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True translation filed with the post- master at Chicago, III., March 23,1921 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917

Lenkai sutinka vesti derybas 
dėl Vilniaus

Nenor išpildyt talkininku reikalavimus
Francija už padalinimą Silezijos

Graikai pasiruošę pulti Angorą

Sutinka vesti derybas dėl 
Vilniaus.

Lenkai priėmė tautų lygos 
ryhos pasiūlymą, ir tarsis 

lietuviais.

ta
šu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 23,1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija už padalinimą 
Silezijos.
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Tasai “Morčius” jam ištiktųjų pagriso
No. 67

VARŠAVA, kovo 22. —Len
kų valdžia pagalios sutiko pri
imti tautų lygos tapybos pasiū
lymą. Juo siuloifia gražuma 
išspręsti ginčą su Lie’uva, ki
lusį delei okupavimo Vilniaus 
lenkų kariuomene, generolo 
Želigovskio vadovaujama.

Pasiūlymą, kad butų pradė
ta derybos, įteikė tautų lygos 
susirinkimo Gencvoje pirmi
ninkas, Paul Ilymans.

Tautų lygos tarybai jau pra
nešta, jogei Lenkija yra prisi
rengusi siųsti savo įgaliotinius 
į Briuselį, ir pradėti derybas.

Vieną dalį Silezijos esą reikėtų 
pavesti Vokietijai, kitą — 

Lenkijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III,, March 23,1921 
as reųuined by the act of-Oot 6, 1917

Bėdinas atsisako mokėti 
kontribuciją.

PARYŽIUS, kovo 22. — Vie
tos oficialiniuose rateliuose 
šiandie čia pareikšta, jogei 
Francijos valdžia remsianti su
manymą, kad augštoji Sile
zija butų padalinta tarp Vo
kietijos ir Lenkijos. Toks, ga
lų gale, busiąs praeitą nedėl- 
dienį įvykusioj© plebiscito da
vinys.

Čia prisilaikoma tos nuomo
nės, jogei Versailles’o sutartis 
ytin ryškiai nužyminti rubežių 
tarp Lenkijos ir Vokietijos, bū
tent, nustatant jį kiek galint 
arčiau pareikštąjai pačių aug- 
štesnėses Silezijos piliečių-bal- 
suotojų valiai.
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Saukia kongreso posėdį
Balandžio 11 dieną (vyks .ne
paprastas kongreso posėdis.

Skerdyklą darbininkai 
nusileisi^?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 23,1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Bolševikai užėmę Batumę.

Jieško Wallstmtioeksplio- (.jetUVIŲ ŽINOS
zijos kaltininkų.

įta-Brazilijoj areštuota penki 
riami žmonės ir sugrąžinti į

Jungtines Valtijas.

NEW ORLEANS, La., kovo 
22.— Brazilijos pirklibiniu lai
vu Yoro šiandie čia atvežta 
penki įtariami žmonės. Spėja
ma, kad tai tie patys, kur su
ruošė didžiąją eksplioziją Wall 
gatvėj, New Yorke.

Visi areštuotieji esą rusai ir 
vokiečiai. Jie grąžinami New 
Yorkan, kur bus padaryta ata
tinkamas tyrinėjimas.

Sumišimai Airijoje
Bėgiu trijų dienų nužudyta 

žmonių.
40

(Iš Lietuvos Informacijų 
Biuro Washingtone)

II “Eltos” Biuletenis.

Neduosiąs to biliono markių, 
kurio reikalauja talkininkai — 

ryto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 23,1921 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917

Graikai ruošiasi pulti 
Angorą.

WASHINGTON, kovo 22. — 
Naujasai Jungtinių Valstijų 
prezidentas, Warren G. Har- 
dingas, šiandie paskelbė, prok- 
liamciją, kuria šaukiama ne
paprastas kongreso posėdis — 
balandžio 11 dieną.

Kokių pasiūlymų bus įteikta 
nepaprastamjam kongreso po
sėdžiui, prokllamacijdj bepa
sakyta. Spėjama tečiaus, kad 
pirmon vieton bus paimta svar 
styti tarifo, mokesnių ir imig
racijos reikalai.

Telegrafo agentijos skelbią, 
kad darbininkų įgaliotiniai 

sižadėsią vieno savųjų 
reikalavimų.

iš- Turkų kariuomenė turėjusi pa
sitraukti nuo Gruzinų bolše

vikų.

DUBLINAS, kovo 22. — Su
mišimai Airijoje tebesitęsia. 
Čia gautomis žiniomis, begiu 
pastarųjų trijų dienų įvairiose 
Airijos vietose nužudyta ketu- 
riasdešimts žmonių.

Daugiausia nužudyta karei
vių ir policistų. Lentele yra 
sekama: kareivių — 18 nužu
dyta ir 23 sužeista. Policistų 

septyni nužudyta įr penki 
sužeista. Sinn fein organizaci
jos narių 
ir septyni

Valdžia, 
priemonių
pi, bet visa tai sumišimus ne
tik nesumažina, o tik didina.

“Lenkų socialistų partija ra
štu į Lietuvos socialistus rei
kalauja bendro pasistengimo 
neleisti rišti Vilniaus klausimo 
ginklais, bet derybomis.

“Ministeris Puryckis pasakė 
Steig. Seime delei atsakymo 
Tautų Sąjungai: Lietuva su
tinka derėtis tiesiog, kadangi 
Rusai nenorėjo įleisti Tautų 
Sąjungos kariuomenės. Be to 
sunku nustatyti, plebiscito te
ritorija ir labai didelės išlai
dos. Lietuva nor tartis, near
dant valstybės pamatų ir rei
kalaus Brukselyje vykinti Su
valkų sutartį. Lietuvos mora
linė užduotis yra maitinti Vil
niaus teritorijos gyventojus, 
turint garantijos, kad maistas 
neteks okupantams.

“šiomis dienomis 
Klaipėdon pirmas 
laivas “Jurata”.

“Įgaliotu Ministrių
paskirtas Latvijos atstovas Lie
tuvoje Bandrevičius.

atplaukė
Lietuvos

Lietuvai

BERLINAS, kovo 22.— šian
die čia neoficialiniai pranešta, 
jogei Vokietijos atsakymas į 
talkininkų reikalavimą, kad 
prieš kovo 23 dieną butų iš
mokėta vienas bilionas mar
kių (du šimtai trysdešimts aš- 
tuoni milijonai dolerių) auksu, 
kaipo dalis jai išpuolamosios 
kontribucijos, busiąs negaty
vus.

Vokiečių valdžios atsakymas 
jau ruošiamas ir busiąs įteik
tas bėgiu sekamų dvidešimt 
keturių valandų, kadangi nu- 
žymėtasai Vokiečiams laikas 
užsibaigia ryto.

[Specalioji talkininkų ko
misija kontribucijos reikalams 
tvarkyti kovo 16 dieną Vokie
čių valdžiai įteikė notą, kuria 
reikalauta, kad jinai išpildytų 
235 taikos sutartis straipsnį. 
Kitaip sakant, pranešta, jogei 
prieš kovo 23 d. Vokiečių val
džia privalo išmokėti vįeną bi- 
lioną markių auksu ir kad iki 
gegužės 1 dienos taipjau turi 
būt užbaigta mokėti specialiai 
nužymėtoji suma kontribuci
jos, būtent, dvidešimt bilionų 
markių ($4,760,000,000) auk
sui.

Ruošiasi pradėti naują puolimą 
ant Turkų nacionalistų sostinės 

Angoros.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
22.— Pranešama, kad Graikų 
kariuomenė, esanti Mažojoj 
Azijoj, energingai ruošiasi nau
jam puolimui linkui Eskiširo, 
svarbaus Mažojoj Azijoj mies
to. Nuo dabartinės Graikų ka
riuomenės bazės Smyrnos ta
sai miestas yra daugiau kaip 
puškely į Turkų nacionalistų 
sostinę Angorą.

[Praeitą nedėldiėnį .Graiki
jos karalius Konstantinas pa
šaukė tarnybon tris klesas ka
reivių. Gautieji iš Graikų sos
tinės Atėnų pranešimai irgi ro
do, jogei sumanymas pradėti 
naują puolimą, kaip matyt, jau 
yra vykinamas. Graikijos karo 
ministeris Demetrios Gounaris 
šiandie Londone pareiškė, jo
gei visa tai esą labai galimas 
daiktas, nes, girdi, Graikai, ne
galį laukti, kol Mažojoj Azijoj 
bus užbaigta Turkų kariuome
nės koncentravimas].

Francijos darbininkai 
patenkinti.

Džiaugiasi Lenką pralaimėji
mu aukštesnėje j Silezijoj.

PARYŽIUS, kovo 22. — So
cialistų ir profesinių sąjungų 
darbuotojų rateliuose reiškia
ma ytin didelio pasitenkinimo 
balsavimo daviniais augštes- 
nėjėj Silezijoj. Visi džiaugiasi, 
kad laimėtojais liko Vokiečiai, 
o ne Lenkai. Darbininkų nu
sistatymas yra toks. Toji teri
torija Vokiečiams esanti labiau 
reikalinga nei Lenkams, Vie
na, ant Vokiečių nūdien yra 
antdėta didelė kontribucija: 
antra, Lenkai augštesnėsės Si
lezijos turtais pasinaudoti ne
sugebėtų taip, kad visa tai iš
naudos gabus ir kultū
ringi Vokiečiai.

WASHINGTON, kovo 22. — 
Kad kokios, skerdyklų darbi
ninkų streikas gal bus išveng
tas. Išvengtas tuo, kad ir vie
na ir kita besiginčijanti puse 
padarys atatinkamą nusileidi
mą.

Ministerių kabineto posėdy 
Darbo sekretorius Dayis šian
die be kita pareiškė, jogei pra
dėtosios tarp^ samdytojų ir 
darbininkų įgaliotinių derybos 
einančios geron pusėn. Pasak 
jo, dviem valdžios įgalioti
niams — Hooveriui ir Wal- 
lace’ui — dalyvauti bendroje 
konferencijoje, tur būt nereikė
sią: pats Davis pajėgsiąs abi 
besiginčijanti pusi sutaikinti.

Iš kitų šaltinių patirta, kad 
panedėlio naktį darbininkų ir 
samdytojų įgaliotiniai laikę 
privatinę konferenciją, kur da
lyvavęs ir Darbo sekretorius 
Davis. Busią, ten sutarta, kad 
darbininkai turį atsižadėti sa
vo reikalavimo nemažinti 
jiems algas. Samdytojai, gi su
tiksią neilginti valandas darbo.

Taigi, dabar belieka sušauk
ti formalinį konferencijos 
sėdį ir padaryti sutartį.

[Kiek tuose prnešįmuose 
teisybes, tuo tarpu sunku 
sakyti. Tuo labiau, kad iki
unijos viršihinkai bent kelis 
kartus buvo pareiškę, jogei jie 
nieku būdu nesutiks, kad dar
bininkų algos butų sumažin
tos. Beto, ir patys pranešimai 
yra paremti tik gandais. Tren
ka todėl palaukti pareiškimo, 
kurį duos pati konferencija].
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Europa nepripažins 
Meksikos.

TERIOKI, Finlendija, kovo 
22. Apskaitliuojama, kad po 
to, kai bolševikams pavyko 
nugniaužti kilusį Kronštadto 
tvirtovėje maištą, į Finlendiją 
pabėgo nemažiau kaip dešimt 
tūkstančių maištininkų.

“Flu” aplankė armiją.
COBLENZ, Vokietija, kovo 

22.— Okupacinėj Jungtinių 
Valstijų armijoj, esančioj Pa
reini© sryty, pasireiškė influ- 
enza. Epidemija užsikrėtė apie 
penkiasdešimts kareivių.

Pirmą žingsnį turinčios pada
ryti Jungtinės Valstijos.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti Num.

MEXICO CITY, kovo 22. — 
Meksikos valdžios diplomati
nis pasiuntinis, kuris tik-ką 
sugrįžo iš Anglijos, čia pareiš
kė, jogei neesą jokios vilties, 
kad Europos valstybės pri
pažintų dabartinę Meksikos val
džią. Girdi, tos valstybės neno- 
rinčioos nusidėti Jungtinėms 
Valstijoms, kurios / turi “tam 
tikrų nesusipratimų” su Mek- 

»»

EL PASO, kovo 22.— šian
die čia nušauta du prohibici- 
jos agentai. Jieškoma piktada
rių. .

83, 84, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai. 
Gaunamas Naujienų ofise.

Barbarizmo liekana.
MONTEVIDEO, Uraguay, ko

vo 22.— Šioje respublikoje ne
senai buvo priimta įstatymas, 
kuriuo dueliai pripažinta “le
taliniu sportu.” šiandie čia 'sika. Kada tie “nesusipratimai 
turėjo vietos “pirmas legalinis (busią išspręsti, kada Jungtinės 
duelis.” -šaudėsi du armijos ka- ( Valstijos pripažins Meksiką, 
niunkai. Vienas jų ant vietos tuomet 
nušauta.

ją pripažinsianČios ir 
Europos valstybes.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 22 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras ..........
Austrijos 100 kronų ......
Belgijos 100 frankų už ..
Danijos 100 kronų ........
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 irankų ...
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 auksinų ...

j Lenkų 100 markų
Norvegų 100 kronų .....
Olandų 100 guldenų ....
šveicarų 100' frankų ....
Švedų 100 krorių ............
Vokiečių 100 markių ....a

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
22.— čia gautomis žiniomis, 
Rusijos bolševikų kariuomene 
užėmė Batumą. Tomis pačio
mis; žiniomis, užėmę miestą, 
per keliatą valandų bolševikai 
plėšę jį.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
22.— Neveizint tų prieštarau
jančių pranešimų, kurių čio
nai gaunama, patikėtinuose ra
teliuose pareikšta, jogei Batu- 
mo klausimu tarp Rusijos bob, 
ševikų ir Turkų nacionalistų 
esąs kuogeriaUsis susitarimas.

Tarp Maskvos ir . Angoros 
valdžių buvo ’phdaryta tam 
tikra sutartis, kuria Turkų na
cionalistams pripažinta Batu- 
mas. Po to Turkų nacionalis-' 
tų kariuomenės konlanduoto- 
jas, generolas Karabekir, už
ėmęs miestą. Bet kuomet mies
tą apleido senoji Gruzinijos 
valdžia, į jį atėjo apie penkio
lika tūkstančių Gruzinijos ko
munistų.

Generolas Karabekir, maty
damas, kad Gruzinų kariuome
nė yra daug didesnė nei jo,' 
atsargiai pasitraukė ir kreipėsi 
į savo valdžią reikalaudamas 
atatinkamo įsakymo. Taipjau 
reikalauta pasiaiškinimo iš Ru
sijos bolševikų kariuomene^ 
komanduotojo. Bolševikų ko- 
manduotojas, nenorėdamas į- 
žeisti Turkus, visą reikalą iš
spręsti pavedė Maskvos val
džiai. Veikti savo nuožiūra jis 
nenorėjęs ir dėlto, kad tuo bu
tų užrūstinęs pčius Gruzijos 
komunistus.

Turkų nacionalistų kariuo
menė pasitrankė apie dvide
šimt mylių atstu nuo Batumo, 
kur ją pasitiko bolševikų ka
riuomenė. čia jodvi 
atatinkamų įsakymų iš 
vos ir Angoros.

Didžiuma Gruzinijos
tojų baisiai nepakenčia Turkų. 
Tik dėlto jie ir pasidarė bolše
vikais. Jie kuria Gruzinijos so
vietus, visai nepriklausomus 
nuo Maskvos valdžios.

laukia
MaSk-

gyven-

— devyni nužudyta 
sužeista.

nors ji griežtųjų 
stvertįs ir nepasku-

Arbitražas su Latviais 
Palangą gausime ir 
iki kelių kilometrų 

Šventosios, kursai rei- 
uosto įtaisymui*’.

Pavarykite laikrodžius.
Nuo sekamo nedėldienio pra
dėsime tausoti “dienos šviesą.”

Be to yra gautas kablejra- 
mas nuo Balučio tokio tui’- 
nio 
baigiasi, 
pajūrio 
šiauriau 
kalingas

Važiuojantiems Lietuvon į 
Lenkų okupuotas dalis.

Pagaliau delei važiuojančių 
į Lietuvos dalį, kuri yra už
imta lenkų, gautas valdžios 
paaiškinimas. Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje yra nurodžiu
si Lietuvos valdžiai, jog Len
kijos konsulai Amerikoje nuo

CHICAGO, kovo 22.— Nuo 
kovo 27 dienos ebieagiečiai ir 
vėl pradės tausoti “dienos švie-Į vardo Centralines Lietuvos pra
šą.” Tą dieną visi laikrodžiai' dėjo išdavinėti pasus Lietuvos 
bus pavaryti viena vai. į prie- piliečiams, 
kį.

