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Talkininkai reikalauja
20 bilionų markių.

šita suma turinti būt užmokė
ta auksu, ir iki pirmai dienai 

gegužės. *

PA RYŽIUS, kovo 15.— Spe
cialioji talkininkų komisija 
kontribucijos reikalams tvar
kyti kreipėsi i Vokietiją, ra
gindama ją išpildyti Varsail- 
les’o taikos sutarties 235 straip
snį, kuris reikalauja, kad iki 
gegužės mėn., 1921 metų, Vo
kietija privalo išmokėti dvide
šimt bilionų markių auksu 
(apie penkis bilionus dolerių)

Taikos sutartis sako, kad 
šitoji siuna gali būt išmokėta 
auksu, prekėmis, laivais, už
statais ir kitokiomis popiero- 
mis. Bet be šitos sumos, pir
miausia reikalinga talkininkų 
okupacinės armijos išlaidas 
padengti.

Komisija taipjau daro ata
tinkamų žingsnių, kad prave
dąs 233 sutarties straipsnį, kur 
pasakyta, jogei prieš gegužės 
1 d., š. m., reikalinga pranešti 
Vokietijai visą karo metu pa
darytųjų nuostolių sumą, ku
rią, sulig sutarties, Vokietija 
turi apmokėti.

Vokietijos atsisakymas teiktą 
jai nesmagumą.

Vietos laikraštis Petit Pari
site kalbėdamas apie komisi
jos darbuotę, pareiškė, kad 
“jeigu Vokietija užsispirs šitų 
mokesčių namokėti, ji tuomet 
mus pačius privers sutartį pra
vesti. Toks buvo praeitą pane- 
dėlį įvykusioje susirinkimo 
nusistatymas.”

Kalbėdamas apie Vokietijos 
protestą deki baudžiamųjų 
priemonių, kurių jai antdėjo 
talkininkai sąryšy su josios at- 
sisakymu pildyti lcorMtriL»iicijwi 
išmokėti sųlygas, laikraštis 

sako, kad Vokiečiai gaišuoją 
taiką ir darą nesmagumo.

“Vyriausioji talkininkų ta
ryba,” tęsia jisai, “Francuzų 
ir Anglų ekspertų patariama, 
matė esant reikalinga šitų pa
baudų andėti netik delei Vo
kietijos išsisukinėjimo reika
laujamąsias kontribucijos su
mas mokėti, atsisakymo pildyti 
Paryžiuje padarytąją sutarti, 
bet ir delei josios išsisukinėji
mų nuo visų tų pareigų, kurių 
jai antdeda sutartis. Vokietija 
neturi teisės kreiptis į tautų ly
gą ir reikalauti tarpininkavi
mo, kadangi ji nėra tosios ly
gos narys.”

Mažina darbininkams algas.
NEW YORK, kovo 15. — 

New York Central geležinkelio 
kompanija sumažino savo 
darbininkams algas. Sumažino 
nuo 17 iki 21 nuoš. Patvarky
mas įeis galėn nuo balandžio 
1 d.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jĮ perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
83, 34, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, lįl., March 16, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Nepaiso talkininkų 
grūmojimo.

Reichstagas nesvarsto jų rei- 
kala vi m o nuginkluoti Bavari

jos miliciją.

BERIJNAS, kovo 15. [Ra
šo Chicagos Tribūne korespon
dentas George Sekles] — Vo
kiečių valdžia šiandie nulenkė 
galvą karingųjų Bavarų reika
lavimams ir gnybtelėjo nosin 
talkininkams. Tai delei atatin
kamųjų milicijos organizacijų 
nuginklavimo, kuris nuginkla
vimas, prisilaikant talkininkų 
įsakymo, turi būt pravesta ry
to.

Šitą įsakymą reichstagas pa
dėjo ant lentynos. Visoj Bava
rijoj buvo rengiama triukš
mingų masinių susirinkimų, 
kur protestuota prieš naująją 
talkininkų okupaciją ir kartu 
pasireikšta už pasilaikymą ta
riamosios “nelegalinės armi
jos.”

Pasiūlymą reichstagas jau 
buvo paėmęs svarstymui, bet 
ir vėl padėjo į šalį. Ir tai ne
veizu t to, kad jo priemenėse 
ėjo gandų, jogei — nepriėmus 
kalbamąjį įstatymą — už die- 
nos-kitos Francija ruošiasi už
imti Frankfortą, o paskui už
imsiant! pačią Bavarijos sosti
nę Muencheną bei kitas josios 
teritorijas.
Bavarija remianti savo viršylas

Bavarija, kaip vienas vyras, 
stovi už savo premjerą Kahr’ą, 
kuris visų skaitomas kaipo va
das vokiečių kampanijos prieš 
talkininkus. Vokiečių liaudies 
partijos vadas ir Bavarijos kai
miečių lygos prezidentas, 
Georg Heim, taip vadinamasai 
“nekurunuotas Bavarijos Ica- 
ralius,” šiandie vienoj reich
stago priemenėj man pareiškė, 
jogei Bavarija eis kadir iki 
kraštutinybių, bet talkininkų 
reikalavimus vistiek nepildy
sianti.

“Mes leisime, kad talkinin
kai užimtų Muencheną ir dagi 
visą Bavariją, bat mes nenori
me nusilenkti tiems diktavi
mams, kurie daroma nusigink
lavimo klausimu,” pareiškė 
Heim’as. Francija nesenai da
vė mums šitokį pasiūlymą: ji 
teisianti pasilaikyti piliečių 
sargybą, bet mes turį atsiskirti 
nuo Vokietijos. Tatai daryti at
sisakyta.

“Šiandie Francija, sulaužiu
si Versailles’o taikos sutartį, 
ryžasi priversti Bavariją josios 
užmačias pildyti. Bet mes, pir
ma nei atiduosimą by vieną 
šautuvą, geriau leisime visą 
musų kraštą okupuoti.” K

Ilga kelionė.

BERLINAS, kovo 15.— šio
mis dienomis Berlinan grįžo 
vienas laiškas, rašytas 1871 
metais, vadinas penkiasdešimts 
metų atgal. Grįžo nesuradęs 
adresato — Anglijoje. Kur 
ir kaip tasai laiškas buvo suk- 
liuvęs, ne Anglų nė pats Vo
kiečių paštai negalį suprasti.

Chicago, Sereda, Kovas (March) 16 1921
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Reakcininkai sąmoksli- Pasiuntė naują notą Siūlo šimtą tūkstančiu 
ninkauja. Panamai. doleriu.

Sako, kad Prūsijoj ir Bavarijoj 
by valandą galįs kilti naujas 

monarchistų maištas.

IIAAGA, kovo 15. — šiomis 
dienomis Olandijon atvyko bū
rys vokiečių darbininkų. Jie 
sako, kad Prūsijoj ir Bavari
joj by valandą galįs kilti nau
jas monarchininkų maištas. 
Sako, bėgiu pastarųjų dviejų 
metų Vokiečių reakcininkai žy
miai sustiprėję. Jie turį visą 
eilę viešų bei slaptų organiza
cijų, ir savo darbą varo ytin 
sėkmingai.

Nors tiems reakcininkams 
ir neesą Jokios galimybės pa
sigrobti valdžią į savas ran
kas, vis dalto, karo nualintai 
Vokietijai jie galį suruošti 
“daug nesmagių valandų.”

Nužudė buvusį Turki
jos vizirą.

JĮ nušovė armėnas studentas; 
šovikas areštuotas.

BERLINAS, kovo 15.— Vie
name Berlino priemiesty, Char- 
lotteirburge, šiandie nužudyta 
buvusis didysai Turkijos vizi- 
ras ir finansų ministeris, Ta- 
laat Bei.

Jisai nušauta. Jo šovikas — 
armėnas studentas — areštuo
tas.

Bei užpultas einant gatve. 
Kartu su Bei buvo ir jojo mo
teris, kuri tapo lengvai pašau
ta.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., March 16,1921 
as reąuired by the act of Oct 6, 1917

Skelbia apie skerdynes 
Maskvoje.

Bolševikai atsukę į minią kul
kosvydžius; keli šimtai žmonių 

nužudyta.

LONDONAS, kovo 15. — Iš 
Finlendijos sostinės Helsing- 
forso šiandie pranešta, kad 
Maskvoje kas valandą pasikar
toja sumišimai. Sovietij val
džia, gaudydama pritariančius 
maištininkų judėjimui žmones, 
kelis šimtus žmonių nužudžiu
si — kulkosvydžiais.

Vienas pabėgėlis, kuris at
vyko į Kstonijos sostinę Hnve- 
lį, sako, kad sovietų kariuome- 

nės oficieriai atsisakę dalyvau
ti operacijose prieš Kronštadtą, 
ir kad tūkstančiai darbininkų 
prisidėję prie generolo Anto
novo anti-bo!šelvistinės armi
jos, esančios pietų Rusijoje.

Skelbiama, kad sovietų ka
riuomenei, esančiai Rumunijos 
pasieny, paliepta vykti į Uk
rainą — maištininkus malšin
tų.

Išleido atsišaukimą j darbi
ninkus.

Dešimtasai Rusijos bolševi
kų partijos kongresas, kuris 
dabar laikomas Maskvoje, 
paskelbė specialioj atsišaukimą 
į Petrogrado darbininkus — 
“griežtai laikytis to, kas buvo 
laimėta keturi metai atgal.” 
Apie tai skelbia šiandie gauta
sai iš Maskvos bevieli nis pra
nešimas. Sako:

“Darbininkų klesos priešai 
ryžasi sukurti naują civilinį 
karą ir įstumti mus į begalinę 
netvarką — pagalba sukilimų, 
streikų ir naikinimo geležinke
lių, kad tuo trukdžius prista
tymą kuro, maisto ir kitų ža
liųjų medžiagų. Kilusio Kron- 
štadte maišto vadas yra buvęs 
—caro laikais —- slaptosios po
licijos narys, Tiprikinas.”

Jungtinių Valstijų valdžia ra
gina, kad Costa Rica ir 

Panama taikintus.

VVASII1NGTON, kovo 15.— 
Jungtinių Valstijų valdžia pa- 
nedOly pasiuntė naują notą 
Panamai. Notoj, sako, ragina
ma, kad Panama sutiktų tai
kintis su savo kaimyne respub
lika Costa Rica. Taikintis tuo 
pamatu, kaip kad jis buvo nus
tatytas 1914 motais įvykusių jų 
derybų metu.

Valstybės departamento val
dininkai šiandie pareiškė, kad, 
jų manymu, todvi respublikos, 
galų gale, išspręs kilusį tarp 
jųdviejų ginčą, išspręs gražu
mu.

Reakcininkai ir komu
nistai gavo progos 

“pasirodyti.”
Kartu maršavo gatvėmis ir 

pasikolioję persiskyrė.

BERLINAS, kovo 15.— Pra
eitą nadėklicnį čia buvo su
rengta įdomi demonstracija. 
Ją surengė vietos reakcininkai, 
kad pažymėjus metines Kappo 
ir Luetwittzo maišto sukaktu
ves.
Demonstracijoj dalyvavo apie 

penki šimtai žmonių, daugiau
sia visi žinomieji berliniečiams 
reakcininkai — “pasiturintys 
piliečiai” — buvusieji univer- 
sitatų profesoriai ir kiti.

Mažasai demonstrantų būre
lis išrodė labai juokingas. Juo
kingas tuo, kad pradėjus “de
monstraciją” prie jų prisidėjo 
ir apie du šimtai vietos komu
nistų. Vieni dainavo “Deutsch- 
land Ueber AMes,” o kiti — 
Internacionalą. Suprantama, 
pastarieji prisidėjo tikėdamiesi 
“užkirsti monarchininkams ke
lią” — savęsp patraukti mi
nios domę.. Bet nė į vienus nė 
kitus toji minia domės nekrei
pė. Tatai, kiak pamaršavę ir 
pasivaidę piktais žodžiais, “de
monstrantai” persiskyrė — re
akcininkai nuėjo sau, o komu
nistai sau.

Reikalauja gražinti mir
ties bausmę.

Atžagareiviai varą stiprią agi
taciją.

KOPENHAGEN, kovo 15 — 
Olandijos klerikalai, kitų at
žagareivių padedami, ėmė va
ryti stiprią agitaciją, kad bu
tų sugražinta mirties bausmė. 
Tatai daroma neva dėlto, kad 
pastaruoju laiku žymiai padi
dėjęs žmogžuidybių skaičius.

Tarytum žmogžudyje butų 
galima panaikinti žmoįgžudy- 
bę!

NEW YORK, kovo 15. — 
Nuo Brooklyno tilto šiandie 
nušoko senyvas žmogus ir, pul
damas vandenin, ant vietos už
simušė. Spėjama, kad tai skur
do auka: pas jį rasta tik 20 
centų.
uuumi..«■■.!«j1..'gji..1.!.ii ,b.bi .i..m", "saga

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 15 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pingais Šiaip:
Anglijos 1 svaras.............. . 23.90
Austrijos 100 kronų ............... £0.25
Belgijos 100 frankų už........... $7.26
Danijos 100 kronų ............... $17.05
Finų 100 markių ............  $2.95
Francijos 100 frankų ........... $7.93

Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markų

Norvegų 100 kronų ........... $16,05
Olandų 100 guldenų ...........  $84.20
šveicarų 100 frankų ........... $16.98
Švedų 100 kronų .......... ....  $22.60

Vokiečių 100 markių fl.60

Bet valdžia vis tiek neįsilei
džia.

NEW YORK, kovo 15. — 
Ant Ellis salos sulaikyta vie
na serbų šeimyna, tai, Ivano 
Subič šeimyna. Sulaikyta ji 
delei to, kad nė vienas šeimy
nos narys nemoka nė skaityti 
nė rašyti.

Subičo giminės, kurie ran
dasi Detroite, kreipėsi į val
džią ir pasižadėjo užstatyti 
šimtą tūkstančių dolerių, kad 
tik sulaikytasai nebūtų grą
žintas. Giminės saką, jogei 
jie sutinka atsižadėti tų pinigų, 
jeigu pasirodys, kad Subičų 
šeimyna pasidarys “bereikalin
ga šiai šaliai sunkenybe”. Bet 
valdžia pasiūlymą priimti ne
linkusi. Veikiausia, kad Su
bič ir jo šeimyna busią gra
žinti.

Areštai Madirde.
Policija jieško premjero už
mušėjų; vienas areštuotųjų

< paskelbė hado streiką.

MADRIDAS, kovo 15. — Va
kar čia buvo surengta visa ei
lė kratų ir areštų. Policija 
stropiai darbuojasi, kad paga
vus premjaro Eduardo Dato 
užmušėjus. Vienas jų, Petro 
Mateo, jau esąs pripažintas. 
Pastarasai tečiaus paskelbė ba
do streiką.

Skerdyklų darbininkai 
siųs savo delegatus.

Spėjama, kad bus išrinkta 
Gompersas ir Lane.

CHICAGO, kovo 15.— šian
die skerdyklų industrijos dar
bininkai pradės balsuoti strei
ko skelbimo klausimą. Balsa
vimas eis netik Chicagoje, bet 
ir visuose kituose miestuose. 
Galutinieji to balsavimo davi
niai bus žinodni pėtnyčios va
kare.

Beto, šiandie ar ryto bus 
skiriama delegatai, kurie tu
rės vykti į Washingtoną, kur, 
valdžiai tarpininkaujant, įvyks 
“bendra konferencija.” Sker
dyklų kompanijos taipjau siųs 
savo įgaliotinius — veikiausia 
savuosius advokatus. Darbinin
ku® tenai atstovausią, turbut, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gompersas ir pats 
skerdyklų darbininkų unijos* 
viršininkas I-ane.

Tuogi tarpu, samdytojai da
ro visa, kad kaip nors suar
džius darbininkų vienybę. Vie
tos laikraščiuose skelbiama il
gų straipsnių apie tai, kaip 
samdytojai rūpinasi savais dar
bininkais ir tt

Unijos viršininkai tečiaus 
tikrina, kad streiko skelbimo 
klausimu milžiniška didžiuma 
nutars mesti darbą.

Gaisras traukiny.
Penki pasažieriai mirtinai 

apdegė.

PUEBLO, Tex., kdvo 15.— 
Denver ir Rio Granta geležin
kelio kompanijos traukiny, ke
lyje tarp Puėblo ir Walsen- 
burgo, šiandie kilo gaisras. 
Penki pasažieriai mirtinai ap
degė. Gaisro priežastis nepa
tirta.

