUANIA” BALANDŽIO 13
“
ESTONIA” BAL. 27
“
POLONIA
”
KOVO
30
Ruožiukas, J. Miliauskas ir A.

15-to Kovo.
Daugybė žmonių turi bėdos
jeigu nesudeda atskaitų nuo už
darbio (Income tax retums) į
laiką ir teisingai. Bausmė už ne
judėjimą siekia iki $1000.00.
PITTSBURGH, PA.
Bausmė už neteisingai sudėtas
atskaitas iki $10,000.00 arba ka
Lietuvių Kapinių Draugijos lėjimas. Nesudėjusiems atskaitų
metinis susirinkimas.
neišduoda pasporto išvažiavimui
Lietuvon.
Vasario 27 d., Liet. Mokslo
Atskaitas gali sustatyti teisin
Draugijos name buvo sušauk gai tik Auditorius turys patyri
tas Liet. Kapinių Draugijos mą ir tam tikrą mokslą.
metinis susirinkimas. Pirmi
ninkavo Jurgis Bruknis. Ati
darius susirinkimą buvo pri
Yra' vienatinis
ėmimas mandatų nuo drau
Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.
gijų atstovų, bet kiek atstovų
Jis atidarė ofisą
nuo draugijų dalyvavo, sunku
3331 So. Halsted St.
yra pasakyti, nes ne vien
draugijos yra pirkusios kapi Ofisas bus atidarytas kas dien iki
9:00 vai. vakaro.
w
nių akcijas, bet taipjau ir jia- Taipgi Įsteigia systemas prekybos ir
vieni žmonės, kurie taipjau pramonės vedimui. Revizuoja knygas.
dalyvavo ir susirinkime. Rei Sutaiso atskaitas.
kia

Samuilis, žemės pirkimo ko nijos užvedė bylas ir reika
misija M. Urlakis, A. Paliu- lauja atlyginimo:
Michaels, Steni & Co., Ropis, S. Kirminas, P. Mažeikis,
J. Virbickas.
y- Reporteris. chester $100,000.
Rogers, Paet & Co. $200,000.
. GAL PHILADELPHIJOS
J. Friedman Co. $500,000.
RUBSIUVIAI SUSTREI
Joseph Skolny & Co. $250,KUOS.
000.
[Iš Federuotąslos Presos]
Ilcidclberg, Wolff & Co.
New York. — Kad priver
$250,000.
tus Philadelphi jos fabrikantus
Fruhauf Bros. & Co. $250,sustoti darius’ New Yorko
streiko apimtų firmų darbą, 000.

2810 W. Harrison St.,

Chicago, III.

MhHuH

Mes ^ur*mo Parduoti už noužmokėjim. rendos palaikymui dri■aBĮį
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 1
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime voltui
If*'"*—■r Į
rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
$
Į
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainao
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augštoe rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime ^1^
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos sėklyčiai setų, lovų ir
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir |\ii h/
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.
'
Liberty Bondsai priimami.

PRANEŠIMAS

J U—j

Dr. M. T. StrikoFia

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis^ leidžiamas Lie
tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuq| 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.

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47 St., Tel. BouL 160
Valandos i 1 iki 3 po pistą,
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Streeš
Nuo ryto iki pist
Telephone McKinlsy 263
----------------

—

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas Ir Chirurgas

Duokit šviesos saviškiams
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim
teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
; dvisavaitini koperacijos, savivaldybės, akio, kultūros ir profesinio
gyvenimo Žurnalą, Šiaulių Srities Vaitot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.

1637 W. 51 «t. kam*. Manhfleld iv.
(Falandest iki 9 ryte, nuo 8 Iki
6 ir nūs 7 Iki 9 vakaru,
Tuk Prespuct 1157
1

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus m»>
terims ir merginoms. Antrašas i
8883 So. Halsted St., Chicug^ m.
Phone: Boulevard 4121.

{Telephoną Yards 5834

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

Dr. P. G. Wiegner

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

Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vaK>
3825 So. Halsted St, Chicago.

Sereda, Kovo
»■

. ......... ..■.■■n.—..........

