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Francija grąsina Vokietijai
Amerika uždarys ateivybę

Anglijos angliakasiai tarsis su 
samdytojais

Francija grąsina Vokietijai
Griebsis prievartos, jei Vokie
tija nepildys sutarties, sako 

premjeras senatui.

PARYŽIUS, bal. 6. — Griež
čiausiu budu premjeras Briand 
vakar vakare prižadėjo Fran
cijos senatui, kad jis panaudos 
aštriausių priemonių prieš Vo
kietiją po gegužio 1 d., jei Vo
kietija neišpildys patvarkymų 
apie nusiginklavimą, nubaudi
mą karo kaltininkų ir neužmo
kės kontribucijos.

Išplėtįs rankas Briand šaukė:
“Jeigu Vokietija neduos sa- 

tisfikacijos šiuose trijuose da
lykuose, jus galite pasitikėti, 
kad stipri ranka |>agriebs Vo
kietiją už pakarpos.” Senato
riai gi smarkiai plojo pre
mjerui.

Briand prirodinėjo, kad ka
dangi Vokietija atmetė Pary
žiaus susitarimą, tai pasiliko 
vien Versailles sutartis. Jis iš- e

aiškino senatui, kad didžiausia 
kliūtis išrišimo kontribucijos 

. klausimo yra tame fakte, kąd 
Vokietija nepripažįsta, 'jog ji 
tapo sumušta.' Karinė prievar
ta pertikrinsianti ją tame daly
ke, sakė jis.

Premieras tikrino, kad nie- 
kuric talkininkų prisidės prie 
Francijos panaudojime aštriau
sių priemonių prieš Vokietiją 
po gegužio 1 d. •

simatyti su valdžios atstovais 
ir pradėti tarybas. Po apsvar
stymo abi pusės sutiko priimti 
pakvietimą. Dar nėra taikąs 
paskirtas pradėjimui tarybų, 
bet priėmimas pakvietimo reiš
kiąs, kad ir geležinkeliečiai su . . « > • • « • A • V M

Uždarys migraciją
Kongresas rengiasi uždaryti 

ateivybę gegužio 1 d.

WASHINGTON, bal. 6. — 
Republikonai vadovai kongre
se paskelbė, kad yra pienuoja
ma uždaryti ateivybę į šią šą
li gegužio 1 d. Senatorius Dil- 
lingham rengiasi išnaujo įneš
ti savo bilių, kurį buvo priė
męs pereitas kongresas, bet ku
rį vetavo prezidentas Wilso- 
nas. Sulig to biliaus, ateivybė 
butų uždaryta nuo geg. 1 d. 
trims metams, įlendžiant kas
met į Ameriką tik tiek ateivių, 
kad jų skaičius sudarytų ne 
daugiau kaip 3 nuoš. šioj šalyj 
gyvenančių ateivių.

Anglijos angliakasiy 
streikas.

Valdžiai prašant, angliakasiai 
sutiko vesti tarybas su samdy

tojais. Prasideda riaušes.

LONDONAS, bal. 6. — Grę
siantis didžiausias industrinis 
krizis Anglijoje tapo galbūt iš
vengtas. Paskučiausioj valan
doj premjeras Lloyd George 
įsimaišė j streiką ir pasiuntė 
pakvietimą abiems pusėms pa-

.1. JUC—..'JJILJUK* ■ANlMftk r —II"1" ‘-J!
True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 7, 1921J master at Chicago, III., April 7, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Amerika reikalauja lygią 
teisfy.

—r Jį.. .. I'"1 »'■. u

sak pranešimų iš Konstantino
polio ir Rymo, Italija įsimaišė 
į turkų-graikų karą, tiksliu juos 
sutaikinti.

Italijos 
ministeris 
dėjo prie 
ir Turkijos politikų svarstyme 
pašildymų talkininkams, kad 
išrišus Graikijos ir Turkijos 
kivirčius.
Graikai dar tikisi atsigriebti.

ĄTHENAI, bal. 6. — Sugrį
žęs iš Paryžiaus karo ministe
ris Gounaris išreiškė pilną pa
sitenkinimą kernos puv.vuu.. . . . .

Mažojoj Azijoj. |b."1 ĮM,n<,s‘°Is’ bc‘ pro«? jų pa'
Karaliaus brolis Jurgis ir' "“"'"T daVČ JaPon,J,,s a‘sa' 

bankierius Maximos lydėjo mi- y’”us i lunnesnę n.1^1 ,°S 
nisterį iš Paryžiaus,' bet nė no,ik I>rofestuo anė11} prieš Ja- 

. , .. .ponijos mandatą ant buvusiųvienas jų nesako, ką jie nu- * , . A.. , • x.i Vokietijos salų Pacifike, į šiau
rę nuo ekvatoriaus.

Valstybės departamento val
dininkai atsisakė Svarstyti apie 
tuos dokumentus, bef patirta, 
kad jie yra ganėtinai platus ir

> upimio, n.<uit«.i^i oaim i ttpima visas karo iškeltas Ame- 
gerai aprūpinta pinigais vedi- .... ,

užrubežinių reikalų 
grafas Sforza prisi- 
žymiausių Graikijos

ster at Chicago, III., April 7, 1921 
as required by tho act of Oct. 6. 1917 

Austrijos darbininkai buvo 
sulaikę ex-karaliy.

Samdytojas nužudė 11 
darbininką.

Nori lygių teisių sprendime 
apie mandatus.

WASHINGTON, bal. 6. — 
Amerikos valdžia pasiuntė nau
jas notas mandatų dalyke Ja
ponijos, Anglijos ir Francijos 
valdžioms. ' i

karine padėtimi I, Notos sprendžiama, yra la- 
1 Imi nnniKina not nrAfln 111 nn-

transporto darbininkais atities veike Londone ir Paryžiuje. Jie i1 « • • •
savo streiką.

Transporto darbininkai už 
streiką.

Transporto darbininkai jau 
nutarė paskelbti užuojautos 
streiką, kad pagelbėjus an^ia- 
kasiams. Tą patį, manoma, nu
tars ir geležinkeliečiai. Bet kad 
dabar galbūt prasidės tarybos 
tarp angliakasių ir kasyklų sa
vininkų, tad manoma, kad 
transporto darbininkai su ge
ležinkeliečiais nieko neveiks 
laike tarybų ir savo streiką ati. 
dės.

* Kareiviai grupuojami.
Bet tuo pačiu laiku valdžia 

grupuoja kareivius ir siuntinė
ja juos į kasyklų distriktus, o 
karinius laivus siunčia į svar
besnius uostus ir daro kitų ka
rinių- žingsnių.

Jau prasideda riaušės.
Angliakasių riaušės jau pra

sideda. Daugely) vietų Škoti
joj angliakasiai susirėmė su 
policija ir kareiviais, kada po
licija bandė neprileisti trukdy
ti operavimui kasyklų pompų. 
Niekuriose vietose policiją ap
mušta. Valijos angliakasiai ir
gi nerimauja delei pompų ope- 
ravimo ir ten gali iškilti riau
šių. Niekurios kasyklos jau 
esančios užlietos vandens.

tik tvirtina, kad visi nesusipra
timai tarp talkininkų ir Graiki
jos tapo išlyginti.

Maximos sako, kad nėra rei
kalo rūpintis, kadangi šalis yra I

Nenorėjo praleisti traukinio, 
nepasakę ką jie mano apie jį. 
Vengrai gi šukavo už karalių.

Plantatorius vertė kitus 
darbininkus skandinti jam ne

patinkamus savo vergus.

savo

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

Atnaujina susisiekimą su 
Rusija.

Paštas pradėjo veikti tarp 
Rusijos ir Anglijos.

WASIUNGTON, bal. 6. — 
Valstybės departamentui pra
nešta, kad sulig pirklybinės su
tarties, šiandie prasideda paš
to veikimas tarp Anglijos ir 
Rusijos. Telegramos bus pri
imamos ant paties siuntėjo ri
zikos.

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

Turkai vejasi graikus.
Italija siuolsi tarpininkauti 

graikams ir turkams.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, _____
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai J kų spėkas.

Gaunamas Naujienų ofise.

KONSTANTINOPOIJS, bal. 
— Kas valandą ateina naujų 
prirodymų, kad Turkijos na
cionalistai galutinai sumušė 
graikų armijas.

Graikams užeita iš šono kai
rią j ame sparne ir priversta 
juos pasitraukti visame fronte. 
Dabar jie traukiasi prie savo 
senųjų pocizijų į rytus nuo 
Brusa, o jų dešinysis sparnas 
pasitraukė į Karahissar.

Turkai vejasi nugalėtas grai-

Italai siūlosi taripninkautl.
LONDONAS, bal. 6. — Pa-

užimti sostų, 
penkioms va- 
sulaikimo jo 

naktį ties 
šiaurę nuo

niui karo trims mėnesiams, ne-. 
reikalaujant jieškoti pagelbės ■_ 1
svetur.

Gounaris sako, kad graikai 
už kelių dienų atnaujins ataką 
ant Eski-Shehr. šiaurinės grai
kų armijos ofensivas apsis
tojo, bet kareivių dvasia esanti 
gera. Taipjau oficialiai pas
kelbta apie graikų užėmimą 
kelių vietų. Pietinė graikų ar
mija užėmusi Bourgias, 20 m. 
nuo Učak.
Pavojus talkininkų saugumui.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
6,— Niekurie mano, kad yra 
pavojus talkininkų saugumui 
Konstantinojięlyj, jei graikai 
neįstengs tvirtai sulaikyti tur
kų nacionalistus. Talkininkai 
svarsto apie panaudojimą savo 
laivynų apsaugojimui Mudania 
ir Ismid.

Karavimas tarp turkų nacio
nalistų ir graikų Ismid ir Bru
sa frontuose kiek sumažėjo, > 
bet graikai daro spaudimą 
Afiun-Karahissar fronte.

Karinių dabotojų pranešimai 
apie graikų nuostolius Eslii- 
Shehr mūšyje labai skiriasi. 
Niekurie sako, kad graikai ne
teko 5,000 užmuštais. Nė grai
kai, nė turkai neišleido prane
šimų apie skaičių užpiuštų ar 
paimtų belaisvėm

10,000 graikų žuvo mūšyje.
PARYŽIUS, bal. 5. — Visa 

sumuštoji graikų šiaurinė ar
mija Brussa fronte traukiasi, 
pasak per Konstantinopolį gau
tų Francijos užrubežinių reika
lų ministerijoje žinių.

Sakoma, kad graikai netekę 
10,000 kareivių ir 300 oficierių 
nesekmingame puolime ant Es-.' 
ki-Shehr ir ofensivas prieš tur
kų nacionalistus Įtapo atidetr 
iki nebus gauta daugiau pagel- 
bos.

Nereguliarinė graikų kava- 
trukdo graikų pasitrau- 
užpildinėdama iš užpa- 
ir suiminėdama belais- 

Besitraukiantįs graikai

rikos teises.
i sudaro dalį serijos, 

Į pradėtos sekretoriaus
kurios buvo reikalaujama

Colby.

VIENNA, bal. (5. — Ex-ka- 
raliaus Karulio kelionė iš Ven
grijos į Šveicariją po nesėk
mingo baidymo 
tapo sutrukdyta 
landoms, dėlei z 
traukinio pereitą 
Fr.ohnlciten, į
Bruck, žemutinė j Austrijoj,
kadangi Bruck darbininkai pa
dare prieš jį grąsinančią de
monstraciją.
Keli tūkstančiai darbininkų iš 

apielinkinių industrinių mies
telių vakare susirinko Bruck 
stotyj ir pareiškė, kad jie ne
praleis ex-karaliau>s nepasakę 
jam ką jie apie jį ir jo avan- 
turą mano.

Bruck inayoras sustabdė 
traukinį telefonu, kuomet tal
kininkų atstovai dėjo pastan
gų priklabinti darbininkus at
sisakyti nuo savo tikslo. Dar
bininkai per keletą valandų 
priešinosi visokiems prašy
mams, bet galinus tapo išvai
kyti 1 vai. nakties.

Tada ex-karaliaus traukinis 
pravažiavo. Traukinis pasieks 
Austrijos-Šveicarijos rubežių 5 
vai. po pietų.
Demonstracijos prasidėjo kaip 

tik prasidėjo ex-karaliaus ke
lionė, žmonės rinkosi stotyse 
ir dainavo* Vengrijos tautinius

kurios
Jungt. Valstijomil pilnų teisių, 
kaipo vienai iš talkininkų val
stybių ir taipjau teises daryti 
galutiną sprendimą apie visus 
mandatus, pirm jų priėmimo.

Colby notos buvo adresuo
tos visoms vyriausioms talki
ninkų valstybėms ir paskui 
kopija jų, kartu su priedu 
apie Japonijos kontrolę ant 
Yap salos, Pacifike, tapo pa
siųstos tautų lygos ? tarybai, 
Genevoje. Taryba iš savo pusės 
perdavė dokumentą talkinin
kų valstybėms, su paaiškinimu 
kad mandatas ant Yap salos 
fapo suteiktas vyriausios tary- l‘hininu«. Įvažiuojant į Austriją
bos.

Paskiausioj i Amerikos nota, 
prirengta' sekretoriaus Hughes, 
yra datuota bal. 4 d. ir ikišiol 
jau pasiekė keturias valdžias. 
Bet valstybes dephrtamente ne
sakoma ar ji bus paskelbta vie
šai ir kada.

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

Rusija siūlo Amerikai 
aliejaus.

kimą,
kalio
vius.
pameta daug medžiagų, taip
jau tas, kurias buvo nuo turkų 
atėmę.

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

Rusijos auksas mažėja.
BERLINAS, bal. 6.—- Pasak 

tų šalių, kurios turi atstovus 
Maskvoje, ekspertų, studijavi- 
sių bolševikų ekonominę padė
tį, Rusijos aukso rezervas, ku
ris siekė 1,600,000,000 auksinių 
rublių pradžioje karo, sumažė
jo iki 120,000,000 auksinių rub
lių. Rusijos sovietų valdžia tu-! 
ri daug brangmenų ir dailės 
dtaykų, kurie nėra mažėjuose^ 
ir tikisi ant jų gauti paskolą.