“Dieųos šviesą” tausoti rei- toriją, kaip į Vilnių ar kitas 
kės iki spalių 30 dienai. Tuo-'vietas. Tokių pasų jau yra iš- 
met laikrodžiai ir vėl bus pa- duota, kaip spėjama, apie ke- 
varyti — atgal.

Nepamirškite pavaryti savo jog visi tokie pasai ar vizos 
laikrodžius, nes kitaip — seka- * Lietuvos valdžios skaitomi ne-

kurie keliauja į 
Lenkų užimtą Lietuvos teri-

lis šimtus, šiuomi pranešama,

mą panedėlį pavėlinsite nuvyk
ti į darbą.

Nesą vilties prekybai su 
Rusais.

WASHINGTON, kovo 21. - 
Komercijos sekretorius Hoo- 
veris šiandie be kita čia pareiš
kė, jogei tuo tarpu neesą jo
kios vilties vesti sėkmingą pre
kybą su tarybų Rusais. Tai, 
dėlto, kad Rusija veik nieko 
neturinti, tik esanti reikalinga 
svetimųjų valstybių prekių. O 
kuo ji už tas prekes apmokės? 
Aukso ten labai, maža, gi kitų 
vertingų medžiagų, kurių rei
kalinga kitoms valstybėms, 
Rusija, šiaip ar taip, tuo tar
pu, kol ją valdo dabartinė val
džia,pristatyti nesugebėsianti.

Daro sutartį.
BUENOS AIRES, Argentina, 

kovo 22.— Tarp Argentinos ir 
Brazilijos neužilgio 
padaryta specialinė 
Norima padaryti
pietų Amerikos valstybių rei
kalus nebesikištų “svetimosios 
jėgos” — iš šiaurinės Ameri
kos ir pačios Europos.

busianti 
sutartis, 

taip, kad j

$8.91 
$0.29

. $7.27 
$17.86 

$8.00 
$6.96

. $3.86 
$1.65 
$0.12 

$16.04 
$34.48 
$17.25

PARYŽIUS, kovo 22— čia 
gautomis žiniomis, Ru«ų bol
ševikai visai nemaną savąją 
armiją demobilizuoti. Vietoj 
to, jie dar stiprina ją, ir kartu«9Š II I ’ J *lJ 

7$ll65lsavo laivyną.

Svarstė užsienio politiką.
WASHINGTON, kovo 22. —' 

šiandie įvyko ministerių kabi
neto posėdis. Kiek teko patirti, 
tat posėdy buvo svarstoma ir 
klausimai, paliečiau tys užsienio 
politiką. Posėdis tęsėsi dvi va- 
alndi.

teisėtais ir jie nebus jokios 
Lietuvos Atstovybės vizuoja
mi. Keliaujantiems į lenkų 
okupuotą Lietuvos dalį bus 
Lietuvos Atstovybės išduoda
mi pasai arba suteikiamos vi
zos, susisiekus su Užsienio 
Reikalų Ministerija Kaune.

Liet. Inform. Biuras.
19 Kovo, 1921 m.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., March 23,1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Angly delegacija vyks 
Rusijon.

Tvarkysianti prekybos reikalus 
su tarybų Rusais.

LONDONAS, kovo 22.— Ofi
cialiniuose rateliuose pareikš
ta, jogei šį pavasrį į Rusiją bu
sianti pasiųsta specialinė Ang
lų delegacija — prekybos rei
kalams tvarkyti. Vyriausis de
legacijos uždavinys busiąs 
toks: gauti juodaugiausia tų 
prekių, kurių Anglai yra bū
tinai reikalingi.

Nors Anglija yra pirmoji 
valstybė, pasirašiusi prekybos 
sutartį su Rusija, oficialiniuo
se rateliuose tečiaus praneša
ma, kad su ta valstybe (Rusi
ja) tokias jau derybas vedan
čios Vokietija, Švedija, Italija 
ir Finlendija.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”



NAUJIENOS, Chicago,III

‘Eltos” žinios.KAUNAS.

(Tąso.)

ŽEIMIS

Teodoras Kučinskas

2 armotos ir 5

IŠTRSMIMAI.

EXTRA NEPAPRASTA PROGA EXTRA!

TiktaiTiktai

“Vidurinės 
komisijos 

Mokrzeckis

ištre 
mie

Ruatta & Serenelli 
817 Bluc laland Avė.

mo- 
todel 

bendras

Kutinai

kitokia 
pakelia, 
žiūrėkite 
kad butų
INKARO 
Tais- 
baženklia.

Kainos tos pačios: Balkonas 17 centų; Apačioj 28 centai.

Aptiekoee 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusimo 
per našta 
tiesiog is 
labara- 
torijos.

rio gyventojai daugiausiai yra 
vokiečių įtakoje, per praeitus 
metus prisidėjo nauji 1,173 na
riai.

duoti 
siuvėjams. 
Kiekvienas

vo yra 
vardu.

Dykai lekcijos pirkėjams, 
’ormacijų.

Latvijos mokytojų 
kongresas.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
dausiu armonikų pasaulyj. Viso
kių gutunkų. Pigiau parduosiu ne

įeiti . Dykai lek< -
ykt angliflkai dėl

Tel. Randolph 2898
A. A.SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

A88OCIATI0N BLDO.
19 So. La SaUe St 

Valandos! 9 ryto iki 6 po plotų 
PanedtUais iki 8 vakare.

Namų Tel.9 Hyde Park 8895

buvo su

Subatoj ir Velykų dieną:—“TRIS IS THE LIFE!” 
Panedėl. ir Utarn."HAWAIIAN BUTTERFLY”.

Sulyginęs abudu 
matai: Lauksodžio 
vargę žmonės ir 
nę, o Pagraničios 
nuvargę ir geriau gyvena

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės 

Vynuogės-
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. ParduO 
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St.

Chicago, UI.

Štai kur stebėtina proga pirkti augštos rųšies vietrolą pigiau, 
nęi išdirbimas jos kainuoja.

Mos astovąująme phonographų išdirbysčių Suv. Valst. ir vie
na iš didžiausių wholesalerių phonographų Chicago.

Kadel mokėti augštas kainas arba pirkti iš “Storage House”, 
kuomet gali gaut pirkti didelį brand naują gvarantuotą yictrolą 
tiesiai iš mųst verte retail kainuoja iki $200 tiktai už $35.00 ir duo
sime veltui su kiekviena mašina 26 rekordus, 860 adatų ir deimanto 
adatą. f

>ats, kiekviena vietrola visiškai gvarantuota ant 
dešimts metų ii gali pasirinkti iš 100 skirtingų rųšių.

Apsimokės tamistai apsilankyti, nepaisant kur gyventum, nes 
šioji yra tikru proga visam gyvenime ir tamistai nereikėtų pra-

i, mes turime ant rankų apie 20 augštos rųšies vėliausios 
lyčiai setų, tikros odos ir Tapostry, kuriuos musų dirbtu-

_ L )•

Nepaisant ką darysi, mes patariame nepraleisti šios progos.

VELTUI
DOVANOS VAIKAMS

Prie kiekvieno siuto, due 
sime pasirinkt bile kepurę vai 
kui, kokią tik norėsit, arba 
parankią vaikui veistę dėvėji
mui savaitdieniais ir ant Ve
lykų. šios dovanos yra geros 
vertės, todėl pasistengkite tik 
rai gauti VELTUI.

AR ESI 
PRISIRENGĘS 
PRIE VELYKŲ 
IR DRAUGIJOS

„ i; 5) tose mokyklose mieste
3) rupinasi, ir provincijoje, kur nėra in-

Europsan American Bureau 
Fabfonas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L, FaMonas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUiAS 
Real Katate, Paskola* 

Insulinai ir tt.
809 W. 85tb St„ Kamp. Halsted S*. 

Tel.; Boulevard 61L 
VoL: 9 iki 8 kasdieną

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

Neužilgo St. Seimas pradės 
svarstyti žemės klausimą. Kaip 
jis bus išrištas, da nežinia: sa
ko, kad busią išdalinti dvarai. 
Kiek bus iš to darbininkams 
naudos, gali paaiškinti du pa
vyzdžiu iš musų padangės.

Lauksodžio dvarą, kur yra 
216 dteš. dirbamos žemes, per
nai dirbo 23 nuomininkai ne
dideliais šmotais
7 ir 20 dešimtinių kiekvienas. 
Nors žemė gera, bet derlius 
palyginti buvo prastas. Ne 
tiek metai buvo kalti; kiek 
nuomininkai. Vieni truko įran
kių, kiti darbininkų, o treti — 
beveik viso ko. Ka iš tokio

Mės pasirengę suteikti puikiausius bargenus ant siutų vaikams 
ir kitokių dalykų, kokių tik norite turėt ant velykų. Pasirodyk ant šių 
velykų ir sutaupink pinigu pasinaudojant proga iš šių stebėtinų bar- 
genų, kuriuos mes siūlome DABAR.

Štai keletas stebėtinos vertės bargenų kuriuos mes siūlome.
VAIKAMS pusvilnoniai siutai vėliausios mados ir patronų. Viso

kio dydžio iki 20. Tūli iš šių siutų turi ekstra kelines-r-trumpas.
Šių siutų kainos numažintos netoli iki pusei, ir dabar parduoda

me sekančiai: , ,
$11.50 siutą už $7.50

18.50 siutą už 12.50
23.50 siutą už 16.50

Vaikams vilnoniai mėlyno seržiaus siutai, taipgi smarkiai nuže
mintoms kainoms. Dabar $12.50 r $16.50.

VAIKAMS PAVASARINIAI OVERKOTAI
Siūlome didžiausią bargeną vilnonius vaikams overkotus.
Šie kotai pasiūti vėliausios New Yorko mados ir tikrai parankus. 

Numažinome kainas, mieroa 2ft iki 8 iki sekančių žemų kainų: $4.00, 
$6.00, $8.00 ir $10.00.
Specialia išpardavimas vaikams čeverykų visokio dydžio, šią savait

Tyrinėtojas ir sutvarkytojas pasi
skundimų. Esu prisirengęs ištirti ir 
sutvarkyti, o jei reikalas ir tiesman 
eiti; pasiskundimai ir reikalavimai vi
sokios rųšies visose Suv. Valstjose.

Turiu expertą legališkiems dalykų 
atlikimams visose dalyse Suv. Valstijų.

Esu sąryšy su adv. Harold O. 
Mulks, Room 1117.

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

Valstybės Turtų 
terpeliacija dėl 
neteisėto miško

Interpeliacija
Valstiečių Sąjungos ir Soc. 
Liaudininkų Demokratų frak
cijų.

VILNIUS, II. 15. — Tikro
mis žiniomis, vasario 10 d. iš
ėjo iš Vilniaus į Lentvarį 5 va
gonai su kariuomene, ginklais 
ir amunicija 
kulkosvydžiai. Vasario 9 d. iš 
ėjo Širvintų link Gardino pul 
kas, 1 armota, 3 kulkosvyd

Į Vilnių atvyko Naugartlė- 
lio pulkas.

Stropiai ruošiamasi vėl pra
dėti kovas. Nenorinčius eiti, 
naktimis gaudo slaptai ir ve
ža į pulkus. Lenkai nusistatę 
arba imti Kauną, arba aplei
sti Vilnių. Viskas rengiama 
slaptai. Pirma nuvežami j fron
tą ginklai, vėliau tik eina ka
riuomenė. Iš Vilniaus gabena
ma į Varšuvą mašinos, gele
žis ir kitas turtas.

VILNIUS, II. ii 
niaus” pranešimu, 
Lietuvos” valdymo 
pirmininkas gen. 
Įsakęs, skad Vilniaus gudų gim
nazijos gudai ir žygiai moks; 
leivial priverstinai butų moko
mi lenkų kalbos.

KLAIPĖDA, II. 15. — Pas
kutinį laiką pradėjo ypatingai 
energingai veikti Klaipėdos kra
što lietuvių ir vokiečių politi
nės partijos, darydamos susi
rinkimus ir agituojamos savo 
siekimams. Ypač gausiai lan
komi Lietuvių Tautos Tarybos 
šaukiami susirinkimai. Tary
bos politika randa vis daugiau 
pritarimo. Del to ir sparčiai 
auga Prūsų Lietuvių Susivie
nijimas. Pagėgių apskrityj, ku-

Paskutiniu laiku plačiai Ko
mendantai naudojasi' ypating. 
valstyb. apsaug. įstatymų § 8 
ir ištremia nįtko neprasikal- 
tusius piliečius.

Klausimas, už ką gal • Ko
mendantas ištremti? Atsaky
mas vienas: įstatymas duoda 
teisę be jokio kaltinimo iš
tremti arba pasodinti į stovy-

ROMAN CHAITLEN
Krautuvė kriaučiams trimingų, 

vilnonės materijos, siūlai, šilkas ir 
smulkmenos.

šapos įrengimai —- nauji ir var
toti: stalai, šėpos, mašinos ir pro
sai. žemiausioms kainoms. Daug 
metų ant 1642 Blue Island avė. 
tarpe 16 ir 18-tos gatvių.

Tel. Canal 1348

dėsniai: 1) amatų mokyklos 
pradžia pagiindi^Sje moky
kloje, kad sužadinus noro prie 
amatų ir darbo. Visose kito
se* bendro lavinimo mokyklo
se turi būti rimtai kreipiama 
lėmėsio eksperimentams b 
ratorijoje; 2) profesinės mo
kyklos daugiausia turi kreipti 
dėmesio praktikos darbams la
boratorijose ir pramonės įstai
gose 
daromas prityrusių paidagogų 
inžinierių kadras; kurių algos 
neturi būti mažesnės už kitų 
įstaigų specialistų algas; 4) prie 
technikumų mokytojai specia
listai daro įvairių bandymų 
turinčių technikės vertės; 5) 
darbininkams techniniai išla
vini atidaromi nemokami tech
niniai kursai prie gyvuojančių 
profesidiių-technii^ų mdkyklų.

Šituo klausimu kįla ginčų; 
dalis kongreso siūlė žemę’i 
arnotų mokyklas* bet pasiūly
mai liko atmestas.

Referentas Kifcers praneša 
apie mokinių maitinimą. Da- 
bar ne visi Blokiniai pakan
kamai maitinasi. Nevalgęs 
kinys netinka 'darbui, 
mokyklose įvedamas 
maitinimas. Mokiniai patys tu 
ri vesti, ūkį ir prižiūrėti tvar
ios. {taisius gerą maitinimą

Referentas

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

ĮSpecialis Velykoms!
■ Mildos Teatras Stato Speciales Velykoms Dvi
Š Muzik.le. Komedijas:

20 ypatų, daugiausiai merginos!
i Nepaprasti puikus kostiumai!
! Puiki muzika !

dalyvių netruksią 
maitinimą mano pastatyti lai
kinai privatiniu pagrindu, kad 
patys mokiniai pristatytų pro
duktų. Tuo reikalu gali rūpin
tis ir visuomenė. Referatas su
kėlė gyvų ginčų. Visi remia 
pranešėjo mintis ir idėją. Mai
tinimas — mokyklos pagrin
das, jis bus pagrindė etinio ir 
visuomeninio auklėjimo, ben-

Tą pačią antrą dieną P. Drci- 
inanis referuoja apie viduri
nes mokyklas. Referentas pa
brėžia, kad vidurinė mokykla 
turi būti pradžios mokyklos 
tąsa. Praktikos gyvenimo re 
kalais toji mokykla turi turė
ti įvairių atatinkamų skyrių, 
su 4 metų kursu; mokslas pri
silaikant kabinetinės sistemos.

Ed. Ozolinš referuoja apie 
privatines mokyklas. Privati
nes mokyklas lanką privilegi- 
ruotųjų sluoksnių, arba tokių, 
kurie simuliuoja savo privile
gijas vaikai; jiems nepatinką, 
kad jų vaikai drauge moky
tųsi su paprastųjų piliečių vai
kais. Dauguma privatinių mo
kyklų klaidiną vaikų tėvus: 1) 
įvairiais savo mokyklų vardais 
(gimnazija, reale gimnažija ir 
t. t.), 2) neatskirdami prad
žios mokyklos klasių nuo vi
durinės mokyklos klasių, duo
da taisės neinformuotiems žmo
nėms manyti, kad jų vaikai 
mokosi ne privalomų dalykų/ 
bet kokių tai vidurinės mo
kyklos dalykų, 3) privatinės 
mokyklos būtinų dalykų gal
von įveda svetimas kalbas pa
rodyti, kad jų kursas dides
nis ir platesnis už valdžios ir 
visuomeninių mokyklų kursą.