9 d., 1921
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NAUJIENOS

Į valdžią kontroliuoja klerika- P. Burlesonas pasiėmė sau Irutė Juzės siela dar prakilnes tėtį, ir jis ir vokiečių okupa įteikti valstybės departamen REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
.
daug didesnę ga’.ę-'jisai ne ne tampa, jaii jis nepasitenki cinės valdžios ir klerikalų blė- tui ir senato užrubežinių rei
A. B. Pašakarniui, S. Bos
Lietuvos kunigija, kad ir tiktai sustabdė “nusidėju- na kurpiaus amatu, jis nor | dingos sauvalės buvo perse- kalų komitetui.
Puhlished Daily ezcept Sunday by
ton. — Atsiųstą jūsų Rezoliu
Tais reikalavimais yra:
the Lithuanian Newi Pub. Co., Ine. norėtų, negalėtų energingai sius” paminėtojo laikraščio mokytis. Vyresnysis jo bro | klojamas, suimamas ir laiko
1. Tuojautinis panaikinimas ciją pasiuntėme vietos Lietu
lis, taip pat tkuipius, matyda mas kalėjime.
kovoti prieš Lenkiją, nes da-| numerius o ir uždraudė siun mas savo jaunesniojo broliu- Bet negana, kad jis siekda karo stovio ir karo teismų. vių Ex-Kareivių organizacijai.
ffditor P. Grigaiti!
I bartinėje Lenkijoje yra la tinėt pastų dar neatspaus- ko palinkimą prie knygos pa mas jau liek skurdo matė, pa 2. Tuojautinis reorganizavi Perkūnui. — įsigyk tamsta
1739 SO. HALSTED ST.,
bai galinga klerikalų įtaka. ikintuosius numerius. Jo pu- twria mokytis ir net pažada siryžo toliau mokytis, pasiry mas Haiti kariuomenės ir po knygutę “Paslaptys magijos
CHICAGO, ILLINOIS.
žo įgyti aukštąjį mokslą ir to licijos ir po to greitas ištrau- bei spiritizmo šviesoje mok
Telephone Canal 1696
Kaip Lietuvos, taip ir Lenki- sėje buvo aiški uzurpacija
.
renitl
i
,er
-i
Canal 676
mis mintimis ,vedinas išvažia-1 kimus Amerikos karinių spė- slo”, ten rasi paaiškinimų ru
Į jos klerikalai turi tą patį galės, kurios jmn neduoda r? cI.“ lš ^,el)0:iai,s i
piniais tamstai klausiniais.
vo j Berlyną ir pastojo į Uni- |kų.
viršininką, Romos papą: jie, įstatymai, t. y- savivaltąvi- kyklą. Pradinės mokyklos ga yersitetą literatūros ir filozo- I 3. Panaikinti musų laivyno Lietuviui, Melrpse Park. ~
Subscription Kates i
18.00 per year in Canada.
ir palankiam mokslui I fijos mokslų studijuoti. Duo špokų uždėtąją ant Haiti 1915 Mažiau kreipkite į juos domės
$7.00 per year outaide of Chicago. anot to pasakymo, yra “Ro mas neteisėtas pil iečio teisių Į Iriam
$8.00 per year in Chicago.
X
ir dirbkite savo darbą. Ne
jaunuoliui pdshjarė permeuka damas pamokas, užsidirba sau m. sutartį.
mos papos vaikai.” Eiti vieni I varžymas.
8c per copy.
dėsime.
Vienok
augščiausias
teis-1
Ir
j!
8
galvoti
apie
jmi- duonos kąsniui, lanko moky i 4. Sušaukti šiemet konstitu
prieš
kitus
jie
gali
tiktai
Entsred a* Second Clara Matter
klą ir rašo straipsnius i,r ei cinį seimą, kuris paruoštų dėl
March 17th, 1914, at the Post Office tiek, kiek jiems leidr‘x Ro- mas parėmė jį, vadovauda- s j0?1,19
l><‘t kadtjn- les
ir talpina į laikraščius ir Haiti naują konstituciją, kurią
of Chicago, III., under tha act of
gi buvo jau gerokai metų įųma- 0 Romos visos simpati-Įmasis grynai politikos žvilg- rys, tegalėjo stoti į aukštes I šiaip leidinius. Be nurodytų turėtų ratifikuoti patįs žmo
March 2nd, 1879.
usų
nės.
Naujienos eina kasdien, iiakiriant jos, žinoma, yra “katalikiš- airiais. Tuo savo nūosprend- niąją
“
Rygos
Naujienų
”
prieš
karą,
klasę. Imasi sfMi’čjnu
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
žiu jisai sutvėrė pagrindų mokytis ir per pusantrų metų karo metu ir dabar jis nuo Amerikos jurininkai paėmė
drovė, 1789 So. Halsted SU Chicago, kos Lenkijos” pusėje.
Dl. — Du Telefonais Canal 1506 ir
Todėl buvo galima numa- tolimesniam spaudos laisvės prisiruošto į 5 klasę. Ghmto- latos rašinėjo ir rašinėja “Lie Haiti salos sostinę Port au
Canal 876.
zija nors ir senu priespaudos tuvos žiniose”, “Aušrinėje”, Prince liepos £8, .1915, tuoj
i nyti, kad anksciaus ar vė varžymui šioje šalyje. '
upu dvokė, visgi davė Juzei “Kovos Vėliavoje”, “Rytoju po pasisekimui Bobo sukilimo
liaus Lietuvos klerikalams
didelės galimybės plačiai iš- je” ir kit. socialistiniuose laik ir mirties prezidento GuillauChicago je —- paltu:
Metama___________
— $8.00 bus duotas paliepimas taiky
sklėsti savo siekiams sparnus raščiuose.
mc. Sam. Už savaitės susirin
LITERATŪROS
ŽINIOS.
___ 4.B0 tis su Lenkija.
siekti mokslo, pačiam ką nors
Mes esame
Tik šitokiam žmogui, žino ko nacionalinis seimas ir iš
Driem minėdama
įverti. Jisai ne tik mokiųasi, gui perėjusiam vą rgi ngio usias rinko prezidentu Dartiguenave.
— 1.75 daug karty nurodę tatai
BUTKŲ JUZfiS: “žEMfiS
— 1.00
bet tampa vienas veikliausių ir skaudžiausias gyvenimo sta- Jis dat tebelaiko tą vardą, bet
rąusų
skaitytojams
ir
sakę
LIEPSNA
”
.
Chicagoje — per neiiotojuni
pažangiosios moksleivijos* or dijas, gali būti pilninusiai su- neturi galės. Amerikos finan
Viena kopija _____
03 jiems, kad jie neprivalo pa
ganizatorių, redaguoja ir pats prantama ir atjaučiama jo siniai “patarėjai” ir muitų rin
Savaitei ----18
dienomis
lietuvių
Šiomis
sitikėti
klerikalais.
YpatinMinėsiu! -...........
.
p
75
beveik pusiau užpildo gimna draugo-dtirbin-inko siela, dva kėjai ir Jurininkai, veikdami
pasirodė
naujas
kuzijos
lietuvių
pažangiosios sia ir jo siekiai. Dėlto jo eilu Wasbingtono paliepimais, yra
Suvienytose Valstijose neChicago], gai mes stengėmės perspėti
vinys, t. y. B u t k ų J u z ė s
paštu:
moksleivijos laikraštėlį “Upe tėse, skaitydamas, tik ir jau tikroji Haiti valdžia.
Metams___________________ _ |7.oo visuomenę, kad ji nesiųstų (Juozo Butkaus)' eilių rinkinys
lis.” Pakol patsai dirbo, dar ti to galiūno, milžino, ateities
Pusei metų _ ______
4.00 aukų Lietuvos gynimo reika-i
Khda faktą, kad Amerikos
Trims mineslams
2.00
šiaip
taip
gyveno,
bet
phstjobudėtojo ir reiškėjo galingą jurininkai užmušė arti 2,(X)0
Dviem mineaiams 1.50 I lams per klerikulų fondus tos eilės butų panašaus turi
| jus mokytis dar didesnis var jautrų, ištvermingą žiūrą, tą Haiti gyventojų, pereitą vasa
minėsiu!
arba į klerikalų partijos nio, kaip kad ir daugelis lietu gas ir skurdas apėmė draugą didelį pasiryžimą siekti tikro rą
1 iškėlė laikraštis Nation, lai
Lietuvon ir kitur uisieniuoMi
vių eilėraščių, tai gal vien tik
rankas.
Juzę. Motute (tėvelis jau bu sios Laisvės, Lygybės ir Bro vyno sekretorius Daniels pir
(Atpiginta)
paminėti pakaktų; bet čia tu
Metams_______ *
Ir štai dabar mes matoj rime rinkinį eilučių naujos vo miręs), nors ir Ardžiausiai lybės.
miausia užginčijo kaltinimams
Pusei metų ______ '
SUKNELĖ.—No. 9868
Trims mėnesiams
me, kad nepasitikėjimas kle dvasios, naujo turinio. Tai ne norėdama padėti, nebepajėgė, Knygelė padalinta trimis tu Žudymo, kankinimo ir plėšimo, MERGYTĖMS
Šitokio
seržo
materijos suknelė tin
Pinigus reikia siųsti palto Money rikalais buvo visai vietoje. paprastas, kaip kad pas dau o boto ir patsai Juzė nenorė riniui pritaikintais, naujos — bet paskui pasiuntė į tą salą ka dėvėti ir mokyklą lankančioms
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čios ypatybės Name vaiste idftos,
tistai vaidino “Rotų vainiką” nuo bausmės: prisivedė daug
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Džiovintų juodų ir baltų
Socialistų partija esanti at
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bhop”). Tuojaiu pašoka brolis
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monstracijoj. Iš t6 pasirodo,
kad tie mūsiškiai^ nepermal
daujami “revoliucionieriai” be
velija, kad kapitalistai sulau
žytų, sutriuškintų unijas, nu
Šviesų ir pajiegų suvedame j senus ir naujus namus, taipgi
mažintų darbininkams algas ir
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
dar labinus juos išnaudotų, ne
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
kad susidurti su kitais darbi.
A. BARTKUS, Pres.
61 inkais, kurie kitaip mano.
1619 W. 47th St
TeL Boulevard 1892.
Chicago, III.
Susirinkiman buvo atsilan
kęs iš Unijos ofiso brolis Le
vin, kurs savo kalboj pabriežė, jog darbininkai, be skirtu
Tel. Moaroe 2804
‘
Imo savo tautos, ar tikybos, tu
DR. W. F. KALISZ
ri organizuotis ir tvirtai laiky
Spedalamas: Moterą ligos ir Chlrnrgijs
tis prieš ?savo išnaudotojus.
1145 MILWAUKEE AVĖ.
CHICAGO.
Nes kuomet dabar Now Yorko draugai siuvėjai kovoja su
gerai organizuotu kapitalistų
lokautu, tai turime rūpintis,
SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
kad darbininkai tą kovą lai
mėtų: ir jie laimes, nežiūrint
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.
kad fabrikantai stengiasi vi
“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie
sokiomis provokacijomis sumusų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie
pešdinti darbininkus tarp sa
musų priešo nedorus darbus ir klastas.
“Trimitas” duos įvairiausių painokinirtių ir patarimų, reikalingų
vos.
Mes visuomet — sako
v
kifekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.