RYMAS, bal. 6. — Sovietų 
Rusijos pasiūlymas duoti Ame
rikai aliejaus nėra tuščiu pa
sigyrimu. Tai parodo, sovietų 
atstovo čia, Vorovskio skaitli- 

: nes.
Produkcija aliejaus Raku ir 

Groznaja aliejaus centruose 
nuo gegužio 1, 1920, kada so- 

I vietų valdžia paėmė aliejaus 
laukus, iki sausio 1, 1921, sie
kė vidutiniškai 150,0(10,000 Ru
sijos pūdų, kuomet metais 
prieš tai aliejaus pagaminta 
228,000,000 .pūdų, o 1913 m. 
540,000,000 pūdų.

Didelę dalį to aliejaus bus 
galima eksportuoti, kadangi 
rusai skubiai taiso pervadas į 
Batumą, iš kur aliejų galima 
išgabenti laivais;

Vorovski sako, kad sumažė
jimas produkcijos įvyko delei 
siaučiančios anarchijos ir sto
kos mašinų ir patyrusių darbi
ninkų.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 6 d., užsienio pini- 

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

dma Amerikos pingais Šiaip:
Anglijos 1 svaras.................... $8.92
Austrijos 100 kronų ........... $6.28
Belgijos 100 kronų už ..... . $7.32
Danijos 100 kronų ............... $17.8Z)
Finų 100 markių ................... $2.60
Francijos 100 frankų ,.......... $7.09
Italijos 100 lirų ...................  $4.27
Lietuvos 100 auksinų ........  $1.70
Lenkų 100 markių ............... $0.13
Norvegų 100 kronų ........... $16.00
Olandų 100 guldėnų ...........  $34.55
Šveicarų 100 kronų ........... $17.34
švedų 100 kronų ............... $23.50
Vokiečių 100 markių ............  $1.70

vengrai iš Karolio svitos ban
dė pavesti jį talkininkų oficie- 
riams. Bet Austrijos valdinin
kai tuojaus pareiškė, kad jis 
•yra jų globoje. Po niekurio su- 
sitrukdimo delei šio incidento, 
atsitikusio Fchringe, arti ru- 
bežiaus, traukiniui prasidėjus 
eiti, vengrai pradėjo Šaukti 
“Tegyvuoja karalius,” į ką aus
trai stotyse atsakė šaukimu: 
“Išsineškinkite.”
Ex-karaliaus atsisveikinimas.

BUDAPEŠTAS, bal. 6. — 
Ex-karalius Karolis nuėjo į 
Steinamanger stotį pėsčias, ly
dimas vyskupo Mikės ir dau
gybės oficierių.

Karolis buvo labai nervuo- 
tas, išbalęs ir sumišęs. Vienos 
orkestrą grajino Vengrijos 
himną, o minia nusiėmusi ke
pures jį dainavo. Traukinio 
sargams davus signalą pradėti 
važiuoti, Karolis įlipo į vagoną, 
modamas ir šaukdamas mi
niai: “Sudie, iki aš vėl pama
tysiu jus, mano ištikimieji.”

Į tai minia atsakiusi: “Vieš
patie, sugrįžk kaip greit gali
ma.”

Skaito save karalium.
STEINAMANGER, bal. 6.— 

Ex-karaliųs Karolis pasirašė ir 
išleido sekamą manifestą: “Jo 
didybė apleidžia Vengriją, ka
dangi jo užėmimas valdžios 
butų labai ne laiku dabar ir 
kadangi jis nenori priešintis 
taikos sutarčiai. Jis išvažiuoja 
kaipo karūnuotas Vengrijos 
karalius.”

COVINGTON, Ga., bal. 6. — 
Valdžios agentai prieš kiek lai
ko tyrinėjo pranešimus apie 
gyvavimą šioje valstijoje ver
gijos ir surado, kad niekurio
se plantacijose vergija tikrai 
gyvuoja ir kad samdytojai el
giasi su savo darbininkai, dail
iausia negrais, kaip tinkami 
ir net juos žudo sulig savo už
mačios.

Vienas tokių plantatorių, 
John Williams ir jo sūnūs, ta- 
op patraukti teisman ir yar 
kaltinami nužudyme 11 darbi- 
ninkiy-vergų. Vienas Williams 
vergų, negras Clyd Manning 
atvirai teisine prisipažino, kad 
jis verčiamas ir grąsinamas 
savo samdytojo Williams ir 
jo padedamas, nužudė tuos 11 
darbininkų. Keliems tų darbi
ninkų tapo užrišta ant kaklo 
retežiai, pririšta prie jų ak
menis ir pačius darbininkus 
įmesta į Yellow upę. Tik vieną 
naktį nužudyta 4 darbininkai. 
Kada Manning atsisakęs papik 
dyti žmogžudystę, tai Wil- 
liams jam pasakęs: “Jų kak
las, arba tavo kaklas, tu pats 
nuspręsk.” Ir paskui dar ne
kartą jam plantatorius prig- 
rąsino mirtimi, jei jis atsisa
kinės žudyti jam įsakytus nu
žudyti darbininkus. Keliems 
darbininkams nukirsta galvas, 

i Visi nužudytieji darbininkai 
yra negrai.
p •• e r . !• Wilhams ir sūnūs ne tik 
Manning versdavęs žudyti dar
bininkus, bet taipjau ir kitus 
darbininkus, o kartais ir patįs

• pagelbėdavo žudynėse.
Tokių tai dalykų dedasi “lais

voje” Amerikoje, kur vergija 
buk esanti panaikinta keliasde
šimt metų atgal!

Litvinov pasikalbėjime pakar
toje apie Rusijorf taikias am
bicijas ir troškimą pradėti re
konstrukcijos darbą. Jis apibu
dino gandus apie sovietų mo
bilizavimą kariuomenės prie 
Latvijos ir kitų rubeįių, kaipo 
“paprastu^ melus.”

Jis sakėsi nieko nežinąs apie 
nesenai Maskvoje paskelbtą ži
nią, kad sovietų demobilizaci
ja tapo sustabdyta, kadangi 
Vengrija, Rumunija ir Lenki
ja padarė naują karinę sąjun
gą

“Japonija yra vienatiniu mu
sų kaimynu, kuri turi karinių 
ambicijų prieš mus,” pasakė 
Litvinov, “bet mes esame pa
darę sutartis su visais musų 
vakariniais kaimynais, išėmus 
Rumuniją. AŠ jau senai laukiu 
atvykimo’ į Revelj prižadėtosios 
Rumunijos delegacijos parašy
mui sutarties.

“Ant kiek Jungt. Valstijos 
yra paliečiamos, Rusija vis dar 
laukia atsakymo į visos Rusi
jos sovietų prašymą, kad jiems 
butų leista nusiųsti į ten komi
siją, kadangi mes negalime 
skaityti tilpusių laikraščiuose 
pareiškimų, kaipo atsakymą, 
tinkantį valdžiai, valdančiai 
Rusijos šalį.”

Kunigas nužudė savo 
dukterį.

MAR1ETTA, O., bal. 6. — 
Metodistų kunigas J. H. Mind- 
ling iš Wateford šiandie nusi
nuodijo teismabutyj. Jis buvo 
tardomas apie savo dukters 
mirtį ir prisipažino, kad jis 
bandęs padaryti jai kriminali- 

"irę Operaciją, delei ko ji ir mi
rė ketverge. Kunigas tapo areš
tuotas, bet kada šerifas valan
dėlei pasišalino, jis išgėrė nuo
dų ir tuoj pasimirė. Jo duktė 
buvo jauna, 19 metų, mokyto
ja. r

Socialistas išrinktas
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Anril 7, 1921 
as requfred by the act of Oct. 6, 1917

Rusija ne mobilizuoja 
kariuomenės.

Visai nesirengianti pulti PabaL 
tijos valstybių, sako Litvinov.

REVELIS, bal. 6.— Rusijos 
delegacijos viršininkas Maksim

mayoru.
ROCKFODR, III., bal. 6. — 

Vakarykščiuose balsavimuose 
pirmu kartu .Rockfordo mayo
ru tapo išrinktas socialistas J. 
Herman Hallstrom, mūrinin
kas. Jis buvo statytas socialis- 
tų-darbiečių bloko.

Socialiste mokyklų taryboje.
MILWAUKEE, Wis., bal. 6. 

—Meta Berger, pati Victor L. 
Berger, tapo išrinkta į mokyk
lų tarybą. Kiti socialistų kan
didatai pralaimėjo rinkimuose.

Auksinai neužilgo 
pabrangsią.

Paskelbė lokautą.
LONDONAS, bal. 6. — Iš 

Rymo pranešama, kad svarbus 
Italijos industrinio miesto Tu
rino fabrikų savininkai pas
kelbė darbininkams lokautą. 
Dirbtuves ten užėmė kareiviai.

Skaitykite ir Platinkite

. Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o 
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnesio, ir’kad jų kaina bu
sianti augščiausia po to, kaip Amerikos valdžia 
paskelbs taiką su Vokietija.

Visiems, kas tik siunčia pinigus Lietuvon, 
vertėtų pasiskubinti su pinigų siuntimu ar išsi- 
mainymu.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yrą New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko-Lie- 
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St.» Chicago, m.
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Dedasi
KAUNAS. Okupuoto j Lietuvoj

Vilniaus vaikų aprūpinimas. 
Vasario mėn. 20 d. po piet pil. 
Fel. Bortkevičienčs ir kitų ini
ciatyva buvo sušauktas Kaune 
susirinkimas apsvarstyti, kokiu 
būdu galėtų gelbėti badaujan
čius vaikus Vilniuje. Vilniuje 
dėl maisto trukumo labai daug 
vaikų sepga įvairiomis ligo
mis ir nemaža jų miršta. Su- 
sirinkinias buvo negausingas. 
Jame dalyvavo įvairių labda
ringųjų organizacijų atstovai 
ir įvairių tautų piliečiai.

Kalbose paaiškėjo, kad visos 
Kauno šelpimo įstaigos turi la-

Švenčionių padangė.

šoka mušti arba įduoda žanda
rams. Po valsčius vėl smarkiai 
važinėja valdžios “komisarai” 
ir šiaip agitatoriai ir ragina 
siųsti pareiškimus į Varšuvą, 
kati visi nori priklausyti Len
kams, kaip pav. Kabilnikų 
valsčius. Ypač gavę dyką nu-

JŪSŲ KŪDIKIS SVEIKAS?

Jei ne, kreipk atidą ant 
nMisto, nes iš jo paeina visi 

j „ •smagumai.
Kūdikis negali tarpti, 

maistas netinkamas.

jo 
ne-

Pranešimas
jei

i

Kauno “Lietuva” rašo:
Nei prie bolševikų, nei ankš- 

(’au prie lenkų nebuvo, tiek 
sunkus gyvenimas musų žmo
nėms Švenčionių apskrity, kaip 
dabar yra.

Žiemių ir rytų Švenčionių 
apskrities dalis yra vienų se
nų rusų ir vokiečių apkasų 
kraštas. įmones gyvena arba 
apkasuose arba sugristose iš 
atalaužų pirkiose. Gyvulių 
maža, laukai ncsejanii. šitam 
kraštui net bolševikų valdžios 
duodavo pašalpos ir teikdavo

bai daug darbo ir lodei jokiu! ivairiV lengvenybių žemės dir-
bodu nebegali apsiimti naujo 
darbo 
čiais Vilniaus 
reikalu rūpintis buvo nutarta 
rinkti laikinas Komitetas. Į 
jį išrinkti: pilietes F. Bartke- 
vičienė, Grinkevičienė,, Jakovič- 
kienė, Finkelšteinienė, pil. 
D-ras R. šliupas ir Jakoviuk. 
šis laikinasis Komitetas badau
jantiems Vilniaus vaikams 
šelpti rūpinsis: išdirbti įstatus 
draugijai, kuri minėtus vaikus 
šelps, registruos juos pas val
džią, rinks žinių, kiek vaikų 
Vilniuje reikalingi pagalbos ir 
pradės tartis su Vilniaus vi
suomenės atstovais minėtai pa
galbai teikti.

Kadangi Vilniuje ir už pini
gus sunku maisto gauti, o iš 
Kauno vežti nėra išrokavimo, 
nes Želigovskio valdžia reika
lauja trečią dalį įvežamo mais
to sau (to maisto dalis eitų 
mums priešingai kariuomenei 
maitinti), — todėl ir manoma 
badaujančius Vilniaus vaikus 
gabenti iš ten į lenkų neužim
tos Lietuvos dalį ir čia 
globoti. • t

Tas darbas bus be 
skirtumo varomus

rūpintis badaujan- 
vaikais.

1 bimo, miško išgavimo ir ki
tuose dalykuose. Net ir len- 

Tuo kams pirmą kartą okupavus tą

juos

tautų

ŠIAULĖNAI.

Valdžios buvo įsakyta
lapkričio 1 d. kiekvienam 
mes savininkui duoti tikrai
skaičių dešimtinių. Neužsi
rašiusieji ir seniūnai, neprane- 

tokius že- 
baudžiami. 

. neįrašė 
sąrašus 

žemę. Kas

že-

šę valdžiai apie 
mes savininkus, 
Šiaulėnų seniūnai 
bendrus žemės 
Šiaulėnų klebono
žino, ar jisai bus baudžiamas?

PETROŠIAI, Šiaulėnų valsč.

1920 m. bulves kasant rasta 
du pinigėliai. Vienas 1616 
m. su vytimi, visai panašiu į 
dabartinį Lietuvos vytį, kitoje 
to pinigėlio pusėje meška, ku
rios ausys pakreiptos kairėn 
pusėn. Antrasis pinigėlis labai 
nusitrynęs.

Seniau ta vieta, kur šiuos 
pinigėlius rado, buvo dideliu 
mišku užaugusi. Dabar .visas 
miškas nukirstas, žemė dirba
ma ir žmonės dažnai senovės 
pinigėlių, randa. (“Lw Uk.”]

VAIGUVA, Šiaulių apskr.

Tu rime 12 žmonių valsčiaus 
tarybą, bet ji silpnai veikia, nes 
susideda iš mažai tcsusipralu- 
sių žmonių.

žmones dejuoja dėl rekvi
zicijų.

Spalių mėn. pradžioje išde
gė beveik puse miestelio. Nu
kentėjo daugiausia žydai.

Nuo lapkričio mėn. 1 d. 
Apskrities viršininkas pašalino 
iš vietos vietinį milicininką 
Varanavičių. Valsčiaus taryba 
kreipėsi į apskr. viršininką, 
prašydama minėta milicininką 
vėl sugrąžinti Vaiguvon.