Priimama •šie dosniai: 1) 
Privatinės mokyklos laikinai 
veikia. Toji piliečių dalis, kur 
ri nori nešti savo lėšas gerai 
pastatytai mokslo įstaigai, ga
li tai daryti; valdžios prieder
mė akylai sekti, kad privati
nių mokyklų tvarka, progra
ma, mokytojų apmokėjimas 
atatiktų tiems įstatymams, ku
rie reguliuoja Latvijos mok
slo įstaigas. 2) Pagrindinės mo
kyklos^ klasės privatinėse .mo?, 
kyklose vadinamos jų tikruo
ju vardu, kad nesuklaidinus 
visuomenes įvairiais skambiais 
pavadinimais: “gimnazija”,
“realinė mokykla” ir t. t. 3) 
Svetimųjų kalbų skaičius pri
vatinėse pagrindinėse moky
klose neturi būti padaugintas 
kitų privalomų dalykų vietoj. 
1) Privatinių mokyklų valsty
bė nešelpta, Prie šių dėsn 
priimta pataisa, kad provinci
joje ginama steigti privatines 
mokyklos greta pagrindinės 
mokyklos.

pa vyzdžiu 
dvare nu- 

nepasitenki- 
— mažiau

Iš Kalvarijos (Suv.) 
miartii Petras Lapenas 
sto burmistras, Mikas Gradec- 
kas, burmistro pavaduotojas, 
Jurgis Kučinskas, Jurgitos.

Kaltinimo jokio nepareikšta.
Kiek seniau nuo Virbalio iš

tremta keletas darbininkų.
Mes klausiame, ar-gi karo 

stovis tik tam yra, kad gali
ma butų ištremti ramius gy
ventojus.

Senai laikas panaikinti ka
ro stovį ir surištas sauvales.

, (“S.-d.”) K. V.

MORGICIAI
PASKOLOS

Skolinu ir surandu paskolas 
pirmiems ir aitriems motgi- 
čiąms. »'B >

Atperku If parupiąu mortgi- 
<6his.

Atperku įvairių i kompanijų 
Šerus.

KAZ. OUGIS
Ofisas: 127 Nk>. Dearbom st.

11 lubos. i eisi
Telefonas Central 1411

Namai: 8323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 1310

vargo, prakaito, o naudos ma
ža. Patys nuomininkai nepa
tenkinti ir valstybei maža nau
dos.

Pagraničios dvare kitaip i&- 
ėjo. lenai yra 400 deš., iš ku
rių savininkė dirbo 56 deš., o 
kitą žemę dvaro kumečiai po 
priežiūra ūkio vedėjo. Derlius 
buvo palyginti geras. Jo užte
ko ne tiktai rekvizicijoms, bet 
ir kumečių algoms pakelti: 
buvo kiekvienam pridėta apie 
200 Tub. pinigais ir 25 pud. 
javais. Palyginti su kitais me
tais ir čia truko arklių ir vir 
sokios padarinės. Bet ♦ už tai 
prie vienos vietos ir su viena 
priežiūra ir išmaniu geriau 
darbas ėjo: jis buvo ir našes
nis ir geresnis ir darbo įran
kius geriau galima 
vartoti.

Pamąstyk
dešimts metų r ___ _ . JH

Apsimokės tamistai apsilankyti, nepaisant kur gyventum, nes 

leisti jos.
Taip 

mados st . , ... .... ,
vė prisakė mums parduot už bile kainą, nes jiems reikia pinigų.

Nepaisant ką darysi, mes patariame nepraleisti Šios progos.
Piistatome veltui į visas miesto! dalis ir apielinkes, taipgi 50 

mylių nuo Chiėagos. Liberty Bondsai priimami.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. Savaitdieniais nuo 10 ryto 

iki 4 po pietų.

National Factories Outlet Co.
Dirbtuves atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

Nuo sausio 17 d. š. m. Kau
ne gyvuoja siuvėjų kooperaty
vas “Ekonomija” — D. Vil
niaus g. Nr. 7. Organizavo jį 
“Adatos” Valdyba.

Koperatyvo tikslas 
darbo bedarbiams i 
Darbas savaitinis 
“Adatos” narys, įnešęs 500 a., 
yra koperatyvo nariu. Kas ne
gali iš karto vi-sos sumos įneš
ti, tam leidžiama kas savaitę 
po 25 a. mokėti.

Be “Ekonomijos” koperaty- 
da kitas — “Kūjis”

J IMI

[Paštu per Lietuvos Informacijų 
Biurą Washingtone]

KAUNAS, II. 14. — Steigia
mojo Seimo 62-ėme posėdį 
1921 m. vasario 11 d.

1. Ministerio Pirmininko at
sakyta į paklausimą dėl iškė
limo iš Kauno kunigų Savic
kio ir Pacevič.

2. Svarstyta ir priimta pir
muoju ir antruoju skaitymais 
Vidaus Reikalų Ministerijos 
etatai.

3. Priimta trečiuoju skaity
mu Medicinos Civilinio perso- 
noto Mobilizacijos įstatymas.

4. Priimta Žemės Ūkio ir 
Ministeriui in-
netikslaus ir 

aikvojimo.
buvo įnešta

V. W. Rutkauskas 
Advokatas

19 So. La Salia St. Baem MM 
Tai. Central 98991

▼ak.t 812 W. 88rd St. EMcbro 
TaL Yarda 468L

Department Store
Z* 3410-12 So. Halsted St.

Pamėginkite nauje , —>• ,

Sutdrogittrjintu vMabaioąUiaSuv. Vairi. 
Patentu Bhire.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuž&n- 

čios ypatybės šiame vaiste idčtos, 
su priemaiša priimniai š vėlu bus 
kvSpalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku eutaisyiojas, kuris 

rtim i - - patiks kad-------gM irgačniau- 
siaiypatai.

Linksmas Velykų Vakaras
Rengia

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS
Nedėlioję, Kovo 27 d., 1921 m., Meldažio svetainėj 

2242 W. 23rd Place
Pradžia 6-tą vai. vakare • ‘

Bus šokiai ir dainos. Grieš Rakausko orkestrą. 
Taigi, kaip jauni, taip ir seni, visi į VELYKŲ vakarą: 
vieni šokti ir linksmintis prie puikios muzikos, o kiti 
naujų dainų išgirsti.

Kviečia visus Chicagos Lietuvių Vyrų Choraš.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllffl

MASINIS-MITINGAS
Darbininkų cukraus auginimo plan

tacijos.
Ketverge, Kovo (March) 24, 1921, 

1721 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vakare iki 9 vai.
Kas žingeidauja darbu cukraus in

dustrijoj, malonės atsilankyti ir iš
girsti aiškinimų. Bus geri kalbėtojai*

Jūsų brangenybėms, bondsams, mortgečių notoms, ugnies ar gy
vasties apsaugos policams ir kitų vertybių daiktams n.usų nuo

Ugnies ir Plėšikų apsaugos šėpose
Didžiausias,' pukiausias ir sargiausias vakarinėj dalyj miesto. 

Mes turime dvidešimts privačių kambarių panaudojimui sovo kos- 
tumeriams.

Dėžučių renda $3.00 metams

SCHIFFS'STATE BANK
728 W. 12th, arti Halsted

Atdara Utarninke ir Subatoj iki 8:00 vai. vak. Kitomis dieno
mis iki 6:00 vai. vak. Savaitdieniais iki 12 vai. pietų.

Apsaugos šėpa ne skiepe — nei žingsnio lipti.

Bilkenas referuoja apie pro* j tiras maitinimas išnaudojamas bendras maitinimas mokyklo- 
feaines mokyklas. Priimta šie ’ mokslui. Maitinimas nėra lab- se yra auklėjimo ir mokymo 

darybė. Priimta teziai: 1) ben- priemonė, todėl jo įvykdymas 
dras visų mokinių maitinimas pavedamas, kieik galint, pą- 
mokykloje, įvedamas įstatymo tiems mokiniams, išnaudojant 
keliu visuomenes lėšomis. Siutu bendrą maitinimą matemati- 
momentu valstybė padeda, iš-Jkos, higienos, chemijos ir ko
duodama savivaldybėms pusk o-' tų mokslų klausimams aiškin- 
lų; 2) kiekvienoje mokykloje ti; f' 
samdoma virėja 
kad prie mokyklų butų įtai- (ternatų, turi būti duodami ši'l 
syti valgomieji kambariai, vir- 'ti pusryčiai, 
tuvės, rūsiai produktams; 4) (Bus daugiau).

ppOMon sT

BU\H TtdMINAl Blt: 
BROUKLYN. 
NE<V Yt)RK

‘(oMtu sm’io* 6;



Sereda, Kovo 23 d., 1921 *■
NAUJIENOS, Chicago, IU.

‘KORESPONDENCIJOS
■■ i ■■■' r* 1 1 ...

ELIZA BETH, N. J.

Vietos Liet. Raud. Kryžiaus 
pastangomis buvo surengti A. 
Liutvino salėj fėrai, kurie tę
sėsi nuo 7 iki 12 <Į. kovo.

Fėrai, buvo įrengti gana sis- 
tematingai ir gražiai. Įėjus į 
svetainę, po dešinei pusei pir
ma stotis Nemunas antra — 
Suvalkai, trečia — Vilnius; po 
kairės — Krosnos Tiltas, paga 
lios Kaunas. Matyt, rengėjai 
turėjo skonies ir sugabumo 
prirengti.

Fėrams surinkta daug dova
nų nuo vietos pramoninkų ir 
šiaip geros valios žmonių. Ma
tėsi gana gražių rankų dirbi
nių paruoštų vietos lietuvaičių, 
l^ateriališkal fėrai nepasisekė.

Sulig išdėtų pastangų iš ren
gėjų pusės, reikia skaityti fė- 
rus nenusisekusiais. Publikos, 
aplamai skaitant, lankėsi ma
žai ir tai kone kiekvieną vaka- 
r-tj buvo gulima pastebėti vis 

tie patys.

Priežastis nepasisekimo.

Pirma fėrų nepasisekimo 
priežastis ta, kad dabartiniu 
laiku čionai siaučia didelis ne
darbas. Antra, per visą tą sa
vaitę buvo laikomos misijos 
vietinėj bažnyčioj, kur dabar 
klebonauja kun. P. Saurusai- 
tis. Mat. kun. B. žindžius kaž
kur išvažiavęs (sako, dėl nes
veikatos). Pasak rengėjų, jeigu 
butų buvęs namie kun. žin
džius, tai jie esą tikri, kad 
toks įvykis nebūtų kartu su
sidaręs. Komisijos nariai buvo 
nuėję pas kunigą prašyti, ar 
jis negalėtų sustabdyti misijas 
bent trim dienom, kunigas at
sakė, kad jis to padaryti da
bar negalįs. Jis pareiškė, kad 
jis turįs $20.00 surinktų pini
gų šv. Kazimiero dieną bažny
čioj, ir žadėjo perduoti L. R.
K. komitetui. Antrą dieną ku
nigą* betgi pranešė, kad pasėji 
buvę atėję jam nepažįstami 
du vyrai ir denuncijavę vietos
L. R. K. skyriaus komitetą, 
todėl jis dabar tų pinigų ne
duosiąs, bet lauksiąs kuomet 
sugrįš kun. žindžius, tai per- 
duosiąs jam, — lai jis žįnąsis 
kam perduoti. Kas tie denun- 
cijatoriai buvo, tuo tarpu dar 
nesužinota.

Fėrų rengimo komisija ap
gailestauja kun. Juozo Jakščio. 
Mat kun. Jakštis, spaudžiamas 
klerikalų mašinerijos, turėjo 
prasišalinti iš Elizabetho. O 
pasak rengėjų, jei jis čia butų 
buvęs, tai šiuose foruose butų 
buvę visi Elizabetho lietuviai.

Vietos L. R. Kr. skyrius jau 
kurs laikas kaip yra pertrau
kęs ryšius su L. R. K. A. Cen
tru ir visos surinktos aukos 
siunčiamos tiesiog Lietuvon. 
Rodos, paskutinis siuntinys, 
apie $600.00, i>asiųsta Dro Na
gevičiaus vardu ir jau kvitos 
yra gautos iš Lietuvos. Tas, 
žinoma, klerikalų proteguoja
mam centrui nepatinka, gal 
dėl to ir den uncija torių čia pri
viso.

Fėrai pajamų davė $880.17; 
išlaidų neteko sužinoti.

Fėrų rengimo komisijoj bu
vo F. Savickas, A. Drešeris, R. 
Dziovalis ir A. Rinkevičia. Fė-

Risiikos ir Tirkižkos Vanos . <
12th STREET
Tel. Kedii. SM>2.

3514-16 W. 12th St

ruose gi ištisą savaitę dirbo:
M. Dabrickas, S. Merkevičius, 
J. Kačinskas, K. Bernotas, S. 
Badžius, F. Stulgis, A. Liuk- 
šis, J. Lapkauskas, M. Zig- 
montas, J. Bieliauckas, O. 
Liutvinienė, Pranokiate, Tran- 
kuniutė, U. Dziovalienė, O. Sa
vickienė, Prančkečiutė, Kaz- 
lauskiutč ir VansaviČiute.

—J. A. Viturys.

Iš Lietuvių ūkininkų 
krutėjimo.

Mc Naughton, Wis. — Nors 
ši lietuvių kolionija randahi 
šiaurinėje Wisconsino valsti
jos dalyje, bet ir čia jau bai
gia sniegas apleisti žemes pa
viršių. Artinas linksmasai ir 
visų laukiamasai pavasaris.

Nedėlioję, 13 d. kovo, buvo 
vietos ūkininkų draugijos su
sirinkimas. kame be kitų drau- 
ųijos reikalų buvo skaitytas 

laiškas nuo įtart. Mieli., ūki- 
ninku draugijos, kad jiems pa- 
geHiėtumėni įvykdyti jų suma
nymą organizuoti kooperatyvi- 
nę bendrovę ir t. t. Buvo dis- 
kusuojami klausimai apie trą
šus ir apie gyvulių užlaikymą. 
Sekančiam susirinkimui nutar
ta parinkti (langiaus tų Nau
jienų numerių, kur yra tilpę 
p. A. Dvylio straipsnių apie 
ukininkystę ir juos perskaity
ti, ir jeigu kas butų neaišku, 
tai per Naujienas atsišaukti, 
kad p. A. Dvylis paaiškintų, 
nes vis daugiaus miestiečių ei
na į ūkius gyventi, bet apie 
ukininkystę mažai težino. Tai 
faktas, nes ir pas mus jau ko

Lucky 
STRIKE
cigarette

Hs toasted
©/?

Gausi 7? Ir 8e 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musiji 
rekomenduojamus, užtikrintus 

Pirmo Nuošimčio 
Aukso Bondsus

Procentai išmokami du kartu j metus 
bite vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500, Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais.

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairių 
komp. Bėrus.

Kreipkitės į lietuvių įstaigą.
•Peoples Investment Co.

220 S. State st. Room 1422
Tel. Harrison 2024 Chicago, Ui.

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3 
po piet.

TURKIAM

lios nelaimės įvyko su gyvu
liais, dėlto kad neužžiurėjo ir 
turėjo pribaigti. Sekamas drau
gijos susirinkimas bus balan
džio 10 d., antrą valandą po 
pietų pas ūkininką J. Antanai
tį. Susirinkime bus daugiau 
skaitoma apie ukininkystę, 
dėlto ateikit visi.

Kaip matyti iš atsišaukusių
jų Naujienų skaitytojų, jie yra

IŠMOKĖJIMĄ
Lietuvos Prekybos ir Pra

monės Bankas su savo visais 
skyriais Lietuvoje, su ku
riais yra susirišęs ir per ku
riuos veikia Naujienų Pini
gų Siuntimo Skyrius, pas
kutiniais šešiais mėnesiais 
yra puikiai susitvarkę ir 
duoda visiškai patenkinamą 
patarnauvimą pinigų prista
tyme į Lietuvos miestus ir 
miestelius. Jeigu pasitaiko 
kame kokia klaida, tai Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko centras Kaune į kiek
vieną Naujienų pasiskundi
mą ar prašymą tuojaus atsi
liepia ir visomis savo išgalė
mis stengiasi klaidas atitai
syti trumpiausiu laiku.