Gaisras viešbuty.

CLINTON, kovo 15.— Va
kar čia užsidegė didelis vietos 
viešbutis — Grace Hotel Nuos
toliai busią dideli.

Kova prieš reakciją.
Reikalauja atšaukti “anti- ra- 

dikalinius Įstatymus.” .

SPRINGFIELD, III., kovo 15. 
—American Civil Liberties 
Union andais pasiuntė valsti
jos gubernatoriui, prokurorui 
ir legislaturos nariams laišką. 
Reikalauja, kad butų atšaukta 
visi tie įstatymai, kur, prade
dant 1917 metais, buvo priim
ti “radikaliniam judėjimui” 
smaugti. Po laišku pasirašo 
ytin žymus Amerikos darbuo
tojai — profesoriai ir kiti.

Ir Švedijoj kalbama apie 
Debsą.

Švedijos socialistai reikalauja, 
kad šitą klausimą pasvarsty
tų Ir tarptautinis socialistų 
biuras.

STOGKHOLM, kovo 15. — 
Švedijos socialistų partijos pil- 
domasai komitetas išleido tam 
tikrą parciškiąm į partijos na
rius. Tai Amerikos socialistų 
darbuotojo, d. Eugenijaus Dėb
so, paliuosavimo reikalu. Pa
reiškime partijos nariai ragi
nami rengti tam tikrų susirin
kimų ir aiškinti minioms apie 
Amerikos socialistų darbuoto
ji ir jo įkalinimą. Beto, par
tija nutarus kreiptis į tarptau
tinį socialistų biurą, kad jisai 
ir kitų valstybių socialistus pa
ragintų rengti panašių susirin
kimų, kuriuose butų aiškina
ma apie “laisvosios Amerikos 
laisves”.

Nori išvyti 540,000 Žydų.

VIENNA, kovo 15.— Aust
rijoje klerikalai ir kiti atža
gareiviai pradėjo stiprią agi
taciją prieš žydus. Daroma vi
sa, Kad sukėlus minių ūpą 
prieš juos. Esą, karo metu į 
Austriją prigarmėjo daugybė 
žydų, kurie plėšią gyventojus 
— imdami “kiek nepridera” 
už maistą ir kitas reikmenis. 
Pasak tų atžagareivių, iš Aus
trijos reikėtų išvyti apie pus
penkto šimto tūkstančių žy
dų.

Skelbs “slakerių” vardus.

WASHINGTON. kovo 15. — 
Karo departamentas n e už ilgi o 
paskelbsiąs spaudoje vardus 
visų tų asmenų, kurie nesire- 
gistravo ir užsiregistravę nes
tojo kariuomenėn. Tai busiąs 
taip vadinamas “slakerių Ils
ias.”

Naujas Telefonas

Vietoj senųjų telefono

numeriu

NAUJIENOS

dabar turi naują

Roosvelt 8500

Nedarbas Chicagoje.
Vieno darbo jieško net trys 

darbininkai.
CHICAGO, kovo 15. — Val

džios užlaikomasai darbui pa
rūpinti biuras paskelbė ytin 
įdomių skaitmenų. Jie rodo, 
kad Chicagoje ir kituose Illi
nois valstijos miestuose nedar
bas nūdien yra stipriai įsiga
lėjęs. Biuro skaitmens yra to
kie: į kiekvienų šimtą per kal
bamąjį biurą siulmųjų darbų 
atsiliepia daugiau kaip trys 
šimtai darbininkų.

Truputį geriau esą mažes
niuose miesteliuose. Tenai į 
kiekvieną šimtą siūlomųjų dar
bų atsiliepia truputį daugiau 
kaip du šimtai darbininkų.

Didžiausias nedarbas dabar 
jaučiama namų statymo indus
trijoje. Į kiekvieną šimtą 

siūlomųjų darbų čionai atsilie
pia apie septyni šimtai darbi
ninkų! Po namų statytojų se
ka įvairių raštinių-ofisų darbi
ninkai. I šimtą siūlomų dar
bų atsiliepia daugiau kaip trys 
šimtai žmonių.

Gi nedarbas netik nesimaži- 
na, bet tolydžio vis didėja. 
Kas bus?

Vokiečiai ruošiasi.

Būtinai nori gauti augštesniąją 
Sileziją.

BRESLAU, kovo 15. — Apie 
dešimt tūkstančių vokiečių, ku
rie pastaruoju laiku gyveno 
šiame mieste ir jo apielinkėse, 
vyksta į augštesniąją .Sileziją, 
kad ten, kovo 20 dieną, daly
vavus balsavime, kuris nuspręs 
kam toji sritis turi priklausyti 
Vokieijai ar Lenkijai.

Gaunama žinių, kad tą patį 
darą ir kiti Silezijos vokiečiai, 
gyvenantys įvairiose Vokieti
jos vietose.

Steigs prekybos laivyną.
BERLINAS, kovo 15.— Rei

chstagas šiandie priėmė naują 
bilių, kuriuo prekybos laivyno 
reikalams skiriama dvylika 
milionų markių. Mat, po di
džiojo karo Vokietija savo 
prekybos laivyno kaipir nebe
teko. Jį pasiėmė talkininkai.

DUESSELDORF, kovo 15.— 
Praeitą nedėldienį čia įvyko 
dailydžių susirinkimas, kuria
me dalyvavo keli Francuzų ka
reiviai. Kažinkas išprovokavo 
suįrutę. Matyt, norėta, kad 
I?rancuzai turely naujos prie
kabės. Vis dėlto, kareiviams 

nieko bloga nepadaryta.

BERLINAS, kovo 15. — Čia 
gauta žinių, kad augštesniojoj 
Silezijoj lenkai nužudę vieną 
vokiečių policistą.
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Kas Dedasi Lietuvoj |
KAUNO SIUVĖJŲ STREIKAS.

Sausio 11 d. š. m. įvyko 
Kauno siuvėjų streikas. Profe
sinė sąjunga “Adata” darbinin
kų vardu pastatė savininkam 
ši uos reikalavimus:

1) nuo sausio 10 d. š. m. 
įvesti savaitinį darbą šiuo ta
rifu:

I rųšies darbininkas 
savaitei 400 auks.

II rųšies darbininkas 
savaitei 350

III rųšies 
savaitei 250

IV rųšies

gauna

gauna

gauna
a ūks.

darbininkas
auks.
tlarbininkas gau

na savaitei 150 auks.
2) 8 vai. darbo diena; pie

tums duoti 1 su puse vai.;
3) samdyti ir atleisti darbi

ninkus tiktai per profesinę są
jungą.

1) be svarbios priežasties 
savininkas neturi teisės atsta
tyti darbininko, kitaip jis už
moka jam 2 savaičių nuosto-

5) už šventas dienas alga 
mokama;

6) susirgęs darbininkas gau
na algos ne daugiau kaip už 
dvi savaiti, jei jis pristatys dak
taro liudymą;

7) kiekvienas “Adatos” dar
bininkas privalo turėti knyge
lę, kurion kas savaitė prie są
jungos delegato įrašoma uždar
bis;

8) visose dirbtuvėse turi bū
ti tvarkoje įrankiai, darbui rei
kalingi, norint netrukdyti dar
bo;

9) neleidžiama namo imtis 
darbo, išėmus kelinių siuvė
jus;

10) darbininkai — krikščio
nys ir žydai kas sau atleidžia
mi nuo darbo savo šventėms;

11) užmokėti už streiko lai
ką.

Visos dirbtuvės, kiek tiek 
žymesnės, sustreikavo. Savi- 
ninkai, matydami nepergalėsią 
darbininkų, ėmėsi provokaci
jos. Jų skundu “Adatos” bu
te sausio 11 d. tajjo suimti 
darbininkai, kurie buvo ten 
atėję. Provokacija savininkams 
pavyko. Keletą atėjusių darbi
ninkų valdžia apšaukė slaptu 
susirinkimu, už ka juos ir su
ėmė. — (“S.-d.”)

ROKIŠKIS.
Nerimsta ir Rokiškio 

gyba. Žvalgybos punkto in
struktoriui, senam caro ochra- 
ninkui Ožechovskiui, kuris ir 
dabar su savo klijuotais kitaip 
nesikalba, kaip tik rusiškai, 
krislu aky atsistojo gimnazi
jos vedėjas A. Purenąs. Kųl 
Purenąs buvo Seimo atstovu, 
Rokiškio žvalgyba vaikščiojo 
apie jį, kaip lapė apie vyno 
medį, — chot vidit oko, da 
zub neimiot. Už taį, kai Pu
renąs iš Seimo pasiliuosavo, 
žvalgyba kaip bematant sve
čiuos atsirado. Padarė kratų, 
ir kaip sakoma bekrečiant vis 
buvo tyčiojamasi; girdi, dabar 
lankysimos dažniau. Niekas 
taip greitai nemoka perprasti 
musų demokratinės
ypatybių, kaip buvusieji caro 
žandarai ir ochraninkai. Jie 
gerai jaučia, kad kol kas de
mokratinėj Lietuvoje tikrai ne
liečiamais tėra Žvalgybos agen
tai. — (‘rS.-d?’)

žval

tvarkos

ROKIŠKIS.
Turime apie 15 smuklių, to

dėl nestebėtina, kad musų po
nai valdininkai ateina į vaka
rėlius visuomet įkaušę.

Sausio 23 d. buvo čionai su-

Lietuvos Laisves Paskola
(Tąsa).

Sekant New Yorko apskričio patvirtinto
mis paskolos skaitlinėmis, išeina kad pinigai 
už nominalę kainą L. bonų sudaro 98.5% ben
dros sumos; į mokėjimai 1.1%; primok ėjimai, 
kurių teoretiniai imant turėjo būt 7,000 dol., 
sudaro 0.4%. Tat minėtoji paskolos suma $1,- 
667,597.34 susideda iš sekančių dalių (tikras 
skaitlines būt galima duoti tik paskolos darbą

Už noni. kainą Liet, bonų
Įmokėjimai už Liet. \ bonus
Primokūjiniai už nokst. L. bonų 
nuošimčius bei Am. bondsų kursą 
išlyginant ......................................... 6,664.34
Priinokėjimus atskaičius, Pask. Stotys lie

ka dar skaitlingos pinigais ar nesugrąžintais 
liet, bonais apie $83,167.00.

Be abejonės ši suma iki 1 balandžio š. 
kada, prasidės antros Paskolos darbas, turi 
ti pilnai išlyginta.

VIII. Liet, bonų kuponai.
Lietuvos paskolos pirkėjų iki 1 
vas. š. m. išmainyta įvairių laidų 
Amerikos bondsu į Lietuvos bonus 
viso labo už ...............     407,950.00
Am. bon. parduoti dien. kursu už 373,217.10 
Parduodant pasidarė nuostolių 34,732.90 
Išlyginant Am. bondsu kursų nukarpyma 

kuponu nuo L. bonų iki šiol to kuponų surink
ta:

vertes
vertės
vertės

1,642,550.00 
. 18,383.00

m.,
Lai

po 2.50 už .. $18,497.50 
po 5.00 už .. 14,615.00 
po 25.00 už .. 1,975,00 
bendrai .................... 35,087.50

Tokiu budu jau išmokėta nuošimčių už L.
Paskolos 
1921 m. 
1922

bonus sekančiai:
(1 1.) prinoksi, kuponų už 16,355.00

m. 
1923 m.
sek. metų (t 1.) prinoksi, kuponų už 62.50 

Prinoksiantieji kuponai paskolos bonų 1 
liepos šių 1921 metų bus apmokami grynais 
pinigais Lietuvos Atstovybės ąuroilytose įstai
gose. f

IX. Sulyg Liet. Valdžios įsakymų pasiųsta 
Lietuvon ir kitur: 
Kada 
Gruodžio 27 d., 1919 
Sąusio 9 d., 1920 m. 
Kęvo 11 d., 1920 m. 
Birželio 2-4 d., 1920 m. 149,900.
Rugp. 20, Rug. 7 d., 192P 302,250.00 15,000,000 
Rūgs. 30, Sp. 14 d., 1920 398,000. 25,000,000
Spalio 27 d., 1920 m. 283,875.50 20,000,009 
L. 15, Gr. 8 (L. A. Par.) 87,238.00 1,473,480 fr.

(1 1.) prinoksi, kuponų už 6,302.50

Kiek dol. 
m. 15,000. 

20,200. 
150,000.

Auksinais
697,210

i.ooo.doo.
9,615,384.61

6,177,520

sirinkimas darbo federacijos 
narių, Dalyvavo taipgi ir Sei
mo nariai. Kalbėta, kad šį 
pavasarį bežemiai gausių že
mės. Darbininkai tiems priža
dams netiki, nes valdžia iki. 
šiam laikui neatėmė iš dvarų 
net miškų.

Ponas grafas už sieksnį vir- 
Lšunių ima po 1(X> auk.; be to 
dar prie to prįseina surink Ii 
šakos. Ne kiekvienas išsigali 
užsimokėti, — tai ir kyla klau
simas, kas bus su tomis mo
terims, kurios negales užsi
mokėti. Gavau atsakymą: kas 
neturi pinigų, tas negauna ir

Pernai jos gaudavo 
kurą, darbininkai sukirs- 
ir atveždavo.

veliui 
davo

vėl laiškas iš 
Rusijos.

Ir vėl mes esame gavę laiš
ką iš Rusijos tuo pačiu skau- 
džiuoju tremtinių reikalu. Ir 
vėl laiškas bejėgio skausmo 
pilnas, nes rašoma apie kru
viną vargą dešimčių tūkstan
čių žmonių, kurie jau nupra- 
to, arija nebepajėgia verkti ir 
skųstis. Tie tūkstančiai, — tai 
Lietuvos piliečiai Tarybų Ru
suose, Lietuvos valstiečiai, dar
bininkai, profle t aro i-i n t ei i gen
iai. Vieni jų laikomi kalėji
muose, kiti — prie darbo pri
rakinti, visi lygiai — neišlei
džiami tėviškėn įgrįžti.

Skelbiame visuomenės ži
niai ir tą eilinį laišką, kad vi
suomenė. visu griežtumu pa
reikalautų iš valdžios tinka
mų žygių gelbėti ar vargstan-

Va laiško turinys:
Sausio 19 d., 1921 m.

“...Nežiūrint karščiausių no
rų, dauguma Lietuvos piliečių 
iki šiol išvažiuoti negalėjo ir 
dabar dar negali. Pasibaigus 
optacijos terminams, jie pri-

Gr. 24 (L. A. Lon.) 10,000. 2,838.17 sv. sterl. 
Vasario 19-23, 1921 m. 117,241.51
Išsiųsta Kaunan dol. 11,749.30
Už Valdiškas obligac, Am. 29,740.41
Nuostolis

Am.
Paskolos

už parduotas
bon. 34,732.90
darbo išlakios 67,061.86

Bendrai $1,676,392.54
L. Atstovybės žinioje..........$2,354.10

X. PASKOLOS DARBO IŠLAIDOS, prade
dant gruodžio mėn. 4919 m. iki 1 d. vasario 
1921 m. susideda iš sekančių dalių:

1) Paskolos centro išlaikymas, 
paskolos agitacija, kalbėtojų važi
nėjimai, spausdinimas bonų .. 51,614.46

2) Korespondtenc. blankai, rašti
nės rakandai ir mašinos, spausdi- 
niai, pašto ženklai, telegrafai, ka
beliai, telefonai, ofiso nuoma .. 12,803.00

3) Avansas prekybos skyriui bei
knygelių spausdinimas .................. 2,614.40

Liko

Bendrai .................. 67,061.86
Visos šios išlaidos, kaip ir visuomenės re

vizijos komisijos 12 d. vas. š. m. buvo atras
ta padengtos su kaupu ne iš paskolos sumų, 
bet iš specialių J.. Misijos įeigų, kaip tai: aukų 
Lietuvos Valstybės iždui ir L. Misijai, valdžios 
nustatyto nuošimčio už privačios piniginės pa
šalpos persiuntimą. Tokių įeigų Liet. Misija tu
rėjo 69,379.30. Paskoloj darbo išlaidų suma te
sudaro arti 4% sukeltos paskolos.