Ateinantiems rinkimams į 
valsčiaus tarybą jau rengiama
si. Rinkimų komisijon pir
mininku paskirtas pil. Eismon- 
tas. [“L. Uk.]

kraštą buvę teikiama žmonėms 
lengvenybių, ypač miško gavi
me. O dabar nieko to nėra. 
Į mišką negalima ne kojos į- 
kelti. Jau girdėt sustatyti ir 
lapai žemes ihokesnianis paim
ti lygiai su kitomis karo ne
sunaikintomis vietomis. O pa
šalpos jokios neduodamos. Bu
vo atvežę kurpių mediniais pa
dais, nudriskusių drabužių ir 
pusbalčių miltų vaikams ir sa
kė, kad tai “Polska pšisila kle 
ba d’lia Lihvi”, o paskui pasi
rodė, kad ir tie daiktai yra 
Amerikiečių atsiųsti. Tik abe
jojama ar amerikiečiai siuntė 
sudriskusius drabužius ir kur
pes mediniais padais. Ligšiol 
amerikiečių dalykai buvo gau
namai geriausios rųšies — tad, 
ar tik nepavirto amerikiečių 
pašalpos dalykai kely kur nors 
į tokius skarmalus.*

Tvarkos maža. Visur pilna 
plėšikų. Naktimis paprastas 
žmogus, vienas arba ir keliesia, 
ne nemėgink kelt kojos iš na
mų: tuojaus tave būtinai api
plėš, gyvulius atims ir i>utį pri
muš • arba nepaleis gyvo,* i Pas 
didumą plėšikų nukentėjusieji 
dažnai pažįsta pilkas ketur
kampes kepures su arukais... 
Tad aišku, kad iš pačių krašto 
saugotojų tie plėšimai eina. 
Kiti sako, kad tai bolševikų 
darbai, bet tuo sunku tikėti, 
nes kaip gali bolševikai išsilai
kyti žiemos metu po miškus? 
Tai tik tyčiomis leidžiamos to
kios pasakos, kad pateisintų sa
vo darbus. Tvarkos žiuri ir 
dabar tie patys žandarai, kurie 
buvo ir prie pirmo lenkų įsi
brovimo. Jų stovi prie valsčių 
po 2—3 žmones. Po dvarus kai 
kur stovi kariuomenės. Karei
viai reiškia nepasitenkinimo, 
kad juos “atgrūdo” į visai ne- 
lenkų kraštą ir mano, kad jie 
vis tiek iš šio krašto turėsią 
visai išeiti. Visi kareiviai yra 
svetimi — iš tolimos Lenkijos 
ar Galicijos. Tik prie jų ka
ro valdininkai, intendantais, 
agitatoriai yra Vilniaus miestie
čių arba dvarininkėlių. Vietinių 
žmonių jų kariuomenėj visai 
nėr. Kai norėjo padaryti mo- 
bilizuotę, tai visi į nepaimto
sios Lietuvos kariuomenę išbė
go. Tik -vienam kitam valsčiui 
stojo kokis kuprotas, berankis, 
šleivastopis, kuris aiškiai žino
jo, kad jo nepaims. Dabar žan
darai ir kareiviai gaudo* visus 
nestojusius. Bet kvailų dabąr 
nėra, tai ir nieko nepagauna. 
Kalba, kad pavasarį vėl imsią. 
Del to jaunimas susirūpinęs vėl

Vakižios kaltai lenkiška. Lie
tuvių kalba persekiojama, kaip 
ir ankščiau. Lietuvių gyvena
muose valsčiuose, raštinėse ty
čiomis pasodinti nekalbą ne 
žodžio lietuviškai. Toki “ponai” 
už mėginimą kalbėti lietuviškai

PENTUOJU IK POPIEKUOJU
Pirmos klesos darbą gvarantuoju. 
Visos popięros už 50% numušimą. 
kampelius parodyiime jūsų na
muose ir apkainavimą suteikiamu 
veltui.

Pašaukit *
Seeley 3854 visada.

išlaidų apmokėjimą siunčia re
zoliucijas ir atstovus į Vilnių, 
kad norį priklausyti Lenkams.

Su pinigais tame krašte tik
ras vargas. Lenkų markių nie
kas nenori imti. Ypač lenkų 
valdininkai. Jei kur nori ap
mokėti lenkų markėmis, tai jie 
kaip šoksią — duok, girdi, ru
siškais! ir rusišką rublį jie lai
ko lygiu lenkų markei, tuo 
tarpu žydai duoda už rusų rub
lį 3—4 lenkų markes!

Baisiai išsiplatinę ligos: šil
tines, džiova, ir šiaip didis 
žmonių nusilpnėjimas 
durnosios pagalbos iš 
nėr.

Girdėt daug gyvulių 
ypač Disnos apskrity.

Žmonės visur laukia
vos”. Net Disnos ir Vileikos 
apskrityse, kur gyvena vieni

Vilniaus 
kur pri- 
ar (Len- 
butų ge-

ir gy- 
niekur

krinta,

“Lietu-

gudai, išgirdę, kad 
srity bus balsavimas, 
klausyt — Lietuvai 
kamskains, sako, kad 
rai ir kad paq mus butų ple
biscitas, ir mes balsuotame, 
kad mus, pagaliau prijungtų į 
savo žemę — į Lietuvą, juk 
mes “licwini”.

Visi gaudyte gaudo žinias 
iš nepaimtos Lietuvos ir išgir
dę ką geresnio visi džiaugias. 
Daug kartų buvę paplitę 
džiaugsmingų gandų, kad esą 
ir Lenkai jau sutikę, kad Vil
nius butų Lietuvos ir visas 
musų kraštas atsivaduos nuo 
lenkų okupantų.

Amerikos komercija turi 
rūpintis pasauliu.

Amerikos biznis privalo iš-

nori bu Ii sėkmingas,. Svetinių 
įklijų rinkos mum reikalingos.} 
Dabar Amerikos žmonės turi 
ant kredito duoti europiečiams 
pagelbos, kad atstačius karo 
miteriotą Europą, kaip kad 
Europos žmosės ant kredito 
davė paramos amerikiečiams 
praeitais laikais.

Šitaip išreiškė užvakar va
kare WiĮJiam G. Redfield, bu
vęs komercijos raštininkas, ir 
Francis H. Sisson, vice-prezi- 
dentas Guaranty Trust kom
panijos New Yorke, Chicagoje 
laikjdam susirinkime. To su
sirinkimo tkislas buvo, kad pl
aks linus biznierius eiti į sveti
mų šalių rinkas. Kilų buvo nu
rodyta, kad dabar europiečiai 
nori pirkti daug visokių pro-

amerikiečiai parduoti, tcčiaus 
neturi iš ko. Todėl reikia duo
ti Amerikos gamybos ant bar- 
go, tuomet Amerikos ir Euro
pos žmonės bus geresnėje pa
dėty.

Zaleskytę užgavo automobilis.

Zeleskyfę, septynių 
kurios tėvai 

va-

Jcnnic 
metų amžiaus, 
gyvena 163(1 So. Union av 
kar po pietų tapo automobi
lio užgauta prie. Aštuoniolik
tos ir Halsted gatvių. Mergaitei 
sutrenkta galva ir viena akis 
ulžgauta. Automobilis pabė- Į 

go.

EXTRA
• %

Pranešame, kad Darbo žmo
nių Knygyno katalogai 1920 me
tų jau išsibaigė, gi 1921 dar ne- 
gatavi, todėl kurie negavote 

Ant puslapio 5 Šio laikraščio teiksitės atleisti. Dabar Darbo
Šiandien telpa pagarsinimas žmonių knygyno SANDĖLIS 
Borden Eagle Brand Condensuo-| išaugo į taip didelį, kad ta vie- 
to Pieno, tai yra maistas, kuris 
išaugino daugiau kūdikių, nei 
kitus visus prirengtus sudėjus 
krūvon. Iškirpk kuponą ir pa
siųsk Borden Companijai, o ji 
mielai pasiųs veltui nurodymus 
maitinimo kūdikių, kariu ir kny
gą Kūdikių Gerovė.
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EINU Iš BIZNIO! 
DIDELIS BARGENAS!

Didelė Eksplozija šalip musų 
krautvės namo, sugadino ir mu
sų tavorą. Viskas turi būt par
duota, nepaisant nuostolių. Mes 
užtikriname, kad uždarbio šiame 
išpardavime nepadrysime. Vy
rų ir vaikinų siutai ir overkotai 
$10, $15, $20, $25, $30, $35 ir 
$40. Daugybė siutų ir overko- 
tų po $5.50. Tikros odos išver
čiami kotai, kuriuos pardavojo 
po $75, $85 ir $110, dabar $22.50. 
Vyrams kelinės $3 ir augščiau. 
Vaikams siutai $3.50 iki $15. 
Apie 150 mažai dėvėtų siutų ir 
overkotų ir lengvų kotų $7.50.

Atdara vakarais iki 8 vai.
Subatomis iki 9 vakaro. 
Nedėldieniais iki 3 po pietų.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

ta, kurioje dabar yra pasidarė 
per ankšta, 'prisieina j ieškoti di
desnės vietos, kurioje butų gali
ma netik, kad visas Europoje ir 
Amerikoje išleistas lietuviškas 
knygas sutalpinti, o ir svetim 
tautiškų kad nemažai tilptų, tad 
dėl tos priežasties reikalinga 
taippat didelio katalogo, kokio 
dar lietuviški knygynai niekuo
met neturėjo. Parupinimui to, 
reikia daug pinigų. Taipgi dėl 
stokos pinigų ir dėlei dar nežino
mos vietos gali būti, kad irtis 
laiko apie keli mėnesiai, kol vis
kas bus gatava ir todėl, brangus 
Darbo žmonių Knygyno, rėmė-' 
jai, turėdami progos pasinaudo
kite per draugus, kurie gali ypa- 
tiškai atvažiuoti, arba patys at
važiuokite,, mes užtikriname, 
kad čia gausite knygų, kokių ki
tuose knygynuose negaunate, 
jau dabar turime galybę tik-ką 
iš spaudos ir jau atgabenta iš 
Lietuvos knygų, taipgi laikraš
čiai: “Lietuvos Ūkininkas” 10c., 
“Socialdemokratas” 5c., “Šie-1 
tynas” 30c., “Aušrinė” 30c.,’ 
“Trimitas” 20c. “Mokykla ir 
Gyvenimas” 50c. Siųskite užsa
kymus ir kariu pinigus šiuomi 
adresu:

J. B. AGLINSKAS,
3238 S. Halsted St., Chicago, III.

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru* 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

European Amerlran Bureau
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pa^portai ir tt.
NOTARIJUŠAS 

Real Ėst ate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th SL, Kamp. Halsted St.
, Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.; Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.

Ned.: iki 3 po pietų.

Auksybi, Colum- 
bijoa GrafonolM Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4637 S. Ashland 
v<ų Chicago, BĮ.

Pitone Boulevard
ASHIAND

MUSIC
Deimantai, 
Lalkroditai,

Tel. Randolph 2808

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

.............. 1 . .. - ' ■ 1 n
Dr. R. Wagner

Mano specialia gydymas yra 
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704
................................................  i.....................

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kam p. Marshfield av. 
Valandos: iki 9 p,to, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157 ______ ... - __ >

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo (Jarbą g vą rantuojamu e 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, UI.

Arti 38th Street.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6890

Vak.: 812 W. 33rd SL, Chicago 
y Tol. Yards 4681.

...... | |

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block

Namų Ofisas Miesto Ofisas 
1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869. Tel. Main 2593 

-r n 7;.... .

ncitralgi

Kaina ’ 
jc. ir 70c. 
š bonką.

stcrčjimo, raumenų 
iiuvarginimo ir grei
tam p a»š a 1 i hYnVtii
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
jatną pagalbą.

14 >
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Pain-Expelleris 
yra naudojamas, su
virsimi per 50 pąptų, 

. beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo 
skausmų, 
jos,

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta
riaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 

sufabri
kuotų.

O
F. AD. RICHTER & CO., 

3rd Are. & 35th St, 
Brooklyn, New York

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS
' Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
Criliy Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.7 . , -
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėlięmis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utaminkais įr Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

TeL Muaro* 26114

Šviesą ir pajiegą suvedamo į senus ir naujus namus, taipg 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTĘię CO., Ine
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III

DR. W. F. KAUSZ 
StMlalaavi Moten Ugoo ir CHrercIh 

na MILWAQKEB ATE. CMICASO.

senus ir naujus namus, taipgi
Amerikoje

CO., Ine.

Gavome iš
Lietuvos

Penkias knygutes nesenai iš
leistas Lietuvos Socialde

mokratų Partijos.
1.

Kelias f Socializmą. 
Parašyta Dr, O. Bauer.

Versta iš vokiečių kalbos.
Siamo veikale aprašo opiau- 

_siuš šių dienų klausimus, pri
taikomu! Lietuvos socializaci- 
jai. Verta didžiausios domos. 
Kaina —- 35 centai.

' / 2.
Kas tai yra Socializacija. 

Paraše K. Kautski.
Versta iš vokiečių kalbos.

Ši knygutė yra taip aiški ii 
naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na — ’35 centai.

3.
Vokiečių Nepriklausomųjų Soci

aldemokratų veikimo Pro
gramas.

Šioje knygelėje darbininkai 
ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvienas. Kaina 35 centai.

• 4.
Pasakos.

Paraše Kaulas Kemeklis.
Tai yra paskiausias leidinys. 

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos — 1921 metų.

ši knygelė turi 32 puslapiu. 
Parašyta bėgamu momentu. Pil
na ironijos. Labai graži kalba. 
Kas šią knygelę perskaitys, su
sipažins su visa Lietuvos poli
tika ir valdininkų veikimu, šią 
knygelę privalėtų perskaityti 
kiekvienas. Kaina 35 centai.

' 5.
Steigiamojo Seimo Socialde

mokratų Frakcijos
Dekleracija.

Pareikšta seim-o pasėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų 
balsas į liaudį jų atstovo lupo
mis. Kaina 20 centų.

Rašykite užsakymus greitai, . 
nes nedaug jų turime.

Naujieną Knygynas, 
1739 So. Halsted St,

Chicago, III.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 154 

N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507. |

...........................   II I I I........... .........

$100 VICTORY BONDSAL
Duodame dolerį ant dole

rio už Victory Bondsus. 
Klauskit P. M. Kaičio.