Lietuviu Rateliuose
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Telephone Yards 5081

Dr. M. Stupnicki

8107 S. Morgan St Chicagų

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
* Cit neverki mano
mažulėli — neraudok,
aš tau duosiu
BAMBINO
ėiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieką ir
nupirki 60c. bonką

_____ BAMB1NO
Arbatinis fiAukttukas tuojaus pašalins kūdikio yirdurių die
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins
Užkietėjimą. “Kartikiai mėgsta j|! Jie prašo d augiausi”
Motinos I Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite
60c. pašto markėmis tiesiog j
(
h
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough oi Brų^klyn,

... y

VALANDOS: Nuo 8 iU 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakaro, x

tafta

3259 So. gaa
Halsted
vyrų St.,
ligas. Chicago.
hmm

New York City*

.........

1

DR. M. HERZMAN

J

a Telephone Yards 1582

i

Gyveaiioas yri
aUias, kada pro*
nyksta regėjimai.
Mae vartejam
pagerintą
Ophthalmemater. Ypatinga domi at
kreipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki .12 dienų.
4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 84.
Telephone Yards 4817
Boulevard 6487

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į
Gydo visokias ligas moterų, vai- F
ką ir vyrų. Specialiai gydo Hm- £
panėias, senas ir paslaptį*.

Iš RUSIJOS
,
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytejaa, chi
rurgas ir akuieris.
Gydo aitrias ir chroniikai Ilgai,
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas K-Ray ir kitokiu
elektros prietaisu.
Ofisu ir Labaratorljat UB5
18th St, netoli Fiak St
VALANDOS: Nuo 10—12 platą.
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis i Canal
1110 arba 857
Talaphonail •<
Sektinais: Dienai
v 950 - Drorol <186
GYVENIMAS: 3412 S. Hatetefl St

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas i 2201 W. 22nd St., kampai
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landosi 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St Phone Lafayette, <988
Valandos ubo 10 iki 12 diena.

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS
Mm savo darbe gvarantnojame
Kalbame visas Europilkas kalbas.
8804 So. Kedzie Avė., Chicago, UI.
Arti 88-th Street

CASE AND MARTIN CO
Kepėjai
Connecticut Pajų
(Pieš)
/ I

Telefonas Pullman 866

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvya Dentistaa
1(1861 S. Michigan Av„ Roseland

I

Mes naudojame puikiausius fruktus ir daug dedame

Reikalaukit Case & Martin’o
. Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną.
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Tol. Pullman 84?

DR. L E. MAKARAS
Lietuvya Gydytojas ir Chirurgas
1D9DU Michigan Avė., Roaelaade.
Vai. 10 iki 12, 2 iki < ir 6:89

BRIGHTON PARlf
S. J. Sammis
Lietuvys Siuvėjas
3750 So. Kedzie Avė
Kampas 38 St.

Abi pušiai dėvSjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
36 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $30.00.

Nedėldieniais iki 3 po pietų.

Cago, III. Norėdami gauti tiesiog nuo faunų, bus teisingai patarnauta.
M. WALENČIUS,
119 Washington St., Hart, Mich.

S. Gordon

Telephone Yards 687

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Valandos! 10 iki 12 ryte; 1 Iki < pa
piet. 6 iki 9 vakare
Madfliomis nuk 9 iki 12 ryte.
~ 1821 S. Halsted S^
Kampas 18 ir Halsted SS.

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėša^, keturiasdeiimts augštos rųšies Victroly, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$250.00, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tą ir deimanto adatą veltui.
Šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties inety raš
tišką dirbtuvės gvarąnciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos
rųšies gvahmtuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00.
šitai yra tikra proga visame gyvenimo ir mes patariame nepra
leisti.
Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nephprastą kainą
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantųotą Victrolą 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 Tapestry
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes
norime turėt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Haimnond, Ilarvey, Hindsdle, Glencoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellvvood, Buniham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame
Liberty Bondsus.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedcliomis nuo 10 iki 4 po pietą
NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo katnbatfa
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os

Tel Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgu
VALANDOS: 8—12 ryto
ĮSOS So. Morgan Street,
Chicago, III.
Kel. 1189 Independanco Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR. A.A. ROTH
MISAS 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 10—12 dienų
VMHBEMBHMMHMMMIMIMMHbb*

Tel. Canal 6222
LIETUVIS DENTISTA8
22111 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.

kaina tik

*35

nuo 1 po pietą iki R vakaro

1415 S. Halsted St.
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Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

$35

po piat.