XI. BENDROS PASTABOS IR IŠVADOS: 
įsižiūrėjus į atskirų kolionijų darbuotę ir 

aplinkybes, kuriose joms teko veikti ir pasi
remiant ant pristatytų iš stočių pranešimų, yra 
užtektino pamato padaryti sekančias bendro 
pobūdžio pastabas:

1) Stočių prisiųsti raportai daugumoje pa
sižymi bešališkumu ir ganėtinai atyaizilina vie
tinius sąlygas ir žmonių ūpą. Komitetai, kurie 
dauguiųpje susideda iš eilinių darbininkų, pa
rodė subrendimą ir mokėjimą pabrėžti kas 
svarbu, o menkniekius atmesti.

2) Nežinant tikro skaitliaus kolionijose

statomo? daugelyje atsitikimu pripuolamai, to
dėl įveikimas ar neįyeikimas paskirtos kvotos 
negali būt absoliučiai neginčijamu prirodymu* 
kolionijos darbštumo bei duosnumo.

3) Mažos kolionijos proporcionaliai lietu
vių skaitliaus imant — dažnai pralenkia di
desnes, kaip paskola taip ir aukomis.

4) Apie du trečdaliu visų stočių nusiskun
džia dėl paskirtos kvotos didumo. Reiškia 54<ių 
n iii. dol. paskola pasirodė musų sąlygose, ne
įveikiama. Trijų milijonų paskola labinus ata- 
tiktų tikrenybei.

(Bus daugiau).

NAUJIENOS, Chicago, ŪL
■ 2111 Į. - ’Įj—IT' I fF" 

veisti bus pasilikę Rusijos pi
liečiais. (Gi optuoti Lietuvos 
pilietybę, kaip buvo pranešta 
pirmam laiške, trukdė ir te
betrukdo Tarybų Valdžia. 
Red.). Tremtinių grąžinimas 
.eina labai pamaži. Galima sa? 
kyti, kad jo beveik nėra, per 
tris menesius išėjo, rodos du 
ešelonu, kuriuose lietuvių bu
vo neperdaugiausia. Musų 
žmonės dabar da labiau iš
mėtyti po visus užkampius ne
gu pirma: pilietinis karas, įvai
rios evakuacijos, įvairios mo
bilizacijos, alkanas būvis, val
džios parėdymai išsklaidė žmo
nes, suskaldė šeimynas, suar
dė kokios buvo organizacijas. 

Jaunuomenė dažniausia tar
nauja kariuomenėj, arija karo 
įstaigose. Tarnyste priverstina 
ir iš jos geruoju nepaliuosuo- 
ja. Dabar tokią pat reikšmę 
kaip karas turi mobilizacija 
darbui, o šiaip jau visi kur 
nors tarnauja. Daug žmonių 
gyvena po kaimus arba nedi
delius miestus. Laikraščių da
bar niekur nusipirkti negali
ma; juos gauna tik tarybinės 
įstaigos. Sostinės laikraščių 
provincija beveik nemato. Dėl
to gyvenantieji po kaimus ir 
provincijos miestus ir mieste
lius lietuviai dažnai nieko ne
žino apie musų Atstovybe Mas
kvoje, apie optaciją įr ką ki
tą.

Pasiskelbti, nėra jokio 
budo. Bet ir pasiskelbus Mas
kvos laikraščiuose, nėra jokių 
garantijų, kad skelbimas pa
sieks provinciją. Atstovybe bu
vo ruošiusi paskelbti laikraš
čiuose, kad visos esamos Ruu 
suose lietuvių organizacijos už
siregistruotų Atstovybėje, tik 
lig šiol nieko iš to neišėjo...

Abelnai visos tremtinių or
ganizacijos draudžiamos. Ne
žiūrint į tai jos vėl ir vėl at
siranda. Delegatams draudžia
ma važiuoti Maskvon tremti
nių reikalais, —'■ jie randa ki
tokių būdų atvažiuoti. Lietu
vos atstovybė, taip pat Latviai 
ir Estai, rūpinasi, kad optan- 
tams leista butų .tverti komL 
tetus ir siuntinėti delegatus į 
Centrą. Tarybų Valdžia tuo 
tarpu griežtai nuo to atsisako. 
Jei prie to viso dar pridėti, 
kad be tam tikro leidinio ne
galima vieno žingsnio padary
ti, negalima gęlzkeliu važiuo
ti, dideliausis sunkumas paštu 
susisiekti, tai bus aišku, kaip 
sunku išvažiuoti iš Rusų”...

Ką rgiškia tokia padėtis, 
kaip laiške piešiamoji? Rusų 
Tarybų valdžia, noroms ar ne- 
noroms, viską padarė, kad į 
visas puses išblaškytų Lietuvos 
tremtinius. Išblaškius, ji 
veik nieko nedaro, kad 
tremtiniai galėtų grįžti. Ne 
pati nedaro, bet neleidžia 
tiems tremtiniams savim 
sulipinti. Ji draudžia jiem

be- 
tie 
tik 
pa- 
pa- 
net 

organizuotis. Draudžia iš vie
tos pasijudinti, jei tie nori pa
tys gelbėtis^ norį išreikalauti 
savo teisių, taikos sutartim 
jiem patiektų.

Ką reiškia Lietuvos pilie
čiam sutarties jiem duodama 
teisė vienų metų tarpe pasisa
kyti (Lietuvos piliečiais ir tuo 
budu įgyti galirųybės Lietuvon 
grįžti su visu jiem priklauso
mu turtu, jei Tarybų Valdžia

Sereda, Kovo 16 diena, 1921
atima visas ^nlimybas Del pa
skelbti Rusuose apie tų teisę? 
Jei taip daroma, tai reilua aiš
kiai sau pasakyti, kad Tarybų 
Valdžia sąmoningai vengia pil
dyti taikos sutartį. Mes su
prantame, kad Rusuose yra 
daug savo rūpesčių, kad val
stybinis aparatas nepajėgia vi
so darbo atlikti, kad ir norė
damas gal daug ko nesugebe- 
tų-

Bet tuomet matytųsi bent 
geras noras. Dabar to noro 
visai nematyti. Priešingai, Lie
tuvos Atstovybei siūloma atsi
žadėti optacijos teisės, jei ne
duodama nieko daryti. Ir vie
toj labiausia suvargpsių trem
tinių siunčiama Lietuvon viso
kie vikrus žmonės. Taip ne
gali toliau būti! Taip nepriva
lo toliau būti, jei Rusų Tary
bų Valdžia gerbia savo vardą, 
savo žodį, moka pildyti prisi
imtas pareigas.

Mes norim tikėti, kad Lietu
vos piliečiam, jų sveikatai, jų 
laisvei ir jų turtui daroma 
skriauda bus atitaisyta. Bet 
mes vėl primenant Lietuvos 
valdžiai, kad ji amžinai apsi
leido taikos sutartį su Rusais 
vykdydama ir lig šiol nesub 
geba bent kiek pakenčiamai 
ginti Lietuvos piliečių teises. 
Gana to susnudimo!

— (“Socialdemokratas”),

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiek*:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

' 1005 Marion Street,
VVaukegan, III.

Cigarette
IfsToasted

lllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllll^
Paveikslai! Paveikslai!

apie 
DANGŲ PEKLĄ, CYščIŲ ir 

KITUS GALUS.
Rodis 

Pirmą sykį Chicagoje

KUN. MOCKUS.
Ketverge, Kovo-March 17, 1921 

Mildos' svet, 3138 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Chicagiečiai ir chicagietės, nepra
leiskit virš minėtų paveiksluotų pra
kalbų apie — Dangų, Peklą, čyščių ir 
t.t

Šituos paveikslus kun. Mockus ro
dys da pirrųą sykį Chicagoje. Todel- 
gi, pribukit visi, raginkit pribūti ir 
savo draugus, nes dą tokių gražių pa
veikslų nėra niekas regėjęs. Ketvergo 
vakare visi marš pažiūrėti kun. Moc
kaus šventų paveikslų!

1 Inžanga pajlengimui lėšų 35c. 
p Kviėiha 1 Kp. L. L7 F? fCdmiretas.
I llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll^

MIL^I
3140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

Panedeliais, Scredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras, 

įžanga: BALKONAS 17 centų, .APAČIOJ 28 centai.

Carter’s Uttle Mver Pilis '
Per šešesdešimts 
metų, šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

DEL GALVOS SO 
PEJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOSPILLSJ
A

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

SankroToa 
kalas tik

Ir vii mes pasirengę paaukauti už sankrovos ležas, keturiasde- 
limta augžtos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertes iki 
$250.00, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 800 ada
tų ir deimanto adatų veltui.

šios Yktrolos yja visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvė* gvaranciją. Tik pagalvok apie tai. dideli augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00. 
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti. <

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

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

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

Bęrwyn, South Clącago, Hammoiid, Hąrvęy, Ęindsdle, (Jlencoe, Chi- ml" į ■ f 
^ago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Suminiu Bellwoo<J, Bnm* JV ■■■■i------------  --------i------------------ -r----r-hąm, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame 
Liberty Bojidsus,

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

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambari*

1 •

aaakroToa
kalas tik

Pamėginkite naujo-........

Rltffle.s
Su airsgUtruotu v»i»btii«nklia Sut. V ai* t 

Patentu Biurą.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmuSan- 
fiios ypatybės Siame vaiste idetos, 
su priomaiBa priimniai Svelnauj 
kvCpalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pagalintoje*—begaliniai 
puiku* plauku Būtaisytojas. kuri*

1

Tel. Raadolph 2898

A!
UZ.lJfcfAN i HAI

F.ADPinmp&co 
tilIŠH Tf RMtNAL HkOC 5 

HROOKIYN 
' NLVV YORK

patiks kad 
ir ga<’niau
sią! ypatai.

ApUakose 
parsiduoda 
po65e.arba 
atsiųskite 
76c., tad 
atsiusime 
per paštp 
tiesiog iŠ 
labara- 
to rijos. 
!■ ♦ 
Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio.
Žiūrėkite, 
kad batų 
INKARO 
vah- 
bažeūklis.

ADVOIATA8
Ofisas vidurini estyji 

AS8OCIATION BLDS.
19 So. La Saite 8L 

balandos: 9 ryto iki 5 po ptetą 
Panedfcliais iki 8 vakare. 

Namą TęL: Hyda Park 8895

V. W. Rutkauskas
Advokatas

19 So. La Saite St, Room MC 
Tel. Central 8391

V*k.t 812 W. 88rd St. CMcato 
Tel. YardB 4681.

1........... .

M0R0ICIAI
PASKOLOS

Skolinu ir surandu paskolas 
pirmiems ir antriems motgi- 
Čiams.

A t perk u ir parūpinu mortgi- 
čįus. 1

Atperku įvairių kompanijų 
Šerus.

iKAZ. GUGIS
Ofisas: 127 

11 lubos.
Telefonas

Namai: 3323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 1310

No. Dearbom st.

Central 4411

European American Buranu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskoloj 

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

TeL: Bpulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdien*

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

Krautuvė griaučiams trimingų, 
vilnonės materijos, siūlai, šilkas ir 
smulkmenos.
• šąpos įrengimai — nauji ir var
toti: stalai, Šėpos, mašinos ir pro
sai. Žemiausioms kainoms. Daug 
metų ant 1642 Bluę Island avė. 
tarpę 16 ir 18-tos gatvių.

Tel. Canal 1348

Pasidaryk sau vynų
Vynuogės, Vynuogės

Vynuogės’
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamų kainų.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St

Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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KORESPONDENCIJOS
rekrutų karčiamosc. Na, ir ten 
susiradę tų “susipratusių” dar
bininkų prirašo prie savo “el- 
di, eldi.“ Beržo Lapas.

VALPARAISO, IND.

Iš mokinių gyvenimo.

Naujienų skaitytojams žino
ma. kad vietos lietuviai moks
leiviai turi nemažai draugijų 
bei kuopų, kurios yra jau ži
nomos. Bet paskutiniu laiku 
Valparaisoje atgimė Susivieni
jimas Uetuvią Moksleivių A- 
merikoje, • tai laisvųjų moks
leivių organizacija, ir manoma, 
kad jis dabar jau ir gyvuos ir 
veiks lietuvių gerovei, nes ir 
musų organas “Moksleivių Ke
liai” jau išeis sekantį mėnesi — 
balandžio 1 d. O musų orga
nas, be abejo, stiprins tarp 
pažangiųjų moksleivių bendrus 
ryšius ir skatins prie bendro ] 
veikimo.

rūkas iš “Laisvės pastoges”. 
Nors jam prakalbas rengė 
moterys, bet kalbėtojas nei žo
džio nepratarė apie moteris. 
Kalbėjo apie šių dienų nedar
bą ir atpasakojęs visus bedar
bių vargus kalbėtojas pasakė: 
“Dėkitės visi į unijas, tai to
kiu budu pašalinsite nedarbą.” 
Iš to matyti, kad jis eina prieš 
“laisviečių” nusistatymą, nes 
pastarieji visom keturiom sten
giasi unijas ardyti. Tik gaila, 
kad kalbėtojas nepasako, jog 
vienomis industrinėmis unijo
mis dar negalima visai page
rinti darbininkų gyvenimas: 
be unijų, darbininkams reikia

organizacijos, kuri pajėgtų ša
lies vairą paimti į savo 
kas.

Antru
Buvome manę leist? savo or- Įje|llVn 

ganą kaipo atskirą žurnalą, ijc|UVos 
bet pasirodo, kad kol kas mes 
dar persilpni piniigiškai tą dar
bą pradėti. Tatai vienbalsia 
nutarėme prisidėti prie moks
lo ir literatūros žurnalo “Ar
tojo,“ kuris yra leidžiamas 
Mokslo Draugijos, Cleveland, 
Ohio, 7907 Superior Avė. Ta
sai žurnalas kaip tik ir tinka
mas “M. K.” prisidėti, nes “Ar
tojas“ yra pažangaus žmogaus 
—drg. J. T. Vitkaus redeguo- 
jamas ir grynai mokslu ir li
teratūra tesirūpina, nesileisda- 
mas Į partijinius ginčus. lieto, 
“Artojas” pažangiuosius moks
leivius atjaučia ir “Moksleivių 
Keliams” prižadėjo duoti 8-10 
puslapių vietos. Taip pat leido 
“M. K.” išsirinkti savo redakto
rių, kuiruo vienbalsiui tapo iš
rinktas mokinys A. A. Tiri y s, 
kuris savo raštais jau žinomas 
Amerikos lietuviams. Tatai vra 
pagrindo manyti, kad nuo da
bar L. M. S. A., kaip ir “Mok
sleivių Keliai,” laikys 
sparčiai augs /musų 
ei ja. Mes tikime, kad 
vos moksleiviai bei 
ves, “aušrininkai.

tvirtai ir 
organiza- 
ir Lietu- 
inokslei-

išties mums
savo brolišką ranką ir mes kar
tu save auklėsinie ir dirbsime 
lietuvių liaudžiai. Nes musų ir 
“aušrininkų” alėjos vienokios; 
o jei kame ir skiriasi, tai labai 
mažai.

Dabar mes tik laukiame, kad 
Amerikos lietuviai moksleiviai 
daugiau vieni su kitais pasipa
žintų ir spiestus vienan kunan 
prie bendro veikimo. Ir mes 
tikimės, kad tas bus musų su
laukta — visi progresi ugi mok
sleiviai susispies prie L. M. S. 
A. Vytautas Sirvydas jau 
mums rašo, kad jis organizuo
jąs trečią kuopą kalbamos or
ganizacijos. O Chicagoj drg. 
Cherry ir Talys, kurie praeitą 
bertinį apleido Valparaisą ir 
apsigyveno Chicagoj, žada žiū
rėti, kad Chicagoje sudarius L. 
M. S. A. antrą kuopą. Beto, 
mes manome, kad ir kitų mo
kyklų lietuviai moksleiviai, ku
rie pritaria musų idėjoms, pri
sidės prie L. M. S. A. nors pa- 
vienais nariais, jei jau pas juos 
negalima sutverti kuopą.

Moksleiviai norintys priklau
syti L. M. S. A. turi kreiptis j 
to susivienijimo raštininką J. 
Kazlauską, 751 Cyru« St., Val- 
paraiso, Ind. Taip pat ir norin
tieji užsirašyti “Moksleivių Ke
lius“ gali užsirašyti per J. Ka- 
Keseriauskį, “M. K.“ adminis
tratorių, paminėtu adresu, ar
ba tiekiai siųsdami pinigus šiuo 
adresu: “Artojas,” 7907 Supe- 
rior Avė., Cleveland, Ohio. Me
tams tasai žurnalas vienas do
leris, o moksleiviams tik pusė 
dolerio. Moksleiviai tiki, kad 
“M. K.“ susilauks lietuvių dar
bininkų paramos — skaityto
jų ir platintojų musų organo.