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 

3301 So. Halsted Street, 
•Chicago, III.

TeL: Boulevard 6775

iMiiiiiiiiiiHBiiiiiim
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I ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams
J. SALAKAS Ip

1414 So. 4>th Coart 
Cicero, I1L

l ol. Cicero 2111

EXTRAŽinia iš Lietuvos
■■■■■■■■■■ VISI TEMYKITE ATYDŽIAI!

Tik ką atvažiavo Dr. D. Alseika iš Lietuvos, valdžios žinioje:
Jis kalbės pčtnyčioj, Balandžio 8 d., 1921 m. Halsted St. Institutional Ch- Auditorium. 

1935 So. Halsted St., tarpe 19 ir 20 gatvių, Chicago, Illinois.
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Dr. D. Alseika per kelioliką metų darbavosi Vilniuje, buvo priešakyje visų judėjimų: 
pradedant nuo Bermontininkų, Bolševikų, baigiant Zeligowskiu. .

Želigowskiui užėmus Vilnių Dr. D. Alseikai buvo, skirta mirtis ar prasišalinti iš Vil
niaus už kelių valandų. Tad jis prasišalino ir stačiai atvažiavo Amerikon, kad papasa
koti Amerikos lietuviams visas baisenybes, ką jis matė savo akimis Lietuoje.

Kviečiame visus atsilankyti kuoskaitlingiausiai. Inžanga veltui.
KOMITETAS L L. P. B. STOTIES.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

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

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be Jaiko eikvojimo.
Mes turime naujų būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurio išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. bo pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiulyrnas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dioną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti mųsų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtu kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė ut 
pasiuntimą. F

į-...... ... . .

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 113 N.
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Semi free trini of your 
method to:
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DETROIT, MICH.

Darbas dėl politinių kalinių 
paliuosavimo.

kių, Rudaminos valsč., Ma- 
riampolės apskričio. Lietuvoje, 
ąvba duoti žinių Lietuvos At
stovybei Washingtone (Lithua- 
nian Legaliom 703—15th St., 
N. W., Washington, D. C.). 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

Kovo 25 dieną Čia tapo įkur
tas Amnestijos Komitetas, re
prezentuojąs trylika vietos dar
bininkų organizacijų, kurių vy
riausios yra Socialistų Partija, 
Pasaulio Pramones Darbininkų 
unija, Amerikos Darbo Fede
racija etc. Visas tas organiza
cijas sušaukė Socialistų partija. 
Amnestijos Komiteto uždavinys 
yra rinkti Amerikos piliečių 
ymrašus peticijai, kad butų pa
leisti iš kalėjimų visi politiniai 
kaliniai, rinkti aukas amnes
tijos reikalams, vesti propagan
dą ir 1.1.

Mat, nors karas jau senai 
pasibaigė, bet šimtai darbinin
kų ir jų vadų, tebekankinama 
kalėjimuose tik dėlto, kad jie 
šiokiu ar tokiu budu nusidėjo 
prieš špionažo įstatymą, kurs 
buvo išleistas karo laikui ir 
kuriuo buvo labai suvaržyta 
žadžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė.

Reikėtų, kad lietuvių orga
nizacijos stipriai paremtų tą 
amnestijos kampanija, 
visi politiniai kaliniai 
kuogreičiausiai paleisti 
Įėjimų. Vietos lietuvių 
ninkiškos organizacijos, 
dar nėra prisidėjusios 
Amnestijos Komiteto,
išrenka delegatą ir atsiunčia į 
sekamą Amnestijos Komiteto 
posėdį, kurs įvyks balandžio 
10 dieną, 5 vai. po pietų. Auto 
\Vorkers Hali solėje.

—J. J. Strazdas.

Pinigus gali siuntinėti ir 
privatiški agentai.

Vyriausias valstijos teismas 
užvakar pripažino, kad išleis
tas 1919 m. 15% skyrius dėl 
pinigų siuntinėjimo nustaty
mo yra priešingas konstitucijai. 
Tasai skyrius draudė visiems, 
apart ekspreso, laivų ir tele
grafo kompanijų, pinigus siun
tinėti.

Piritai iši oketi 
Lietuvoje

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

I

I

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St., Chicago, III. 
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Odos niežu ligas
yra tankiai nepaklanClamai. Jo* apil- 
Mlika per raudonumo, karitl. per pusliu- 
kies, prakaitavimo, o ką blogiau*, per ne
paliaujamo nleilejimo, smelkime ir degi
mo. Ligoni* yra priversta* kasyti apimtas 
dalis kūno, o tas tik padare bloginus. Ne- 
kentdkite tuo* kankinimu*. Pasinaudokite

Severa’s

ESKO

S. A. VASILIAUSKAS
Naujienų Keliaujančio Agento 

Maršrutas.
Chicago Heights, III.
Hammond, Ind.
East Chicago, Ind.
Indiana Harbor, Ind.
Gary, Ind.
La Porte, Ind.
South Bend, Ind.
Elkhart, Ind.
La Grange, Ind.
Fort Wayne, Ind.

ir kitur.
S. A. Vasiliauskas.

D
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Pinigus gavo
Tel. 25—T.Batrtkus

37- J. Monkevičienė
38— R. Servitauskaitė
40—O. B ūda vien ė
42—V. Rjmkevič

43—A. Kvedarui
45— V. Burbienė
46— M. Perauskyte 

1646 U. Vaznonienė
Raudonajam Kryžiui 5567—J. Urbonas (Urnonas)
(Lavišius
Briedžius
Kazickaitė
Semaško

5468—J.
5483—A.
5514—V.
5523—J.
5534—P.
5545—0.
55491—p.
5557—0.
5566—M.

Brinkinanas 
Palunkiškis 
Stankus
Jasas
Norvaišas
Ru pšiu ūkai te
Brazaitis
Juškienė 
Jogminas

idant 
butų 

iš ka
da r*bi- 
kurios 

prie 
tegul

(pirmiau Severo Odos Mostis) ta apsaugo
jau inostį d§l odos uležu ir velkiai pasiek
site Keldinta paseipą. Tūkstančiais Įmo
nių, kuri vartoji ta mostį dėl yvalrlu odos 
niežų, yra visai užganldinU. Jie rada Jos 
tiara pasekmę — ta pat ir jus atrasU. 
Pardavinleta visose gerose aptlekose. 
Prekė 50 centai.
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NAUJOSE RANKOSE

Lietuvos Atstovybės Ame 
rikoje Pranešimas.

Didelis lietuvių Garadžius

BRIDGEPORT CARAGE

Nuo kovo 26 d. šių metų yra sa
vastyje ir priežiūroje patyrusio 
automobilisto

Valgių Gaminimas
ir

Namų Prižiūrėjimas
Sutaisė

. Amerikos Lietuvaite
Kiekviena lietuve šeimininkė, 

kuri nori gardžiai pavalgidinti 
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose valgių gaminimo 
knygą.
Dabartine kaina: apdaryta $1.50 

neapdaryta $1.00
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Kasačiunienė 
Sirvida 
Lataniene 
Longvienė 
Skerutienė 
Artauckienė 
Vegys 
P. Bagočius

Atsiimkite savo bonus.

Visi, kurie yra užsirašė pir
mosios Paskolos bonų ir pil
nai už juos užsimokėję, bet 
dėl kokių nors priežasčių nėra

ANTANO RIMKUNO

šitame garadžiuje yra duodamas 
geriausias patarnavimas dieną ir 
naktį. Apart to čia yra nepa
prastų bargenų ir sąžiningas au
tomobilių pataisymas.

Automobilių reikaluose, ar no
rėdami pirkti ar taisyti, kreip
kitės į

BRIDGEPORT GARAGE
3207 So. Halsted St., Chicago.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUM

Namai Pragarai
Komedija

Paraše Harry Newton 
, .Vertė Jonas Ilgaudas.

Puslapių 28.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So. Halised St.

Chicago, III.

3237—L.
3323—J.
3441—J.
3526—V.
3528—L.
3546 A. Vaiskuniene 
3551—P.
3557—J.
3604—Z.
3615—P.
3625—B.
3651—A.
3663—K.
3691—P.
4287—A. Vaitkevič
4710 —P. A. Beržinskas 
4810—P. Petraitis 
4867—F. širvinskienė 
5029—R. Storumienė 
5164—K. 
5207—0.
5223—A.
5231—B. 
52 4—M. 
51939—A. 
5291—J. 
5328—J. 
5355—F.
5365—U. 
5368—D.

5575—j. Žilevičius
5578—H. Uss
5581— F.
5582— K.
5592—U.
5594—S.
5609 S.
5620—B.
5625—J.
5629—V.
5634—J.
5637— A.
5638— 0.
5640—A.
5647— U,
5648— 0.
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dėl kokios
laikui ne-

norėdamas

Lietuvos Misijos gavę, šiuomi 
yra raginami greičiau atsiimti 
ir jeigu yra kokių neaiškumų, 
kreiptiesi prie Paskolos Sky
riaus prie Lietuvos Atstovybės 
(Lithuanian Roprescntatlive, 

162 VVest 31-st Street, New 
York, Paskolos Skyriui).

AtsikrejUant būtinai reikia 
paduoti vardas ir pravardė pir
kusio, kur užsirašė, prisiųsti 
kvitelę arba atvirutę, arba bent 
priduoti subskripcijos numerį, 
už kiek užsirašė ir 
priežasties iki šiam 
ra dar bono gavęs.

Paskolos Skyrius,
suvesti galutiną paduotų bonų 
apyskaitą, prašo visų minėtų 
pirkėjų kuoveikiausiai ir ne 
vėliau gegužės pirmos dienos, 
š. m. atsiliepti. Kas iki tam 
laikui neatsilieps, bus skaito
ma, jog jis atsisako nuo bono 
gavimo ir įmokėti pinigai taps 
priskaityti prie valstybes lė
šų. .

Taipgi visi užsirašiusieji ir 
tik dalį už bonus įmokėję, šiuo
mi yra raginami pabaigti 
kėli iki gegužės pirmos 
nos, š. m'

• J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

J. Bielskis,
Paskolos Skyriaus Vedėjas.

PAJIEŠKOJIMAS.

mo- 
die-

Mei- 
par.,kaimo, Rudaminos 

Kalvarijoms pavieto, 
gub., j ieško savo brolių 
Antano ir Vinco Cika-

Jonas Cikanavičius, iš 
šymų 
buv. 
valkų 
Petro,
navičių: (Petras gyveno Brook- 
lync, N. Y.) arba savo pažįs
tamų. Jonas suviršum šešis 
metus išbuvo Vokiečių nelais
vėj, dideliam -varge ir tik-ką 
sugrįžo Lietuvon sužeistas ir 
sergąs. Jam reikalinga šiokia- 
tokia, bet greita pagelba. Pra- 
šom atsiliepti adresu: Jonas 

• Cikanavičius, kaimo Mikniš-

Šildžius 
Čepienė 
žlis 
Zaleckiene 
Sturupienė

5650—M.
5672—A.
5702— J.
5703— M.
5704— F.

Mamavitienė 
Rauckinas 
Bendikienė

D‘. GinČauskis 
Čeliadinas 
Monkevičaite 
Ridlauskis
Domskis 

Viesulai te
Jonaitis 
Steponaitienė 
Leleikienė 
Milašienė 
Bartauskienė 
Karčauskis
Mikutienė 
Grigalius

Varnelis 
Kalnikaitė 
Masickicne

5814—B.
5838—J.
5840— 0.
5841— Z.
5843— V.
5844— P.
5846— J.
5847— A.
5853—Z.
5857—M.
5869—B.
5876— J.
5877— S.
5880—J.
5897—A.
5907—R.
5921 A. Vilčinskienė 
5924—H. Prasčiuviene
5927— 0.
5928— J..
5930—J.
5946—B.
5958—M.
5964—J.
5966—A.
5981—0.
5985— V.
5986— L.
5985—Strumblis
5989— A.
5990— K.

’5991—A.
5993—H.

Jokšiene 
Bieliučis 
Mikulskienė 
Sudinaitė 
Bagavičia 

Savickis 
Kmitienė 
Railaitė 
šemkienč
Selvenienč 
Žukauskienė 
Tenterienė 
BajorinaltS 
Marcinkus 
Pakauskienė 
Brazienė

Uosiene 
Jankus 
Kleinauskis
AugustauskicnB
Žalimienė

Račkauskis 
Šliogeris 
J. Bernotą
Mickevičaite 
Strumblis

Kn na velionė
Likas 
Savickienė

■ Telefonas: Drover 7012

Į DR. C. Z. VEŽELIS Į 

Lietuvis Dentįstas
4712 South Ashland Avė., 

arti 47-tos gatves 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Dr. M. T. Strikol’is '
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262 

------------------------ —_________ J

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tel. Canal 65

LIETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SARPALIUS :
■ 1424 So. Halsted St. S
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■

J ' Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

i SIPKORTES 1
■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiim

Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut == 
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias |g 
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ar Liepo- K 

S jų- PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už || 
DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI- g 
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA K 

s Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:
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LITHUANIAN 136 E. 42-nd Street, B
U TRAVEL BUREAU 
■lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

T

NEW YORK, N. Y

Liberty Land&InvestmentGo
ofise atliekama sekami reikalai:

PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farmų, lotų ir namų.

APDRAUDIMAS (insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo 
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.

PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bond- 
sų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.

PINIGŲ SIUNTIMAS 1 Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.

LAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9 

vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais, utaminkais, ketvergais ir su
imtomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.

3301 So, Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775 •

NUDEGIMUS
Apvyniok vietą uždedamas apa

čiai malonaus

Tllentholatum
Šaldo ir gydo lengvai ir anti 

septiškai.

5387— J.
5388— J. 
5393—V. 
5403—M.
5408— č.
5409— D. 
5412—0. 
5422—P.
5436—P.
5440— J.
5441— 0.
5442— 0.
5451— A.
5452— M. 
5460—E.
5462— V.
5463— Z. 
5465—J.

' 5725 A. Sanauskis
. Norkus 5731—M. Diskienė 5995—A. Gilius
Norkus 5732—O. Beleckienė 6003—D. A. Pralapas
Giedra 5737—M. Lasauskienė 6011—A? Belskienė
Paikis 11 5739—K. Zavlevičius 6015—P. Kun'lekas
čniiunskįene 5743—M. Kaspanivičius 6021-^T.' Dairjoticrtė"“',n
Daugintaitė 5750—J. Stankevičius 6025—A. Knminskis
Gudjoniš 5756—S. Paulauskis 6026—B. Augaitiene
Nabažis <5757—M. M. Štanaičiukė 6034—J. Marokus
K. Norkus 5758—M. Grabauskienė 6035—V. Kasperavičienė
Pikčiunas 5759—M. šarkiunas 6035 — M. Lapeikis
šlančauskis 5763—K. Jakubonis 6045-^J. šlikas .