Naujienos, o kartu ir dide
lė daugybė Amerikiečių, ku
rie siunčia Lietuvon pinigus 
per Naujienas, gali pasi
džiaugti geru Lietuvos ban
ko patarnavimu. Būdamas 
didžiausiu Lietuvos banku 
ir turėdamas tiek daug sky
rių ne tik Lietuvoj ,bet ir 
užrubežyje, Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankas tu
ri geresnių išgalių pinigų “Labai prašyčiau Tamstos, 
pristatyme negu kokia kita 
įstaiga Lietuvoje.

Pradžioj Naujienų santy
kių su Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banku metai at
gal buvo dar šiek-tiek neiš
sitikėjimo ir abejonių, ypač 
kad daugelis kitų pinigų 
siuntėjų nusiskųsdavo ban
ko nerangumu. Naujienų 
biznio vedėjas tąsyk vedė 
gana aštrią korespondenci
ją su Lietuvos banku, reika
laudamas iš jo pasiteisinimų 
dėl mažiausio dalyko. Savo 
laiku bankas parodė stropu
mą ,pradėjo greičiaus atsa
kinėti į laiškus ir, ragina- ' 
mas, padėjo nemažai darbo 
dalykų sutvarkymui. To- 
kiuo budu buvo patiestas til
tas įsitikėjimui ir geriems 
santykiams, o su tuo ir už- 
ganėdinimui visų amerikie
čių lietuvių, kurie tik siun
čia pinigus per Naujienų Pi
nigų Siuntimo Skyrių.

Reikia čia prisipažinti, 
kad iš Naujienų ir ameri
kiečių pusės ne kartą buvo 
metami ant Lietuvos banko 
sunkus apkaltinimai, kada 
bankas buvo visiškai nekal
tas. Bet ir tada bankas pa
rodė kantrumo ir stengėsi 
ištirti dalykus, idant mus 
užganėdinus. Tuo jis paro
dė visai amerikonišką gerą 
biznio supratimą.

čia mes norime paduoti 
pavyzdį, kaip Naujienų biz
nio vedėjas buvo padavęs 
skundą ir Lietuvos bankui 
ir net Lietuvos valdžiai dėl 
neva nepilno pinigų išmokė-.

labai užinteresuoti šia Lietu
vių ūkininkų kolionija. Drau
gijos pirmininkas ip. S. A. Do
me n t is pranešė, kad yra ga
vęs daug laiškų nuo Naujienų 
skaitytojų su įvairiais klausi
mais apie ukius, klimatą, ko 
daugiausiai čia ūkininkai au
gina, ir t. t. Kurie norėtumėt 
ant pavasario nusikratyti bo
sų jungą ir kad nebūtumėt

prigauti įvairių spekuliantų, 
nuoširdžiai patarčiau atlankyti 
šią lietuvių kųlioniją ir susi
pažinti su vietos ūkininkais, 
šiaip dėl informacijų kreipki
tės į musų draugijos pirminin
ką adresu: S. A. Dcmentis, 
P. O. Box 73. Mc Naughton, 
Wis.; atsakymui įdėkite paš
to ženklelį.

— Ukius Mylintis.\'

LIETUVOJ
jimo, o po ištyrimo pasirodė, 
kad pinigai buvo išmokėti 
pilnai.

Ponia E. V-nė buvo pa
siuntusi per Naujienas savo 
seserei 6. R-nei 581 markę 
Kalvarijos miestelin. Neuž- 
ilgio po pinigų išsiuntimo ji 
gavo nuo savo sesers laišką, 
kuriame tarp kitko ji rašė 
taip:

“Dėkavojam labai širdin
gai už pinigus ,kuriuos jau 
apturėjom. Bet kas atsiti
ko. Nagalėjom išimti dole
riais. Paštalijonas suprato, 
kad yra pinigai ,išėmė ir 
atidavė ost-markėmis 270 
markių.”

E, V-nė atėjo su skundu į 
Naujienas.

Gavęs tokį skundą, Nau
jienų biznio vedėjas tą pa
čią dieną parašė protestą 
Lietuvos bankan, ir tuo ne
pasitenkindamas padavė 
skundą Lietuvos atstovui J. 
Vileišiui, prašydamas jo iš
tirti dalyką, it užbaigdamas 
savo skundą šiais žodžiais:

kaipo Lietuvos atstovo, perduo 
ti šį skundą Lietuvos valdžiai 
ar Lietuvos Pašto Ministeriui, 
idant jį ištirtų ir pagelbėtų 
atgauti paštoj pražudytus 811 
markių.

“Tokie atsitikimai kaip šis 
pakerta žmonių įsi tikėjimą 
Lietuvos įstaigomis ir atmu
ša jų norą siųsti pinigus Lie
tuvon. Beabejo, jie yra ne
apsakomai kenksmingi pačios 
Lietuvos reikalams.

“Tikėdamas gauti Tamstos 
paramą išdėstytame reikale 
ir laukdamas greito atsaky
mo, lieku

Su tikra pagarba
(Parašas).”

Gavęs šį skundą, gerb. J. 
Vileišis tuojaus jį pasiuntė 
Lietuvos valdžiai, parašyda
mas Lietuvos Susisiekimo 
Ministerijos Valdytojui Kau 
ne sekamą laišką:

“Gerbiamas Tamsta:
Drauge su šiuomi turiu 

garbę prisiųsti ištyrimui 
“Naujienų” Vedėjo, Kl. Jur
gelionio, laišką delei pražuvi
mo 311 markių. Tiesa, iš to 
laiško nematyti, kad Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban
kas butų pasiuntęs 581 mar
kę ir todėl nėra dar priežas^- 
ties įtarti, kad tie pinigai yra 
žuvę patšos įstaigose, bet vis
gi priseina dalykas ištirti. At
sakymą prašau duoti Lietuvos 
Misijos vardu, žinion p-lės 
Marės Radzevičiūtės.

Su pagarba,
J. Vileišis.”

Lietuvos Susisiekimo Mi
nisterijos Valdytojas perda
vė skundą ištyrimui Paštų, 
Telegrafų ir Telefonų Val
dybai, kuri perdavė skundą 
Kauno pašto viršininkui, pa
rašydamas sekamą laišką:

“Kauno Pašto 
Viršininkui.

“PrisiunČiant prie šio Lie
tuvos Misijos Amerikoje raš
tą iš 22 — VII š. m. su pri
dėtų prie jo raštu “Naujienų” 
Vedėjo Kl. Jurgelionio apie 
pražuvimą 311 auksinų, pra
šoma tuoj aus padaryti patik
rinimą, kiek siuntė pinigų 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Bankas pil. 0. R.-nei į 
Kalvarijos miestelį — ir apie 
tai skubiai pranešti Valdybai.

“Priedas: susiraš. ant 3 la- 
PU.
“Vice Direktorius (parašas). 
“Už kanc. Sekr. (parašas).”

Kada šitie visi susirašinė
jimai ėjo Lietuvoje ir buvo 
ten daromi tyrinėjimai, kur 
butų galėję prapulti buk ne- 
damokėti pinigai 311 mar
kių, Naujienos gavo kvitą iš 
Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banko su parašu O. 
R^nės, kad ji priėmė pilnai 
visus Naujienų siųstuosius 
pinigus, 581 markių.

Iš to jau buvo aišku, kad 
O. R-nė savo laiške seserei 
gal kalbėjo apie kokius ki
tus pinigus, bet ne apie tuos, 
kurie buvo siųsti per Nau
jienas. Iš to taipgi jau bu- 
vo aišku, kad gal be reikalo 
buvo paduotas toks aštrus 
skundas ir Lietuvos bankui 
ir Lietuvos valdžiai. Bet iš
ėjusio skundo nebegalima 
buvo sustabdyti ir tyrinėji
mas Lietuvoj ėjo iki galui, 
kol nebuvo parodyta, kad 
Naujienų vedėjo skundas 
visiškai neturėjo jokio pa
mato.

Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Bankas vėliau atsiun
tė Naujienoms paaiškinimą 
apie pinigų išmokėjimą, pil
nai 581 auksinų O. R-nei, ir 
toki pat paaiškinimą pasiun
tė pinigų siuntėjai. Pati pi
nigų siuntėja irgi jau buvo 
gavusi nuo savo sesers pra
nešimą, jog ji gavo antrą 
syk 581 auksiną.

Lietuvos Susisiekimo Mi
nisterija, pagalios, ištyrus 

. dalyką, davė Lietuvos Misi
jai Amerikoje sekamą atsa
kymą:

“PrisiunČiant su Šiuomi su
sirašinėjimą apie buk tai ne
pilnai išmokėtus O. R-nei išr 
siųstus iš Amerikos pinigus,

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų 
(Pieš)

Mus džiovintos slyvos yra prieš saulę džiovintos.
Reikalaukit Case & Martin’o

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

Valdyba turi garbės pranešti, 
kad ištyrus skundą paaiškėjo, 
jogei pinigai jai išmokėti toje 
pat sumoje, kokioje buvo iš
siųsta iš Amerikos.

“Reikia manyti, kad tie 
270 auks., apie kuriuos O. 
R-nė rašo savo laiške Ameri
kon, buvo siųsti visai kitos 
ypatos — ne V-nės.
“Priedas: susirašinėjimas iš 

6 lapų.
“V. Direktorius (parašas)
‘/Administracijos Skyriaus 

vedėjas (parašas).
“Sekretorius (parašas).

Gerb. Lietuvos Atstovas 
Amerikoje, J. Vileišis, pri
siuntė Naujienoms persitik
rinimui visą susirašinėjimą 
šiame skunde, susidedantį iš ’ 
daugelio lapų.

Skundas buvo bereikalin
gas, o vienok dėl jo reikėjo 
išjudinti daugelį įstaigų ir 
užimti laiką ir domą dauge
lio žmonių.

Iš šito viso betgi mums 
yra aišku, kad į skundus 
Lietuvoje yra kreipiama do- 
mos, kad ten rūpinamos at
likti reikalai kuogeriausia, 
ir kad iš Amerikos pusės tu
ri būti daugiaus pasitikėji
mo Lietuvos įstaigomis.

Naujienų Pinigų Siunti
mo Skyrius turi įvedęs siste
mą skundų ir užklausimų, 
kuriuos nuolat siunčia Lie
tuvos bankui , jeigu tik yra 
koks neaiškumas apie pini
gų išmokėjimą, ir reikia pa
sakyti, kad į kiekvieną už
klausimą yra gaunama grei
tas atsakymas. Pinigų pri
statymas savu keliu Lietu
vos banko jau taip yra su
tvarkytas, kad šiuo laiku 
tur-but nebegalima geriaus 
sutvarkyti. .

Naujienų Pinigų siuntimo 
Skyriui paduotieji išsl nti- 
mui pinigai yra išsiunčiami 
bėgyje 24 valandų (kasdien 
prieš 4 vai. po piet), ir pa
siekia Lietuvos Banko į tris- 
keturias savaites. Iš Lietu
vos Banko pinigai eina paš
tu į kaimą, kas užima dar 
vieną savaitę. Jeigu žmo
gus tuojaus ateina į paštą 
atsiimti pinigų, tai nuo iš
siuntimo iš Amerikos jis 
juos gauna į kokias ketu
rias ar penkias savaites. 
Žinoma jei žmogus nesusi
rengia nueiti į paštą ilgą 
laiką ,tai jis ilgą laiką ir ne
gauna tų pinigų. Bet už tai 
negali būti kaltinamas nei 
Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius nei Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankas.

CHICAGO, ILL.
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su pripažįsta * darbininkų mintis į galvą pamėgdžioti 
valdžia.

i Straipsnyje apie Pary
žiaus Komuną mes ypatih- 
gai pažymėjome tą faktą, 
kad ji tvirtai laikėsi demo
kratijos principų — rinko 
savo valdžią visuotinu bal
savimu, davė lygias teises 
visiems piliečiams, ir t. t. 
Dabar ketiname kiek pla- 
čiaus išdėstyti Komuno nu
sistatymą teroro klausimu.

Vienas mūsiškių “komu
nistų” laikraštis, paminėda-

Naujienoi ataa kasdien, iisHriant Į mas Paryžiaus Komunos 
metų sukaktuves, ap- 

in. — Telefonas; Rooseveit 8500. Į gailestauja, kad ji “nevarto
jo teroro”. Jeigu, girdi, ji 
butų vartojusi terorą ,tai ji 
gal butų nebuvusi pergalėta 
— spėjimas, neišlaikąs jo
kios kritikos, kadangi yra 
aišku, jogei vienas Pary
žius neturėjo galimybės

MM LFTMUANIAN DAILY NKWft

Bditer P. IRrigaitta

1789 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Rooseveit 8500

88.0U p«r year ta Canad*.
17.00 per year outaide of Chicago.
>8.00 per year ta Chicage.

8c per copy.

Entered as Second Clara Mattar 
Merck 17th, 1914, et the Post Office 
af Chicafo, IU., undar the act ®f 
Merck 2nd. 1879,

drovi, 1789 So. Halsted Si.. Chicago,

Uiaisakomojl Kataaj
Oicagoje — paltu:

Metams „............. - t ,u >8.00
Pusei meti .  .......-...........  4.50
Trims minusiems . ru j *>25 
Dviem minesiams r -r tc i L75 
Vetaam minėsiu! ■ « 1D0

Oicagoje — per neiiotojuei
Viena kopija - - r • -T , n 08
Savaitei--------- , , , , . 18
Minėsiu! . r- 75

6aviJ3tu^ Vaietijoee m Ghicagoj, I įveikti visą Franciją, kuri 
Metams------------- . . ...... |7.w rėmė buržuazinę Tiers’o val-
Trims mineetams ....... -- -...... - 2.00 dzią.

.. ..... ",,1« Teroras nebūtų išgelbėjęs
Lietuvon ir kitur uistaniuoMi Komunos. Klausimas gali 

(Atpiginta) . . ..... , .
Metams____________ _______  >8.00 eiti tiktai apie tai, ar tero-
fito, " " 2Js ras butų prailginęs Komu-

gįj«us reikia siųsti palto Money nos gyvavimą, arba ar jisai 
Orderiu, kartu su užsakymu. i j

veržimo prasidėjo Paryžiaus 
gatvėse kova, kuri tęsėsi 
apie savaitę laiko. Delei to, 
kas atsitiko laike šitos ko
vos, Komuną negalima kal
tinti, nes ji jau buvo pakri
kus.

I Terorui, kaip matėme, 
buvo priešingi Komunoje

I net įtakingieji vadai jako-1 
biniečių, kurie ’buvo labiau
sia prie jo linkę. Bet grieš- 
čiausiai jam priešinosi In
ternacionalo nariai. Komu
noje jų buvo 17 ir, kaip mes 
nurodėme anąkart, jie suda
rė gabiausių žmonių grupę 
toje darbininkų valdžioje. 
Darbininkas Frankel, išdės
tydamas Internacionalo po
litiką Komunoje, balandžio 
29 d. pareiškė:

“Mes norime įsteigti 
darbininkų teisę, o tatai 
yra galima tiktai įtikini
mu ir morale jiega.” j
Šitai politikai pritarė ir

Apsisprendimo 
principas.

Augštosios Silezijos ple
biscitas buvo įvykinimas ap
sisprendimo principo. Ir ji
sai davė ne blogą rezultatą. 
Laimėjo kulturingesnioji 
tauta. Gyventojų didžiuma 
Augštojoje Silezijoje vei
kiausia susideda iš lenkų, 
bet daugelis jų balsavo su I 
vokiečiais, kadangi jie jau
tė, kad jiems bus geriaus 
gyvent po Vokietija, kurios 
industrija yra 4aug augš-

butų padėjęs Komunai išsi- 
derėt iš valdžios lengvesnes 
pasidavimo sąlygas — ar ne.