—L. M. S. A. Narys.

BINGHAMTON, N. Y.

L. M. P. S. vietinė kuopa 
buvo surengus prakalbas 
vo 6 d. Kalbėtojas buvo 
kviestas koks ten Mįzaras, 
kurie šneka, kad tai esąs

ko-
pa- 
kai

Mokytojas mirė badu.

[Iš Federuotosios Presos]
Oakland, Cal. — Autopsija 

lavono augštesnės mokyklos 
mokytojo, kuris ūmai pasimi
rė Berkeley parodė, kad tas 
mokytojas, Morris V. Camp
bell, mirė iš bado. Jo algos 
neužteko, kad išmaitinus save 
ir savo paliegusią pačią. Jis 
mokino chemijos ir matema
tikos Oakland Vocational High 
School. 
.................— ■ r ' • ' ." .............

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J T E N O S”

ran

apie 
gyrė

Pirkit Sau Maža Ūkę arba Dideli 
Priemiestyje Namui Lota Dabar!

Pirkite puikioj vietoj, prie Chicago, Burlington ir Quincy Gelžkelio. Pirkite ten iš kur bus 
arti atvažiuot į miestą. Pirkite kur turėsite daug vietos auginimui vištukų, laikimui daržo, ir tųp 
sumažinsite pragyvenimo brangumą. Pirkite dabar, pinu negu žemės kaina pradės kilti augš- 
tyn — kas tikrai* įvyks kaip tik Burlington traukiniai pradės bėgti į didžiulį naują $65.000.000 
Union Stotį dabar budavojamąją. Tas reikš ge-riausią Priemsiestinę Komunikaciją, greitą pa
tarnavimą ir persėdimą į visas miesto dalis. Tas reikš augštesnes kainas už Priemiesčių Lotus ir 
Ukes pagal visą Burlington Gelžkelį.

Kaip j ūsą Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidėj susibėga kuomet skal 
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus <uri pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

Kambarys 14-15-16-17
.Viršui PLATT’S Aptiektos

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliotais nuo 9 ryto iki 12 dien.

tas jau visai

vo
jui 
jis

pasibaigus bu
čiuota kalbėto-

atvčju kalbėjo 
Šiuo kartu jis 
profesijinės sąjungos 

centrą už nusistatymą neka
riauti prieš Želigovskį, ir sa
kė, kad toji sąjunga esanti la
bai stipri, turinti net 50 tūk
stančių narių ir t. t. Paskui 
dar pakeikė Naujienas, Kelei
vį ir jų minties žmones. Bet 
nieko čia naujo, nes pas tos 
rųšies žmones 
paprasta.

Prakalboms 
iš publikos
keli klausimai, į kuriuos 

ir negalėjo atsakytį. Tiktai 
tą patį, ką pirmiau buvo 

pasakęs, pakartojo. Tai ir vis
kas. žodžiu, tas vyrukas ne tik 
ne kalbėtojas, bet ir, matyti, 
labai menkai prasilavinęs, nors 
ir turi drąsos ant estrados už
silipti.

Dar reikia paminėti, kad 
pas mus dabar eina medžiok
le. Tai ne valdžios medžiokle 
ant komunistų, bet komunistų 
“L. D. L. D.” nariai .medžio
jus sau naujų narių. Kas juo
kingiausia, tai kad tie medžio- 
tojai tankiausiai jieška sau

Schiffr.'StateBank
728 W. 12th St.,

Arti Halsted St.
Siunčiame pinigus į

LIETUVĄ
Pašta ir telegramų.

Pinigus siunčiame tiesiai per 
savo locną telegramo sitemą,

YBA IŠMOKAMA I 
5 DIENAS

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

Žemiausias kainas
Atdara Utarninkų ir Subatų va

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

Sciiiffto’StateBank
728 W. 12th St.,

Arti Halsted St.,
. r-i4';;'-.13-

. ............ ■ II ——

Greitas pinigų pristatymas, 
kuomet siunti per šį tvirtą 
VALSTIJINI banką. Užsimo
kėkite gaso bilas čionai—pa
tarnaujame veltui.

Pinigus siunčiame Lietuvon 
ir visas dalis svieto. Lai

vakortės ant visų 
linijų.

Central Manufacturing 
Distrlcl Bank

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

Atdara tik seredoj Ir suebtoj vakarai*

Lotai! Lotai!
Brighton Parko Lietuvių Kolonijoj. ;■

Parsiduoda lotai arti lietuvių bažnyčios,kampiniai j į 
ir kitokį; daug lotų tinka visokiems bizniams. Par- I i 
siduoda ant lengvų išlygų, pirmiems įmokėjimams £ 
priimu Liberty Bonus, arba Liberty Land and Inve- ■ 
stment Co. serus už pilną jų vertę. Pasinaudokite | j 
šia puikia proga ir atsišaukit tuojaus. ■

J. J. LIPSKIS i
3301 So. Halsted St., arba vakarais S

2424 W. 45-th St ant antrų lubų. ■

Abelni kaštai naujos Union Stoties bus $65.000.000. Nauja stotis turės 26 bėgius, kuomet da
bartinė stotis turi mažiau kaip 10. Ta didžiulė nauja stotis užims blokus tarpe Adams, Jack- 
son, Clinton ir Canal gatvių, ir turės grindų įtalpą iš 225,000 pėdų. Sujungta su tuo būdavo 
jimu pasažierinės stoties dar bus pabudavota trys siuntinių budinkai (terminais). Tas milži
niškas darbas sujungtas dar su pabudavojimu dvylikos naujų vaduktų—tiltų, prekiuojančių apla
mai apie $8,100,000.

MUSU DIDELIS 1,000 AKRŲ NUPIRKIMAS DERLINGOS'ŪKIO ŽEMĖS ANT BURLING
TON LINIJOS, YRA TIKTAI 45 MINUČIŲ VAŽIAVIMO IŠ DIDMIESČIO. STOTIS VIDUYJ 
NUOSAVYBĖS: 60 TRAUKINIŲ KAS DIENĄ ATVAŽIAVIMAS TIK APIE 12 CENTŲ.

DIDELI VAISINGI PLOTAI BEVEIK TAIP DIDELI KAIP 
DEŠIMTS MIESTAVŲ LOTŲ.

8387:5°
$60 Įmokėt: Likusius $6 kas mėnuo.

Juodoj vaisingoj žemėj čionai augs bile-kas. žemė stovi augštai.ir sausai; pakilumas yra pui
kus; apielinkės gražios. Tai yra geriausia vieta Tamstų namui už miesto — gyvenk čia ir dirbk 
mieste. Tamstos moteris ir šeimyna džiaugsis.

Tel. Yards 8654
Mm. A. Michniewicz

AKU6ERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
rilvanijos hos- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Du* 
da rod* visa- 
klos* ligose 
moterim* Ir 

merginoms.
8118 S. Halsted SU Chicago, Dl. 

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

TAIP
ŽEMAI
KAIP

Tol. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St

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

Gyvenimo Tol. Yards 8098,

Pirk dideli lotą musų naujam Priemiestyj arba mažą Ūkę. Pirk pirma negu didžiule Union 
Stotis Chicagoj bus užbaigta; pasinaudok proga kįlančių kainų, kurios tikrai juk seks šį milži
nišką pagerinimą. Mes padarysime Tamstai lengvai nusipirkti Priemiesčio Lotą arba Mažą Ūkę, 
taipjau pagelbėšime pasibudavoti.

Pribuki! Nedėlioj, Kovo-March 20toj
apžiūrėti šios puikios nuosavybės. r

Tamstos indėti pinigai čia atneš puikų pelną.
Gaukite į ten ir atgal (round trip) tikietus dovanai, sau ir šeimynai nuo musų pardavėjų 

su raudonais ženklais ant Canal ir 16 gatvės stoties, pirma negu lipsit į traukini, arba 1822 S. 
Halsted Str. Pilkio krautuvėj, taipjau 1404 Westl8th Str. . .

Musų atstovai bus ant stotięs ant Canal ir 16th Street, ant sekančių traukinių Burlington

1 nJ° Nedėlioj, Kovo 20-tą
Canal ir 16th Steet

9:53 iš ryto
10:39
11:45
2:26 po pietų.

Nepamirškite musų žmonių su Raudonais ženklais. Gaukite DOVANAI j ten ir atgal 
(round trip) tikietus nuo jų. Jie bus ant augščiau minėtos stoties pirm traukiniui išeinant | 
Westmont.

ARTHUR T. McINTOSH & COMPANY
•• 1404 W. 18 th Street____________________

---------kuponas
Jeigu Tamsta negali atvykti apžiūrėti nuosavybės Nedėlioj, išpildyk šį kuponą, o mes pa

siusime Tamstai pilnas informacijas ir tikietus .važiavimui dovanai.
A. T. MCINTOSH & CO. 106 N. La Šalie St.

Gerbiamieji: Nepadedami manęs po abligacijomis Tamstos galit pasiųst man pilnas infoima- 
cijas apie Tamstų Dideles Priemiestines Ukes ant Burlington Gelžkelio linijos.
ADRESAS ......... .........................................................................................................................
VARDAR ir PAVARDE ..................-................................................ r......................................

lisiškM ir Turkiškos Vidos

iš 
iš

ryto

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

851446 W. 12th St 
Arti St. Loal* Are. 

CHICAGO, ILL.

Visuotinas (General) Contratorius

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

kainomis.
4401 So. Richmond St., 

Tel. Lafayette 2797

Talvphen* Yards 5881

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan St ChicMP
VALANDOS: Nuo 8 IH 11 ryta 

k nuo 6 iki 8 vakare.

'BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B Telephone Yards 1582

s DR. J. KULIS B
LIETUVIS

0 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS0 Gydo visokias ligas motorą, val
ty ką ir vyrą. Specialiai gydo iim- ’ 

pančius, eonas ir paslaptin
gas vyrą liga*.

S 8259 So. Halsted SU Chicago. | 
fBBBBHHBHHHBHHHHHBBJf

4-^--------
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’i*
Lietavys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St, T ei. BoaL 168
Valandosi 1 iki 8 po pietą.

6 iki 8 rak. Nedil. 10 iki 18 ryte
Re*. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 868

1.------- - ---------------------- - -...—*

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

• T*L Canal 2118 
Ofise valandos: nuo II ryto Iki

8 vakare.
Rezidendja: 2811 W. 63rd Si.

Tol. Proapect 8468

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

AkušSras
3203 So. Halsted St., Chicago.

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

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423 

Res. 615 S. Humphrey Avė., 
DR. ABIGA1L TRAXLER

Physician and Surgeon 
Specialiste moterų ir vaikų ligų. 

1669 Blue Island Are.,
Kampas 18-tos CHICAGO.

DR. S. BIEŽIS 
eiUiTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St.. kampa* 
Leavitt SL Phone Canal 6222. Va
landos! 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta) 8114 
W. 42nd SL Phone Lafayotte, 4988, 
Vnlando* nuo 16 iH 12 d jone
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Talkininkai liepia centrali- 
„ ... ti . o A k /nei Vokietijos valdžiai pri- Pubiished Daily czcent Sunday by { _ * r
tiM uthnaniM Mm Pub. o< inZ | versti Bavariją nusigink

luoti, grasindami priešin
gam atsitikime pavartoti 
jiegą prieš ją. Bet Bavari
jos monarchistai neklauso 
Berlino ir rengiasi atsimesti į 
nuo Vokietijos, jeigu Berli- ko sako; 
nas mėgina įvykinti talkinin
kų reikalavimą delei nusi
ginklavimo.

Kaip-gi elgiasi šitame kri-
zyje Vokietijos komunistai?

Jie stoja už tai, kad Vo-( 
kieti ja nenusileistų talkinin
kams. Jie reikalauja, kad 
Vokietijos valdžia, ažuot iš
pildžiusi talkininkų sąlygas, 
susivienytų su Rusija ir iš
vien su ją apskelbtų karą 
talkininkams.

Aiškus dalykas, kad, šituo 
keliu eidama, Vokietija ne
atsiektų nieko. Jeigu ji n?-, 
įstengė atsilaikyt prieš tal
kininkus tada, kad ji dar tu
rėjo tvarkoje visą savo'ar
miją, tai šiandie, kada jos ar 
mija yra demobilizuota, gin
klai sunaikinti, karinis laivy
nas atimtas, — talkininkai 
sutriuškintų ją per keletą 
dienų. Pirma, negu Rusi
jos bolševikai suspėtų atsių
sti Vokietijai bent vieną pul
ką kareivių, ji jau gulėtų 
parblokšta ant žemės.

Bet bolševikai veikiausia 
neturėtų jokios galimybės nė

Į Apžvalga

Bere3ą, Kovo 16 (Bena, 1921,
Mat

puolimai. Lenkų bajorai, no
rėdami gauti kuodaugiausia 
palengvinimų, sumanė piršti 
Jadvygą Jogailai. Iš čia turė
jo būti naudos abiem pusėm. 
Lenkija ir Lietuva 'lengvai ga
lėtų atsispirti prieš bendrus 
priešus-kryžeivius, Jogaila gau
tų lenkų karaliaus karūną ir 
kartu paramą prieš savus ne
ištikimus kunigaikščius, lenkų

AUKŠTAIkada fa kova tapo Sustabdyta, 
bet Lietuvos valdžia * dar vis 
nesiliovė skelbus, kad ji ginan
ti Lietuvą. Tatai ir buvo pa
sakyta “Naujienose”, ir nieko 
daugiaus.

Tasai “komunistų” organas 
visuomet “kritikuoja” ne tą, 
ką pasakė “Noujienos”, o tą, 
ką jisai pats prasimano.

£18 “Kario”]

Nors ir neduota man sparnų — 
sparnuotu savo žirgeliu 
į orą pesikelt galiu 
aukščiau už sakalą miškų. 
It kregždė maudausi, skrajoju, 
žvairiau neg’ vanagas daboju. 
Aukštai, kur debesys lėtai 
teplaukia draikomi audrų, 
tegėdis saulės spindulių 
rūkų pilkieji patalai, — 
per erdvių oro okeaną 
tik dūzgia, varos laivas mano. 
Žemai laukai, žali miškai, 
pulkai kaimų, margų dvarų, 
lopai šviesiųjų ežerų, ’ 
upelių ir kelių tinklai 
krūvon su j ūkę, susipynę 
marguoja lyg skara austine... 
Puiku... bet ar vaizdams skrendu? 
Tarp laivo greitojo sparnų 
nešu, kam reikia dovanų; 
per skystus debesis brendu 
į priešą, jį žvalgau, daboju, 
jo pykčio pastangų neboju.

Kareivis M a t i k u Ini u k a s.
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“Susirinkimas išreiškė 
džiaugsmo patyręs, kad ke
liose vietose musų veikėjai 
stipriai laikėsi partijos drau
smės.”
Dalykas čionai eina, žino-

I ma, apie tai, kad klerikalų Fe
deracija stoja už tai, kad au
kos Lietuvos gynimui butų I 
siunčiamos klerikalų Tautos 
Fondui. Daugelis katalikų ne
pritaria tokiam Federacijos 
nusistatymui ir reikalauja, kad 

Į aukos butų siunčiamos Lietu
vos Gynimo Komitetui per 
Lietuvos Misiją. Vienok kelio
se vietose klerikalų veikėjai, I 
laikydamiesi “partijos draus
mės”, pervarė nutarimą, kad 
aukos eitų Tautos Fondui, ir 
Federacijos Chicagos apskri
tis džiaugiasi delei to.

Tame pačiame “Draugo” ap-| 
rašyme įdomus yra da ir se
kantys žodžiai:

“Susirinkimas nutarė, kad 
A. L. R. K. Federacijos Ch.

neremtų D-ro Alsei-

Nacional-bolševiz- 
mas Vokietijoje.