Šiaulienė 5764—A. J. Jarašiūnas 6051—V. Zakiuke
Daugintaitė 5769—M. Pranienė 6054 U. Vaičulienė
Knitienė 5770—O. Praniene 6055—P. Katauskienė
Jakutiene 5773—R. Butkiene 6056—A. Kritikas
Kilčauskienė 5780—A. Vaitekunaitč 6058—Misiliunienė
Vasiliauskienė 5783—J. Dapkus GOGO—O. Urbonienė
Eicpienč 5785—O. Naugzemienė 6065—>K. Palinauskienė
Ballčiunaite 5798—S. Paškevičienė 6064—E. Gaižauskaitė
Plerpa 5799—E. Toleikiene 6081—J. Li'bauskis
Kurienė | 5807—O. Malioraitė 6089—S. Butvilienė
Navickienė 5808—1 Malioris 6071—K. Tamašauskas
Kurinis 5809—A. Samoška 6077—U. Noreikienė
Petrošaitė 5810—V. Žukauskienė 6095—J. Pocaitis

Tumas 5813—S. Jokšus 6099—V. Grušis

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA. /

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną i porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton i savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Telephone Yards 5332 ■

i DR. M. STUPNICKI j
3107 So. Morgan St„

Chicago, n**/
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |

ir nuo 5 iki 8 vakare.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
"Tel.: Yards 6666
H . Boulevard 8448

S DR. V. A. ŠIMKUS s
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akušėras ■
■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■
■ Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8

v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

■ Telephone Yards 1532

i DR. J. KULIS ;
LIETUVIS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
I Gydo visokias ligas moterų, vai- į
I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim-

I pančias, senas ir paslaptin- ■ 
gas vyrų ligas. ■

■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 

iki 8:30 vak.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIĘTUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland. 

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

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 S'o. Halsted St., Chicago, III.

Phone: Boulevard 4121
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Į ĮĮOBtSPONOENCIJOŠI
DETROIT. MICH.

kių, Rudaminos valsč., Ma- 
riampoles apskričio. Lietuvoje, 
anka tluoti žinių Lietuvos At
stovybei 'NVasliingtone (Litlnia- 
nian Lcgation, 703 -15th St.,

Darbas dėl politiniu kalinių 
paliuosavimo.

Kovo 25 dieną čia tapo įkur
tas Amnestijos Komitetas, re
prezentuojąs trylika vietos dar
bininkų organizacijų, kurių vy
riausios yra Socialistų Partija, 
Pasaulio Pramones Darbininkų 
unija, Amerikos Darbo Fede
racija etc. Visas tas organiza
cijas sušaukė Socialistų partija. 
Amnestijos Komiteto uždavinys 
yra rinkti Amerikos piliečių 
parašus peticijai, kad butų pa
leisti iš kalėjimų visi politiniai 
kaliniai, rinkti aukas amnes
tijos reikalams, vesti propagan
dą ir 1.1.

Mat, nors karas jau senai 
pasibaigė, bet šimtai darbinin
kų ir jų vadų, tebekankinama 
kalėjimuose tik dėlto, kad jie 
šiokiu ar tokiu bildu nusidėjo 
prieš špionažo įstatymą, kurs 
buvo išleistas karo laikui ir 
kuriuo buvo labai suvaržyta 
žadžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė.

Reikėtų, kad lietuvių orga
nizacijos stipriai paremtų tą 
amnestijos kampanija, idant 
visi politiniai kaliniai butų 
kuogreičiausiai paleisti iš ka
lėjimų. Vietos lietuvių darbi
ninkiškos organizacijos, kurios 
dar nėra prisidėjusios prie 
Amnestijos Komiteto, tegul 
išrenka delegatą ir atsiunčia į 
sekamą Amnestijos Komiteto 
posėdį, kurs įvyks balandžio 
10 dieną, 5 vai. po pietų. Auto 
\Vorkers Mali solėje.

—J. J. Strazdas.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Pranešimas.

Lietuvos Atstovybė Amerikoje

Pinigus gali siuntinėti ir 
privatiški agentai.

Vyriausias valstijos teismas 
užvakar pripažino, kad išleis
tas 1919 m. IūVj skyrius dcl 
pinigų siuntinėjimo nustaty
mo yra priešingas konstitucijai. 
Tasai skyrius draudė visiems, 
apart ekspreso, laivų ir tele
grafo kompanijų, pinigus siun
tinėti. S. A. VASILIAUSKAS

B

Atsiimkite savo bonus.

Visi, kurie yra užsirašė pir
mosios Paskolos bonų ir pil
nai už juos užsimokėję, ‘ bet 
dėl kokių nors priežasčių nėra 
dar jų iš vietos stočių ar iš 
Lietuvos Misijos gavę, šiuomi 
yra raginami greičiau atsiimti 
ir jeigu yra kokių neaiškumų, 
kreiptiesi prie Paskolos Sky
riaus prie Lietuvos Atstovybes 
(Litbuanian Representatiive, 

162 West 31-st Street, New 
York, Paskolos Skyriui).

Atsikreipfent būtinai rdikia 
paduoti vardas ir pravardė pir
kusio, kur užsirašė, prisiųsti 
kvitelę arba atvirutę, arba bent 
priduoti subskripcijos numerį, 
už kiek užsirašė ir dėl kokios 
priežasties iki šiam laikui nė
ra dar bono gavęs.

Paskolos Skyrius, norėdamas 
suvesti galutiną paduotų bonų 
apyskaitą, prašo visų minėtų 
pirkėjų kuoveikiausiai ir ne 
vėliau gegužės pirmos dienos, 
š. m. atsiliepti. Kas iki tam 
laikui neatsilieps, bus skaito
ma, jog jis atsisako nuo bono 
gavimo ir įmokėti pinigai taps 
priskaityti prie valstybės lė
šų.

Taipgi visi užsirašiusieji ir 
tik dalį už bonus įmokėję, šiuo- 
mi yra raginami pabaigti mo
kėti iki gegužės pirmos die- 
nos, š. m'

• J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

J. Bielskis,
Paskolos Skyriaus Vedėjas.

PAJIEŠKOJIMAS.

Jonas Cikanavičius, iš Mei- 
šymų kaimo, Rudaminos par.Į 
buv. Kalvarijas pavieto, Su
valkų gub., jieško savo brolių 
Petro, Antano ir Vinco Cika- 
navičių: (Petras gyveno Brook- 
lyne, N. Y.) arba savo pažįs
tamų. Jonas suviršum šešis 
metus išbuvo Vokiečių nelais
vėj, dideliam varge ir tik-ką 
sugrįžo Lietuvon sužeistas ir 
sergąs. Jam reikalinga šiokia- 
tokia, bet greita pagelba. Pra
šom atsiliepti adresu: Jonas 
Cikanavičius, kaimo Mikniš-

Sevpros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Odos niežu ligas
yr» tanki*! nepakiančlama*. Jo» apai- 
rnlžka per raudonumo, karitl, per pualiu- 
kiea, prakaitavimo, o k« blogiau*, per ne
paliaujamo niellejimo, smelklmo ir degi
mo. Ligonis yra privemtas kasyti apimtas 
dalia kūno, o tas tik padare bloginus. Ne- 
kenUkite tuos kankinimus. Pasinaudokite

Severą*

ESKO
(pirmiau Severo Odos Moatla) ta apsaugo
jau moatį dėl odos niežu ir veiklai pasiek
site geldlnga paselpa. Tūkstančiais žmo
nių, kuri vartoji ta mostį dėl yvalriu odos 
niežų, yra visai užganėdinti. Jie radę jos 
giara pasekmę — ta pat ir Jus atrasti. 
Pardavlnlete visose gerose apUekose. 
Prekė 60 centai.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA
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NAUJOSE RANKOSE

Didelis lietuvių Garadžius
BRIDGEPORT CARAGE

Nuo kovo 26 d. šių metų yra sa
vastyje ir priežiūroje patyrusio 
automobilisto

ANTANO RIMKUNO

šitame garadžiuje yra duodamas 
geriausias patarnavimas dieną ir 
naktį. Apart to čia yra nepa
prastų bargenų ir sąžiningas au
tomobilių pataisymas.

Automobilių reikaluose, ar no
rėdami pirkti ar taisyti, kreip
kitės į

BRIDGEPORT GARAGE
3207 So. Halsted St., Chicago.
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Naujienų Keliaujančio Agento 
Maršrutas.

Chicago Heights, III.
Hammond, Ind.
East Chicago, Ind.
Indiana Harbor, Ind.
Ga’ry, Ind.
La Porte, Ind.
South Bend, Ind.
Elkhart, Ind.
La Grange, Ind.
Fort Wayne, Ind.

ir kitur.
S. A. Vasiliauskas.

D
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Valgių Gaminimas 
ir

Namų Prižiūrėjimas
Sutaisė

. Amerikos Lietuvaitė
«

Kiekviena lietuvė šeimininkė, 
kuri nori gardžiai pavalgidinti 
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose valgių gaminimo 
knygą.
Dabartinė kaina: apdaryta $1.50 

neapdaryta $1.00

Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Namai Pragarai
Komedija

Parašė Harry Newton 
, .Vertė Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

SIPKORTES
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut 
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias 
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ar Liepo- 
jų. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už 
DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA 
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

jiimiir' -HimiT^-iliilllliir :Nllililliim;t imiiimiirr liiiiiiiiiiiiliiif" ■iiliiiiilllliiilr aiiiiiiil
. LITHUANIAN 

g TRAVEL BUREAU
■lllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllll^

136 E. 42-nd Street, s 
NEW YORK, N. Y. g

lllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllN

Liberty Land&InvestmentCo
ofise atliekama sekami reikalai:

PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farovų, lotų ir namų.

APDRAUDIMAS (insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo 
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.

PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bond- 
sų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.

PINIGŲ SIUNTIMAS j Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.

LAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9 

vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais, utaminkais, ketvergais ir su- 
batomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.

3301 So Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

NUDEGIMUS
Apvyniok vietą uždedamas apš- 

čiai malonaus

^entnolatūm
Šaldo ir gydo lengvai ir anti- 

septiškai.

Pinigai išmokėti
Lietuvoje

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

Pinigus gavo:
Tel. 25—T.Batrtkus

37— J. Monkevičienė
38— R. Servitauskaite
40—O. Budavicne
42—V. Rjmkevič

43—A. Kvedarui
45— V. Burbienė
46- M. Perausky te 

1646-U. Vaznonienė

5468—J.
5483—A.
5514—V.
5523—J.
5534—P.
5545—0.
5549—P.
5557—0.
5566—M.

Brinkmanas 
Palunkiškis 
Stankus
Jasas 
Norvaišas
Rupšlaukaitė 
Brazaitis
Juškienė 
Jogminas

5814—B.
5838—J.
5840— 0.
5841— Z.
5843— V.
5844— P.
5846— J.
5847— A.
5853—Z.
5857—M.

Jokšienė
Bieliučk
MikulskicnC
Sudinaitė
Bagavičia

Savickis
Kmitiene 
Railaitė 
Šcmkienč
Selvenienė3237—L. Raudonajam Kryžiui 5567—J. Urbonas (Urnonas)

3323—J. iLavišius 5575—j. Žilevičius 5869—B. Žukauskienė
3441—j. Briedžius 5578—H. Uss 5876 J. Tentcrienė
3526—V. Kazickaitė 5581—F. Mamavitienė 5877—S. Bajorinaltė
3528—L. Semaško 5582—K. Rauckinas 5880—J. Marcinkus
3546 A. Vaiskunicnė 5592—U. Bendikienė 5897—A. Pakauskienė
3551—P. Kasačiunicnč 5594—S. D. GinČauskis 5907—R. Brazienė
3557—J. Sirvida 5609 S. čeliadinas 5921 A. Vilčinskienė
3604—Z. Latanienė 5620—B. Monkevičaitė 5924—H. Prasčiuvienė
3615—P. Longvienė 5625—J. Ridlauskis 5927—0. Uosienė
3625—B. Skerutienė 5629—V. Domskis 5928—J.. Jankus
3651—A. Ariauckienė 5634—J. Viesulai te 5930—J. Kleinauskis
3663—K. Vegys 5637—A. Jonaitis 5946—B. Augustauskicn®
3691—P. P. Bagočius 5638—O. Steponaitienė 5958—M. žalimienC
4287—A. VaitkeviČ 5640—A. Leleikienė 5964—J. Račkauskis
4740—P. A. Beržinskas 5647—U, Milašiene 5966—A. Šliogeris
4840—P. Petraitis 5648—O. Bartauskienė 5981—O. J. Bernotą
4867—F. širvinskienė 5657—S. Karčauskis 5985—V. Mieke^ičaitė
5029—R. StorumiOnė 5650—M. Mikutiene 5986—L; Strumblis
5164—K. Šildžius 5672—A. Grigalius 5985—Strumblis
5207—0. Čepiene 5702—J. Varnelis 5989—A. Žulpa
5223—A. Žlis 5703—M. Kalnikaitė 5990—K. Kanavolienė
5231—B. Zaleckienė 5704—F. Masickicnė 5991—A. Likas
52 4—M. Sturupiene
51939—A. Norkus

Norkus 
Giedra 
Paikis n
Čaliunskiene 
Daugintaitė

Diskicnė 
Beleckiene 
Lasauskiene 
Zavlevičius 
Kasparavičius

5294—J.
5328—J.
5355—F.
5365—U.
5368—D.
5386— J. Gudjonis
5387— J.
5388— J.
5393—V. Pikčiunas
5403—M. šlančauskis 

Šiaulienė 
Daugintaitė 
Knitiene

Nabažis
K. Norkus

5408— č.
5409— D. 
5412—0. 
5122—P. 
5436—P.
5440— J.
5441— 0.
5442— 0.
5451— A.
5452— M. 
5460—E.
5462— V.
5463— Z. 
5465—J.

5725 A. Sanauskis
5731— M.
5732— 0.
5737—M. 
5739—K. 

-5743—M.
5750—J. Stankevičius 

Paulauskis 
M. Stanaičiukė 
Grabauskienė 
šarkiunas 
Jakubonis 

J. Jarašiūnas 
Pranienė

5756— S.
5757— M.
5758— M,
5759— M.
5763— K.
5764— A.
5769— M

5993—H. 
5995—A.
6003—D.
6011—a: 
6015—P.
6021-^T.’
6025— A.
6026— B.
6034— J.
6035— V.
6035 — 
6045-r-J.
6051—V. 
6054 U.
605,5—P.