—Dentiataa—<
8381 S. Halsted St., Chicago, BĮ.
Valandos:-—

DR. P. Z. ZALATORIS

Tikras
Medus
Kurį gausite pas J. Grušą, (muzikantą) 3147 So. Halsted St., Chi-

Sankrovos
kaina tik

Praktikuoja 29 matai
Ofisas:
S149 8. Morgan St„ kerta M 8t
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriikv ir Vyrilk*.
Taipgi Chroniikg Ligp.
OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietį, 6—8
vakaro. Nedaliomis nuo 9—I

>DR. C. KASPUTIS

Tel. Boulevard 8674

Tikros odos

DR. G. M. GLAS1M S

Telefonas—Boulevard 9199

Geriausia proga dabar užsisakyt
"'VU.
naują siutą, už pusę kainos pas
mus, ką tamstos turėtumėt mokėt kitur. Čystų vilnų materijos siutai
tik po $30.00 ir $35.00, užtikrinam puikiausios mados ir geriausį dar
bą. Pilnas užsiganėdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jau remodeliuoju—iš senų naujus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas
ir pažintis per penkis metus Aręher Avė. apielinkėj.

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

*
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^DO YOU KN0W WHY
USEPVL

M

1

2424 W. 45-th St. ant antrų-lubų.
Tel. Lafayette 769.

Atdark vakarais iki 8 vai.,

>//»•

Tvrht pntyrtoię
UMteni Itgosa; ra*
p^stingui
prifl«*
riu ligonę Ir hndlM laika
10929 8. Stote 8tr.
Chicara, IU.

f 3301 So. Halsted St., arba vakarais

p
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AKJU SPKCJAT ISTAO

Parsiduoda lotai arti lietuvių bažnyčios,kampiniai
ir kitoki; daug lotų tinka visokiems bizniams. Par
siduoda ant lengvų išlygų, pirmiems įmokejimams
priimu Liberty Bonus, arba Liberty Land and Investment Co, serus už pilną jų vertę. Pasinaudokite
šia puikia proga ir atsišaukit tuojaus.

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

i. <«
IUU

T.'Pullman 5489

Brighton Parko Lietuvių Kolonijoj.

J. J. L1PSK1S

h arwwww

AKUSERkA Dr. A. R. Blumanthal
t.SHUSHO

Lotai! Lotai!

Rusiškes ir

“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių,
žada pradėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.
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NAUJIENOS, Chicago, Dl.

CHICAGOS
ŽINIOS
(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)
persergime
brolis Levin,
jus nuo tų, kurie perdatug
karščio rodo, jierdaug dide
liais revoliucionieriais dedas:
ir Rusijos Azevas dėjos bega
lo didelis revoliucionierius, iki
galinus susekta, kad jįs h’ra
trk provokatorius ir darbinin
kų išdavikas.'
Po Irvino kalbos dar b Ur
vo svarstomi keli .mažesnes
Svarbos klausimai, ir gabaus
susirinkimas užsibaigė.
Rubsiuvys.

Airių mitingas dėl savo
nepriklausomybės.
Susivienijusios airių drau
gystės Chicagoje praeitą pane
delį laikė didelį savo mitingą
Orchestra salėje. Mitinge kal
bėjo H. J. Boland, sekretorius
Airių respublikos prezidento
De Valeru. Jis pareiškė, kad,
buk, Anglija yra prisisamdžius
visokių niekšų, geleži n ra ūkių,
kad tik laikius pavergtą Airi
ją. Taipjau Boland pasakė,
kad airiai prašo Amerikos bū
ti, neutrale Airijos ir Anglijos
interesuose.
Ledais liję.
Labai retai pasitaiko kovo
mėn. ledais lyti. Bet praeitą
panedelį, kaip penkias po piet
atsisuko Chicagon nemaža aud
ra ir dideli ledai krito. Griaus
tinis suplėšė ketiatą medžių ir
South Sidc L prekyba buvo
sustabdyta per (hi<k‘šimts aštuonias minutas. Kaip kurie
ir per aivas gavo nuo krintančių le
Prieš dideles rendas.

Gov. Sniall panedelį pasiuntė
laišką dėl nmyoro Thompsono
nurodydamas, kad daugelis
grįčių nuomuotojų ima per
augštas rendas. Tokiems, jis
pataria, uždėti taksas.

Jonas Ramanauskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu
kovo 6 dieną, 192-0 m. 5:30 vai.
ryto švento Antano ligonbuty.
Turėjo 25 metus amžiaus, paėjo
iš Kuršėnų parapijos, šaulių
apskričio, Pakšteliu kaino. Ame
rikoj išgyveno suvirš 8 metus,
paliko Amerikoje
vieną brolj
Stanislavą, ir dvi seseri Zosę ir
Emiliją, vieną brolj Adomą ir
seserj Mortą Lietuvoje.
Velionio kūnas randasi
po
numeriu 3230 So. Union Avenue
Laidotuvės atsibus seredoje,
kovo 9 d. iš namų j šv. Jurgio
bažnyčią 8 vai. ryte, iš ten į
švento
Kazimiero
kapines.
Kviečiame visus gimines ir pažis
tarnus dalyvauti laidotuvėse.
Liekame nuliūdę švogeriai An
tanas Valiulis ir Antanas Vir
bickas.
624 Barber St., Chicago.
■■ ■ i ................................

i'

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašykt angliukai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Are.

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
Lietuviai—

Skerdyklų darbininkai eis
streikuoti, jei jų algos bus
sumažintos.
Skerdyklų darbininkai pa
reiškė panedėlio vakare, jog
jie geriau velys išeiti ant strei
ko, negu sutikti dirbti po nu
kapotoms algoms. Yra kalba
ma apie didelį generalį strei-

REIKIA DARBININKŲ

Lietuvos Laisvės Paskolos Apskri
čio Komitetas šaukia specialį susirin
kimą reikalu Dro D. Alseikos maršru
to. Gauta keletas laiškų nuo įvairių
organizacijų ir veikėjų, kurie nori
prisidėti prie bendro darbo. Kviečiame
atvyk'ti ir tų organizacijų atstovus,
kur nedavė dar atsakymo į musų lai*
škus. Visi malonėkite susirinkti ket-f
virtadienį, kovo 10, lygiai 8 vai. vak.
pas L. Kuchinską (privatiniame na
me), 8401 So. Morgan st.
—E. Statkienė, Sekf.

NORTH SIDE. — Vaikų draugijė
les “Bijūnėlio” tėvų susirinkimas bus
seredos vakare, kovo 9 d., kaip 7:30
vai. Liuosybės svet., 1822 Wabansia
avė. — Komitetas.