Vokietijoje komunistai
atsirado ne dėlto, kad tenaiĮ pagalvoti apie pagalbų Vo- 

 

darbininkų judėjime butų j kieti jai, nes prieš juos talki- 

 

revoliucinės partijos. Ne- j ninkai sukeltų visus kaimy 
priklausomoji socialdemo
kratų partija Vokietijoje 
yra tikrai revoliucinė parti
ja ir prieš savo skilimų ji 
buvo pakankamai stipri, kad 
suvienijus po savo vėliava 
visus kovojančiuosius prole
tariato elementus ir paėmus 
į savo rankas vadovavimų 
darbininkų kovoje prieš bur
žuazijų.

Visi atsimena tų laikų, 
kuomet prieš Vokietijų sto
vėjo sunkus klausimas, pasi
rašyt po talkininkų padik
tuotomis taikos sųlygomis, 
ar ne. Visos partijos stojo 
prieš pasirašymų — buržua
zinės partijos, didžiumiečiųĮ eitų ant naudos — ypatingai 
socialdemokratų (šeideman- 
niečių) partija ir spartakie- 
čiai. Bet nepriklausomoji 
socialdemokratų partija sto
jo už pasirašymų, nurodyda
ma, kad talkininkų sąlygų 
atmetimas užtrauktų naujų 
karų ant Vokietjos. Ji vie
na kovojo prieš visas parti
jas ir ji paėmė viršų.

Turint šitokių partijų, 
Vokietijos darbininkams ne
buvo jokio reikalo tverti dar 
naujų partijų, komunistų. 
Pastaroji gimė ne iš minių 
revoliucingumo, o iš jų des
peracijos. Jų sudarė tokie 
darbininkų klesos elementai, 
kurie neteko vilties nuosa
kiu ir sistematingu veikimu 
pergalėti buržuazijų. Jau 
tas vienas faktas, kad tie 
elementai suskaldė nepri
klausomųjų socialdemokra
tų partijų, rodo, kad jie ma
žai vertina organizacijų.

Šiandie Vokietija vėl per
gyvena sunkų ir pavojingų 
krizį. Talkininkų armijos 
įsiveržė į jos teritorijų/ kad 
jiega prispyrus, jų apsiimt 
užmokėt nepakeliamų • karo 
kontribucijų. Iš antros pu
sės, Vokietijos gyvybei grū
moja Bavarijos reakcionie
riai, kurie nori atgaivinti 
jnonarchijų ir tuo tikslu jau

jisai taip nutarė? To-

nūs — lenkus, rumunus ir 
Baltiko valstybes.

Taigi tas Vokietijos ko
munistų siulomasai pienas 
yra gryniausias absurdas. 
Bokietijai jisai negalėtų at
nešti nieko kita, kaip til^įai
galutiną pragaištį.

Tą pieną Vokietijos ko
munistai sugalvojo ,nusižiū
rėję į Rusijos bolševikus. 
Kadangi pastarieji ginklų 
pagalba įėjo į valdžią ir taip 
pat ginklų pagalba atsilaikė 
valdžioje per trejus su puse 
metų, tai Vokietijos komuni
stai įsivaizduoja, kad atsi
naujinimas karo ir jiems iš-

dar, kuomet jie susivienytų 
su Rusijos bolševikais. Sva
jonė žmonių, įpuolusių des
peracijom

Už atnaujinimą karo su 
talkininkais tečiaus stoja ir 
Vokietjos militaristai. Lai
mėt karą prie dabartinių są
lygų jie vargiai turi vilties. 
Bet jie mano, kad karo eigo
je jie neišvengiamu budu vėl 
atsistotų tautos pryšakyje, o 
paskui, nežiūrint kaip karas 
pasibaigtų, jie sugebėtų at
gaivinti monarchiją.

Tuo budu Vokietijos ko
munistai ir atžagareiviš- 
kiausieji nacionalistai šian
die pučia į vieną dūdą. Bol
ševizmas vienijasi,su nacio
nalizmu, kad įtraukus tą šalį 
į naują karo avanturą. Mes 
esame įsitikinę tečiaus, Vo
kietijos proletariatas pa- 
jiegs sulaikyti savo šalį nuo 
to pragaištingo kelio, kaip 
anąmet jisai pajiegė sustab
dyt karą, priversdamas val
džią pasirašyt po taikos są
lygomis.

Thompsonas dėl 5Z centų foro 
Springfielde.

Micsto inayoras vakar iške
liavo į Springfieldą dėl penkių 
centų gatvekarių fėrų, už ku
riuos jis jau jseinai kovoja.

apsk.
kos.”
Kodėl

dėl, kad Dr. Alseika yra Lie
tuvos Misijos įgaliotinis ir rei
kalauja, kad aukos butų siun
čiamos Lietuvos Gynimo Ko
mitetui per Lietuvos Misiją, o 
ne Tautos Fondui.

Tuo budu klerikalai aiškiai 
pasisakė, kad savo politikoje 
jie grieštai laikysis savo par
tijos iŠrokavimų. Kas netar
nauja jų partijai, tas yra jų 
priešas.

PAPRASTA KOMUNISTIŠKA 
FALSIFIKACIJA.

rėmė 
lenkų

“Naujienos” karštai 
Lietuvą jos kovoje su 
Želigowskiu. Kada tečiaus Lie
tuvos valdžia tą kovą sustab
dė ir ėmė vesti derybas su 
lenkais, tai “Naujienos” nu
peikė ją už tai. O kada Lie
tuvos valdžia, pradėjusi vesti 
derybas su lenkais, vis dar 
ragino žmones remti “'Lietu
vos gynimą”, tai “Naujienos” 
nurodė, kad valdžios politika 
nesutinka su jos žodžiais; 
“Lietuvos gynimas” jai yra 
dabar tiktai skraistė, kuria pri
sidengus galima laikyt karo 
padėtį Lietuvoje ir persekiot 
“vidaus priešus”.

Ar tame yra kokio nenuo- 
sakumo? Rodos, visai ne. 
“Naujienos” stoja už Lietuvos 
gynimąsi nuo lenkų užpuoli
kų; ir dėlto jos dabar peikia 
Lietuvos valdžią, kuri tą dar
bą sustabdė. Kiekvienas žmo
gus, kuris moka bent suskai- 
tyt savo rankos pirštus, turė
tų suprast, kad tai yra visai 
nuosaku.

Bet lietuviški “komunistai” 
turi kitokią logiką. ByooklynO 
“Laisvė”, pav. sako, kad pei
kimas Lietuvos valdžios rodąs, 
jogei “Naujienos” “savo poli
tinę nosį laiko pavejuje ir 
kaip vėjas pučia, taip jų no
sis sukinėjasi.” Pagal jos iš
manymą, vadinasi, turi būt 
tarp: jeigu stoji už šalies gy
nimą, tai turi visuomet rem
ti valdžią — net ir taria, kai 
ta valdžia atsisako nuo šalies 
gynimo.

To negana. “Laisvė” tvirti
na, buk mes dabar saką,

“kad kvietimas ginti Lietu
vą buvo tikslu apsidirbti su 
vidujiniais savo priešais, tai

mu.”
Tai yra melas. “Naujienos” 

to nesako. Gynimas Lietuvos 
nebuvo joks “--------”
tol, kol 
Lietuvos 
flage’as”

Romos Katalikų PeUcracija 
(padarė savo suvažiavimą Chi- 
I cagoje. Vadovai tame suvažia- 
| vime yra kun. Kemėšis ir kun. 
Bučys. Pastebėtina, kad Fede- 

I racija nesidžiaugia Lietuvos 
valdžios darbais. Viena suva
žiavimo priimtoji rezoliucija, 
kurios autorius buvb Kemėšis, 
skamba sekamai:

“Amerikos L. R. K. Fe
deracijos Taryba su širdies. 
skausmu tėmijo Lietuvos 
valdžios perdi delį nuolaidii- 
mą Lenkų užgrobiamam 
veikimui ir Tautų Sąjungos 
viliugingai politikai, many-1 
dama, kad gal 
svarbiausių 
nuolaidumo 
pasisekimas 
Amerikoje
Tokią pat mintį 

antra rezoliucija, 
klausimu, patiekta 
čio:

“Amerikos Lietuvių 
Katalikų visuomenė iš 
einamų jai žinių gauna Įspū
džio, kad Lietuvos valdžia 

• perdaug nuolaidi Lenkijai ir 
perdaug mandagi Lenkijos 
talkininkei Prancūzijai. Nei 
viena Lietuvos valdžia ne
turės pasitikėjimo žmonėse, 
jei ji nesugebės padaryti, 
kad Vilnius butų visais 
žvilgsniais lygi kitoms Lie
tuvos dalis...”
Ne iš gero šitaip kalba Ame

rikos lietuvių klerikalai. Lie
tuvos valdžia yra jų vienmin
čių kontroliuojama. Peikda
mi ją, jie peikia savo srovę. 
Bet nepeikti jie • negali, ka
dangi žmones mato, kas Lie
tuvoje darosi, ir piktinasi tuo. 
Katalikų visuomenė, mat, pa
tiria iš “bedievių” spaudos ir 
tokių dalykų, kuriuos klerika
lų vadai stengiasi paslėpti nuo 
jos.

Bet R. K. Federacijos Tary
ba tik dėl svieto akių statosi 
prieš lenkbernišką savo bro
lių politiką Lietuvoje. Tą po
litiką ji rems ir toliaus, kaip 
rėmė iki šiol. Tarybos rezo
liucijos pasiliks Federacijos 
archivuose, o pinigai, kuriuos 
klerikalai renka iš amerikie
čių, eis Lietuvos klerikalams.

viena iš 
priežasčių to 
buvo menkas 

paskolos vajaus 
1920 metais...”

išreiškia ir 
Vilniaus 

kun. Bu-

prį-

Lenkų-Lietuvių 
unija

[Iš “Lietuvos Ūkininko”]
Lenkai mėgsta Lietuvą sa

vintis, remdamies unija: todėl 
svarbu žinoti, kada ir kaip 
unija atsirado ir kokie buvo 
iš to vaisiai tolimesniam Lie
tuvos gyvenimui;

Unija atsirado 1485 metais. 
Tada Lietuva buvo didelė ne
priklausoma valstybė, kurią 
valdė kunigaikščiai. Vienas jų 
vadinosi didžiuoju ir jo klau
sė mažesni kunigaikščiai. Tuo 
metu, tai yra apie 1485 me
tus, tarp Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio Jogailos, Vytauto ir 
kitų mažesnių kunigaikščių 
kilo vaidai. Maįštininkai-kuni- 
gaikščiai kvietėsi pagalbon kry
žeivius, Lietuvos amžinus prie
šus. Taigi Jogailai teko kau
tis ne .tik su vidujiniais prie
šais, kunigaikščiais, bet ir su 
kryžeiviais. Jogailai buvo sun
ku išsilaikyti didžiųjų kuni
gaikščių soste, todėl jis pra
dėjo j ieškoti paspirties.

Tuo metu Lietuvos kaimy
nė Lenkija gyveno taip pat 
sunkias valandas, nes šaly ne
buvo karaliaus, sostą buvo pa
veldėjusi 14 metų Jadvyga, o

camouflaige’as 
ištiesų ėjo kova su 
užpuolikais. “Camou- 
pasidare tiktai tada, čia dar nuolatiniai kryžeivių

tuvoje daug dvarų ir paleng
vinimų nuo valstybinių mo
kesčių ir pareigų. 1485 metais 
padaryta unija tokiomis sąly
gomis: Jogaila veda Jadvygą, 
ima lenkų karūną, pats ir vi
są Lietuvą apkrikštijęs prijun
gia prie Lenkijos, nuo to lai
ko Lietuva nustoja gyvavus 
kaipo atskira valstybė.

I Tais laikais unija — papra
stas dalykas. Per jungtuves 
buvo sujungtos dvi valstybės, j 
nes valstybių plotai, skaitėsi 
valdovų nuosavybe, nelygi
nant kaip dabar ūkis. Tada bū
davo net tokių atsitikimų, kad 
vienas valdovas kurį laiką val
dydavo tris valstybes, f 
pav. Vladislovas pradžioje XVII 
šimtmečio valdė Lenkiją, Če
kiją ir Vengriją.

| Darydavo valstybės unijas, 
bet jos dažniausiai vėl iširda
vo. Taip beveik atsitiko ir su 
Lietuva. Nors Jogaila prižadė
jo Lietuvą amžinai sujungti 
su Lenkija ir Lietuvai neduo
ti atskiro kunigaikščio, bet 
gyvenimas kitaip padarė. Po 
unijos į Lietuvą atsibastė len- 

J<ų bajorų ir aukštų dvasinin
kų. Jie visi užėmė geresnes 
vietas, ir tuo supykdino Lie
tuvos bajorus. Vytautas, pasi
naudodamas bajorų nepaten
kinimu, sukilo prieš Jogaila. 
Vytautą kovoje parėmė ne tik 
bajorai, bet visi Lietuvos gy
ventojai. Vytautas privertė Jo
gailą nusileisti. Jogaila pasky
rė Vytautą Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu, o mirus Vytau
tui, Lietuvos bajorams galima 
busią rinktis sau kitą didįjį 
kunigaikštį. Tokiu budu Lie
tuva tapo vėl savarankiška val
stybe, nors aukščiausia Vald
žia priklausė Lenkų karaliui. 
Buvo laikai, kada Lietuvos di
dieji kunigaikščiai stengdavo
si visiškai nusikratyti lenkų 
globos. Taip Vytautas sumanė 
tapti Lietuvos karaliumi ir 
tuo budu atsiskirti nuo lenkų, | 
bet jam lenkai sutrukdė. Ap
skritai, kai tik lietuviai jaus-1 
davosi esą stipresni, tad tuo- i 
jau drąsiau kalbėdavosi su 
lenkais ir stengdavosi turėti 
nepriklausomą nuo lenkų glo
bos valstybę. Bet, deja, nuo 
unijos laikų Lietuva vis ėjo 
silpnyn. Tam buvo daug prie
žasčių.

Pagal unijos reikalavimą lie
tuviai apsikrikštijo ir katali
kai bajorai gavo ypatingų tei
sių, kurių negavo bajorai pra
voslavai. Katalikų bajorų pa
lengvinimai sukiršino bajorus 
pravoslavus; prie to dar prisi
dėjo pravoslavų persekioji
mas. Bajorų pravoslavų ir ap
skritai pravoslavų Lietuvoje 
buvo labai daug: visi Lietuvos 
nišai, gudai, ukrainiečiai, ku
rių buvo bent 10 kartų dau-| 
giau, kaip lietuvių; 
voslavai. Tikybiniai 
susipratimai, kurie 
nuo unijos, labai 
Lietuvos valstybę.

Nuo pabaigos XV šimtme
čio Lietuvos rytų kaimynė 
Maskvos kunigaikštija darėsi 
vis stipresnė ir Lietuvai pavo
jingesnė. Kadangi Lietuvoje 
gyveno didelis iškaičius pravo
slavų, kurie buvo persekioja
mi, tad jie ėmė prašyti Mask
vos užtarimo, o pasienio bajo
rai tiesiog pereidavo tarnauti 
Maskvos kunigaikščiui. Mask
vos kunigaikščiai, matydami 
Lietuvoje tikybinius vaidus ir 
bajorų rietenas, pravoslavų 
bajorų kviečiami, pradėjo už-t 
puldinėti Lietuvą. Lietuva at
sidūrė keblioje padėtyje: 
mie amžini vaidai, o šalia sti
praus kaimyno puolimai. Lie
tuvai nieko neliko, kaip tik 
glaustis prie Lenkijos ir iš ten

buvo pra- 
ir kiti ne

prasidėjo 
nusilpnino

ne

laukti išganymo/ Pradžioje Vis dėlto musų bajorija ištau- 
XVI šimtmečio Lietuvos smul
kioji bajorija labai linko prie 
Lenkijos, nors stambioji bajo
rija šalinosi nuo lenkų. Lenki-, 
jos smulkioji bajorija turėjo 
labai daug teisių^ todėl Lietu
vos smulkioji bajorija, netu
rėdama tiek teisių Lietuvoj e,; 
manė įgysianti jų susiliejus su 
lenkais. Tikybiniai vaidai, nuo
latinis iš Maskvos pavojus ir 
veržimasis musų smulkiosios, 
bajorijos įgyti lenkų smulkio
sios bajorijos teisių privertė 
Lietuvą galutinai susilieti su 
Lenkija, atsisakyti nuo sava
rankiško valstybinio gyvenimo. 
Tai atsitiko 1569 metais Liub
lino mieste.