Savickienė 
Gilius
A. Pratapas 
Belskienė 
Kun'lekas 
Daujotienė1““ n 
Kaminskis 
Augai tienė 
Marokus 
Kasperavičienė 

M. Lapeikis 
Šlikas . 
Zakiukė 

Vaičulienė 
Katauskienė5770— O. Pranienė

Jakutiene 5773—R. Butkienė 6056—A. Kritikas
Kilčauskienė 5780—A. Vaitekunaitė 6058—Misiliunienė
Vasiliauskienė 5783—J. Dapkus 6060—O. Urbonienė
Liepienč 5785—O. Naugzemienėž* 6065—K. Palinauskienė
Bailči linai te 5798—S. Paškevičienė 6064—E. Gaižauskaitė
Plerpa 5799—E. Toleikienė 6081—J. Libauskis
Kurienė 5807—O. Malioraitė 6089—S. Butvilienė
Navickienė 5808—J. Malioris 6071—K. Tamašauskas
Kurmis 5809—A. Samoška 6077—U. Noreikienė
Petrošaitė 5810—V. Žukauskienė 6095—J. Pocaitis

Tumas 5818—S. Jokšus 6099—V. Grašis

RANDASI “NAUJIENŲ”KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton i savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius j markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKUŽERKA
Aku

šerijos kolegi
ją,’ ilgai prak
tikavusi Penn- 
eilvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų) 

io 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Telefonas: Drover 7012

DR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

Dr. M. T. Strikol’is 
PRANEŠIMAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Tel. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS
1424 So. Halsted St.

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8 
1 Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Telephone Yards 5332 ■

DR. M. STUPNICKI i
3107 So. Morgan StM

Chicago, Ulnni’7 <hm<S 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto | 

ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

Fel.: Yards 6666
•. Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS ■
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akušėras ■
3203 So. Halsted St., Chicago. ■

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

9

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
javitt St. Phone Canal 6222. Va
ndos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
alandos nuo 10 iki 12 dieną.

1 I Telephone Yards 1532

; DR. J. KULIS ;
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
I Gydo visokias ligas moterų, vai- į 
į kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- g 

H pančias, senas ir paslaptin- ■ 
gas vyrų ligas. ■

■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIĘTUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland.

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

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone: Boulevard 4121
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Telephone Roosevelt 8500

Subeeription Rateai 
58.00 per year in Canada. 
>7.00 per year outside of Chicage. h 
18.00 per year in Chicaga.

Europoje ir Amerikoje kiek
vieną valandą gali prasidėti 
socialinė revoliucija.

Kodėl Amerika negalėtų 
pasekti Anglijos pavyzdžiu 
ii* taip pat atnaujinti susi-, 
siekimą su Rusiją?

“Motina” Jonės pareiškė, 
kad niekas negali sulaužyti 
Wcst Virginijos angliakasių 
dvasią šiame streike; jie lai
kosi ir laikysis iki visi anglia
kasiai nebus suorganizuoti.

Knygynai
(Tąsu.)

Entered m Second Clata Kattar

West Virginijos Anglia
kasių Kova.

Iš Vokietijos komunistų 
sukilimo.

nių. Tranthjeno knygynas tur 
apie 120,000 tomų.

Švedijoj, Sstockholmo kny
gynas (įkurtas 1585 m.) turi 
320,000 sp. tomų ir 11,000 r.; 
Upsalos univers. knygyne yra 
340,000 sp. t. ir rankr.; Lun
do knyg. apie 200,000 t.

Rusijoj. —* Petrogrado vieša-

New Yorko rubsiuviy kova.

Laurence Todd 
[Federuotosios Presos koresp.] 

Washington. — “Motina” Jo-
m vaivadų, 
Karch Žnd, 1879.

Naujienos tina kasdien, iieklriant I nes atvyko į čia, kad surengus 
I -MeSrlnVh™ i kuri ii nn- 

dnH, 1789 So. Halited St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chlcagoje — palte 
Katama -■ ,

Puaei matą , 
Trima mluNdama - , 
Dvtem milnaaiama r f , 
Vainam mlnaafai

-r

Viena kopija
Savaitei____
Minėsiu! —_

Yorke ir pasiaukojantįs amal- 
gameitų nariai kituose mies
tuose, kurie užsidėjo ant sa
vęs didelius mokesnius, kad 
parėmus New Yorko daibinin- 
kus.

Nėra priežasties nusiminti. 
“Open shop” šalininkai nesu
laužys Amerikos darbininkų ei
lių!

Amalgamated Clothing Wor- 
kers pranešimas Amerikos 

darbininkams.Vengrijoj svarbus yra Bu
dapešto knygynas (400,000 t., 
16,000 r., įžymi kolekcija kny
gų apie Vengriją). Budapešto 
Univers. Knygynas turi 273,000[sis knygynas (Imperatorskaja 
sp. kn. ir suviršum 2000 rankr. Į Publičnaja Biblioteka)

Šveicarija labai didelių kny
gynų neturi (daugiau kaipo 
200,000 tomų yra Baselyj, Lau- 
sifnne’oj ir Berne), užtai turi 
daug mažų knygynų ir kny
gynėlių (suviršum 2000).

Italijos knygynai turi dau
giausia senovinių knygų ir 
rankraščių. Užvis daugiau bran
gintinų senovės liekanų turi 
Vatikano knygynas, Spausdin
tų knygų Vatikano busią 400,-i 
000 tomų; tarp jų 4000 pen
kioliktojo amžiaus, 500 Al- 
dine’o spaudos ir daugybė ki
tų retenybių. Rankraščių: lati- 
nų 31,373, graikų 4148 ir ry
tinių tautų kalbomis apie 4000; 
tarp jų 4-jo amžiaus Codex 
Vaticanus, 4 ir 5 amžiaus Vir- 
giliaus veikalų nuorašai ir daug 
kitų labiausia branginamų se
novės liekanų. Knygynas yra 
popiežių nuosavybė, bet, gavus 
leidimą, galima knygynan įei
ti ir juo naudotis. Romoje yra 

Ldar šio svarbus knygynai: Bib- 
liotcca Nazionale Cen trale Vi 11- 
orio Emanuele (850,000 t., 
62(X) rankr.); Biblioteca Casa- 
natense, Kardinolo Casanate 
1698 m. įkurtoji (apie 200,0001 
t., 5000 r.), Biblioteca Angeli- 
ca 90,000 t., 2570 r.), Biblio
teca Universitaria Allesandri- 
na, popiežiaus Aleksandro VII 
įkurtoji (130,000 t., 376 r.). 
Sekantys Italijos miestai turi 
didelius knygynus: Florencija 
(571,698 sp. tomų, 20,222 r., 
9037 graviūrų, 21,000 portre
tų, 3847 žemi), Fl. Bibl. Me- 
direa-Laurenziana (turi tik 11,- 
000 kn., bet beveik visos se
nos ir brangios; 9693 sev. 
rankr.); Mijanas-Biblo Ambro- 
siana (230,Q00 kn. 8400 r.), 
Biblioteca Nazionale (243,000 
sp. tomų, 1787 rankr., 3000 au
tografų); Neapolis (389,1001 
sp. tomų, 7990 rank.); Vene
cija (417,314 sp. t., 12,106 r.); 
Turinas (300,000 tomų; 1904 
m. gaisras ąųnaikino apie 24,- 
000 sp. knygų ir didesnę pusę 
rankraščių); Lucca (214,000 
t., 3091 r.), Parma (150,000 t. 
3000 r.). Bolognos univers. 
knyg. turi 255,000 t., 5000 r., Į 
Neapolio apie 300,000 t., Pa
vijos 250,000, t., 1100 r., Pa
duos 200,000 t., 2356 r.; Itali
joj yra užsilikę keli senovės 
vienuolynų knygynai (Montc 
Cassino, Vercelli, La Cava). 
Jie dabar yra tautos nuosavy
bė.

Ispanijoj Madrido knygynas 
turi 600,000 t. ir apie 30,000 
r., Barcelonos knyg., apie 
155,000 t.

Graikijoj nemažas yra Athe- 
nų knygynas (apie 260,000 t).

Portugalijoj, Lisabono kny
gynas turi apie 400,000 sp. t., 
16,000 rankr. ir apie 40,000 
pinigų ir medalių.

Belgijoj Bibliothigue Royalc 
Briuselyj skaito 600,000 sp. 
tomų, 30,000 rankr., 105,000 
spausdinių ir 80,000 pinigų ir 
medalių. Ghento universit. 
knyg. turi apie 350,000 t., Lie- 
žo univers. — 350,000 t., Lu- 
veno — 211,000 t.

Hollandijoj Koninklijke Bib- 
liotheek Hagoj turi daugiau 
kai 500,000 sp. tomų ir 6,000 
rankr. Amsterdamo universt. 
knygynas turi apie 500,000 to
mų, Utrechto univ. knyg. apie 
250,000, Leideno apie 190,000 
tomų.

Danijoj, Kopenhagėno kny
gynas (Dėt store kongelige 
Bibliothek) įkurtas Frederikui 
III viešpataujant (1678 -1670) 
šiandie turi daugiau kaip 
750,000 tomų, tarp kurių | yra 
brangintinių senovės skandina
vų literatūros rinkinių. ’|Ko- 
penhageno universt. ‘knygynas 
turi apie 400,000 tomų.

Norvegijoj didžiausias yra 
Chrisliaus universit knygynas, tau prie to. Pagalios, tai gana 
turįs daugiau kaip 420,000 to- maistingas valgis”.

NEW YORK. — Amalgama- 
ted Clothing Workers sekre
torius Joseph Schlossberg iš
leido sekamą raportą Amerikos 
darbininkų judėjimui:

Amalgamated Clothing Wor- 
kers dabar pradėjo aštuoniolik
tą savaitę savo kovos prieš 
New Yorko fabrikantų paskel
btą lokautą. Laikas mums ra
portuoti Amerikos darbininkų 
judėjimui apie tai, kokis prog
resas gali būti padarytas prieš 
visos šalies “open shop” kam
paniją. štai musų patyrimai:

Išvada yra tokia: Nenusi
minkite. Tai galima atsiekti. 
Keturi mėnesiai patyrimo pil
nai mums parodė, kad prie ne
patogiausių aplinkybių, su blo
giausiai galima pradžia, stip
riai organizuota unija gali sėk
mingai vesti kovą su aršiau
siais priešininkais ir atlaikyti 
organizaciją ir pirmiau laimė
tas sąlygas.

Kada ant mus padaryta puo
limą, jis buvo pabaigoje ilgo 
bedarbes periodo. Jis buvo 
pradėtas lokautu prieš 65,000 
darbininkų, o po jo sekė dide
lės pastangos pritraukti 'ton 
<ovon ir kitų miestų fabrikan
tus. Injunction bylos buvo už
vedamos vežimais ir tai dau
giau, negu viename mieste. 
Užvesta bylą ir pilnam išardy
mui unijos.

Ainalgameitai tuoj pamatė, 
kad jie yra taikomi kaipo pir
ma auka nacionalinio judėji
mo prieš unijas. Kaipo pa
vyzdys kokią kovą mes veda
me, ainalgameitai penkioliktą 
savaitę New Yorko lokauto pa
skelbė sėkmingą generalinį 
streiką Philadelphijoj, kad su
stabdžius skebų darbą — pir
mą generalinį rubsiuvių strei
ką, paskelbtą Philadelphijoj ir 
almėjo tūkstantį naujų narių 

ikišiol buvusiose ne uninčsę 
dirbtuvėse.

Prieš mus užvestą bylų, ku
rios reikalauja apie du milio- 
nu atlyginimo. Prieš tą musų 
lačių nariai sudėjo virš aš- 
uonių šimtų tūkstančių dole

rių musų gynimos fondab. 
Vieš mus pareikalauta aštriau

sių injunetionų. Bet amalga- 
iieitų nariai parodė, kad jie 
stačiai neis į dirbtuves dirbti 
skobų darbą ir New Yorko fa
brikantai dabar siunčia darbą 
net į Clevelandą, bet jis grįšta 
jas juos nepadarytas, nes Cle- 

velando, kaip ir kitų miestų 
darbininkai paskelbė savo nu- 
sisprendimą nedaryti New 
Yorko skobų darbą. Dabar 
Clevclando darbininkai pradė- 
. o rinkti savo atskirą ketvirta
dalio iniliono dolerių fondą 
New Yorko darbininkams.

Fabrikantai savo kovoje pa
naudojo visus budus, nuo sam 
dytų mušeikų iki laukinių kal
tinimų presoje. Kokios gi yra 
pasekmės? 25,000 musų darbi
ninkų sugrįžo į darbą 425 dirb
tuvėse, kurios susitaikė su uni
ja priimtomis unijai sąlygo
mis; mes be to turime specia- 
inį retežių musų įkurtų strei
kui sankrovų, kurios dabar 
yra paverčiamos į nuolatines 
cooperatyvines įstaigas atski
rą distriktų darbininkų. Pas
kiausieji pareiškimai spaudoje 
’abrikantų yra labai, labai 
nuolaidus, palyginus su tais, 
kokie būdavo gruodžio mėn. 
Vėl jie kalba apie “prisiren
gimą pradėti darbą sekamą pa- 
ncdėlį”, bet jie nepradės, jei 
nesusitaikins su amalgameitais. 
Jie dabar kalba apie sustiprini
mą fabrikantų organizacijos. 
Bet pasilikę keli atkakliausi 
fabrikantai neįstengs to pada
ryti ir turės pasiduoti.