Kiekvienas žmogus te- 
čiaus, kuris turi nuovokos 

I apie tai, kokioje padėtyje 
buvo Paryžiaus sukilėliai, 
atsakys, kad teroras nebuvo 
tinkama priemonė nei vie
nam, nei antram tikslui. Ko
munos priešai buvo už Pa
ryžiaus seinų, Versailles’- 
uje; teroru pasiekti jų ne
buvo galima. Žudydama-gi 
tuos neskaitlingus valdžios 
šalininkams, kurie pasiliko 
Paryžiuje, Komuna butų ne 
sušvelninusi * savo priešo

čiaus išsiplėtojus, negu Len-1 žiaurumą, o dar padidinusi 
kij°s> jį, ir butų davusi priešui

Pas Amerikos lietuvius progos pasiteisinti pasaulio 
paskutiniu laiku susidėjo akyse deli to kruvino kerš- 
nuomonė, neprielanki ple- to, kurį jisai pavartojo prieš 
biscito idėjai. Bet tai dėlto, komunarus, kuomet jie buvo 
kad jie nepritarė tam “ple- apgalėti.
biscitui”, kurį buvo sugalvo- Yra faktas, kad patiVer- 
jusi Tautų Lyga Vilniui, sailles’aus valdžia stengėsi 
valdomam Želigowskio. Bu- iššaukti terorą Komunoje, 
darni po lenkų priespauda, idant turėjus progos pik- 
vilniečiai ,žinoma, negalėtų Čiaus apšmeižti ją. Ji, pav. 
laisvai išreikšti savo valią, nuolatos sušaudydavo suim- 
Kad žmonių balsavimas tik- tuosius Komunos kovotojus, 
rai parodytų, kuriai valsty- nežiūrint Komunos protes- 
bei jie nori priklausyt, jisai tų ir grasinimų, kad už tai 
turi būt nevaržomas. ji imsianti šaudyti valdžios 

Balsavimu išrišt tą klausi- šalininkus Paryžiuje.
mą yra geriaus, negu gink- Taigi yra gryniausia ne- 
lUt sąmonė sakyt, kad teroras

_ butų buvęs naudingas Ko- 
Darbininkų vai- mun?i; Ji jo nevartojo, ir 
džin ir ternra^ gerai dar®’ kad nevart°J°-U ir LVroruo. Vienok negalima pasakyt,

Darbininkų judėjime šian-kad. Paryžiaus Komunoje 
die yra karštai diskusuoja- nebutl* buv« mintles 
mas klausimas, kokiomis aPie terorą.
priemonėmis gali būt jsteig- Ka-p anąk?rt buvo paro- 
ta ir išlaikyta darbininkų didelė didžiuma Ko
va dzia. r kuomet apie, tai lg nari -0 ja. 
kalbama tai visuomet stoja kobinieči ir arti jiems 
prieš akis Rusijos sovietų ., . ,
respublika Daugelis dar- P'^į^ečiai yra ta par- 
“.L® “ ,°K,^LVT^'ltija, kuri stovėjo revoliuci- 

jos pryšakyje didžiosios 
franeuzų revoliucijos laiku. 
Kuomet tai partijai pasise
kė paimti valdžią į savo ran
kas, tai ji įsteigė diktatūrą 
ir stengėsi pagalba kruvi- 
niausio teroro atsilaikyti 
prieš kitas partijas. Tūks
tančiai jos priešų buvo nu
galabinti giljotina.

Jakobiniečių tradicijos bu
vo stiprios ir 1871 metų su-

kos metodus (budus) pavyz
dingomis kiekvienai darbi
ninkų valdžiai.

Bet tai yra labai stambi 
klaida. Kovo 18 ii* 19 dd. 
“Naujienose” mes aprašėme 
antrąją Paryžiaus Komuną 
ir parodėme, kad jos veiki
mo budai daugeliu žvilgsnių 
grieščiausiai skyrėsi ^nuo so
vietų respublikos politikos. 
Vienok' Paryžiaus Komuną 
ne tiktai šių dienų socialis- kilime. Naturalis todėl da
tai ,o ir Marksas su Engei- lykas, kąd sukilėliams atėjo

1793 metų revoliucionierius.
Pastūmėjo juos prie to tasai 
augščiaus paminėtasai fak
tas, kad Versailles’aus val
džia sistemačiai sušaudyda
vo suimtuosius komunarus. 
Vienas Paryžiaus Komunos 
istorikas (Fiaux, “Guerrel 
civile de 1871”) rašo apie 
tai: !

“Po spaudimu didelio 
pasipiktiriimo ,kurį iššau
kė nugalabinimas Duva- 
Fio (vieno nacionalės 
gvardijos komanduotojo, 
kuris buvo suimtas ver- 
sailles’iečių balandžio 3 
dienos atakoje) ir imtinių 
Puteaux bei Chatillon’o, 
daugelis Komunos narių 
reikalavo, kad butu tuo- 
jaus sušaudyta tam tikras 
skaičius reakcionierių, ku 
riuos visų pirma reikią 
paimti iš Paryžiaus kuni
gijos.”
Bet tas pats istorikas to-1 Marksas. Aprašydamas Pa

liaus sako:
“Kiti jakobiniečiai, ir 

ypatingai Delescluze, pa
sibaisėję tokių kraštutiny- 
bių, pasiūlė tuomet dekre
tą apie įkaitus (užstovus). 
Tapo nutarta sulaikyti 
V arailles’aus gaivalus
nuo to kruvino kelio, į ku
rį jie buvo aklai puolę. Bet 
tam tikros rųšies tyliu su
sitarimu tapo atsiekta to, 
kad tas dekretas niekuo
met nebuvo įvykintas.”
Taigi čia turime prieš akis 

vieną Komunos priemonę, 
kurią tikrai butų galima pa
vadinti teroristine: įkaitų 
ėmimą.

Tas dekretas apie įkaitus 
įsako, kad kiekvienas as
muo, apkaltintas susižinoji
me su Versaille’um, turi būt 
tuojaus apskųstas ir suareš
tuotas. Bėgiu 24 valandų 
turi susirinkti teismas ir iš
tirti kaltinamuosius, o bėgiu 
48 valandų išnešti nuospren
dį. Bet pasmerktasis turi 
būt ne sušaudytas, o laiko
mas kalėjime ,kaipo įkaitas 
(užstovas). Už kiekvieną 
sušaudytą Versailles’je Ko
munos kovotoją arba šali
ninką turi būt sušaudyta 
trigubas skaičius įkaitų.

Tai yra ,be abejonės, žiau
rus dekretas. Bet pati žiau
riausioji jo dalis, kad įkai
tai turi būt sušaudomi, pali
ko tiktai ant popieros, Ko
muna niekuomet nepildė jos.

Tas dekretas buvo praves
tas Komunoje ne tam, kad 
naikinus Komunos priešų 
gyvastis, o kad apsaugojus 
jas nuo keršto minios, kurią 
erzino savo žvėriškumu ver- 
sailles’iečiai.

Komuna nenugalabijo ne 
vieno savo priešo. Tiesa, 
buvo sušaudyti kovo 18 d. 
du generolų, kuomet liaudis 
susirėmė su valdžios kariuo
mene, atėjusia į Montmart- 
re’o distriktą j ieškot nacio
nalės gvardijos kanuolių, 
bet Komunos tuomet dar ne
buvo. 0 nacionalės gvardi
jos centralinis komitetas, 
atvykęs į susirėmimo vietą, 
ne kurstė minią prie žudy
mo, bet stengėsi nuraminti

Buvo sušaudyta / ir dalis 
įkaitų. Bet tai įvyko tuo
met, kuomet Komuna jau 
buvo paliovusi gyvuoti, bū
tent tuo laiku, kai po Ver- 
sailles’aus kariuomenės įsi-

ryžiaus Komuną, jisai pa
brėžia kiekvieną faktą, kuris 
rodo prakilnų Komunos hu- 

| maniškumą apsiėjime su sa
vo priešais ir stato prieš jį 
žvėrišką žiaurumą Tiers'o, 
to “bjauraus neūžaugos” 
kuris stovėjo pryšakyje bur
žuazinės valdžios.

Antroji Paryžiaus Komu
na nesusitepė budeliškais 
darbais, kaip pirmoji, kuri 
atsirado didžiosios franeuzų 
revoliucijos laiku. 1871 me
tų sukilime viešpatavo ta 
žmoniškumo ir pakantos I 
dvasia, kuria pasižymi tik
rai darbininkiškas judėji
mas. i

Kas šiandie garbina tero
rą, tas einrf ne Komunos, o 
jos budelių keliu. į

Del šešioliktojo 
Vasario.

Trys metai atgal, vasario 16 
dieną a. a. Taryba paskelbė 
Lietuvą nepriklausoma valsty- 

Paskelbė Lietuvą laisvą, 
būdama surištomis kojo- 
ir rankomis konven ei ju
sti Vokiečiais. Dar tuo- 
galingas kruvinasis kaize- 
‘pripažino

be.

mis 
mis 
mot 
ris “pripažino” Lietuvos ne
priklausomybę, nepaleisdamas 
iš rankų konvencijų pavadžio, 
kuriuo dar tikėjosi pririšti 
Lietuvą prie savo ratų.

Lietuvos valdžia ir dalis vi
suomenės pasirinko 16 vasarį 
kaipo musų pasiliuosavimo 
dieną, kaipo tautos šventę. Pa
sirinko nevykusiai, nes tą die
ną sudarė Taryba, atsiskyrusi 
nuo savo visuomenės, gi pa
čiam jos akte nebuvo nieko, 
kas galėtų sužadinti liaudyje 
šviesią kilnaus žygio atmintį.

Liaudis tame nedalyvavo įr 
todėl paskelbtoji šventė iš kar
to pasidarė “kaziona” šventė, 
raginama milicijos, keliama 
ųra-patriotų, bet be platesnio 
atbalsio miniose.

Mes nededam ypatingos 
svarbos pačios dienos paskiri- 
mui. Mums visų pirma rupi 
atvirai pasisakyti, kiek atatin- 
ka gyvenimo tikrenybei tie 
skardus žodžiai ir dirbtinai 
išpusti jausmai musų tautinin
kų, kuriais norima pripildyti 
tautos švente.

Buržuazinė visuomenė džiau
gėsi, Lietuvai patapus liuesai 
ir nepriklausomai. Dangun kel
dama tautos laimėjimus, ji di
džiuojasi muisų “demokratine, 
darbo žmonių” respublika ir 
jos tvarka. Lietuvos darbinin
kai ir mažažemiai valstiėčįai, 
Lietuvos tikroji demokratija 
visai to džiaugsmo neprivali. 
Lietuvos darbo žmonės toli 
gražu dar nelįuosi ir labai pri
klausomi. Jiems iki šiol tebė
ra du frontu ir su abiem ly-

giai tenka kovoti. Vienas fron
tas, — tai nuolat ant Lietu
vos užsikorę Lenkų imperiali
stai, visokios reakcijos pade
dami, kurie dar tikisi įsilauž
ti musų kraštan ir padėti su
sitvarkyti musų dvarininkams.

I Antrą, tiek pat pavojingą 
frontą sudarė prieš Lietuvos 
proletarus mūsiške reakcija, 
musų dvarininkai, klerikalai, 
buožės-uikininkai ir visi, jų sie
kimų reiškėjai. Tas frontas 
kasdien mus puola. Tas vidu
jinis priešas visokių priemonių I 
griebiasi, kad tik susilpnintų | draudos kompanija siūlosi pa- 
darbininkų judėjimą, kad tik 
pastatytų barikadas musų lais- 
von ateitin.

Pripuolamai ar nepripuola- 
mai nepriklausomybės švente 
supuolė šįmet su ypač padidė
jusiais darbininkų puolimais. 
Ir tuose puolimuose mes dar 
kartą skaudžiai, gauname pa
tirti, ką reiškia dabartinis Lie
tuvos demokratinguinas. Įvyko 
visa eilė atsitikimų, kuriais 
valdžios agentai ryškiai paro
dė, kad jie sugebėjo perkelti 
musų krašto. gyveniman ir 
sauvalę, ir mušimus, ir nepa
teisintus kalėjimus, ir min
džiojimą žmogaus teisių, pra
šokdami kartais 
caro laikus.

Buržuazinė Lietuvos visuo
menė žiuri į tuos įvykius ar
ba šaltai, arba jiems pritarda
ma ir juos temdoma. Žiau- 

I riai kovai su darbininkų sie
kimais jie randa pateisinimo 
tame, kad tai esanti kova su 
“bolševizmu”, su 
priešais.

Mes hėstovim už tą avan
tiūrų politiką, už tą darbinin
kų kurstymą vien dėl kursty
mo, vien kad sukeltų nepaten
kinimo ūpą, nežiūrint to, ar 
patiems Lietuvos darbininkams 
toks darbas yra naudingas. 
Bet mes gerai, žinome, kad 
musų reakcija, puldama ‘^bol
ševikus”, visų pirma puola 
pačius darbininkus. Juos nori 
išsklaidyti, susilpninti, paverg
ti ir naudoti,.

Kol Lietuvon darbininkai 
nesuvaldys to savo priešo, kol’ 
neišraus iš musų gyveninio vi
so to žiaurumo, kurį turtin
gieji atsigabeno iš carų gady
nės, tol Lietuvos proletarai ne
bus Ii uosi ir nepriklausomi. j

Musų 
šventė, dar 
rim doroti 
laužti visas 
resnėn ateitin.

(“Socialdemokratas”)

nieriui ir pridūrė, kad ji pra
sižengia prieš valstijos ap- 
draudos įstatymus. Frayne sa
ko:

“Aš matau šiame naujame 
žingsnyje senų sumanymų, tik 
nauju vardu, surinkti milio- 
nus dolerių sutiiuškinimui dar
bininkų unijų ir sutvėrimui 
taip vadinamų “opeli shop” są
lygų. Ar tikrai kas mano, Jpid 
organizuoti darbininkai, pra
šys tos įstaigos taikinti ar tar
pininkauti?

“Tas dalykas, kurį ši ap-

Edward C. Myers; vice prezi
dentu ir sekretorių — E. T. 
Littell, vice prez. West Virgir 
nia Coal and Timber Co.; iž
dininku — Louis Zimmerman, 
prez. Maryland Trust Co. ir 
vienas viršininkų Houston Oil 
Co.

LS.S. Reikalai
LSS. 19 kp., Brooklyn, N. Y., 

nutarė paduoti L. S. S. referen
dumui įnešimų kad prie Lite
ra turos Komiteto, paragrafo 1, 
“Pasarga,” kur yra pasakyta: 
“Privatiniai knygų leidėjai ir 
ne Sąjungos laikraščių redak
toriai negali būti Lit. Kom. na
riais,” kad butų atšaukta.

Varde LSS. 19 kp.
V. Paškevišia.

Šis įnešimas reikalauja bent 
10 kuopų parėmimo, kad ga« 
lėtų būti paleistas referenčių* 
mui. Parėmimai turi būt pri
siųsti bėgiu 3 (trijų) mėnesių 
po jo pasirodymo spaudoje.

Marė Jurgelionis, 
Sekr.-Vertėjas.

3133 S. Emerald Avė., 
Cliicago, III.

daryti — įkurti apdraudos fon
dus sustabdymui streikų — 
mano nuomone, kaip tik ir pa
gimdys streikus; kadangi, dau
gelis samdytojų, jausdamies, 
kad jie turės finansinę para
mų, bus mažiau palinkę tar
tis su savo darbininkais, negu 
kad jie neturėdami užtikrini
mo šios finansinės pagalbos iš 
šio taip vadinamo apdraudos 
fondo.

“Niekurie samdytojai net 
pasinaudos proga laike biznio 
nupuolimo, kad iššaukus strei
kų vidurinėmis provokacijo
mis.

“Yra tik vienatine tikra ap- 
pikčiausius I drauda prieš streikus. Tai yra 

kada samdytojas nekliudys 
darbininkų teisei organizuotis 
ir ves tarybas 
gas, valandas 
bo sąlygas.”

' Darbininkų 
mato šiame naujame žingsny
je dar vienų visos šalies sam
dytojų kėsinimąsi ant darbi- 

Į ninku unijų, kadangi jau ži
noma, kad šios įstaigos veiki
mas jau patraukė ir regulia- 
rines senąsias apdraudos kom
panijas. Didžiausios apdraudos 
kompanijos pasaulyje — Aet
na, Travelers*, Pheonix, Natio
nal, Oricnt ir kitos —- kaip 
patirta, rengiasi, savo suimtais 
daugiausia iš darbininkų pini
gais remti “streikų apdrauda.”

Nė viena tų kompanija dar 
viešai to nepaskelbė, bet Con- 
necticut legislaturoj jau įnešta 
naujas apdraudos bilius, kuris 
leidžia didžionisiomš apdrau
dos kompanijoms priimti strei
kų apdraudą.

Employers* Mutual Insurance 
and Service Co. jau apdraudė 
apie 50 didelių spaustuvių, 
metalo dirbtuvių ir audinyčių 
New ’Yorke ir niekurioms jau 
išmokėjo streikų jfašelpą. Kom
panijos atstovai kreipėsi prie 
daugelio fabrikantų prašyda
mi jų paramos.

Iš ištikimų šaltinių sužino
ta, kad kompanija ima $1.25 
už $100 nustatytos kainos ir 
pelno. Tad jei samdytojo nu
statyta kaina yra $100,000 ir 
jo pelnas siekia $50,000, ap
draudė kainuos jam $1,890 į 
metus. Atsitikime streiko jis 
gaus po $500 į dieną per 30P 
dienų, arba kol produkcija jo 
dirbtuvėj nepasieks 80 nuoš.