Del unijos su lenkais mes 
ne tik nustojome savarankiš
kos valstybės, bet kultūros at
žvilgiu dar daugiau nukentė- 
jome. Prieš 600 metų ir dau
giau vakarų Europos valsty
bės vartojo lotynų kalbą, 
rytų Europos valstybės, kaip nešti. Aš kaipo Naujienų skal
autai: Serbai, Bulgarai, Rusai x 12-1----- ‘
vartojo slavų kalbą. Todėl vo
kiečiai, prancūzai, italai, len
kai ir kiti rašė knygas, doku
mentus, mokyklose kalbėjosi 
tik lotynų kalba, o rytų Eu
ropoje tas pat buvo daroma 
slavų kalba. Lietuviai lig tik 
Įsikūrė sau valstybę, tai tuo
jau susidūrė su rusais, ar tik
riau su gudais, dalį jų pri
jungdami prie Lietuvos. Ka
dangi rusai vartojo slavų kal
bą ir ta kalba turėjo raštų, tad 
lietuviai valstybes gyvenime, 
raštinėse pradėjo naudotis sla
vų kalba. Kada lietuviai apsi
krikštijo, tad greta slavų kal
bos atsirado iš Lenkijos loty
nų kalba. Pabaigoje XV šimt
mečio Europoje kilo tautinis 
susipratimas, visi ėmėsi savo
sios gimtosios kalbos; lenkai 
taip pat vietoje lotynų kalbos' 
pradėjo daugiau naudotis sa
vo kalba. Kadangi musų bajo-> 
rija stengėsi susilieti su len
kais, todėl griebėsi lenkų kal
bos, savo pamiršdami. Tais 
laikais šiek tiek prasilavinę, 
buvo bajorai ir kunigai. Ka
dangi jie stengėsi kalbėti len
kiškai, tad Lietuvoje nebuvo 
kam ištobulinti lietuvių Raibos. 
Tik. dabar, kada iš valstiečių 
tarpo kilo inteligentai, pradė
jo plėstis lietuvių kalba. Kitos 
tautos savo gimtąją kalbą iš
tobulino ir ta kalba pagami
no knygų ir įvairių naudingų 
raštų jau prieš keletą šimtą 
metų, o mes lietuviai, dėl bu
vusios unijos su lenkais, turi
me visa tai dabar daryti tik.

tėjo pamažu, nes XVI šimtme
čio pabaigoje dar gerokas 
skaičius bajorų kalbėjo lietu
viškai ir jiems kun. Daukša 
buvo išvertęs iš lenkų kalbos 
“Postila”, tai yra evangelijų 
su pamokslais rinkinį.

\ V. Vijoklis.

Skaitytoju Balsai
[Ui išreikštas štame įkyriojo 
nuomones Redakcija neateako.}

PILNAI PRITARIU.

o,

Perskaitęs Naujienų 53 num. 
straipsnį “Senuoju klausiniu”, 
pilnai sutinku su draugu Bob- 
laukio Juozu, jog tai butų la
bai naudinga kaip pačioms 
Naujienoms, taip ir laikraščio 
platintojams, jei jos turėtų vi
sur savo reporterių žinioms iš 
vietos lietuvių gyvenimo pra-

tytojas ir platintojas pirmei- 
vinių laikraščių žinau, kad 
sunkiau įsiūlyti žmonėms už
sisakyti laikraštį, kur mažai 
yra žinių iš lietuvių kolonijų. 
Todėl aŠ irgi norėčiau, kad 
Naujienos pasirūpintų turėti 
nuolatinių savo koresponden
tų vietose, kur šiek tiek dides
nis lietuvių skaičius gyvena.
— Dom. Simonowich, Agentas.

Redakcijos Atsakymai. 
„ ...... —

A. L. Bridžiui. — “Hymne” 
yra daug gražių žodžių, bet 
poezijos vistiek nėra. Ir eilės 
šlubos. Nesuvartosime.

A. K. Mašinauckui. — Už
sienio konsulų adresai Chica- 
goj toki: Anglijos — Consul- 
General of Great Britain, 807 
Pullman Building; Vokietijos 
konsulatas uždarytas, jos rei
kalus atlieka Šveicarijos kon
sulas, 911 Pcoples Gas Buildu 
ing; Lenkijos konsulatas, 1115 
N. Robey St. Amerikos konsu
lų Amerikoj nėra (konsulus 
valstybės laiko tik užsieniuo
se) ; išvažiavimo reikalais tam
sta turi kreiptis i State Depar
tamentą, Washingtone.

Ne Narei. Bereikalo tamsta 
Įtari tą rašytoją, kad ji ker
štus varinėjanti. Ji parašė sa
vo Įspūdį, ir dėl to ginčytis nė
ra ko. Apšvietietems ir ji tu
ri tik pagyrimo žodžių.

Kazimieras Gugis
a

ADVOKATAS

Namu Ofitas Miatto Ofitas

3323 S. Halshd St. 127 N. Oearborn St.
i 

Tel. B Aule va r d 1310 Tel. Central 4411

Uit i ■' ■ ii*
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• a Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,** 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą?
’l N

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni

Lietuviu Rateliuose
Skerdyklų darbininku protes

to demonstracija.
30,090 dalyvauja.

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta JI t Jie prašo 
dauginus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri* 
aiųstumem per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RIQHTER & CO. .
Borough of Brooklyn, New York City.

Kas Gal Užginčyti!
Kad apdraudimas (insurance) nėra geras daiktas?

Kas yra apdraudęs savo namą, savo visą judinamąjį turtą, savo 
automoblių ir t. L nuo ugnies, vėtros, perkūno, susikulimo, pavogi
mo ir kitų nelaimių, tas atmeta daug rupesties nuo savo galvos, nes 
lino, kad jeigu atsitiktų kokia nelaimė su apdraustais daiktais, jo 
pinigai neprapuola. Apdrauskite savo turtą musų ofise.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO, 
3301 So. Halsted SL, Chicago, III

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Panedėliais, Utartiinkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 3 vai. po pietų.

BALTIJOS AMERIKOS LINU
42 buoadway __________nev. York n.v

Tiesi kelione be persėdimo iš Ne* Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnus 

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

“POLON1A" KOVO 30 ( “ESTONIA” BAL. 27
“LITUANIA” BALANDŽIO 13 j “POLONIA” .......  GEG. 13

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie SU 
CHICAGO, ILL.

*

.... II;.H I. Wi'.raiĮ^
Tol. Mobtoo 2894

DR. W. F. KALISZ 
Siekimui Motėm Uto. Ir CUrmU* 

114* MILWA«KKB ATM CMICAMO.
V.

Sugryžęs Žmogus 
iš Lietuvos 

«•

duoda smulkmeniškus paaiškinimus 

apie kelionę į Lietuvą ir atsikvietimą 
9

savo giminių iš Lietuvos
v

Perkantiems
Laivakortes

Naujieny Pinigų 
Siuntimo Skyriuj

k
Parduoda laivakortes ant visų 

geriausių linijų, išduoda čekius pagal 

Įdienos kursą, kuriuos galima’išmai
nyti Lietuvoje be jokių nuostolių.

Išvažiuojantiems parūpina pas
ta portus ir suteikia visus kitus patąr- 
II • * ■ • / 4 ' \ ‘

navimus. * ll_ _ _ _ _ _ _ _ _

Kovo 13 d„ apie antrų va
landų po pietų skcrd’yklij dar
bininkai užtvenkė visas gutves 
To\yn of Lake kolonijos. De
monstracija prasidėjo dviejose 
dalyse miesto, viena dalis nuo 
33čios ir S. Morgan galvių, 
antra nuo Paulina ir 48 gt. 
Abidvi dalys susiliejo į vienų 
ant 47-tos gatvės ir inaršavo, 
griežiant benui, lig S. Westcrn 
Avė., kur minia pasuko į prė- 
res. Tarp marguojančių buvo 
visokių tautų i,r spalvų, mat
dabar, tame kritiškame padė
jime, visiems parupo jųjų li
kimas. Nors oras buvo šaltas 
ir drėgnas, vienok apie 30 tūk
stančių darbininkų dalyvavo. 
Vieta, kur laikomos protesto 
prakalbos, buvo šlapia, prisi
ėjo stovėti purvyne. Žmones 
vienok nepaisė, subrink) j pel
kę ir per porų valandų klnu- 
s& karštų protesto prakalbų.

Pirmas kalbėtojas buvo J. 
H. Smith, sekretorius-iždinin- 
kas Vietines Tarybos No. 9. 
Jis prabilo šiais žodžiais: “Bro
liai ir sesers, darbininkai! Mes 
čionai susirinkome, kad užpro
testavus priei sumažinimų al
gų ir prailginimų darbo va
landų. Šis yra vienas iš dau
gelio kitų susirinkimų, laiko
mų šiandiena skersai, išilgai 
krašto.”

Kalba centralinis sekr.-ižd. 
Dennis Lane, nurodydamas, 
koki skerdykhj darbininkai 
buvo patrijotai laike pasauli
nio karo, kuomet jie galėję 
gauti dolerį į valandų, o dir
bę už 50 centų. “Kodėl mes 
taip daug pasiaukavome, ko
dėl mes nereikalavome dole
rio valandai if unijos pripaži
nimo? Todėl, kad mes buvo
me patrijotai/ Todėl, kad mes 
penėjome musų brolius karei
vius namie ir užjūryje, kad 
jie galėtų iškovot laisvę, kad 
galėtų sugriaut militarizmų. 
Kada musų broli ų kareivių 
kraujas liejos upeliais per Fran 
cijos laukus, o musų darbi
ninkų prakaitas per nugaras, 
tuo pačiu laiku skerdykhj po
nai, pokeriai darė milijonus do
lerių gryno pelno.” Tolinus 
kalbėtojas tęsė: “Ar norite, 
kad jūsų algos butų sumažin
tos ir darbo valandos prail
gintos?” “No-o-o!!!” Suriko 
minia griaujančiu balsu. “Ar 
norite grįžti prie praeities ver
gijos sųlygų, ar kovosįte, kad 
išlaikius tų, kas atsiejo mums 
labai brangiai kol įgijome?” 
— “Kovosime! kovosime!!!” 
atsiliepė minios.

Tas aiškiai parodo, kad sker
dyklų darbininkai yra tvirtai 
nusistatę nepasiduoti mėsos 
karaliams.

“Streikas yra neišvengiamas 
mėsos industrijoje”, tęsę kal
bėtojas, “jeigu Jungtinių Val
stijų prezidentas neprivers pil
dyti sutartį. Mes turime sutar
ties ddklimentų su pųrašais 

penkhj didžiųjų pokerių pagal 
kurjij pokeriai tprj duot išrie
ti visus nesutikimus arbitrato- 
riui Alschuleriui dar vienus 
metus po pasirašymo taikas 
su Vokietija. Taika dar nepa
sirašyta, o jųu pokeriai sulau
žė tų sutartį. Kodėl jie sulau
žė sutartį savo parašais pa
tvirtinta? Kodėl nederedpės 
prie arbitrątoriaus Alschulerio, 
kad jisai spręsiu, ar galima 
sumažinti algas ir pailginti va
landas darbo tais pačiais ke
liais, kaip mes gavome padi
dinimų algų? Pokeriai labai 
gerai žino ir supranta, kad jie 
negalėtų rasti; visoje šalyje 
sveiko proto ariitratoriaus, ku
ris atimtų iš darbininkų, pas
kutinį kųsnį duobos ir palicp-» 
tų dirbti ilgas valandas, be pa- 
silsip. Todėl pekpriaį nepaiso 
sutarčių nei su Jungtinių Val- 
stijų valdžia, nei su organi
zuotais darbininkais. Jiems ru-

ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ MUSŲ BENDRINIAME 
PARDAVINĖJIMO KAMBARY _____ 

EggaLjii Parduosime Fonografus, Parjor Jf'".. g
; Setus, Divonus, Pečius. (Bitelilll|W stern FURNITURE storage CO. J I 

l 'jlB 2310 W. Rarrison št 
li'll ■ 11 11 Hl dešimta angStos 'ryiiea Victornh) (kalbamųjų mašinų) ai kuri,
|r /L / Mm reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui

t 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir "   i 2.2* * . ‘ . _ “ * >
Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame -•••**“ ■ “ - “ “ — 

štos rųšies gvarantūotą kalbamąją mažiną. Taipgi, mes turime 

karpetų. šio setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- 
______ _ _ _ _ » 

Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
| visas miesto di“ 
daleidžiame peržiūrėti a: r *■ 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų

Dl A, B, Biumaotli I

. ..... hieago, 111,
Mes turiiąe parduoti ūž neužmokėjimą rendos palaikymui dvi- 

_____ J.........................._ 7 “ J, “* Z “ ’j
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 

. w * j. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir

- - “ * * • — • * * w a A M,

duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.

,alis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
.rba užsimokėti aplaikęs siuntini.

Liberty Bondsai priimami.

hi CC!K ............
CASE AND MARTIN CO.

Kepėjai
Connecticut Pajų 

(Pieš)
Musų sanitarė keptuvė atdara pasižiūrėjimui.

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

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

1919 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas, ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi -susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

■ Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. .

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, HL

pi tiktai milijonai, o darbi
ninkai ir anų šeimynos gali 
badu mirti.”

Toliąus kalbėtojas parser- 
gūjo darbininkus mesitreikuoti 
kol negaus paliepimo iš cen
tro. Kada kalbėtojas sake, kad 
Jungtinių Valstijų' pr.ezidė^t&is 
priversiąs pokerius pildyti su
tartį, iš minios pasigirdo bal
sas:’ “Kas valdo šį kraštų?” 
Kalbėtojas atsake, kad prezi-
■' - ■■ -■ ■ "■■ ■ i i.........m.

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)’

Teodoras Kučinskas

Tirinčtojas ir sutvarkytojąs pasi
skundimų. Esu prisirengęs ištirti ir 
sutvarkyti, o jei reikalas ir tejsman 
eiti; pasiskundimai ir reikalavimai vi
sokios rųšies visose Suv. Valstijose.

Turiu expertą legališkiems dalyki} 
atlikimui, visose dalyse feųv. Vals

tijų.
Esu sąryšy su adv. Harold O. 

Mulks, Iloom 1117.

Harris Trust Bldg.,
111 West Monroe St., Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

nimnmvm
T.’PullmM MM 
AKUŠERIU 
1. SHUSHO

Tūta patyriną 
motorą ligow; ra* 
peitingai prlHt* 
Ha lis[onąi Ir kadi- 
fcį laika llgM,
10929 8. State Ste, 

CMcaaa, HL
* > tri ir* * ko m ww įeja m m ■ ■ ri

,^Tiihui ik» 11 • > ■T'i" "i" r" 1

Dr. C.Z. Veželis
Lletavia Deatbtea

4T12 So. Aahlaad Ava. 
arti 47-tea gatvla 

4. '

Talafonas: Dravar 7MI

..... ------------------------ ------------- ;

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

«—Deatistaa—
1$$1 8. Halsted St., CMcago, HL 

Valandos:—*
9—12 A. M. 1—5, 7—8 J*. II. 5

DR. JOHN N. THORTE 
Gydytojas ir <Chirargas 

^637 W. 51 st. kamp. Marshfield av. 
IFalandosi iki 9 ryte, nuo 8 Iki 

4 ir nuo 7 iki 9 Tąkara* 
Tat Prespoct 1X57

Akušerka M. Katauska 
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus me- 
terims ir merginoms. Antraiasi 
8333 So. Halsted St, Chicago^ Dh 

Phoae: Boulevard 4121.
i ■ ■■■■ ■ - <

r"................. ................... \
Telefonas Pullman 858

DR. P. P. ZALLYS 
Lietavys Dentbtas 

10891 S. Michigan A v, Roseland
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną, 

i Nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
..... ......... ............

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overko- 

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

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

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

S. Gordon
1415 S. Halsted St

PADeKAVONe
Šiuomi nužemintai dėka- 

voju Dr. Dicksonui už išgy
dymų, kuria liga sirgau per 
daugelį metų.

Kartu patariu visiems lie- 
tuyiąiiis, kurie sergą .bile li
ga,’ kreiptis prie Br. Dick- 
sono po numeriu 1645 West 
47-ta gatvė, tapė Mąrsh- 
field ir Paulina gatvių.