Kova dar nėra laimėta, bet 
mes laimini. . Toks yra musų 
pranešimas Amerikos darbi
ninkų 
muisų 
nariai 
vyrai, 
atlaikė

buvo 
[vienas didžiausiųjų pasaulyje, 
{kure jį Petras I, daugiausia iš 
užgriebtų 1714 m. Kurše kny
gų. Labai paturtino knygyną 
lenkų knygos: 1795 Sworozo- 
vas atvežė Petrogi’adan iš Var
šuvos kaipo karo trofėjų J. 
Zaluskio surinktąjį knygyną, 
suviršum 200,(X) knygų. De
vynioliktuoju šimtmečiu kny
gynai! prisidėjo daug įvairių 
žmonių turtingų kolekcijų. 
1801 prie vieš, knygyno pri
jungta Ermitažo knygynas 
(150,000). Knygyne prieš pat 
revoliuciją buvo apie 1,800,000 
spausdintų tomų, 26,000 ranka 
rašytų kodeksų (tarp jų gar- 

| sus Co<lex Sinaiticus), 41,340 
autografų, 4689 dokumentų ir 
576 žemlapių. Maskvos imper. 
viešasis knygynas irgi buvo 
didelis, turėjo apie 1,000,000 
sp. knygų ir rankraščių. Mas
kvos imperat. istorijos Muze- 
jus turėjo arti 200,000 kn. Visi 
Rusijos universitetai turėjo 
knygynus, kažkurie gana dide
lius: Maskvos 310,000, Odesos 
250,000, Kazanės 242,000 t.» 
Charkovo 180,000 t., Kievo 
120,(MX>. Didesni miestų kny
gynai buvo Odesoj (130,000 t.), 
Charkove (110,000 t.), ir k.

Estuose. — Dorpato Univer
siteto knygynas 400,000 t.; Re- 
velio miesto kn. 110,000 t.

Latviuose. — Rygos miesto 
knygynas apie 90,000 tomų.

Lietuvoj. — Vilniaus miesto 
knygynas skaito daugiau ne 
210,(XX) tomų; knygynas įkur
tas 1856 m.

Suomiuose. — Helsinkų kny
gynas, apie 200,000 tomų.

Lenkijoj.— Seniaussias Len
kų knygynas yra Krakovos 
Universiteto,!< turįs daugiau 
kaip 380,(XX) t. sp. knygų ir 
8,200 rankr. Varšavos knygy
nas turi 550,00 tomų.

. Chinijoj iki šiol didelių kny
gynų nėra. Įžymios yra užsili- 
kusios įvairių imperatorių ko
lekcijos.

Japonijoj 
dėta steigti 
pavyzdžiu, 
knygynas turi 500,000 t 
versiteto knygynas 400,000 t 
Kyoto universitetas 
200,000.

(Pabaiga)

LAIVŲ DARBININKŲ STREI
KAS TEBESITĘSIA.SANFORD GRIFFITH 

[Fed. Presos kablegrama].
HALLE, Vokietijoj, kovo 31. 

—Nacionalines gvardijos už
mušimas darbininkų Mtmsfeld 
apygardoj buvo tiesiogine prie
žastimi generalinio streiko, pas 
kelbto kovo 20 d., kuris pavir
to į ginkluotą sukilimą. Tai 

I .buvo sukaktuvės generalinio 
streiko, kuris sekė po Kappo 
sukilimui pereitų metų kovo 
mėn.

Į Eisleben, centras mūšio, tapo 
komunistų evakuotas po smar
kaus bombardavimo, Ammo- 
nijos dirbtuvių darbininkai, 
skaičiuje 22,000 laikėsi visą sa- , 
vaitę prieš apsupančius karei
vius ir pasidavė tik po smar
kios tranšėjų mortarų ugnies.

Generalinis streikas lobiau- 
I šia apėmė Halle ir Leipzigo 
apygardas. Reichswehr karei
viai ir artilerija buvo panaudo
ti nuveikimui komunistų.

Zollblohn laivų budavojimo 
darbininkai iškėlė raudoną vė
liavą ir laikėsi per tris dienas. 
Nerimavimas prasiplėtė ir Ka
lu inetz apygardoj, bet genera
linis streikas ten, taipjau ir 
Berline, buvo tik dalinis.

Priežastis streiko yra politi
nė. Komunistų vadovai iššaukė 
sukilimą kartu su sumišimais 
Rusijoje, tikslu išreikšti revo
liucinį soliradumą.

Komunistų nuomone, toli
mesnis atidėjimas Vokietijos 
revoliucijos butų pražūtingas 
darbininkų reikalui, delei re
akcionierių slaptų karinių pri
sirengimų.

Socialistų partijos ir unijos 
susilaikė nuo davimo pagelbos 
komunistams.

Darbininkus dar tas judina, 
kad Bavarijos reakcionieriai | 
laiko 200,000 privatinių 
vių.

Federuotosios Presos 
pondentas praleido dvi 
su Max Holz, vadu Mansfeld 
komunistų spėkų. Jis lankėsi 
apgultose Halles ir apielinkėse 
dirbtuvėse. Holz buvo vadovu 
Voltlanz sukilimo pereitais me
tais.

“Jei darbininkai nestreikuos 
dabar,“ pasakė jis, “ kapitalis
tai suvienys savo likusias ma
žas energijas. Mes tikimės, kad 
Mansfeld sukilimas paskatiną 
visos Vokietijos darbininkus 
stvertis už ginklų dėl socialinės 
revoliucijos.”

Holz užlaikė aštrią tvarką 
Saengerhauserc. Jis panaudojo 
rekviziciją reikalingo maisto. 
Jis uždraudė savo žmonėms 
vartoti alkoholį ir persergėjo 
prieš plėšimus. Laukų darbi
ninkai pirmą kartą prisidėjo 
prie fabrikų darbininkų suki
limo ir bandė pašalinti žemės 
savininkas. Komunistų spėkos 
bandoma padaryti su fabrikų 
savininkis. Komunistų spėkos 
užėmė kelis miestelius. Rizie- 
vede yra 3,000 entuziastinių ko
munistų kareivių, bet jie dau
giausia yra be šautuvų. Jie gy
nėsi visą savaitę, turėdami 300 
šautuvų ir šešis kulkas valdžius.

Ne taip kaip laike generali
nio streiko pereitais metais 
prieš Kappo reakcionierius, Vo
kietijos darbininkai šiame strei
ke yra labai pasidalinę nuomo
nėse.

Socialistų partijos mano, 
kad komunistai bus sutriuškin
ti. Unijų viršininkai sako, kad 
streikas yra bereikalingas. So
cialistai sako, kad komunistų 
neapsvarstyta^ žingsnis tik sus
tiprina reakcionierių poziciją 
ir tuo priveda prie sumišimo 
komunistų ir susilpnina darbi
ninkus.

[Iš Federuotosios Presos]

PH1LADELPHIA, Pa. — Lai
vyno departamentas prižadėjo 
ištirti sąlygas laivų budavoji- 
me yarduose William Cramp 
Ship & Engine Co., kurios 
7,000 daibininkų streikuoja 
jau 10 savaičių. Kompanija 
dirba veik vien ant to depar
tamento kontraktų. Laivyno 
sekretoriaus pagelbinuikas Ro- 
cfcvelt prižadėjo, kad kompa
nijai nebus leista užkrauti strei 
ko išlaidas ant cLpafiinento.

Kadangi žinia ap e šį streiką 
lapo plačiai pask'.oista, tai 
kompanija negali gauti streik
laužių. Iš 7.000 darH.ninku po 
10 savaičių streiko t'k 25 dar
bininkai tigųžo į darbą. Pe- 
repą *av. ii, visj dirbo 450 
streiklaužiu, daug u::,ia atga
bentų iš G.icagos n- St. Louis 
negrų. , %

viešą susirinkimą, į kurį ji pa
kvies prezidentą Haixlingą, ge- 
nąralinį prokurorą Daugherty, 
karo sekretorių Weeks ir visus 

>8.0*1 nar*us senato ir atstovų buto.
i įso Ji nori, kad nustatantįs val- 
■ džios politiką žmonės užgirstų 
’ LDO apie angliakasių streiką Mingo 

paviete ir apie veikimą Bald- 
08 win-Feltz mušeikų, kurUios 

samdo West Virginijos kasyk
lų savininkų asociacija.

Ji turi surinkusi daug foto
grafijų, vaizduojančių ilgą an
gliakasių ir jų šeimynų kovą 
Mingo paviete ir veikimą Bald- 
win-Feltz mušeikų įvairiosę 
anglių kasyklų apygardose. 
Tarp kitų fotografijų ji ypač 
nori parodyti rųpublikonų va
dovams fotografijų laidotuvių 
keturiolikos vaikų, kuriuos su
deginta gyvais Ludldw, Colo., I 
kada mušeikos padegė anglia-Į 
kasių kolonijos šėtras...

Kolumbijos distrikto organi-l 
zuoti darbininkai prisidės prie 
West Virginijos angliakasių 
rengmo šio susirinkimo. Tarp 
kilų kalbėtojų bus Fred Moo-I 
ney, sekretorius ir Frank Kee-I 
ney, prezidentas 17 distrikto I 
angliakasių unijos, kurie ve
da streiką. Advokatas Cartl 
D. Houston, kuris ginė 16 strei-Į 
kierių, kaltinamų užmušime 
Albert Feltz metai atgal Mate-1 
wane, papasakos apie bėgį by
los ir kaip kaltinamieji tapo iš
teisinti.

Šis susirinkimas yra pasek
mė .strgikie-
riai tapo ištesinti, Wcst Vir
ginijos legislatura tuojaus pri
ėmė bilių, kuris leidžia krimi
nalinėms byloms jury rinkties 
iŠ bile kokio valstijos pavieto. 
Kadangi išteisintieji už užmuš- 
mą Feltz angliakasiai yra dari 
kaltinami už užmušimą kitųl 
mušeikų, kurie krito Ma-| 
tewan mūšyje, tad sprendžia
ma, kad valstijos viršininkai 
eis į tuos pavietus, kuriuos pil
nai valdo anglių baronai — 
Logan ar McWowell pavietus, 
— kad ten radus jury, kuris nu
teistų tuos angliakasius seka
mo j byloj.

“Kasyklų savininkai darys 
viską, kad sulaužius šį streiką 
ir jie priėmė tą jury bilių, kad 
nuteisus tuos angliakasius už 
žmogužudystę, jei bus gali
ma”, pasakė “Motina” Jonės. 
‘Mes atvykome į šalies sostinę, 
kad perstačius 
prezidentui, jo 
kongresui, taip 
statėme Cabin 
kasių reikalą kongresui 1913 
m. vasarą. Jus atsimenate, 
kad tuo laiku VVest Virginijos 
milicija, neturėdama jokios ga
lės, nuteisė penkis musų žmo
nių ♦dešimčiai metų kalėjiman, 
pagelba taip vadinamo karo 
teismo. Mes privertėme se
natą nutarti padaryti tyrinėji
mus ir sekamą dieną tie penki 
angliakasiai tapo paprašyti iš
sinešdinti iš 
įėjimo.

“Mūsiškiai, 
šiam i Mingo 
teisinti po teisingo bylos 
grinėjimo. Dabar mes norime 
paklausti valdžios, per prezi
dentą, generalinį prokurorą ir 
kongresą, ar tie žmones turi 
būti pasiųsti ant kartuvių ar 
kalėjiman pagelba lęgisltu^os 
triksų. Mes reikalaujame, kad 
konstitucija butų pildoma ir 
kad šalis nebūtų nuversta tų 
piniginių hunų ir piniginių 
vandalų, kurie siękiasi ją nu
versti, kaip kad senovės hunai 
ir vandalai nuvertė Romą.”

17.00
. 4.00 
.2.00 
.1.50
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Pusei matą 7 t
Trima mlneaiams ——
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Vienam mineafai I JL.

Natuvon ir kitur uisianiuaaal
(Atpiginta)

Katama - - - - >8.00
Putai matą — 4.50
Trima mineaiama - JL25

Pinigus reikia siųsti palto Koney 
Orderiu, kartu su užsakymu. Juokeliai.
Socialistų ir dar- 
biečių blokas.

Rockforde, III., užvakar 
turėjo gero pasisekimo mie
sto rinkimuose socialistų ir 
darbo partijos blokas. Jam 
pavyko pravesti į miesto ta
rybą tris savo atstovus (iš 
astuonių) ir išrinkti miesto 
mayoią.

Tai yra dar retas atsitiki
mas, kad socialistai rinki
muose veikia išvien su dar
bo partija.* Paprastai. jie 
lėnktytfiūdja Viėhi su kitais, 
ir abeji pralaimi.

Mes tečiau dar neturime 
tikros žinios, ar augšciaus 
paminėtame bloke dalyvavo 
reguliarė socialistų partijos 
organizacija, ar atskiri soci
alistai.

Atsinaujina susi- . 
siekimas tarp An
glijos ir Rusijos.

Anglija ne tiktai padarė 
prekybos sutartį su sovietų 
Rusija, o ir nutarė atnaujin
ti pašto susisiekimą su ja. 
Šiandie jau pradės vaikščiot 
laiškai iš Anglijos į Rusiją 
ir iš Rusijos į Angliją.

Tai yra gerai. Juo dau
ginus bus ryšių tarpe Rusi
jos ir užsienio, tuo gerinus 
bus užsienio gyventojai pa
informuoti apie padėtį Ru
sijoje, o Rusijos gyventojai 
apie padėtį kitose šalyse.

Šiandie daug nesusiprati
mų delei Rusijos klausimo 
kyla darbininkų organizaci
jose iš to, kad jos tikrai ne
žino, kas Rusijoje dedasi, 
yieni žmonės mano, kad so
vietų respublikoje yra kone 
rojus, o kiti mano, kad te
nai viešpatauja baisus skur
das ir priespauda. Ir kuo
met jie ima ginčytis delei to, 
tai jiems visuomet pritrūk
sta teisioginių ir neužgina
mų faktų, kad įtikinus kits 
kitą.

Antra vertus, ir Rusijos 
žmonės turi labai neaiškią 
nuovoką apie tai, kas* dedasi 
pasaulyje. Atsiminkite, pav. 
tiktai tą faktą, kad Rusijos 
gyventojai per keletą metų 
tikėjot jogei visoje Vakarų

padėtį naujam 
patarėjams ir 
kaip mes per- 
Creek anglia-

Monudsville

kurie buvo 
paviete, tapo

ka-

tei- 
iš- 

na-

karei-

kores- 
dienas

nuo 1870 m. pra- 
knygynai Europos 
Tokyo imperialis 

uni-
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Vienniečiai valgo 
šunieną.

Louis P. Lochncr 
[Federuotosios Presos koresp.] 

Vienna. — “Tai yra pirmas 
šuo, kokį aš mačiau nuo atvy-

Skaitykite ir Platinkite

ketvirtą mano buvimo Vienno- 
je dieną vienam iš sekretorių 
Austrijos Darbo Federacijos J. 
Svitanics, , pamatęs atsargiai 
pririštą prie stulpo liesą šuniu
kų-

“Tame nieko stebėtino,” 
atsakė jis. “Katės ir šunes yra 
dabar reti gyvuliukai.”