Kompanijos prezidentu yra

su jais apie ai- 
ir abelnas dar-

organizacijos

Lietuvos

nepriklausomybės 
neartima, bet tu
šavo jėgas, turim 
kliūtis ir eiti ge-

Apsidraudžia nuo 
streiku. i

savo ap
kyri gel-

Kapitalistai sutvėrė 
draudos kompanijų, 

bes juos laike streikų.

HARRY GODFREY 
[Federuotosios Presos koresp.]

New York. — Employers* 
Mutual Insurance and Service 
Co. of Baltimore. Ar ne gra
žiai skamba jos vardas? Nes, 
tariant tos kompanijos virši
ninkų žodžiais, ta kompanija 
daro “raminančią įtaką ant 
daugelio laukinių unijų krūti
nių.”

Ta kompanija — Employ
ers’ Mutual Insurance and Ser
vice Co. — yra “streikų ap
draudos” kompanija, turinti 
raštinę ir New Yorke, Jos ka
pitalas siekia $2,000,000 ir bė
gyje metų prižada dvigubai jį 
padidinti. Jos apdrauda apima 
37 industrijas 25 valstijose. Jos 
direktoriais yra žymiausi New 
Yorko, Bostono,* Philadelphijos 
ir Baltimorcs fabrikantai. Ta 
organizacija turi, savo “patar
navimo” 'departamentą, kuris 
trokštąs “tarpininkauti” indus
triniuose ginčuose: turi taip
jau ir patariamąsias tarybas 
įvairioms industrijoms.

Nė tos organizacijos atsto
vai, ne jos skelbimai nesako, 
kad tai yra streikų laužymo 
įstaiga. Bet tokia ją 
generalinis Amerikos 
Feder. organizatorius 
Frayne. Jis apie ją
valstijos apdraudos komisio-

vadina
Darbo
Huigh 

pranešė

Redakcijos Atsakymai
Lietuviui, Wauk. — Kores

pondencijose mes norėtume ži
nių, ne koliojimų ir niekini
mų priešingos nuomonės žmo
nių. Nedėsime.

Kazimieus Gugi*
ADVOKATAS

Minto Ofitas

1271. Oearborn St.
Tel. Central 4411

Nama Ofitaa

3323 S. Haiti ed St.
Tel. Boulevard 1310

Telcphone Drover 5062

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos! nuo 10 41d 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime. 
8261 So. Halsted SL, Cklcago, III.

Visuotinas (General) Contratorim

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

kainomis.
4401 So. Richmond St., 

Tel. Lafayette 2797
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Ką žmones rašo
VELYKOS ARTI 

Ar Esat Prisirengę 
Šį metą, niekad pirmiau, žmonės pasipuoš ant Velykų.

Iš kalno tai pormątydaftū, pasiuntšmo savo pirkią, ponią Lustig 
N«w Yorltan, kad nupirktą vėliausios mados ir gėrioimIm kokybšo tu* 
vorų, iš kurių gaišit pasirinkt. Ne vien ji gavo stebėtinai gorą tavo- 
rą, bet ir uŠ tokią žemą kšiną, kud kiekvienas sutinkančiai stebėsis. 
Todėl mes linksmai siūlome Sį stebėtiną bargeną Velykų šventei, štai 
keletas bargenų, kuriuos turime pardavimui Šią savaitę:

Moterims šilko, satino ir Jerscy šilko apatiniai sejunui, rose copen 
mėlyni, žali, navy, rudi ir vyšniavi. Specia- CO OC ir gO QC 
liai siūloma uŠ <vivW

Specialus moterims šilkinių leisų apvaliais camisolės, Oląf* 
dydžio 36 iki 46 už

Išstatėme parodo* daugelį su numažintoms kainoms vėliausių mo
torinio jakušių. šios bliuzos vėliausio įvairumo pavasario dėvėjinvui. 
Tūlos teisiniais apvadais, kitos išsiuvinėtais apvadais, švįesiat raus
vos, ruiavos, šviesiai rudos ir baltos.

Tapgi mes siūlome už ypatingą kainą puikiausias rudas pongee ja- 
kutes su išsiuvinėtais apvadais, užsisegamos užpakalyj C O fiQ 
tik aš

KŪDIKIAMS VELYKŲ KOTAI
Mierbs 2 iki 14 už labai specialę kainą. Vėliausios mados.
Kūdikiams baltes dresiukės gražiais išsiuvinėtais apvadais viso-

$3.95 55.15
Didžiausias pasirinkimas vaikams velykų kepurių ir moteriškų 

skrybėlių uš labai patraukiančias kainas.

Lustig’s Department Store
3410-12 So. Halsted St

Iš New Yorko Į Eitkūnus
" UŽ

$109.60
Lietuvių Prekybos Bendrovės Direktorius ir 

“Darbininko” Redaktorius p. Pranas Gudas išvažiuo
ja Lietuvon Balandžio (April) 30 d., 1921. Kurie no
rite važiuoti kartu su p. Gudu ir turėti iš jo reika
lingo klionėje patarnavimo ir paramos, tuojau kreip
kitės j mus.

Holland American linijos laivas “New Amster- 
dam”, kuriuo ponas Gudas važiuoja Lietuvon, išplau
kia iš New Yorko į Rotterdamą Balandžio 30 d., 1921.

Laivakortė iš New Yorko tki Eitkūnų 
kaštuoja tik 
$109.60

Platesnių informacijų kreipkitės pas:
LITHUANIAN SALES CORPORATION 

414 Broadway, Boston 27, Mass.
Mes taipgi išgauname pasportus ir atliekame vi

sus kitus surištus su kelione j Lietuvą reikalus.
Informacijų reikalaukite tuojau!

Kūdikiai mėgsta JĮ t 
Jie prašo daugiau* t

Net ir mažyčiai žino, kad

■ NAUJIENOS, Chtearo. D!.'

Juozui Mnindliui į Codar Ra- 
pids, Iowa, be kita ko rašo:

Ir. Abelnai šiuo laiku iš 
Amerikos sunkiai laikraščiai ir 
laiškai ateina. Knygų teatrui, 
kurias man * siutėt, lig šioliai 
nogimam. [Knygos jau 6 mene
siai kaip išsiųstos. — J. M.] 
“Keleivis," kurį man brolėnas 
išrašė, a t keliauna tik į mėne
sį vieną sykį, o tai ir rečiau... 
Šiuo laiku, kada visa taip per
sekiojama (Lietuvoj, nėr vilties 
gaut knygų iš Amerikos. Pas
kaitykit “Socialdemokrato" No. 
5-tam ant 3-čio puslapio straip
sni “įstatymai sau, gyvenimas 
sau." Tenai 
sunku šviest, 
bininkua...

padalysite, kaip 
organizuot dar-

savivalių*, kurios 
visai nesutinka,

Bjauriausių 
su įstatymais 
netik čia Rokišky (bromą, bot 
ir Kaune. Išardyta darbininkų 
suvažiavimas kaip tik tuo lai
ku kada dvarponiai po,.visą 
Lietuvą ir pas mus, Rokiškė- 
lių dvare, darbininkam atsako 
vietas. Darbininkai susirūpinę 
savo likimu, o Kauno kont. 
žvalgyba ir visi reakcionieriai 
areštais ir visokiais kilai i bu
dais trukdo, persekioja... Ne
tenki kantrybes, kada manai 
apie tai, ir nenorom lieki ko
munistu... Viso labo. —P. P.

Naujieną 
Keliaujantis 

Agentas

S. A. VASILIAUSKAS
Naujienų ingaiiotas agentas S. A. 

Vasiliauskas šioj ir ateinanČioj savai
tėj aplankys įvairias lietuvių apgyven
tas vietas apielinkise Summit, III., 
Rockdale, Joliet, III., Willow Springs, 
Argo, III. ir t.t. Pas jį galima užsi- 
sakyt Naujienas, pirkti knygas, por jį 
perduoti apskelbimus Naujienoms, už
sakymus ir atlikti kitokius reikalus.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem 1°

NEPRALEISKITE PROGOS, 
KURI BALADOS Į JŪSŲ 

DURIS.

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį į 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiokose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu paėto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER % CO.
Borough of Brooklyo, New York City

BRIGHTON PARK
S. J. Sammis 

Lietuvys Siuvėjas 
3750 So. Kedzie Avė 

Kampas 38 St. ’
Geriausia proga dabar užsisakyt 
naują siutą, už pusę kainos pas 

mus, ką tamstos turėtumėt mokėt kitur, čystų vilnų materijos siutai 
tik po $30.00 ir $35.00, užtikrinam puikiausios mados ir gerinusį dar
bą. Pilnas užsigančdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jau re- 
modeliuoju—iŠ senų naujus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas 
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkėj.

BALTIJOS -AMERIKOS LINU
4*4 <t QOADWAY  '   ____________ NFW ’YOUK N Y.

Tieai kelionš be persėdimo iš New Yorko per Libavą 
arbn Hamburg—Eitkimus

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

“POLONIA” KOVO 30 1 “ESTONIA
-LITUANIA” BALANDUO 13 J “POLONIA

Visi laivai turi puikius kambarius tręštos klesos keleiviam* 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KZMPF, Gen. Wentern P«hs. Agent, 120 N. La Šalie Sk.
CHICAGO, ILL.

BAL. 27 
................ GEG. 11

DJL W. F. KALISZ

I na MiifAOiEi a va.
3exp«s

30RS

SKAITYKIT IR PLATINKI?
A TT TTPMA d”

Dabartinis padėjimas Lietuvo
je aiškiai parodė kas neatbūtinai 
reikalinga lietuviams. Apšvieta 
—pirmiausiai! Geriausius gabu 
mus turintis žmogus neturi už
tektinai pasekmės be mokslo. 
Mokslas pasiekiamas labai leng
vai skaitant laikraščius, knygas, 
turint artimą susinešimą su 
žmonėmis, kurie yra jau pasiekę 
mokslo. Tai-gi nepraleiskite 
šios progos, kuri jums bus la
bai prieinama.

“Naujienos šiuo laiku siunčia 
savo keliaujantį agentą S. A. 
Vasiliauską per visus miestus ir 
miestelius Suvienytose Valstijo
se, kur tik lietuviai gyvena, su 
tikslu perstatyti dabartinius 

naujus pienus “Naujienų", ku
rie yra labai svarbus.

Tuo pačiu žygiu S. A. Vasi
liauskas užrašinėja “Naujienas” 
ir kitus laikraščius, šėrus, par
duoda visokias knygas.

Yra įgaliotu “Lietuviškos- 
Amerikoniškos Verpimo, Audi
mo ir Kubų Gaminimo” Bend
rovės, steigiamos Lietuvoje. At
silankęs į lietuvių apielinkę bile 
miestelio, su pritarimu vietos 
lietuvių sušauktame susirinki
me paaiškins abudu tikslu. Ti
kimės, kad visi, Jietuviai musą 
atstovą maloniai sutiks.

Naujienų” Administracija.
▼

imicauo,

r
te

s; v ... ■

Dr. A. R. Blumofllhal *

ant n

Betuevard 6487

Svarbu! Telepheaah -

DR. CHARLES SEGAL

<

I

vHCir.

matu kaipo patyręs gydytoju, abi- 
rurgu ir akušeris.

Gydo aštriu ir chronišku ligas, 
vyrų, motorą ir vaiką, pagal u«- 
jauiu metodu X-Bay u MtetaM 
elektros prietaisu.

Ofisu Ir Laboratoriją! 1M X. 
18th SL, neto# Fiab St, 

VALANDOS: Nua U-U yta* 
Ir nua 6 iki 8 vai. vakarais.

Tek Yards 8614
Mrs. A. Michnicwte

AKUOKRKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prde- 
tikavusi Penn- 
silvanijos hoo-Kaip j ūsų Akįs

Ar esi nervuotu, kenti galvos 
skaudėjimą, ar tomisto* akįs aš»* 
roja, raidės susibėga kuomet akai 
tai, pailsto akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kurie 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

Aklą, Ausą, Nosies ir GerkIBs
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 
Viešai PLATT’S Aptiekoa 

Timykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

tarnauja . prie 
gimdyme. Duo 
da rodą viso- 
kioee ligose 
moterlzne ir 

merginoms.
8113 8. Halsted St., Chicago, Dl. 

(ant antrą lubų)
Nue 6 iki 11 ryta ir 7 IH vilai y.

Haktimiai Diązal 
___  910 - Drevei 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Babtai 84. 
4 9—10 ryto ir 8—9 vaL rak.

S*
M ž Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 

/armų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių rųšlų namus Chicagoj ir aplinkinėj. 
Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkelių akcijas.
!■ "...................      I|■llll■llll IJ-I^ ' ' '' ~ J ' < 1 ' |

------į Skohnam pinigusio ugnies, v^ių ir kitokių nuostolių ______
ją. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir bank- 
ime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban-

Myksią regšjimaa.

-į- • - i
koše. Parduodam laivakortes f Lietuvą ir į Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patamaujam teisingai.

FmMmtaNndomGiK
666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL

-sjš-Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmieBtyje^g- 
602-604 Y, M, Č. A. fcldg., 19 ' So. LaSalle St., CHICAGO 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.

čia norime priminti skaityto
jams Bridgeporto apielinkės, jog 
Teter Bros, po No. 3415 So. Hal
sted St. po išpuošimui ir pageri
nimui savo čeverykų krautuvės 
jie padarė labai nupigintas kai
nas pavasario madoms, kaip dėl, 
jaunuomenės, taip ir dėl suaugu-J 
šių žmonių už pastebėtinai že
mas kainas. Jie tą daro su tiks
lu duoti pasitenkinimą savo se
niems kostumeriams, kurie pas 
juos pirko per daugel metų, taip 
jau pertikrinimui nauju pirkėjų, 
jog jie gali parduot pigiau negu 
kas kitas.

Atsilankimas į tą krautuvę 
bus pilnu persitikrinimu. Ne pa
mirškite antrašo.

TETEK BROS., 
3415 So. Halsted St.

llllilIMIIMIIIM

Pranešimas
< K • .1* į 1 *■ » • ii 4

Šiuomi pranešu šios apie- 
linkės lietuviams, jog aš ati
darysiu naują, grosernę ir 
bučernę, Kovo 23 d., 1921 ir 
esu pasirengęs patarnauti vi 
siems už prieinamas kainas, 
greitai ir sąžiningai. Užpra
šau visus atsilankyti.

ANTANAS DARAŠKA,

38 E. 108 St,

ROSELAND, ILL.
Tel.: Pullman 6192 

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIM

EXTRA DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS.

Didelis išpardavimas šnekamų 
mašinų (victrolų) ir rekordų, ku 
riuos galit pirkti už pusę kainos.

Taipgi turime didelį išpardavi
mą auksinių daiktų numažinta 
kaina; kaip tai: laikrodėlių, žie
dų, branzalietų ir t.t.

Noriu išmainyti savo biznį ant 
geros farmos arba gero namo. 
Mainymo priežastis ta, kad aš 
norm eiti į išdirr ystę vaistų, ku 
riuos aš esu išradęs, šiais vais
tais bus galima išgydyti žmones 
apie nuo 15 įvairių ligų.

Kuris norėtų sužinoti nuo .Ko
kią ligą gelbės mano išrasti vais 
tai, tas gali ateiti pas mane pa
siteirauti.

PETER A. MILLER, 
2128 W. 22nd St.

Tel. Canal 5838

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overko- 

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

. j ‘ ’ ■’ » i ji', •. ■. .

[’ Vyrams ir vaikinams pavasari 
niai liūtai, po $15.00 iki $45.00.

Atdara vakarais iki 8 vai., 
NedėldUniais iki 3 po pietą.

S. Gordon
1415 S. Halsted St

DR. M. HERZMAN 
M RUSUOS

Chicago, niiaota
Specialistas džiovai 

Moterišką. Vyrišką ls 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 Ud 12 v. ryto, nuo I 
iki 5 ▼. po piet h- nuo 7 ftd 8iM 
vai. vakaro. Nadšliomla nuo 
19 vai. ryte iki 1 vak po plok 

Telefonas Drezal 9886 *

T/Pullmaa

AMSIU 
A. SHUSHO

Indo patyri 
motėm ligotoj 
mitingai priBfe« 
riu ligone Ir ku&> 
k| laike ligų.
10929 & State Sta

Chicago, Iii.

Dr.C.Z. Veželis
Utetavfe Deatietae

<712 So. Ashlaad Ava. 
arti 47-toi gatvike

Telefonu: Draver 7142

I

■

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

T«L Canal 2118 
Ožiu valandos: nu 10 ryta iki 

8 vakare. 
Rezidencija: 2811 W. 63rd 8Š.