J. Markevičius

DR. CHARLES SEGAL ’ 
Praktikuoja 15 natai

«7M Sa JUMmJAt*. I Mm 
Ckkago, Blteete

Specialistas džiovu 
Moterišką, Vyrilką fa

Vaiką Ligą.
OPISO VALANDO8I

Nuo 10 iki 12 v. ryta, nue 1 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Ud 8iU 
yal. vakaro. Nudiltomis nuo 
19 vai. ryto Ud 1 vai. po pisfc

Telefonas Draxel 2881

po piet, 
Tetephone Yardb 687 
■MMUIIMMMlIlin I III

Canal 257
Naktinis TeL Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR ICMIRHBGAS 

Valandos: 10 Ud 12 ryte; 1 Ud I pi 
piat 6 iki 9 vakaro 

MadiUomis nuo 9 Ud 12 ryteb 
, 1821 S. Halsted BU
Kampas 18 ir Halsted SL 

■■■

Rea. 1189 Indapandence Blvd. Chicagi 
Telephona Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH
ftUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgą 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagfe 
Telephone Prwer 9693 

Valandos: 10—11 rj ..j: 2—3 po piet 
7—8 vak. Ncdčlioms 10—12 dieną-

p——^wwi
Tel. Canal 6222

DR. C. & CHERRT8
LIĘTUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22ad & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.

—...... y""-1" " l .M.iiiin.ito 11
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CHICAGOS
riai taipjau savo uždavinius, Dooley yra vedus, bet ji sakoj ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ŽINIOS
(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

dentas W. G. Hardingas. Vėl 
pasigirdo balsas, kad ne Har
dingas, bet pekeriai. Minios 
nusijuokė. Biznio agentas Ro- 
kosz savo kalboje pažymėjo, 
kad kaip darbininkai nuvertę 
carus, kaizerius nuo sostų ir 
sutriuškinę Vokiečių militariz- 
mą, taip ir dabar, sako, su
triuškinsime tų penkių mėsos 
kaizerių galybę. Ragino visus 
rašytis prie unijos, kurie dar 
nepriguli. Sako: “Nenorime 
jūsų pinigų, tiktai norime jū
sų. Jūsų ypatų, kad būtumėt 
cilese su mumis. Dabar tam 
tikslui yra sumažintas įstoji
mo mokesnis lig 3 dolerių, 
todėl pasinaudokite šita pro
ga, nes sumažinimas tęsis tik
tai per šį mėnesį.

Kalbėtojų buvo daug. Ka
dangi minia buvo laimi dade-

no kalbėtojo, tai buvo kalba
ma nuo dviejų vežimų. Abel- 
nas darbininkų ūpas buvo — 
kojoti lig paskutiniųjų, kad 
išlaikius tą, ką jau pasisekė 
iškovoti.

Dar turiu pažymėti, kad 
darbininkai pasitiki , savo va
dais ir linksmi skirstės namo, 
tarp savęs šnekučuodami. Tai 
buvo viena iš didžiausių de
monstracijų, kokią kada sker
dyklų darbininkai yra turėję.

— Darbininkas.

TOWN OF LAKE.
Iš Teatr. Kliubo “Lietuva” 
darbuotės. — Parama Dė

dei šernui.
Nors jau dvi savaitės pra

ėjo, bet dar niekas nepraneš 
še [o kas turėjo pranešt? Ko
dėl Tamsta pats tuo nepąąįrų- 
pinai? — Red.] apie Teatra
liško Kliubo “Lietuva” vaka
rą, kuris įvyko vasario 27 d. 
C. S. P. S. salėj. Buvo vaidi
nama “Graži Mageliona”. 
Nors ir buvo šiokių tokių tru
kumų, bet aplamai vaidini
mas pavyko neblogiausiai. 
YfNič pasižymėjo gerai J. J. 
Zolpis Petro rolėje. Kiti akto-

atliko sąžiningai.
— Kovo' 11 d. tas patsai 

k'liubas laike savo susirink i- 
I mą. Iš komisijos raportų pa-
I aiškėjo, kad kliubas ruošia sta-
II tyt balandžio 10 d. C. S. P. S. 

salėj (48ta ir Honore gvė) di
delę. ir labais juokingą kome
diją “Revizorių”. Be to Kliu-

I bas, norėdamas parodyti visuo- 
‘ menei, kad jis veikia ne tik- 
1 tai tam, kad duodamais vaka

rais sali pelno pasidaryti, bet 
ir tain kad lietuvių visuome
nei malonumo suteikti, neuž
ilgo žada duoti Davis Sųuare 
l>arko salėj gražų spektaklį vi
sai dykai. Apie dieną bus pra
nešta vėliau.

Toliaus J. J. Palekas įteikė 
kliubui paliudymą nuo Lietu
vai Gelbėti Draugijos, kuriai 
jis buvo aukojęs $32.10. Pa
skui buvo perskaitytas laiškas, 
kurį <1. N. Klimašauskas gavo 
nuo Šerno Draugų Būrelio. 
Kaikurie iš draugų paaiškino 
apie 
mą 
Just, 
kad 
$10.00; kiti tą į>atį paaiškino, 
kad turime šelpti savo taip 
brangų ir užsitarnavusį dar
buotoji; Klimašauskas patarė, 
kad butų 
o taipgi 
kad kiek 
priimta.

Paaukota $10 iš kasos 
riai aukojo: po $2: J. Čiauš
kia; po $1: F. Stasiulis, J. Vi
limas, A. Lukaseviče, T. Vai- 
Čis, V. Andreikus, F. Vaišvi
la; J. Vaišvila $1.50; po 75c: 
J. J. Palekas ir P. Kalvaitis; 
po 50 c: N. Klimašauskas, Z. 
Bridikaitė; po 25c: F. Mažu- 
taite ir N. N. (ne kliubietis) 
Juozapas Bemiunas $1.00. Iš 
viso surinkta Dėdei Šernui au
kų $23.50. Tai ištikro gražus 
pavyzdys kitoms didelėms 
draugijoms. Reikia pažymėti, 
kad kliubas visados remia vi
sus visuomenei naudingus dar
bus ir užtai turi visuomenės 
užuojautos. , f

— Nik. Klimašauskas.

Dėdės šerno pasidarbavi- 
lietuvių visuomenei ir 
Čiliauskas davė įnešimą, 

butų paaukota iš kasos

paaukota iš 
ir nariai nuo 
sudėtų. Tatai

kasos. 
savęs 
buvo

ir na-

Du suimti 19 wardo žmog
žudžiai.

Samuelis Amatuna ir Fran
kas Compino, abudu 19 war- 
do biznieriai, tapo suareštuoti 
utarninko naktį kaipo užmušė
jai Paulo A. Labriolo devynio
liktam vviarde.

Detektyvų seržentas Patrick 
Alcock požeminiais keliais su
žinojęs, jog pastarieji1 du yra 
tikri Labriolo nužudytojai. Ta
sai detektyvas esą žinąs
vardes ir kitų trijų dalyvavusių 
toje žmogžudystėje.

Dabar esą jau pradeda nu
siraminti tasai Mais apgyven
tas wardas. Bet aid. Pawers 
žada žiūrėti, kad jį apvalius 
laikui bėgant.

pa-
MARIJONA NEZELSKIEN®
Mirė Kovo 15, 1921/2 valandą 

iš ryto; sulaukus 66 metų am
žiaus. Paėjo iš Telšių apskr., 
Plungės miestelio; išgyveno 
Amerikoje 16 metų. Laidotuvės 
bus iš namų 10932 Edbrook av., 
Kovo 17, 8 vai. iš ryto į Visų 
šventų bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Palieka nu
liūdime vyras, sūnūs Juozapas 
ir dukterįs Kazimiera Mikutie- 
ir Stanislova • Daugientienė. 
Kviečiame visus pažįstamus ir 
gimines dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdęs vyras
Stanislovas Nezelskis.

Automobiliu užmuštas.
George H. Ohrislie, 510 S. 

Ashland avė. u/tarninko naktį 
tapo užmuštas ir keletas kitų 
sužeista, kada automobilius 
(Taxi Caib) atsimušė į telefono 
stulpų, kad nesusidurua su ve
žimu. Sakoma, jog arutomobį- 
lius nuo tos nelaimės negalė
jęs išsisaugoti.

Pavogė $4,025.
Du vagys, apsiginklavę 

tomatiškais revolveriais 
laužė panedėlio vakarą į Jose- 
pho Saddocko namus, prie 712 
Buena avė. ir primušę jo žmo
ną ir jos seserį pabėgo 
$3,975 vertės brangakmenų 
$50 pinigais.

au-
įsi-

SU
ir

kad jos vyras nieko nežinojęs I «A J?. . * PAJIEŠKAU savo brolioapie jos užsiėmimą. liaus Viktoravičiaus. Mielas
. meldžiu atsišaukti. Arba jį

_ , , w. . malonėkit pranešti, nes turiu
Traukinys suvažinėjo vaiką, reikalą ir žinių iš Lietuvos

JohnAs ('u1*1 motu Stanislovas Valveikis’»onnas carpeniens, metų 820 w 85 place Chicago> I1L 
vaikas, žaidė kauliukais ant .................................. ...—...——
stoties platformos ir vydama- PAJIEšKAU savo mylimos drau- 
sis savo kauliuką pateko po £ų miestelio. Meldžiu atsišaukti šiuo 
traukiniu. Nors moterys ir vy- antrašu:
rai ėmė šaukti inžinieriui,, bet Po"‘“ra v^tkeriJknS, 
pastarasis nesuspėjo traukinį 118 N. E. 15-th St. 
sustabdyti. Mason City, Iowa.

St. Luko llgonbučio slaugytoja 
apvogė ligonį.

St. Luko ligęnbučio slaugy
toja pavogė nuo savo ligonės 
apie $15,000 brangakmenų ir 
pinigų ir ligonę palaike už bep
rotę. Detektyvai slaptai j ieško 
tos slaugytojos, bet niekur ne
gali surasti. Tai paneilėlio nak
tį jie pasakė, kad tur būt ji 
bus sau galą pasidarius.

Kada ligonliučio lužveizda iš
girdo alasą vienam kambary
je ir ten nubėgęs rado besii- 
man slaugytoją su ligone, tąi 
slaugytoja pasakė, kad ta ligo-. 
nė esanti nepilno proto. Tokia 
ji ir buvo palaikyta, bet paskui | 
toji slaugytoja dingo, ir 
taras pagalios pripažino, 
kalbama ligonė yra pilno 
to.

dak- 
kad 
pro-

sto-
Gry-
Ful-

Plėšikai sugauti.
Keturi vagys panedėly 

jo į teismą už užpuolimą 
gienco smuklės, prie 1735 
lerton avė. šioje smuklėje tą
syk buvo keičiami čekiai ir pi
nigų joje radosi $20,000. Bet 
plėšikai pabėgo tik su $73.00, 
apkratę tris žmones, nes smuk
lininko mergaitė rėk<hima iš
bėgo ant gatvės ir tokiu budu 
ji išgelbėjo pinigus; tai]) pat 
ji įsitėmijo vagių autoinobi- 
iaus numerį, palei kurį bandi
tai ir tapo susekti.

Sugr|žo atmintis.
Estelle FoetLschienė, kuri 

praeito vasario 10 d. buvo ne
tekus savo atminties, panedėly 
atgavo visą savo atmintį ir da
bar, sako, jinai esanti' jau vi
sai normališka ir viską atme
na, išskyrus tą mėnesį, per 
kurį ji buvo nustojus atmintį.

Chicagos nuomininkai 
Springfialde.

Daugiau negu 300 Chicagos 
darbuotojų už numažinimą 
nuomų šiandie iškeliavo į 
Springfieklą, kad padarius į 
legislaturą savo įtakos ir ipri> 
rodžius bereikalingai angštas 
nuomas, kuomet tame klausi
me byla bus svarstoma legis- 
laturos Springfielde.

Senė bandė nusižudyti
Apie 75 metų senė vakar 

norėjo nusižudyti įšokdama į 
Douglas parko tvenkinį, bet 
sušlapus vėl išrėpliojo laukan. 
Policijos paimta ji atsisakė pa
sakyti savo pavardę ir adresą. 
Ji tapo nugaebnta į psychopa- 
tišką ligonbutį ištyrimui pro
tinės sveikatos.
Apdraudos agentas primuštas.

Gabrie- 
brolau, 
žinanti, 
svarbų

REIKIA DARBININKŲ
~ VYRŲ7

REIKIA vyro veiterio. Turi 
būti patyręs.

W. JUCIUS,
3305 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
NETIRŠTA PROGA.

ELZBIETA VERšILYTfi- 
GOGELIENfi

Mirė kovo 18, 1921., 4 vai. po 
piet. Turėjo 21 m. amžiaus. Su 
vyru išgyveno tik 5^ mėn. Pa
ėjo iš Lietuvos, Panevėžio apskr. 
Kupiškio parapijos, Migonių kai
mo. Amerikoje liko brolis Pra
nas ir sesuo Anielė Kazlauskie
nė.

Laidovutės bus iš namų 3401 
So. Halsted St, Seredoj, 16 Ko
vo, 9 vai. ryto, į šv. Jurgio baž
nyčią, o iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Gimines, draugus ir pa
žįstamus, kviečiame dalyvauti lai 
dotuvėse.

Lieka nuliūdę
vyras Kazimieras Gogelis, 

Brolis ir Sesuo.

Vagys šypsosi teisme.
Vagių “karalienė“ Marie 

Dooley ir jos keturi sėbrai juo
kės teisman atvesti praeitą pa- 
nedėlį. Yra sakoma, kad jie 
Chicagoje apvogę net trisde
šimts krautuvių. Moteris apsi
kabino apie ORie Beemano 
kaklą ir pabučiavo JJ, kada jie 
susitiko teismabutyje. Jinai pa
sakė, kad ji gydžiusi OMie Bee
ina ną, kada tasai buvo peršau
tas beplėšiant Great Atlantic ir 
Pacific Tea krautuvę. Marie

Pranešimai •
IR VfiL NAUJIENA.

Dramos Kursų trečias vaka
ras nedėlioj kovo 20 d. 1921 
(Verbų nedėlioj.) HuII House 
Polk ir Halsted st. Pradžia 7:30 
v. v. Vakaras žadu būti dar in- 
domesnis negu du buvusieji. Jų 
Direktorė U nė BabickaitS sceno
je stato tris venaveiksmius vei
kalus iš kurių du pirmą' kartą 
Amerikos lietuviuose 1) Kerėji
mo Garsai idilija su muzika 2) 
Alkanas Jonukas, labai linksma 
komedija 3) Likimo bausmė — 
drama. Visus maloniai kvieča 
skaitlingai atsilankyti.

Kursų Administracija.

Bridgeportag. — Koncertai bus pšt- 
nyčioj, subatoj ir nedšlioi, kovo 18, 
19 ir 20, Raymondo Čapelšj, 816 W. 
31ma gatvė. Pradžia 7:80 v. vtak. 
Visus tris vakarus dainuos geri dai
nininkai; bus solo, duetų, kvartetų 
etc. Kviečiame lietuvių visuomenę 
?ausiai atsilankyti ir pasigėrėti gra

fais koncertais. — Komitetas.

Bridgeport. — M. X. Mockaus pra
kalbos su paveikslais apie dangų, pek
lą etc. bus ketverge, kovo 17, 7:30 
vai. vak. Kviečiame gausiai susirink
ti. — L. L. F. 1-m* Kp.

PAJIEŠKAU draugo Petro Tamo
šaičio. Pirm apsivedimo Lietuvoj tar
navo pas kunigą Virčinską Skaudvi
lėj, o apsivedęs atvažiavo Amerikon 
1903 m. ir gyveno East St. Louis, III. 
1908 išvažiavo nežinia kur. Dabar 
labai norėčia sužinot, ar jis gyvas, ar 
ne. Turiu labai svarbų reikalą iš Lie
tuvos, tad geisčia, kad atsišauktų, ar
ba žinanti jį malonės pranešti šiuo 
antrašu, už ka bustu dėkingas.

ANTANAS JURGILAS
824 W. 21st St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU senelio Kazimiero 
Zansičio, Švėkšnos par., Pakalniškių 
kaimo. Pirmiau gyveno Paterson, N. 
J. Malonės atsišaukti, arba kas žinote, 
malonėsite pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga.

ANNA KLUMBAITfi, 
202 E. Cohokia St., Centralia, III.