Paskelbimas muzikanto padė
ties sujieškojo jam jo užmirš Town of Lake. — Lietuvos Piliečių
Sąjungos 60 skyrius rengia prakalbas
tą seserj.
nedėlioj, kovo 13 d. Elias saloj, kam
pas Wood ir 46-tos gatvės. Pradžia
Alexander Scbald, skripko- 6 vai. vak. Kalbės nesenai iš Lietuvos
rius ir kompozitorius, nuo atvykęs Dr. D. Alseika, Vilniaus gy
Papasakos įdomių dalykų
1621 Lake Park alėjos, devy ventojas.
apie Lietuvą ir ypač apie Lietuvos
ni metai kaip nieko nežinojo Rytų okupantus lenkus. Kalbės taip
jau Dr. C. Kasputis ir J. J. Zolps. Kvio
kur randasi jo sesuo. Bet prane čiame
gausiai susirinkti.—Komitetas.
šimas laikraščiuose, kad Sebald serga ir negalės grajiti
dėl prižadėtos vietos sujieško
jo jam jo seserį Heleną T. Sebald, kuri gyvena San Pran Į.U,..1.—fUL1 .UL L." "■IIJH'JIBJ--------ciškoje. Jie yra iš šeimynos, ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
kuri susideda iš dviedšiints aš- PAJIEŠKAU tėvo Boleslavo Shimtuonių vaikų, tai ir nestebėti kaus, Kauno rėd., Raseinių apskr.,
Skaudvilės miestelio. 8 metai atgal
nų, kad užmiršta kiltas kitą. gyVeno
Benld, III., o dabar buk Chi-

Pa jieškojimai

PARDAVIMUI

NAMALžEMe

TURIU parduoti penkis nau
FARMOS
jus
“
Standard
Makes
of
Didelis Bargenas.
REIKIA.
Players.
”
Parduosiu
visai
piTuriu dvi ukes, vienam sunku
Agentų ir kolektorių prie svei
giai. Atsišaukite:
apdirbti, todėl noriu vieną par
katos ir atsitikimų Insurance.
1421 W. 72nd PI.
duoti, 65 akeriai, geros žemės.
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į
Tel.: Stevvart 8676.
Sodas ir geri budinkai. 8 kambar
dieną ir daugiau, jei gorėsi dirb
ti. Jei esi gabus, atsišauk į mu PARSIDUODA saliunas lietuvių ap rių stuba, šilo rugių yra apsėta
sų ofisą. Agentūros superinten gyventoj vietoj, biznis randasi ant 15 akerų, Upė bėga per lauką.
dentas paaiškins, taipgi nuro kampo, išdirbtas per daug metų. Yra 2 ir pusė myL iki miestuko. Kai
svetainė dėl susirinkimų arba balių
dys, kaip padaryti pinigų.
ir 4 kambarių pagyvenimas užpakaly na labai prieinama. Platesnių ži
je ;parslduoda pigiai. Priežastis — nių malonėkite atsišaukti laišku.
CHICAGO MUTUAL
savininkas eina j ktą bizni.
C. MATULIS,
CASUALTY CO.,
3436 S. Aubum Avė
HART, Mich. R. 4
481 So. Dearborn St.,
PARSIDUODA pigiai galiūnas ge
Rooms 911 — 912.

VYRŲ

REIKIA barberio vakarais ir
subatomis. 18-os gatvės koloni
joje. Atsišaukite Naujienų ofisan ant No.. 223

roj apielinkėj prie šv. Jurgio bažny
čios, 7 kambariai su rakandais (fprnished rooms) viršuje ir 5 kambarių
pagyvenimas užpakalyje su rakandais.
Turi būti greitu laiku parduotas, nes
savininkas išvažiuoja j Lietuvą.
936 W. 83-rd St.

RAKANDAI

REIKIA
SIUVĖJŲ PRIE
MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ
KOSTUMERIŠKO DARBO
K. AUGAITIS
8180 W. Harrison str.

DIDELIS BARGENAS
VICTROLA

Elena Shimkiutė-Oželiene

Vakar rytą iškilo ugnis name po 4442 Evans alėjos, kur
ponia Evelyn Perry ir <lešimts metų jos duktė butų su
degę, jei ne James Mahoney.
Tasai drąsuolis įbėgo į n^iną
ir jiedvi atrado durnuose pa
skendusias. Bet paskui, kada
jis įbėgo į <legantį namą tre
čiu sykiu žiūrėti ar dar nesi
randa kokio žmogaus ugnyje,
tai pats neteko sąmonės ir su
griuvo degančiam name. Tada
policmanas jį išnešė, lauk jam
su degančiu švarku.

PARSIDUODA: 1014 W. 20-th PI.
2 augštų medinis namas ir skiepas ir
medinė cottage, užpakalyj. Turi būti
parduota tuojau, kadangi savininkas
perka farmą nuo savo tėvo. Todėl čia
yra proga pigiai pirkti. Matyk
SLAVIC
• 1315 W. 18-th Street
Tel Canal 1640
FARM0&

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kąmbarių 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
REIKIA 2 vyrų mokintis gerai ap lė Victorola, už kuri buvo užmokėta
mokamo biznio. Mokėsiu apsukriam $225 už $50, su rekordais ir deiman
vyrui $40 fr daugiau į savaitę. Maty to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
jeagoje. Meldžiu atsišaukti, nes turiu kite
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
svarbų reikalą, arba kas žinote, ma
ir nedalioj.
Mr Sedloski, nuo 11 iki 8 vai. vak.
lonėkite pranešti, už ką busiu labai
2810 W. Harrison St.
Room 918 202 So. State St.
dėkinga.

Kitus gelbėdama pats kone
žuvo ugnyje.

1921

Kam nubodo fabrikantams vergaut,
pirkit farmas, o nematysit bedarbės.
Tamistos gyvenimas bus užtikrintas
ant visados. Amępkos pinigai augščiausi už viso pasaulio, o žemė brangs
ta. Daugelis nori pirkti farmas, bet
nežino kur pirkti. Pirkit, Naujoj lie
tuvių, Michigano valst. kolonijoj, čia
tikra Lietuva. Gali gyvent visai ne
vartodamas svetimos .kalbos. Mes tu
rime lietuviškus turgus, piknikus,
draugijas ir t.t. Musų tarpe yra ir
gerai turtingų lietuvių ūkininkų. Rei
kalui prisiėjus, nereikia kreiptis prie
svetimtaučių. Savo tarpe turime vi
sokių mašinerijų, inžinų, malūnų ir t.t.