Tel. Prospect 8466

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
3203 So. Halsted SU Chicago. 

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

*
Akušerka M. Katauska

Patarnauju dienom Ir naW jis prie 
gimdymo Ir duodu pataršius mo
terims ir merginoms. Antrašui 
8338 So. Halsted St, Chicago, HL 

Pbonei Bonlevaid 4121.

z
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. L H. GINDICH 
DENTISTAS 

Mes savo darbą gvarantaejarae 
Kalbame visas Europiškas kalbas. 
8804 So. Kedde Ave^ Chicago, UI. 

Arti 88-th Street

Telefoną*—Boulevard 9190
DR. C. KASPUTIS 

. —DeMtotas—
8881 S. Haleted StM Chicago, HL 

Valandos:—

*

DR. JOHN N. THORPE 
(lydytoju Ir Chirergu 

1637 W. II et. kang. Ifarahfield av. 
Valandai i Ud 9 ryto, nu 8 Ud 

4 Ir »uo 7 na » TalcAMk 
Tai. Prwp«ct 1157

fgCelephoną Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner 3 
priėmimo valandos nuo 8 iki rj 

| M2 iš ryto, ir nuo 7 iki 9 v, vaka '' 
Į 8325 So.’Halsted SU Chicago^^

Tel. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS

| Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St.

VaL 10 Iki 12; 8 IH I; 6 iki 8. 
Nedšlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards SG98,

ifl

2 Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS
LIETUVIS

M GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M Gydo visokias ligas motorą, val

kų ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrą ligas,

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

Įtes. 615 S. Humphrey Avė., 
DR. ABIGAIL TRA^LER

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

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

DR. S. BEE2JS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas) 2201 W. 22nd St. kampai 
Leavitt St Phone Canal 6222. Va 
landos i 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 Ud 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 81U 
W. 42nd St. Pfaiona 4088
Valaudofl nu« 1G iki J 2 dieną, ,

Telefonas Pullman 816
DR. P. P. Z ALLYS

Lietuvys Dentintee * 
10891 S. Michigan Av.. RoseltMl
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną. 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

M03 Sa Morgan Street, 
Chicago, DL

S Tel Boulevard 2160
g Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgui

Canal 267
Naktinis Tai Canal <118

•YDTTOJA8 IB CURUMA8

Bfedšliomls nu. 9 Iki 11 ryta, 
1821 8. Halsted 8t, 

Kampas 18 ir Halsted 84,
- - -I-................... t . I nu-*

Koą. 1189 ladependence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišku 
Vaikų ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10—11 ry ,j; 2—r3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Tel. Canal 6222

LIETUVIS DENTI8TA8 
2201 W. 22ad & So. Learitl Bta. 

CHICAGO.
Valandoai 9180 ryte IU 10 dtaą| 

nua 1 po pietą fld 9 vakare

I II i . ■ m, nB.I. - T _

DR. C. K. KLIAUG 
DANTISTAS 

1821 Sau Halsted 8t„ Chteagą, 
kampu ISth St,

Valandos: 9—12 ryto ir l-l Vak.? 
Phona Canal 257



NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS
ŽINIOS

Noble Steagcrį, kuris buk nu-[mažai sakinių pasako ne taip, I ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
_ 11-i »kaip kad autoriaus yra para-

-------------- syta. 
Veikalą baigus lošti prasidC*-

Sereda, Kovo 23 d., 1921 ---------------- ---------

Dabartinė prohibicija negera.

Ralph W. Stone, Illinois pro- 
hibicijos direktorius, užvakar 
pareiškė, kad girtuokliavimas 
kaip buvo prieš prohrbiriją 
taip ir dabar tebesąs. Tokį 
prohibicija tik nešanti pelną 
daktarams ir aptiekoriams, ku
rie dabar atlieka smuklininkų 
darbą. Anot jo, reikią panaį- 
kinti frazą, kur draudžia alko
holi išdirbti, bet sako galima 
dirbti medikaliams reikalams.

Juozapas Grigas nusižudė.

Juozapas Grigas, lietuvis, ku
ris gyveno 2024 So. Union gat., 
vakar rastas negyvas gazo pri
leistam kambaryje.

Velionis tarnavo S. V. ka
riuomenėje ir dabar buvo apie 
30 metų amžiaus. Buvo neve
dęs, tečiaus turėjo nusisam
dęs grįčią ir savus rakandus. 
Paskutinius tris mėnesius J. 
Grigas buvo be darbo ir sakės, 
kad neturįs iš ko gyventi. Pa
sak Petro Sereikio, praeitą ne- 
deldienį jis buvo labai pasi
gėręs ir siaubė prasta savo pa
dėtimi. Žadėjęs parduoti savo 
rakandus ir išvažiuoti į ūkį 
darbo jieškoti.

Panedėly gi jo draugas Pet
ras Sereikis beldęs prie jo du
rų, bet radęs jas užkaltas. Va
kar vėl Sereikis nuėjo pas Gri
gą ir radęs dar užsklęstas du
ris pamislino, kad gal kas blo- Į 
ga su juo pasitaikė. Vidkin gi ( 
įėjęs rado Grigą lovoje susty-. 
rūsį ir gazo pritvinkusį kam-, 
barį. Velionį išvežė policija. 
Chicagoje, bene North Side, 
gyvena jo sesuo. Daugiau gi-' 
minių nabaŠninkas neturėjęs, i

šovęs smuklininką Sachsą.
REIKIA darbininkų PARDAVIMUI NAMAI-žEMe

Pačią ir save nužudė.
Kareivis Charles N. Haurard jo šokiai, kurie tęsėsi ligi, dvy- 

apie du mėnesiai atgal persis- likos nakties. Laike šokių bu- 
kyrė su savo žmona, o užva- vo dar išlaimėjimas • leidžia- 

I kar atsilankęs pas ją nušovė ją mas. Tas tik trukdė ir erzino 
ir paskui pats nusišovė. šokėjus, nes moterų nesugebu-

Jo moteris — Bealah Upto- [ nio delei tas užsitęsė ilgai ir 
naitė — 'buvo pasižymėjus kai
po drąsi ir sugebi slaugytoja.

net turėjo būti pakartas dd 
klaidų įsileidimo.

įkas.

PAJIEŠKAU Stanislovo Ru- 
biko, turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas j j pažįstat pra
neškite į Naujienų ofisą, pažy
mint No. 235.

VYRŲ

Giminaitį vagį peršovė.
Detektyvas M. Moran nedė

lios rytą peršovė 19 metų va
gį, kuris buvo automobilių pa
vogęs. Pašovęs pamatė, kad tas 
vagis yra pirmutinės jo pačios 
pusbrolis.

| Muzikai ir šokiams leidimas
reikalaujama.

Užvakar valdžios agentai ta
rės su Cbieagos muzikos mo
kytojais ir jie išsireiškė, ka< 
muzikos ir šokių mokytojai tu
rėtų nusipirkti iš valdžios lei
dimą (licenses) mokinti.

“Tai butų nuodėmė įlicen- 
duoti dailų ir edukaciją” — 
pareiškė mokytojai. Ant to vie
nas komisionierių — Dr. Got- 
tfried Koehler davė pastabą: 
“Na, ar netiesa, kad dabar dai- 
lydė gali atsikraustyti į antra 
namą prie tavęs ir pradėti mu
zikos mokyti? O licensus tu
rint tas negalėtų būti.”

Vėliau muzikos mokytojai 
ėmė tartis, kad buk jiems pra- 
vartėtų pasirūpinti miesto pa
reikalauti, kad miestais juos 
išegzaminuotų ir įlicensuotų.

Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE

Slapta Spaustuvė” scenoje.

Žyniaus rusų rašytojo Kar
povo veikalas “Slapta Spaustu- 

Causelman & Co. bus likvi- (ve ’ tapo suvaidinta L. M. P.
duota. S. 9-os kuopos kovo 20 d.,

C.ounsehnan & Co.f 112 W.' Mi ldažio svet. Publikos buvo 
Adams gat. panedėly pareiškė, pilna svetainė ir daugelis ne- 
jog jinai bus likviduota ir šė- gavo kėdžių atsisėsti, 
rininkams ji atmokėsianti dole-'rininkams ji atmokėsianti dole- ' Mapta Spaustuve, man- 
rį už dolerį. Tas daroma pras-' ding, pirmą sykį lietuvių sce- 
to biznio delei. noje pasirodo, tėčiam veikaluiI . ,noje pasirodo, tečiaus veikalui 

epezodas paimtas iš praeitų 
Teisėjas apvogtas 'laikų ir vaizduojąs jau žlugu- 

Teisėjas Charles F. McKin- sius motyvus — buvusio caro 
ley prieš pažinosiant į Flo-' persekiojimus, o Rusų liaudis 
ridų atostogų, dvi savaitės at- to nepakenčia ir taip per visą 
gal, aplaike pranešimą, kad jo veikalą lyg raudona gija 
namai bus apvogti. Todėl jis traukia sukilti, sukilti, sukilti 
apdraudė savo daiktus kovo — revoliucijos. Tokis veikalas, 
9 d. Kaimynas pašaukė poli- manding, dabar tinkąs vaiden- 
ciją, pamatę išdauštus teisėjo ti tiktai tiems, kurie neturi vil
nonio langus. Gi užvakar Mc- ties, kad Rusijos perversmas 
Kinley sugrįžęs iš atostogų ne- pasilaikyti, ir prisibijo caro še- 
berado trijų savo garnitorių. Sėlio.

Lošėjai pasirodė silpnais, 
Liudytojas norėjo nusižudyti.' nusigandusiais. O tų žandarų, 

Essing Sargent, 222 North tai bene tik kurčių butą. Ka- 
Maplewood avė., negras porte- (daugi Sufleris turėjo jiems po 
ris, buvo valdžios paimtas dc- (tris-keturis sykius tą patį at- 
lei pasakymo kas nužudė pra- kartoti ir tai kone taipjau beį
eitą pėtnyčią Louis Sachsą. 
Bet tasai vietoje išduoti žmog
žudį persipjovė sau gerklę. 
Prie jo rastas raštelis šitoks: 
“Viską aš pasiimu ant savęs. 
Nes taipos juk baltieji žmones

šiai, kaip ir žandarai, kalbėjo. 
Taipjau kai kurie lošėjai pa
sako neužbaigtų sakinių — 
šalutinių be pagrindinių. Bet 
gi iš paprastų darbininkų, ro
dos, ir negalima daugiau rei-

daro. Aš nusižudau. Tai ir vis-1 kalanti. Ir taip buvo gerai. O 
kas.” svarbusis veikalo asmuo —

Tečiavis jis passveiles ir Vasilins,

dabar jisai įvardijo juodveidį studentas
mylimoji ir vienas

visaip gerai lošė ir

JIEŠKAU Pranciškaus ir Juozapo 
Andrijauskų. Gargždų parapijos, Kvie 
tinių kaimo. Juozapas gyveno Alber
ta, Canada, o Pranciškus Suv. Valsti
jose. Malonės jie patys ar kas juos 
pažįsta, atsišaukti, yra svarbus reika
las nuo tėvo.

LIUDV. MAŽEIKIS, 
P. O. Box 1252 
Melrose Park, III. į

DIDELIS IŠPARDAVIMAS pakais 
audeklu; į paką eina sekančios mate
rijos: lineniai, perkeliai, abrusai pu 
rankos langams ir t.t. šešių gatunkų 
materijos apie 60 mastų. Vertės $26, 
parsiduoda už $15.80 pakas, prisiun- 
čiam pašta bile kur ant pareikalavi
mo. Nepraleiskite šitos progos, o su- 
taupysite pinigų. Ta materija yra 
reikalinga kiekvienoj stuboj. Nesiųski
te pinigų nei vieną centą ,tk prisiųs- 
kit savo adresą reikalaudami pako ar 
dviejų materijos, o pinigus atiduosit 
tada, kaip aplaikysit materiją.

S. F. JANCOS,
P. O. Box 640, 

New Haven, Conn.

PARDAVIMUI pigiai graži rezi
dencija, mūrinė, 9 kambarių, kieto 
medžio, trimingai vana, garu apšldo- 
ma, cemento beismentas, didelis lotas 
75x165 pėdų. Puikiai medžiais apau- 
gią, visokių kvietkų apsodinta. Aptver 
ta visas aplinkui, didelis vištininkas 
labai puiki vieta, kas myli nuošaliai 
miesto gyventi apie Roselandą ir 95- 
tos gatvės. Greitu laiku parduodama 
tik už $7,500.00, pusę cash reikia įmo- 
kėt. Atsišaukite pas J. Zacker.

3301 So. Halsted St.

JIEŠKAU švogerio Prano Adomai
čio, gyvenusio 939 Muskegan Avė., 
Grand Rapids, Mich. Malonės atsišauk 

Miroslavo Dzūkas siūlo išrišti šito- Į ti:
kį uždavinį: JUOZAPAS SNAKŠTA,

Uždavinys No. 2 . Raseinių miestas, Šidlavinė gatvė,
Du ūkininkai, A ir B, turėjo po bu- Morgolčienės narna No. 42.

rį avių. Vieną kartą A susitikęs B LITHUANIA.
sako jam: Klausai, B, dovanok tu man -......... .. ■■ ■ ..... ....................
vieną savo avių, tai aš turėsiu tiekpat, JIEŠKAU brolių, Jono ir Juozo 
kiek ir tu. —- Ne, atsakė B, — ver- Ačių. Gyveno Illinois valstijoj. Mato
mu tu atiduok man vieną savo aviu, n5kite atsišaukti, arba žinanti juos 
tai aš turėsiu tris kartus tiek, klok teiksis pranešti sekamu antrašu.

rV1’*' • v i i i,- • i J FRANK ACZIS,
Klausimas: po kiek tie du ūkininkai jjox 181,

turėjo avių Washington C<r., Avella, Pa.
Atsakymas į Uždavinį No. 1: I '

Pirmajam vyrui mokant registeryj JIEŠKAU dėdė Liudviko Kazlausko 
buvo 35 centai, antrajam — 30c., tre- Kauno rėd., Telšių apskr., Karklėnų 
čiajam — 20c. miestelio; gyveno pirmiau Pittsburgh,

Teisingus atsakymus atsiuntė: As- Į Brangus dėde, malonėkit atsišauk- 
cila V., Bajorins L. J., Balchunas A., ti, norėčia susirašyt. Taipgi, meldžiu 
Elzbieta D., Draugelis A., F. R., žinančių jį pranešti.
Grushas Ed., Jurša K., Gedraitis J., • LIUDVIK BANIS 5801.
Girjotas V., Jokūbaitis J., Kachins- 1900 Collins St., Joliet, III.
kas L, Karalius J. A., Klimašauskas .........     '■ ■■■■■—■ ........... .....
N., Kuyzin J., Labanauskas P., Lu- JIEŠKAU savo brolio Juozapo Wa- 

eon;Ą •’ Mažai žino- langavičiaus, Vilniaus rėd., Trakų 
inas, Miroslavo Dzūkas, Misiūnas I’., apSkr., Meričiaus parap., Solinikų 
Misiūnas J., I n arūnas 1., ^užąs A., kaimo. Pirma gyveno Indiana Harbor, 
Robert R., Rugis Aldona, Sobhn I., dabar jau du metai kaip Omaha, 
Stiakshus P., Stukis A., Sungail He- Nobr. Malonėkit atsišaukti arba jeigu 
Len ‘ lal,hus Sliauteris V., šh- kag apje jį jjno malonėkite pranešti, 
kas Wm„ lyzenhawz St., Tubutis BusJu lab^ dėkingas. Turiu labai 
už’ v” an?? V” svarbių žinių iš Lietuvos.
\Vasehs M., Zavist 1*., Žekas F„ Že- PETER WALANGAVIČIUS

1 JI • • • -X X.- > ’rr 1717 So. Ruble St., ’ Cihcago, III.No. 1 uždaviniui išrišti tik du, He-________________ [__________
len V. Sungail ir M. Y., pavartojo t , .
algebrą; visi kiti rišo paprastu arit- ^IEŠKAU Juozapo Grigo giminių, 
metikos budu. Trys atsakymai buvo F°<leL kad minėtas Gngas yra miręs, 
rašyti angliškai. Gyveno 2024 So. Union avė. Dabar

1 randasi jo lavonas pas graborių Si- 
maną M. Skudą.

19H Čanalport Avė. i 
Tel.: Roosevelt 7532. j

»..W1II»!I|!I«W IW» —ui ■ i iijįiįį

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vaikinui, 

nepaisant kurioj dalyj miesto. Geisti
na, kad valgį pagamintų. Turinti 
kambarį malonėkite pranešt “Nau
jienų” ofisan pažymint No. 236.