Parsiduoda puikiai jrengta 
keptuvė, aptarnaujanti didelę 
miesto dalj — Joliet, III. Biznio 
yra $200 j dieną. Pardavimo 
priežastis — savininkas pereina 
į kitą biznj. Keptuvė randasi 
401 Meeker avė. Joliet, III. No
rėdami pirkti, kreipkitės pas 
Pioneer Fire Insurance Co. pre
zidentą

A. Algminavičių,
29 So. La Šalie St. 3 augštas 
PARDAVIMUI vaistinė lietuvių ap- 

g-yventoj apielinkej. Daroma labai pe
ras biznis receptų pildyme. Kaina 
$7,000; pusę cash likusią sumą leng
vais išmokėjimais. Atsišaukite į Nau- 
jenas po No. 228

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS 

VICTROLA
Stebuklinga proga porai užvedan

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

2810 W. Harrison St

NAMAI-ŽEMĖ

NAMALžEMfi
PARDAVIMUI namas mūrinis, 6 

pagyvenimų, ramios neša j mėnesį $90 
taipgi parduodu limoziną ir garadžių. 
Parduosiu po vieną arba viską sykhi. 
Priežastis pardavimo važiuoju Lietu
von. Savininkas

Ant. Montrimas
2904 Wallace St.

DIDELIS BARGENAS.

Pardavimui 5 akerių far- 
ma arti Chicagos; visa gera 
žemė, tinkanti daržovių au
ginimui. 3 blokai nuo gele
žinkelio stoties.

40 akerių visa dirbama 
žemė; 25 mylios iš vidur- 
miesčio, Va bloko nuo stoties. 
Geriausia apielinkė. Nepra
eisite šios progos. Ateikit, 
arba rašykit.

P. BAUBLY,
1404 W. 18-th St., 

Chicago, III.

PAJIEšKAU Jono Zapkaus, pirmiau 
gyveno Chicagoje, and Winchester St. 
Turiu svarbų reikalą. Malonės tuojau 
atsiliepti *

STANISLAVA MASIDAUSKIENfi 
3882 Elm St., Indiana Harbor, Ind.

APVOGĖ.
Utaminke, apie 2 vai. po pietų išvo

gė daug visokių daiktų ir drabužių. 
8 dresse, 2 odiniu kotu, vienas ilgoms 
vilnoms padelkos. Kas patėmytų pana
šias drapanas, malonėsite pranešti, 
nes nuostolių yra apie $100.

STELLA ŠALKAUSKAITC, 
851 W. 16th St.

Tel.: Canal 6877.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
cartu arklys ir vežimas. Biznis išdirb- 
;a per 11 metų; neša gerą pelną. Lie

tuvių ir kitų tautų tirštai apgyventa. 
Priežastis pardavimo, patirsite ant 
vietos. Atsišaukite į trumpą laiką. 
Savininką galima matyti po pietų iki 
S vixlcH.ro*

1801 So. Peoria St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni
joj. Biznis gerai eina. Pardavimo prie 
žastis, savininkas kitos tautos — nelie 
tuvis.

1942 Canalport Avė.
Tel. Canal 654

PARDAVIMUI kampas 35-th PI. 
ir Aubum avė., 6 flatų 4 ir 5 kamba
rių su maudyne, gasas toiletai ir ce
mentuotas skiepas, geram padėjime. 
Rendų buvo per pastaruosius 5 metus 
$180 į mėnesį ir galima dar pakelti. 
Parduosiu ant išmokėjimų įmokant 
$5,000 ar daugiau; balansas ant mort- 
gečiaus. Atsišaukite pas mus ar kreip 
kitės į Universal State Bank. Kaina 
$14,000.00. »

Koch and Co. 2603 So. Halsted st 
Tel Yards 1148

JIEŠKO PARTNERIŲ

i 'I"* . t'
REIKIA pusininko į instaigą rakan 

dų išdirbimo. Turį būt pirmos klesos 
susipažinęs su mašinomis arba geras 
biznierius. Gera proga, ^eram vyrui 
padvigubinti savo pinigus. Turi turėt, 
bent keletą tūkstančių dolerių. Jei es i 
interesuotu, gausit informacijas su ge
riausiu užtikrinimu. Atsišaukite tik 
laišku į Naujienų ofisą po No. 229.

---------------- -----------------------REIKIA partnerio saliuno biz
niui. Arba jei norės, parduosiu.

3600 S. Emerald Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA frųątinis ir mie

gamasis kambaris/verdama kartu su 
savininkais. Rendą gali atidirbti arba 
užsimokėti.

Atsišaukite:
2290 Milvvaukee Avė.

JIEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo į bučernę. 

Kalbu daugeliu kalbų. Praneški
te.

3758 So. Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ
.. 2 ■(-'«!■ "JI. . .JSS

MOTERŲ
REIKIA merginęs ar moters 

stubos darbui ir prižiūrėti kūdi
kius.

1669 Blue Island Avė.
Tel. Canal 4914.

REIKIA patyrusių merginų 
ir moterų prie skirstymo naujų 
vilnonių atkarpų, Atsišaukite.

B. COHEN & SONS
' 1100 W. 22nd St.

r.. . 1 ' ....
REIKA patyrusios moters par 

davojimui moteriškų ir jaunuo
lių drabužių.

HOFFMAN, 
1251 So. Halsted St.

REIKLA DARBININKŲ
VYRŲ
REIKIA.

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

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

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

REIKIA gero agento ir pardavėjo. 
Nuolatinis darbas. Geros įeigos, ge
ram vyrui. Atsišaukite 9:00 iš ryto ir 
1 vai. po pietų

Room 406, 
208 N. Wells St.

REIKIA unijiato janitoriaus Gar- 
field Parko 6 flatų gara šildomui na
mui. Labai grąžus 3 pagyvenimui 
kambariai skiepo.

SETTLE BROS, 
1804' So. Jefferson St.

PARDAVIMUI — 554 W 48-rd St. 
didelė krautuvė su keturiais kamba
riais užpakalyje. Dabar tušti. Išrenda 
vosime už $80.00 11 kambarių flatas 
viršuj išsirenduoja už $22. Parduosiu 
už $2,750.00 Lengvi išmokėjimai.

JOS W. HOUGH and SON 
4166 So. Halsted st.
Virš Stock Yards Savings Banko

PARDAVIMUI kraustymo rakandų 
ir anglių vežimo biznis. Didelis kraus
tymui vežimas, anglims vežimas ir 
expressas, trys arkliai. Privilegijos 
renduot barnę ir flatą. Atsišaukite.

2134 W. 24th St.

PARDAVIMUI beveik naujas kūdi
kiu vežimėlis (buggy); vygė (lopšys) 
ant springsos ir vaikščiojimui (wal- 
king chair) kedukė. Viskas kaip nau
jas. Parduosiu pigiai, i

8215 So. Union Avė.

PADAVIMUI dvi geros cottage: 506 
W. 42nd st. 6 kambarių. $2,200. 510 
W. 42nd St. 7 kambarių $2,000. Vanos 
gasas, duosime ant išmokėsčio.

Jos W. Hough and Son, 
4166 So. Halsted St. Virš Stock Yards

Savings Banko

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa- 
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri- 
mingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600 
metams, didelis lotas 80x125 pėdų, 
gražioj vietoj ant South Side. Šian
dien tokio namo nepabudavotumėt nė 
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda 
tik už $18,000, pusę reikia įmokėti 
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Atsišaukite pas

J Zacker, 3801 So. Halsted St.
BEMOKANT kitam rendos, gali tu- 

rėti savo namą su mažai pinigų. Jn- 
mokėti 10-tą nuošimtį už lotą. Mes 
pastatysime tau namą. Jei nori turėti 
savo namą, ateik pasikalbėti su mu
mis. Nuvažiuosime apsirinksi vietą, o 
mes pastatysime namą. Tau nelėšuos 
nė cento pasikalbėjimas su mumis ar
ba telefonuok Franklin 2446 arba krei 
pkis ypatiškai.

111 W. Washington st. Room 246 
Klausk lietuvio pardavėjo. Savaitdie- 
nyj nuo 1 iki 5 po pietų. So. Hamlin 
ir W 68-rd Sts. Tel. Prospect 7354

PARDAVIMUI labai pigiai iš prie
žasties savininko senatvės ir ligos— 
6 pagyvenimų naujas, 3 metų kampi
nis mūrinis namas po 5 ir 4 kamba
rius, garu apšildomi, visi trimingai 
kietmedžia ir vėliausios mados visokį 
įtaisymai. Automatiškos lovos sieno
se įbudavotos. Dabar kainuotų tokį na 
mą $88,0000.00. Renda neša $3,500.- 
00 į metus. Turi būt parduota šią sa
vaitę tik už $23,500.00 su mažu įmo- 
kėjimu, o likusius, rendos pabaigs mo
kėti. Klauskit J. Zacker, 
LIBERTY LAND & INVESTMENT

COMPANY, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI $2,000.00 pigiau nei 
kad tikrai yra vertas naujas mūrinis 
namas, 2 pagyvenimų po 6 kamba
rius, garu apšildomas, visi įtaisymai 
vėliausios mados arti Halsted ir 60-os 
gatvių. Turi būt parduota šią savai
tę tik už $7,800.00. Klauskit J. Zac
ker 
LIBERTY LAND & INVESTMENT

COMPANY
3301 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI $3,000.00 pigiau, ne

gu galima pabudavoti šiandien —2 
pagyvenimų naujas mūrinis namas 5 
ir 6 kambarių šiltu vandeniu šildoma 
ir garadžius, lotas 30x125. Visas kiet
medžio trimingas ir vėliausios mados 
įtasymai. Pardavimo priežastis, savi
ninko nesveikata priverčia apleisti 
Chicago. Namas randasi apielinkej 
lietuvių klioštoriaus, 68-os ir Western 
avė. Atsišaukite grotai pas J. Zac
ker

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI FARMA
60 akerių geros žemės; labai geri 

budinkai; 4 arkliai, 8 karvės; 70 viš
tų ir visos mašinos. 28 mylios nuo 
Chicago. Reikia įmokėti $10,000.00.

PARDAVIMUI barberiška kė
dė, murmuro viršus counters ir 
stalčiai. Malevotojo įrankia, ko
pėčios, virvės ir t.t.

2134 W. 24th St.

PARSIDUODA bučeme ir grosernė 
pirmos klesos. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parsiduos pigiai, nes sa 
vininkas nori greitu laiku važiuoti 
Lietuvon. Klauskite.

P. Smith 4624 So. Wood st.

FARMOS! FARMOS!
Norinti pirkti gerą farmų ir apsi

gyventi tarpe lietuvių. Reikalaukite 
farmų kataliogo Didžiosįos lietuvių 
Ūkininkų Kolonijos, čia yra apsipir- 
kę su virš 400 lietuvių farmas. Todėl, 
kad čia yra geriausia žemė.

Atvažiavęs į Fountain, telefonuok. 
Aš greita prįbusiu su automobiliu ir 
aprodysiu daug farmų, iš ko galėsi 
pasirinkti sau patinkamą vietukę.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich

Mainysiu ant namo.
JOSEPH VOLANDUS, 

2829 W. 39th St., * Chicago. 
Tel.: Lafayette 4167.

MOKYKLOS

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI 2 arkliai, pakinkai, 

ir vežimas su visais įrengimais. Par
duosiu atskirai ar viską sykiu.

ST. ŠLIAŽAS, 
1836 S. Halsted St.

Tel. Canal 5821.
1 ■ ■ -------

PARDAVIMUI saliunas. Ge
roj vietoj. Pigiai.

4544 S. California Avė.

PARDAVIMUI saliunas grei
tu laiku; lietuviais ir lenkais ap
gyventa vieta. Parduosiu pigiai. 
Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos .

3457 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė lietu
vių apgyvento] vietoj. Atsišauki
te.

2724 W. 18th St.

PIGI UKfi.
40 akerių ūkė netoli nuo miesto, U 

mylios nuo mokyklų; 3 arkliai, 2 kar 
vės, 2 paršai ir 70 vijtų. Visi ūkei rei
kalingi įrankiai ir mašinos. Viskas 
parsiduoda už $4,000. Tai yra pigiai 
Rašykite Joseph Beribo,

Scottville, Mich.
■ < - ■ ■

PARDAVIMUI namas, iš priekio 
krautuvė, užpakaly 3 dideli kambariai 
gyvenimui. Gasas, elektros šviesa, 
vanos, telefonas, garadžius 2 automo
biliams. Turi būt parduota šią savai
tę — bargenas. Namas randasi 71-os 
ir Westem avė. Kaina $2,600.00.

2448 W. 71st St.
Tel.: Stewart 461

PARDAVIMUI bizniavęs medinis 
namas Cicero, III., arti lietuviškos 
bažnyčios, 7 metų senas, rendos ne
šantis $80.00 į mėnesį. Parduosiu už 
geriausį pasiūlymą. Savininkas iš
važiuoja į rytines valstijas. Kreipki
tės:

2827 W. 40 St., ant pirmų lubų.
TIK 5 DIENOS LIKO

Musų sistema Ir mokymo budu Jv 
trumpu laiku iimoksite vibo amato.

Mes turime didiiausius i Ir 
aius kirpimo, designing ir dūrime 
skyrius, kur kiekvienai gauna f*r<* 
praktikos basimokindamaa.

Visuose siuvimo skyriuose maUnos
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, paritiu- 
rėti ir parikalbšti dėl sąlyn.

Pateras daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus Ir didžio ii bet kurtee
madą knygos.

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

Kampas Laka SU ant 4-tą lubų.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
enkų tirštai apgyventoj, labai gražioj 

vietoj. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas Cicero j. 
Didelėje Lietuvių kolonijoj. Atsišauki
te į Naujienų ofisą, pažymint No. 
281.

PARDAVIMUI kostumeriško kriau- 
čiaus krautuvė, lietuvių, rusų ir lenkų 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
jer penkis metus; dirba 5 darbinin- 
cai visada. Biznio įtaisymai pirmos 
tiesos; kaina nemažesnė 5 tūkstan

čiai. Pardavimo priežastį ir visą sto
vi pranešiu laišku.

S J. SPAITIS
784 Oakland Avė., Detroit, Mich.

$500 cash

Pastatyk tamistą į nuosavų 
namą piet-vakarinSj miesto da- 
lyj. Jei nori sutaūpint $2,000 
ant naujo namo, atsišaukite ar
ba rašykite šiandien. Atdara iki 
8:30 vakaro.
LAKE-SHORE REALTY CO. 

202 State St.
Room 918.

Matykite C. Szydlowskį, ma- 
nagerį.

> VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

•m S. Halsted, 14V7 W. Madtoon, 
IBM N. W«Rs St.

187 Mokyklos Jrast. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattorns Kirpi

mo, Designing bbmlui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, DlpfanaL 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalauklt knygINs.

Tai. Seeley 1648.
SARA PATEK, pinaininkK

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: anglllkos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystla, ste
nografijos, typewriting, plrklvbos tei
sių, Suvienytą Valstiją Istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, politi- 
kinis ekonomijos plllstysUm daflia- 
rašystls Ir tt

Mokinimo valandos i nuo 9 ryto Dd 
4 valandai po plotą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
1106 SO. HAL8TED ST. CHICAGO.

PARDAVIMUI krautuvė su visu ta- 
voru, stuba, kūtė ir 8 akeriai žemės. 
Geroj lietuvių apgyventoj vietoj. Pla- 
;esnių informacijų rašykit

JOHN LIMMINGHATE 
Millerton, Mich.

3 FLATŲ NAMAS $7,500.
Puikiausia vakarinėj dalyj miesto 

namas: 1 fl. 5 kam., 2 po 6 kam. Ren
dos 900.00 į metą; $8,000 cash.

C. M. WEBER, 
2248 W. 22nd St.

PADAVIMUI modemiškas, 2 flatų 
mūrinis nams — 6 kambariai kiek
vienam flatan; garo šiluma, elektros 
šviesa, *vanos. Du dideli lotai. Augš- 
tas akmeninis skiepas, prie Wallace 
St., arti 83-os gtvs. Tik $10,500.00.

IGNATIUS CHAP & CO., .
Slst ir Wallace St. I

----------------------------
Leveskio Nokykla 
Prirengiamoji Ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvią 
ir Anglu kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų i visas augštesniarias mo
kyklas. Dienomis) nuo 9:00 r. 
Dd 4:00 p. p. Vak.1 7:80iki 9:86 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