222 So< Chestnut St.
Collihsville, III.

Norėdami pirkti farmą, kreipkitės prie
manęs ūkininko, o ne prie agento.
Saugokitės tų, kurie ateina į stabas
ir vadina .važiuot ant farmų, nes ki
taip atrasit, negu buvo pasakojama.
Saugokitės tų, kurie neša į stubas lai
mę. Pirkit patys be agentų, per ge
rų žmonių patarimus, su kuriais gy
vensit susiedijoj. Tada nereikės sa
kyt, kad agentas apgavo ant $1,00'0
ar daugiau. Norėdami platesnių infor
macijų kreipkitės šiuo antrašu:
K. DAUNORAS,
Box 7,
NAMAI-žEMe
Custer, Mich.
P. S. Klausdami informacijų, paPARSIDUODA bizniavas medinis žymėkit kiek pinigų turit, tai bus
namas Cicero, III., arti lietuviškos lengviau suteikti tikras informacijas.
bažnyčios, 7 metų senas, rendos ne
šantis $80.00 j mėnesį. Parduosiu už
geriausį pasiūlymą. Savininkas iš
važiuoja j rytines valstijas. Kreipki
PARSIDUODA muro cottage prie
tės:
36-tos gtv. netoli Halsted St., kampi
2827 W. 4(^ St., ant pirmų lubų.
nis namas su groserio krautuve į
priešakį ir 5 puikus kambariai užpa
kalyj gyvenimui. Karšto vandenio ši
PARSIDUODA: turime 4 labai ge luma, didelė bamė. Priverčia parduo
rus muro namus J vakarus nuo Hals ti kitas biznis. Jtn turi $2,750 cash ir
ted St. ir netoliau, kaip Racine Avė. paimti mažą mortgeČių. Ateik ir ma
tarpe 18-tos ir 20-os gat. Parsiduoda tyk mane Skubski
už labai žemą kainą, nes nusistebėsi
1315 W. 18-th St. Tel. Canal 1640
išgirdęs jų kainas, Tuponich
1815 W. 18-th St.

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai ir prie tam automobilius, pianas 4
komodos, 2 siuvamos mašinos, 3 pečiai
ir keletas gerų stalų. Didelės šeimy
REIKIA siuvėjų patyrusių prie vy nos rakandai. Parsiduoda labai pi
giai viskas. Nesigailėsite nei vienas
riŠko kostumeriško darbo.
atrilankęs.
Pardavimas
prasidės
Pastovus darbas.
utatatinke,
seredoj
ir
ketverge,
nuo 9
Anton Šimkus
jyto'iki
vėlai
vakaro.
Lafayette 4011
2507 W. 47-th St.
471 W. 31 St.
Tel. Yards 3111.
Ant 2-rų lubų įeinama iš kitos gatvės
^AUTOMOBILIAI

PAJIEŠKAU dukters Adelės Šilinskaitės 21 m. amžiaus. Ji yra latvė,
liuteroniško tikėjimo. Kovo 4 dieną
išėjo ant nickle show su Juozapu Aleliunu apie 37 m. amžiaus, kuris nese
nai buvo atvažiavęs iš Chicagos, —
ir negrjžo. Jie abu kalba po 4 kalbas.
Minėtas Aleliunas yra molderis —unijistas. Kas pirmas praneš, tam duo
siu $25 atlyginimo.
PARDAVIMUI Fordas, žieminis,
Antanas šilinskas,
su daug extra dalykų, 1921 metų. Ex2254 North 18-th St.,
tra stearing block, spidameter laikro
North Chicago, III.
dis, foot exąlarator, eut out, eather
PAJIEŠKAU savo sesers Marijonos spot ligth, starter, shack absorber,
Andriukaitės, Kauno rėd., Žvingių pa motor meter extra tajerai 31x4. Par
prežastis — perku
naują.
rapijos, Bikavėnų Kaimo, 12 metų at davimo
Kaina
—
$600.
Karą
galima
matyt
vi
gal gyveno Los Angeles, Cal., pas sada.
251
—
115
St.
kunigą J. Malinauską. Labai turiu
D. Petravičia
svarbų reikalą. Kas pirmas praneš,
10543
Michigan Avė.
gaus $5.00 dovanų.
Antanas Andrikaitis,3405 S. Halsted St. Chicago, III.
PARDAVIMUI

Pranešimai ,

PHARMACY,

,Waukegan, m.

PRANEŠIMAI

9 d.,

Jau darbdavių yra paskelbta,
kad darbininkų algos turės bū
ti nukapotos nuo 10 iki 20
nuoš. šiose vietose: iOmaha, CuGriaustinis trenkė j karą.
dahy, Armour ir Morris kom
panijose.
Tečiau panedėly
Utarninko naktį siautė per
darbdaviai atsisakė oficialiai ta
kūnija ir trenkė į vieną gatve- PAJIEŠKAU pusseserės Magdale
PARDAVIMUI grosernė ir
patvirtinti, neigi užginti.
Bizukės šunkarių kaimo, Griška daržovių krautuvė. Su visais
Stock Yardų darbininkų su>- karį ant Halsted gatvės. Karas nos
būdžio
parapijos, girdėjau kad gyvena
siriūkimas įvyks šiamlie. Jame užsidegė ir tapd šttttaikintas, Chicagoje. Meldžiu atsišaukti arba kas įrengimais, Irtbki geroj vietoj
STOCK’AI—šeROS
bus pasitarta, kaip darbinin bet trysdešimts žmonių, kurie ją žino meldžiu man pranešti — busiu lietuviais apgyventoj apielinlabai
dėkingas
už
tai
kėj. Pardavimo priežastis, nekams reikia pasipriešinti prieš jame tąsyk radosi, laimingai
ŠERAI.
Bruno Simokaitis,
paspėjo iš karo išbėgti.
pajiegia biznyj būti.
PARSIDUODA FARMA
Noriu greitu laiku parduoti keletą
1603 So. West St. Rockford, III.
algų nukapojimą.
128 akerių geros žemės, 70 akerių Naujienų Bendrovės šėrų. Parduosiu
3523 So. Halsted St.
Dennis Lane, raštininkas
ariamos, geri budinkai, 58 akeriai pigiai. Norintis kreipkitės laišku se
Tik 25 metai kalėjimo uz
PAJIEŠKAU darbo į barbernę. Esu
stambaus miško, 2 arkliai, 8 karvės, kančiu antrašu:
Amalgamated Meat Cutters and
baigęs
Molers Barber College ir esu
45 vištos. Mainysiu ant namo. WisJ. AČIUKAITIS,
pačios
nušovimą.
Butchers o.f America, pareiškė:
gerai išsilavinęs. Kam reikalingas
NETIKĖTA PROGA.
consino valstijoj. Kaina $8,500.
1643 N. Lincoln St.,
Chicago, UI.
toks darbininkas ant visados ar vaka
“Algų
nukapojimas reiškia
JOSEPH VALANDUS
Gari O. Wandcrer teismas rais meldžiu atsišaukti sekančiu ant
2829 W. 39 St.
streiką. Stock Yardų darbi
MOKYKLOS
rašu.
Parsiduoda
puikiai
įrengta
Tel.
Lafayette 4167
dėl
nušovimo
jo
pačios
atsi