Kiti prie savo atsakymų padarė 
dar kai kurių pastabų. Viena pane
lė, kuriai tas uždavinys buvo per- 
lengvas, klausia: Why not get some- 
thing more dftficult? Perlcngvas jis 
pasirodė ir kai kuriems kitiems.

Daugelis išreiškė pageidavimo, kad 
Naujienose butų nuolatos toks “Žais- 
ų” skyrelis, bet užtat vienas šitaip 
barasi:

“Su tokiais menkniekiais gaila laik
rašty vieta užimti.... Nieko nesaky
čiau, kad butų skirta dėl mažų vaikų, 
jet žinodamas gerai, kad čionai au
ganti jaunuomenė arba vaikai neskai- 
;o lietuviškų laikraščių, tai su tuo 
neužsiims, o dėl suaugusių butų daug 
naudingiau, kad kokį gerą straipsnį 
vietoj tų niekniekių dėtumėt.”

Bet tas draugas klysta. Ne vienas, 
atsakymus atsiuntusių, yra čia gimę 
lietuvių vaikai, ir jie skaito lietuvių 
laikraščius. Antra, pramoga yra go- 
ras daiktas; ji reikalinga ne tik vai
kams, bet ir suaugusiems. Kad tai 
tiesa, tas draugas patsai savim paro
do: radęs Naujienose uždavinį, jis ne
niekino pats užsiimti to rišimu, ir tik 
išrišęs jį, jis atsiminė, kad “tokiems 
niekniekiams gaila laikrašty vietos”.

Ne. Tokie uždaviniai, minklės, re
busai etc. yra graži ir gera pramo
ga. Naujienos, be abejo, duos jiems 
vietos ir toliau.

Kas turi kokių uždavinių, ar mink- 
lių, ar šiaip kokių galvosūkio daly
kėlių, tesiunčia Naujienoms, pažymė
damas ant konverto: “Žaislui”. Siun
čiant uždavinį, kartu reikia būtinai 
pridėt ir jo išrišimas.

“žaislo” vedėjas. .

Pranešimai
Roseland. — S. L. A. 139 Kuopos 

mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
šiandie, kovo 23, 7:30 v. v. Palmer 
Park salėj, lll~ta» ir Indiana avė. Vi
si nariai susirinkite paskirtu laiku.

—Rašt. K. Kalnietis.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Ziber-
ko, Kupiškio parapijos, nes turiu svar
bu reikalą iš Lietuvos. Meldžiu atsi- i

MARIJA PETRAITIS
P. 0. Box 88, Summit, III.

ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ MUSU BENDRINIAME 
PARDAVINĖJIMO KAMBARY

Parduosime Fonografus, Parlor 
Setus, Divonus, Pečius.

STERN FURNITURE STORAGE C
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Meg turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštog rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vos. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją masiną. Taipgi, mes turime 
parduodi dešimt j augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbiino. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, neziurint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
| visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėt! arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.

Liberty Bondsai priimami.
9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

RANDAI
PASIRENDAVOJA krautuvei vieta, 

tinkanti grosernei ar kitam bizniui. 
Kambariai pagyvenimui. Atsišaukime 

1206 Washington Blvd. 
Tel.: Haymarket 1875 

Klauskite Mr. Waitkus.
. ..... ..... "»'■ ji"".1 -

JIEŠKO DARBO
PATYRĘS DARBININKAS
Dirbti arba vfeti ♦ bučernę ir 

grosernę tarpe lietuvių ir sve
timtaučių. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą pažymėdami No. 
234.

KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos namų darbui. 
Lengvas darbas, skalbimo nėra.

Atsišaukite:
1206 Washington Blvd.

Tel.: Haymarket 1875.
Klauskite Mr. Waitkus.

REIKIA merginos namų dar
bui. Gera mokestis reikia pabu
dimo.

F. GORDON,
3900 Jackson Blvd.

Tel.: Van Buren 2857.

‘ REIKIA 2 patyrusių pardavėjų, mer 
ginų, kurios kalba lietuviškai, lenkiš
kai ir ang’lškai. Gera, mokestis ir 
nuolatinis darbas, su proga pakėlimo. 
Atsišaukite: '

BACH’S DEPT. STORE, 
3645 So. Halsted St., 

Tel.: Yards 1822.
IK lA OAKRINTNKv"

_________ 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 į mu
sų ofisą. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

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

REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gali užsi

dirbti po $50.00 ir daugiau į savaitę. 
Užsiėmimas smagus. Patyrimo agen- 
tavime nereikia.
220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago

REIKIA operatorių, siuvimui baltų 
marškonių kotų ir kvartukų. Nuolati
nis darbas. Atsišaukite.

1). FRIEDLANDER & CO 
920 W. Randolph St., 

Kampas Sangamon St.

Reikia
Vyro patyrusio pardavoji- 

mui sub division arba page
rinto Real Estate, kuris mo
ka kalbėt lenkiškai, vokiškai
ir čekiškai. Tokį pastatysi
me už vedėją ir tuojau duo
sime apmokančius vyrus 
dirbti su juomi. Mes atida
rome sub-division, kurią ga-
Įima pardavot lenkams, vo
kiečiams ir čekams.

Tik pilnai 
galįs priduoti 
lai atsišaukia,
kia. Matykite

atsakantis ir
paliudijimus

kitokių nerei-

W. A. BARTLETT,
General Sales Manager,

FREDRICK BARTLETT
VV.j

69 W. Washington St.,

| REIKIA
j Darbininkų prie cukraus 

burokų.
šeimynos su ūkės patyrimu pagei

daujamos. Mokėsime po $23.00 už 
| akerį. Veltui namų renda ir parve
žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West 
Van Buren St., Chicago, III., kasdien, 
išskiriant savaitdienį nuo 1 po pietų 
iki 8 vai. vak. Atsišaukite, o patirsi
te viską, kas tik yra reikalinga.

Komitetas visą cukraus 
kompanijų.

Šeimynos gyvenančios netoli Detroit 
ar Clevelando rašykite arba kreipkitės 
prie Michigan Free Employment Bu- 
reau, 461 Lamed St., West Detroit, 
Mich., arba Cleveland City Hali Free 
Employment Bureau, East 6th St. ir 
Lakeside Avė., Cleveland.

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų Iowa valst. įvyks savait- 
dienyj, kovo 27 d., 1921, pas Al. We- 
ber’s, 1642 Orchard St., Chicago, 111

Mitingas cukrinių burokų auginimui 
darbininkų Michigan Sugar Company, 
bus laikomas prie 1712 So. Loomis 
St., ir 1811 West Erie St., Chicago, 
III. ant 1:00 vai. po pietų, Kovo 27 
d., 1921. ' ,

Mitingas cukrinių burokų augini
mui darbininkų Minnesota Sugar Com 
pany bus laikomus, kovo 27 d., 1921, 
pas Conard Wolfą, 2459 WenthWorth 
avė., Frank Pondras, 1371 Milwaukeę 
avė. ir Gust Jahr, 1909 Orchard St., 
Chicago. , ,

1VI iti n cukrinių burokų auginimui
darbininkų Rock County Sugar Com- 
pany laikys savaitdienyj, kovo 27 d., 
1921, pas David Meisner, 955 West 
18th St., Chicago, III.

REIKIA patyrusio siuvėjo prie vy
riškų kostumeriško darbo. Pastovi vie
ta.

ANT. SHIMKUS, 
2507 W. 47 St. 

Tel.: McKinley 4011.

REIKIA siuvėjų vyrų prie canvas 
beisterių, antrųjų beisterių, kalnierių 
dėjimo ir kriaučių ant rankų darbo. 
Mokestis gera, darbas ant visados.

ŽUKAUSKAS TAILORING CO. 
814 W. 33 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė lietu

vių apgyventoj vietoj. Atsišau
kite.

2724 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosemė, galima ati 
daryt ir bučernę, visokių tautų apgy
ventoj vietoj. Pardavimo priežastis, 
važiuoju ant ūkės kitą savaitę.

3802 W. 38th PI.
Kampas Spaulding Avė.

' PARDAVIMUI pool room; parduo
siu pigiai. Biznis išdirbtas per daug 
metų.

724 W. 35 St.
1 blokas nuo Halsted St.

PARDAVIMUI pirmos klesos galiū
nas, geroj, visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis gerai eina. Pasisku
binkit, nes greitu laiku parduosiu. Pa
davimo priežastis — einu kitan biz
niu.

W. J. c. S.
900 W. 21-st St. ir Čanalport Avė.

PARDAVIMUI bučėmė ir grosemė 
lietuvių ir lenkų apgyventoj kolonijoj, 
Savininkas išvažiuoja Europon.

1857 W. North Avė.
Tel. Hunyboldt 7964

PARDAVIMUI grosernė 
ir school supply krautuvė.

6000 So. Sangamon St.

PARDAVIMUI saliunas, Bridgepor- 
to apielinkėj. šešių kambarių pagy
venimas ir svetainė.

3301 So. Morgan St.
Tel.: Y arda 1506.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Dodge Bros, touring 

automobilius, gerame stovyj, žema kai 
na.

S. MARTINKUS
3240 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Ford-trokas pi 
giai, plieninis, gerame stovyje.

J. EDELSON,
3529 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Elgin 6 1920 auto
mobilius. Eina 2,900 mylias; išrodo 
kaip naujas. Turiu greitai parduoti, 
nes apleidžiu miestą. Kaina $1,175.00. 
Atsišaukite:

BENEDIKTAS JURGAITIS, 
2310 W. 23rd St., Chicago.

PARDAVIMUI Automobilius, Oak- 
land, kaip naujas, turi būt parduotas 
į trumpą laiką, pigiai.

3423 South Racine Avė.
Tel. Boulevard 5424.

Mr. A. SCHULTZ. •

PARDAVIMUI motorcycle Harly 
Davison, 1918. Atrodo ir bėga kaip 
naujas. Taipgi side car’is yra. Par
duodu visai pigiai. Pardavimo prie
žastis — apleidžiu miestą.

3112 W. 39th PI., 2-os lubos.

RAKANDAI
ATYDA!

PARDAVIMUI stubos rakandai: 3 
paklotos lovos, 2 pečiai, trečias ga- 
eo pečiukas ir viskas kas tik gyveni
me reikalinga, net ir gerą siuvamąją 
mašiną. Parduosiu labai pigiai, nes 30 
š. mėn. išvažiubju Lietuvon. Kas pirks, 
tai ras 4 šviesius, erdvius kambarius. 
Meldžiu atsišaukti po 5 vai. vakare; 
antras aukštas, užpakalyje.

ELENA KUZNEVIč* 
1701 S. Ruble Str, Chicago. III.

PARDAVIMUI penkių kam
barių rakandai-furniture. Parda
vimo priežastis — išvažiuojame 
Lietuvon.

V. LAURINAITIS 
3422 So. Lowe Avė, 3-os lubos.

NAMAI-žEM®
PARSIDUODA labai pigiai 4 pa

gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
ja* 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 nepabudavotumšt n3 
už $20,000. Greitu laiku j>arsicluo<la 
tik už $13,000, pusę reikia {mokėti 
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Atsišaukite pas

J Zacker, 8801 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė: 50 
akerių išdirbtos, o 80 girios. Visos 
triobos gerame stovyje. Pasėta rugių 
25 akeriai, 5 akeriai dobilų; 10 gal
vijų, 2 jauni arkliai, 8 kiaulės — vis
kį parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo Chicagoje. Atsišaukite greitai, 
nes viena moteris negali apdirbti.

MRS. N. K.
Box 33, Iron, Mich.

PARDAVIMUI greitai ir pigiai pui 
ki farma, 80 akrų, arti Springfield, 
Illinois; 60 akrų po plugu, 20 akrų 
gražaus miško, upelis perteka, graži 
ganykla, tik 1 mylia nuo gražaus tur- 
gauno miesto, Edgewood, Illinois; geri 
budinkai. Dabar jau laukai visi ap
sėti, avižos, miežiai jau sudygę; bul
vės pasodintos, komus dabar sodina. 
Farma išduota ant pusės, — pirkėjas 
gali gauti pusę javų, o kad nori gali 
už sėklą užmokėt ir visus javus tu
rėt. Gražus didelis sodas. Parduoda 
ant lengvų išmjokėjimų. $3,000.00 kėš 
įmokėt, o likusius ant 5 ar 6 metų 
išmokėjimo, arba mainys ant Chica- 
gos mūrinio namo vertės $10/X)0. At- 
sišaukit greitai pas.

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI beveik už pusę kai
nos naujas mūrinis kampinis namas, 
4 pagyvenimų, po 5 ir 4 didelius kam 
barius; kieto medžio trimingai ir vi
sokį intaisymai vėliausios mados; ga
ru apšildoma. Greitu laiku parduoda 
tik už $18,500.00, pusę cash reikia 
įmokė t. Namas randasi gražioj vie
toj, apie Garfield Boulevard ir Ash
land Avė. Klauskit J. Zacker 3301 
So. Halsted St.

PIGI UKfi.
40 akerių ūke netoli nuo miesto, % 

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

Scottville, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Norinti pirkti gerų farmų ir apsi

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

Atvažiavęs j Fountain, telefonuok. 
AŠ greita pribusiu su automobiliu ir 
aprodysiu daug farmų, iš ko galėsi 
pasirinkti sau patinkamą vietukę.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich

PARDAVIMUI 80 akerių farma už 
prieinamą kainą su trioboms Michi- 
gan valstijoj. Norinti daugiau patirt, 
kreipkitės prie,

JOHN MARTIN, 
4226 W. Van Buren St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 160 akrų Mason Co. 
90 akerių dirbamos, likusi m-škai ir ga 
nykios. Geri namai, 3 arkliai, 13 gal
vijų, 4 kiaulės, 30 vištų. Visi ūkei 
reikalingi įrankiai. Daug šieno ir gru
dų; labai gera žemė. Kana $7,500.00. 
Mainysiu ant miesto savasties.

C. H. WHEELER, 
529 N. lieclaire Avė.,

Tel.: Austin 6862.

SAVININKAS parduoda 2 krautuvi 
ir 2 flatų po 6 kambarius. Aržuolo tri
mingai, elektro šviesa, gerai įrengti 
pagabumai, pečiaus šiluma, garad- 
žius„ lotas 48x125 pėdas.

903 W. 59th St.
Tel.: Wentwort 1815.

STOCK’AJ—AfiROS
PARDUODU greitu laiku laiku 39 

šėrus Mildos Teatro, kurie neša gerą 
nuošimtį. Parduosiu daug pigiau, ne
gu jie verti. Priežastis pardavimo 
—važiuoju Lietuvon.

Atsišaukite pas
K. TVARKUNAS, 

3350 S. Aubum Avė.
Antroj stuboj ant antrų lubų.

MOKYKLOS

R

Vyruk Moterų Rūbų 25 
mo ir DesigninK ,Mokyl

Musą sistema ir mokymo budu Jąa 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime dldžiauriui ir jp™- 
bIub kirpimo, designlng ir siuvime 
skyrius, kur kiekvienai gauna gerai 
praktikos beaimokindamaa.

Visuose siuvimo skyriuose mailnoa 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, paalHu- 
riti ir pasikalbiti dėl sąlygą.

Patena daromos sulig mieroa, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bot kurie* 
madų knygos.

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

Kampas Laka St, ant 4-tų lubų.
w^**w*eeiee***WW*^^e^e»s**e*e********l***^^*^l****»^*W,"l"ą^ 

’ VALENTINE DRE8MAKIN* 
COLLBGE8

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
18&0 N. WeRs St.

187 Mokyklos Jin f t. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattenų Kirpi

mo. DestgnJnB bizniui ir namam*. 
Vietos duodamo* dyk*l, DipIemvS. 
Mokslas lengvais atmokijlmafs, 
Klesos dienomis Ir vakarais. P»- 
reikalaukit knygSlS*.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininke.

ivrima

.AMERIKOS LIETUVIŲ

MOOKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško, 

kalbų, aritmetikos, knygvedystla, ste
nografijos, typewriting, piršlybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnoa istorijos, geografijos, pollti- 
kinls ekonomijos pilietysUa, daflia- 
rašystta ir tt.

Mokinimo valandos i nuo 9 ryto Dd 
4 valandai po pistų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
•106 80. HALSTED 8TM CHICAGO.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji Ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
Ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų J visas augitesniaHiaR mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:LU r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:11 
1747 S. Halsted St. irti >8 gal