Joseph
Survilla,
ni nki dar niekada prie algų
keptuvė, aptarnaujanti didelę
2553 W. 45-th St.
sumažinimo nėra pristoję, ir buvo praeitą panedelį ir liko
miesto dalį — Joliet, III. Biznio
AB NORI BŪT TURTINGAS
nuteistas tilk į kalėjimą ant 25
R
šiuom sykiu jie nepristos”.
Mes
perkam, parduodame ir maino
REIKIA
DARBININKŲ
|
yra
$200
į
dieną.
Pardavimo
metu.
me namus, farmas lotus ar kitką ką
priežastis
—
savininkas
pereina
tik jus turite Atliekame greitai gerai
Tariama tragedija įvyko bir
Suvažinėjo ir nesustojo.
M
”
“
ĮV
į
kitą
biznį.
Keptuvė
randasi
______
ir pigiai.
Jurgis J. Bell, trylikos me želio 21, 1920 m. Ajnirt savo
C. P. Suromskis Co.
hesignbig .Mokykla.
REIKIA PATYRUSIOS
401 Meeker avė. Joliet, III. Nonačios
nušovimo,
jis
dar
per*
3846
So.
Halsted
st.
Chicago,
III.
tų, važi nujosi ant “roller ska
Musų sistema Ir mokymo budu jus
VEITERKOS Į
I rėdanti pirkti, kreipkitės pas
šovė
kokį
ten
“
nežinomą
žmo

trumpu laiku išmoksite viso amato.
les” prie penkiasdešimts sep
NATIONAL
RESTAURANTI Pioneer Fire Insurance Co. pre- PARSIDUODA 60 akerių su gera Mes turime didžiausius ir gerinu
gų
”
ir,
buk
tai,
mirtinai
su

tintos ir Wells gatvių, kuo
6 kambarių stuba, vištininku bame sius kirpimo, designing ir siuvime
| zidentą
1841 S. HALSTED ST.
daužęs
jo
galvą
į
cemento
as

etc., 30 vaisingų medžių. Farma atsi skyrius, kur kiekvienas gauna geros
met ant jo užvažiavo darbinis
remia j gražų ežerą, mažiau nei my praktikos besimokindamas.
lą.
Po
tam
Juozapo
Ahrens
A„ Algminavičių,
automobilius ir mirtinai jį su
lia
j mokyklą. Kaina $2,100 cash. At
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
REIKIA 2 merginų rankų darbui
Šeimyna
pradėjo
sakyti,
kad
tas
sišaukite
angliškoj kalboj.
29 So. La Šalie St. 3 augštas
laužė. Automobilius nuvažia
varomos elektros Jlega.
prie kelinių. Gaji atsišaukti ir nela
A. Benson, Tallman, Mich.
Kviečiame kiekviena ateiti by-kuvo nesustojęs. Policija įieško “nežinomas” buvęs jų sūnūs, bi patyrusios.
riuo
laku, dieną ar vakarais, pasiiiuV. S
kuris jau du metai, kaip buvo
to automobiliaus važiuotojo.
6105 So. Aberdeen str
riti Ir pašikalbšti dėl sąlygM’
TIKRAS’ BARGENAS
PARSIDUODA bučemė ir groser
dingęs. Praeitą panedelį pa
Tel. Wentworth 3655
Paterns daromos sulig mitros, vinė, geroj, lietuvių apgyventoj vietoj. 3 pagyvenimų naujas mūrinis na
________
___
šokio
stiliaus ir didžio iš bet kurios
staroji šeimyna taipjau atėjo į
Biznis išdirbtas per 10 metų. Priežas mas po 5 kambarius, cemento apačia
“Grjčia su tūkstančiu durų” )ono Wanderer bylos tardymą REIKIA lietuvaitės pardavėjos prie tį pardavimo patirsite ant vietos.
ele^p Šviesa. Lietuviu apgyventoj I
Kreipkitės:
vistiek nesaugi dėl nusikal
Ne patyrusios neatsišau
J C P. Suromski
~
- Co.
1’190. N. STATE
STREET,
r žiurėjo ant jo, kaip ant čeverykų.
„
.
,
. CHICAGO.
J. R.
kite. Klauskite Mr. Wessel.
tusių.
8346 So. Halsted St., Chicago, III.
lampM
SL, wt 4-tj lub*
821 W. 34-th St., Chicago,
niekšo, kuris nužudė jų sūnų.
ATKINS and FREUND
“Tūkstančio misterijų grį- Tačiau ta šeimyna labai nuste
4805 So. Ashland Avė.
čia”, 700 Polk gatvės, nepasi bo, kuomet teismabutyje juos
PARSIDUODA
"Justice Park” ’ VALENTINI DRESMAKINH
PARSIDUODA grosemė. Norint, daržas piknikams, pusantros mylios
COLLMB8
rodė toki jau misteriška, neigi nutiko jų sūnūs, gyvas ir sma REIKIA DARBININKŲ galima įrengtu bučemę; maišytų tau i pietus nuo Argo, prie Lietuviškų
S.
Halsted,
1417 W. Madimn,
tų apgyventoj vietoj.
Kartu parsi Tautiškų kapinių. Savininkas gyvena
atsidarė tūkstantis jos durų,
185B N. Wefb St.
gus.
duoda ir namas. Priežastis — savinin prie daržo.
VYRŲ
kad davus išsųiukt dėl dviejų
187
Mokyklos
Jtfngt. Vslstilose.
kas išvažiuoja ant ūkės, norima par
C. M. Haaker,
Moko
Siutimo,
Patterną Kirpi
duoti greitai.
porų, kurias ėmė medžioti po
i UŽSIDIRBSITE EXTRA
Archer ir Kean Avės.
mo,
Designing
bizniui
ir aanutauk
3302 W. 88-th PI '
licija ir detektyvai.
PINIGŲ.
Vietos
duodamos
dykai,
Diplomai
Kampas Spaulding Avė.

Įčiepintas 16 sykių apsirgo
raupais.
Dr. Thomas Jonės, nuo 1300
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
W. šešiasdešimts ketvirtos gat
savo giminėms LIETUVON, vės, pasisakė, kad jis yra įčie
kreipkitės j J. E. Bruževt pintas Šešioliką sykių. Bet
praeitą panedelį tapo nugaben
čiaus aptiek*:
tas į ligonbutį dėl apsirgimo
WAUKEGAN
raupais (smallpox).
1005 Marion Street

Grccnchvood, su kuriuom ji
buvo išsikrauščius į Valparaiso, Ind. Taipjau buvę patir
ta, kad praeitą ketvergę jinai
pareikalavo teismabutyje, kati
butų panaikinti užrašai jos ap
sivylimo su Merle Hackett.
Sulig bylų pripildymo, jinai
su tuo paskutiniu pagyveno dvi
savaites ir paskui pabėgo su
pirmiau paminėtu, laikydama,
kad jos apsivertimas su pir
mu buvęs neleglis. Paramos
ji nereikalauja nei iš vieno jų.

Sereda, Kovo

gešioUkos

metų

mergaite

du

Sykiu vedus ir persiskyrus.

Helen A. Silvers, šešiolikos
metų amžiaus, buvo dingus iš
savo namų, kurie randasi po
NEPAMIRŠKIT
6820 So. Green str., tris sy
Kad taisau visokius stubos kius praeitais metafeu Bet ne
rakandus už prieinamą kainą. buvo susefcta, kame to prie
A. J. Kalasauskas,
žastis.
2123 W. 23-rd St.
Bet praeitą panedėlį tapo ati
Tel.: Canal 5895
dengtos tos paslaptys, kad ji
nai teismabutyje pareikalavo,
SKAITYKIT IR PLATTNKIT kad sunaikintų rekordus jos
“M A TT .T T r v n
apsivedamo su DovidU P.

“Birutiečiams” — Repeticija “Ves
tuvių” bus ketverge žinomoj svetai
nėj. Būtinai kiekvienas narys privalo
būti punktualiai kaip 8 vai. vak.
Taip-pat visi nauji norintys prisidė
ti prie “Birutės” choro, kviečiami at
vykti į Mark White parko svetainę ne
vėliau kaip 7:80, ir tai bus paskutinė
proga prisirašyti. —Valdyba.
18-tos gatvės apielinkė. —

Pčtny-

čioj, 11 d., Liet. Nepr. Kom. rengia
viešas diskusijas tėmoj: ‘Ar Lieta va
sali išlaikyti neprigulmybę”. Gerbianoji visuomene kviečiama gravi

ai at-

atlankyti. Inžangęa veltui — Komitetas

Bridg-eporte. — Svarbi

prelekcija
apfe sveikatą bus šiandie, kovo*
9,
kaip 7:30 vai. vak. Raymond čapelėj,
816 W. 31-ma gatvė. Prelegentas D-as
A'. L. Graičiunas. Kviečiame vietos
lietuvius gausiai susirinkti.—Rengėjai
Brighton Parko kolonijos Bendras
Lietuvos Gynimo Komitetas laikys
susirinkimą ketverge, kovo 10, kaip
7:80 vai. v. Pociaus salėj, kampas Kedzie ir 38 Place. Visi komiteto nariai
’r aukų rinkėjai
atvykite paskirtu
laiku. Be kitų reikalų, turėsime dar
padaryti apyskaitą iš surinktų aukų.
Įgaliot. J. Kondroška.

Sumanus vyrai prie pinigų i n dėji
mo biznio gali užsidirbti sau puikų
pragyvenimą arba extra pinigų, dirb
dami visą laiką arba dalį.
Tokia
proga ne dažnai pasitaiko. Pasinaudokite. Ateikite su pasisiūlymais nuo
10 vai. ryto iki 4 vai. po piet.
Pioneer Fire Insurance Co.^
of
29 So. La Šalie St. trečias augštas

REIKIA
t

FINIŠERIŲ
•

MES GALIME PANAUDOTI
KELETĄ ŠVARIU
I
FINIŠERIŲ.

TURI BŪT PATYRĘ ANT
PIRMOS KLESOS
DARBO.

GERA ALGA 44 VAL.
SAVAITĖJE.

EDERHEIMER STEIN CO

Manufacturers of Young Men
and Boys Clothing
1911 ROOSEVELT RD.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA' 2 ir pusė augštų ak
menų fronto najnas ant 37 ir pusės —
125 pėdų loto modemiškas, elektra
karštu vandeniu apšildomas, su dide
liais porčiais, viškais ir garadžiu. At
sišaukite ant 1-mų lubų.
6444 So. Morgan st.

PARSIDUODA barbemė su
2-m krėslais. Lietuvių pasėti.......................
..............
nai apgyvento
j vietoj. Tiktai
vie
na barbemS randasi tame maste
GERAS BARGENAS
lyje.
Parsiduoda
2 akerių geros dirbamos
PETER BALCHUL,
žemės, arti Chicagos
miesto. Gali
728 Wash Avė. Racine, Wis.
mieste (Jirbti ir ant savo žemės gy
BUČERNfi IR GROSERNĖ
nis senas. Parduosiu pigiai.
Atsišaukite tuoj.
1715 Canal Str.
Lietuvių apgyventoj vietoj.

Mokslas lengvata atmokijtands.
Kleeos dtanomte Ir vakarais. PaSARA PATEK.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lletuvikoe

venti; arba mainysiu ant nedidelio na kalbų, aritmetikos, knygvedystlS, atemo arba ant grosernės. Kas nori jsigyti tokj šmotą žemės malonėkite
kreiptis i Naujiėnų ofisą pažymėdaraSystaa ir tt.

PIGI UKfi.

Mokinimo valandai! nuo 9 ryto M

40 akerių ūke netoli nuo miesto, 14 4 valandai po pieta. Vakarais nuo 8
mylios nuo mokyklų; 3 arkliai, 2 kar Iki 10 valandai.
vės, 2 paršai ir 70 vištų. Visi ūkei rei MM SO. HALSTED ST. CHICASO.
kalingi {rankiai ir mašinos.
Viskas
parsiduoda už $4,000. Tai yra pigiai
Rašykite
Joseph Beribo,
Seottville, Mich. •

PARSIDUODA pool room la
bai pigiai. Gera pardavimo prie
žastis. Vienintėlė įstaiga toje
apielinkėje. Atsišaukite.
PARSIDUODA 5 kambarių bungaow ant 4 lotų, pietvakarinėj miesto
8682 Grand Avė.

dalyj.. Didelė bamė, garadžius 1 auto
mobiliui, 1 karvė, 20 vištų. Teisingas
|\ BUČERNfi ir grosernė parsiduoda pasiūlymas bus neatmestas. Turiu
Urba pasirandavoja, nes
savininkas važiuoti Lietuvon.
apleidžia miestą. Kreipkitės
A. Chemauski,
1640 So. Jefferson St
4088 So. Carol Avė. Bervvyn, III.