“Aš manau, kad jus išžud'ė- 
tc juos laike karo, kad sutau- 
pinus maistą gyventojam^”, 
pridūriau aš nekaltai.

Svitanics su nuosteba pažiu
rėjo į mane.

“Ne, ne tame priežastis”, at
sakė jis. “Mes užmušėm juos, 
kadangi reikėjo mums jų mė
sos maistui. Katėms ir šu
nims nėra’ saugu gatvėj, 
kada juos sugaunama vienui.

“Ar jus norite pasakyti man, 
kad žmones valgė šunis ir ka
tes?” klausiau aš neįtikėdamas.

“Taip,” atsakė jis tonu, tar
si tame nieko ypatingo nebū
tų. “AŠ pats daugelį kartų 
turėjau valgyti katreną ir šu
nieną. Tiesą sakant, aš pripra-

Amerikos darbi- 
inuu. Paslaptim 

laimėjimo yra eiliniai 
—- griežtai nitsisprendę 
moterįs ir vaikai, kurie 

badavimą Čia, Nevv

Daktaras Toks-Ir-Toks sald
žiai miegojo — buvo vidurnak
tis. Neatlaidus telefono skambė
jimas privertė jį atsikelti. Pik
tas, pagriebęs telefoną šiurkš
čiai atsiliepia:

— Heilo!
— Helo-o-o! ar čia daktaras 

Toks-Ir-Toks ? — klausia švel
nus moteriškas balsas.

Daktaras tuojau suminkštėjo. 
Įmanomai švelnindamas toną at
sako:

— Taip tamstėle. Kažin kuo 
galėčiau tamstai tarnauti?

— Ak, daktare, jus man da
vėte šiandie vaistų skaudamai 
akiai.... jus atsimenate, ar ne?

— O ką?
— Ir aš visai užmiršau jūsų 

paklaust, ar reikia tų vaistų la- 
šint į akį prieš valgį, ar po val
gio?

Redakcijos Atsakymai.
Waukeganiečiui. — Apie tą 

subjektą neverta laikrašty nei 
minėti. Nedėsime.

Laisvės Aitvarui. — Antrą 
dalį jūsų korespondencijos ap
leidome.

A. Balchunui, Cicero.— Pra
nešimą pervėlai prisiuntėt, dėl
to netilpo.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas Missto Ofisas

3323 S. Halilid $1. 127 H. O.irborn St.
Tel. Boulevard 1310 TeL Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362 

2121 North Westem Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2013 
Rezidencijos telf. Albany 8716

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

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

Bes. 615 So. Humpherey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

1669 Blue Island Avė., 
Kampas 184tos CHICAGO. 
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Iš L. S. S. VIII Rajono 
konferencijos.

nio gyvenimo sąlygas atsakoma ka
lėjimais ir ištrėmimu.

Nepriklausomoje Lietuvos respub
likoje gera gyventi tik tiems, kurie 
lobsta darbininkų neturtu ir jų skriau
da. Mikuckiui ir kiti panašus šarlata
nai šiandie bastosi po Lietuvą laisvi, 
kuomet geriausieji darbo Lietuvos sū
nus Ir dukteris kalėjimuose pūdoma 
ir vejama už nepriklausomos Lietuvos 
ribų.

Laisvoje, nepriklausomoje Lietuvos 
respublikoje darbininkai ir vargingie
ji valstiečiai neturi nė laisvės nė že- 
nv3s.

Šitokiai Lietuvos valdžios politikai 
Amerikos lietuviai darbininkai pritar- 
1 ir remti ją negali. Tatai darydami 
ie skaudžiai nusidėtų ir prieš savus 
sitikinimus ir savo klesos draugus 
Jetuvoje.

Visa tai turėdama omeny, L. S. S. 
VIII rajono konferencija, laikyta ba
landžio 3 d., 1921, (Roseland, III.) 
nutaria:

1. Raginti visus L. S S. VIII ra
jono narius, o per juos ir visus kitus 
musų klesos draugus — lietuvius dUr- 
bininkus — kuogriežčiausiai protes
tuoti prieš tokią Lietuvos valdžios 
politiką.

2. Atsisakyti duot tai valdžiai by 
kokios moralinės ar materialinės pa
ramos, kol jinai pataikaus Lietuvos 
liaudies, jos darbo žmonių priešams, 
o tremps tos liaudies siekimus prie 
geresnio ir laimingesnio gyvenimo.

3. Raginti L. S. S. VIII rajono na
rius ir kartu visus Amerikos lietuvius 
darbininkus kuo ir kaip galint remti 
savo klesos draugų Lietuvoje judėji
mą — ir profesinį ir politini-

4. Kviesti visus sąmoningus lietu
vius darbininkus, kad atsiekimui šito 
tikslo jie veiktų kartu su musų or
ganizacija — patys dėtųsi į ją ir rem
tų jos nusistatymą visur, kur visa tai 
yra galima ii< reikalinga.

(Pasirašo:)
J. Yuknis pirmininkas 

A. Liutkus konferencijos rašt.

III Rezoliucija.
Septyni matai atgal L. S. S. VIII 

rajono iniciatyva ir jo pasistengimu 
buvo sukurta Naujienų Bendrovė. Ko- 
kiuo tikslu Chicagos lietuvių socialis
tų organizacija tai darė — aišku 
kiekvienam socialistui: kuoplačiausiai 
tarp lietuvių darbininkų paskleisti so
cializmo idėjas.

Kad visa to atsiekus, kad teikus ir 
moralinės ir materialinės paramos 
laikraščiui, o per jį visam musų kle
sos draugų judėjimui, musų organi
zacija ir pavieni josios nariai nepa
sigailėjo nė jėgų nė pinigo. Jie darė 
visa, ką galėdami, kad tasai laikraš
tis augtų ir stiprėtų.

Jų darbas, jų pasiaukojimas nenu
ėjo vėjais. Naujienos liko vienatinis 

' didelis Amerikos lietuvių darbininkų 
dienraštis. Prie Naujienų susispietė 
skaitlingos musų klesos draugų mi
nios. Su Naujienomis turėjo skaity
tis ir priešai ir draugai. Toji viena^- 
tinė didelė spaudos bendrovė buvo 
kaipir pavyzdis visam koperatyviam 
Amerikos lietuvių darbi-ninki; judėji
mui. Nors ji korporacija, bet savo 
reikalus vesdama ryžosi demokratu
mo principus išlaikyti. Čia spręsdavo 
ne Šerai, ne pagal to, kiek kas yra 
įdėjęs dolerių, o žmonės, čia kiek
vienas lygų halsą turėjo.

Mes, socialistai, šito ęnncipo neiš- 
sižadėjom. Atpenč, ryžomės, kad hs 
butų pravestas visur, kur tik tatai 
yra galima ir reikalinga.

Tą principą mes pravedėme ir Nau
jienose. Bet paskutiniuoju laiku tasai 
principas yra atmetamas, minamas po 
kojomis. Ir tatai daro kaip tik tie 
musų draugai, į kuriuos mes žiūrė
jome kaipo į vadovaujamus (laikantis 
gramatikos taisyklių, reikėtų rašyt: 
vadovaujančius. Red.) musų judėji
mui žmonės (žmones. Red.), kuriems 
(kuriais. Red.) mes nuoširdžiai pasi
tikėjome, kuriuos kaip ir kuo galėda
mi rėmėme.

Užvakar "Naujienose” tilpo 
trumpas aprašymas L. S. S. ra
jono konferencijos, įvykusios pe
reitą nedėldienį Roselande. Kai
po papildymą to aprašymo, že- 
miaus paduodame tris konferen
cijos rezoliucijas, kurias pridavė 
tos konferencijos pirmininkas ir 
sekretorius.

I Rezoliucija.
Didžiojo karo metu, kuomet ėjo 

kova “už pasaulio demokratijas”, de
mokrato W<lsono administracija šios 
šalies kalėjimus prigrūdo politiniais 
nusižengėliais.

šimtai žmonių nuteista ilgiems me
tams katorgos vion dėlto, kad jie — 
šiokiu ar tokiu budu — išėjo prieš 
oficialinj nusistatymą, drįso savas 
nuomonės pareikšti.

Karas jau senai likviduota. Bet 
šimtai žmonių dar ir dabar laikoma 
kalėjimuose. Nepaliuosavo juos de
mokratas Wilsonas, nepaliuosuoja ir 
A'publikonas Hardingas.

Tarpe tų šimti) musų klesos draugų 
randasi ir senelis Socialistų Partijos 
darbuotojas Eugenras Debsas.

Socialistų Partija nutarė pradėti 
kampaniją už paliuosavimą Dėbso ir 
visų kitų politinių nusižengėlių^ Tai ( 
partijai priklauso ir piusų LSS. \ III 
Rajonas.

Todėl LSS VIII Rajono konferen
cija. laikyta balandžio 8 d., 1921, 
Roseland, 11). nutaria: . • ’ ,

Raginti I^S VIII Rajono kuopas ir 
pavienius jų narius, kad jie kuo ir 
kaip galėdami prisidėtų prie tos 
kampan i jos — rengiant masinius su- 
sirinkimus, renkant parašus po peti
cijomis ir aukojant bei renkant tai 
kampanijai vesti aukas.

(Pasirašo:)
J. Yuknis pirmininkas

A. Liutkus konferencijos rašt.

II Rezoliucija.
Nuo to laiko, kai Kauno susirinko 

Steigianiasai Seimas, kuris žadėjo ir 
turėjo išspręsti opiausi Lietuvos gy
ventojams klausimą — žemės refor
mos klausimą — Lietuvos biednuome- 
nei tenka vilkti vis sunkesnis ir sun
kesnis jungas.

Lietuvos darbininkai netik kad 
jiems žadėtosios žemės negavo, bet jų 
organizacijas ir padienius tų organi
zacijų darbuotojus puola prutaline 
valdžios jšga. , a .

Ji gniaužia politines ir profesines 
Lietuvos darbininkų organizacijas.

Ji smaugia tų organizacijų spaudą.
Ji areštuoja, meta į kalėjimus ir 

veja iš “nepriklausomos Lietuvos res
publikos” veiklesniuosius tų organi
zacijų darbuotojus.

Ji atvirai sėbrauja su Lietuvos dar
bininkų priešais — kunigais ir dva
rininkais.

Ji visuomet gatava nusilenkti jiems 
ir jų reikalavimus išpildyti.

Bet į IJetuvos darbininkų ir var
gingųjų valstiečių reikalavimus, jų 
pasistengimus sukurti sau žmoniškes-

PRIVALOJŪSŲ KŪDIKIS
TURĖTI GERIAUSI MAITĄ

Lietuvė motina iš Philadelphia rašo:
"Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir nei 

kiek nepasunkėjo per. kelias savaites. Po išbandymo 
daugelio visokių maistų, jai gydytojas užrašė

EAGLE BRAND
( CONDENSED M1LK )

ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirš pusantro Svaro 
pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
so suvirš menesio laiko gyvenimo”.

The Borden Company
Borden Buiiding New York

Iškirpk'šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GERI'V Ė, kuri paaiškins, kaip užlaikyti TW' •’ p J i 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo ,in 

0106MtrukcijuH jūsų kalboje.

Vardas

Adresas

Jie šiandie išėjo prieš mus. Jie 
mums pasakė: elgiuosi kaip tinkamas 
(turėtų būt: elgiamės kaip tinkami. 
Red.), ir visa!

Musų sumanytoje, musų įkurtojo ir 
išauklėtaje bendrovėje — musų Nau
jienose — 'jie ryžasi, Jie nori būti 
neapriboti viešpačiai. Daugumos no
ro, jos nusistatymo tie musų draugai 
nebepaiso. Maža to. Tuos draugus, 
kurie per eiles metų vienoje organi
zacijoje ir tą pati darbą dirbo, jie 
vardija triukšmadariais ir kitokiais 
prasimanymo žodžiais. Delko ? Tik 
de]to, kad tie draugai nesutinka, ne
nori, kad musų bendrovėje kas nors 
galėtų elgtis kaip tinkamas.

šitaip dalykams susidėjus, L. S. S. 
VIII rajono konferencija, laikyta ba
landžio 3 d., 1921, (Roseland, III.) 
ipato esant reikalinga nareikšti seka
mą (ką sekamą? Red.)

Kadangi Naujienose vadovaujamie
ji (vadovaujantys. Red.) žmonės visa 
privedė prie to, jogei tam tikri musų 
bendrovės reikalai šiandie yra spren
džiami teisme;

Kadangi šitas jų elgesys buvo toks, 
kuris vedė ir veda prie to, kad iš 
bendrovės butų pašalinta pati svar
biausioji demokratingam tvarkymais! 
sąlyga — lygus visų dalininkų balsa
vimas; ’

Kadangi jie ryžosi ir ryžasi atsiek
ti kontrolės ant Naujienų Bendrovės
— tai prašant jų kaipo bonusų, tai 
vėl susiperkant jų įmanomai didelį 
slcRičiij f

Kadangi jie bepamatingų ir stačiai 
neleistinų priemenių stveriasi prieš 
tuos žmonės (žmones. Red.), kūne
— Naujienų darbininkų streiko ir by
los klausimais — jų elgesiui neprita- 
riii •

Pagalios, kadangi visa tai neteikia 
nieko gera nė pačiai bendrovei, nėgi 
musų organizacijai —

Mes nutariame: ,
1. KuogriežČiausia protestuoti pneš 

diskreditavimą tos įstaigos, kuri bu
vo sukurta ir išlaikyta ilgu bei sun
kiu musų organizacijos darbu.

2. Reikalauti, kati L. S. S. pildoma- 
sai komitetas tuo tarpu, kol čia iš
vardytieji negerumai nebus pašalinti, 
Naujienas neskaitytų esant L. S. S. 
organu ir nedėtų į jas jokių oficiali
nių organizacijos reikalais pranešimų 
bei straipsnių.

(Pasirašo:)
J. Yuknis pirmininkas

A. Liutkus konferencijos rašt.

Delei šitos rezoliucijos Redak
cija skaito reikalinga padaryt 
keletą pastabų.

Rezoliuciją pasiūlė konferen
cijai buvusia Naujienų darbinin
kas St. Strazdas, kuris pasižy
mėjo dvejetas mėnesių atgal, 
kaipo svarbiausias kurstytojas 
ir vadas tos dalies Naujienų dar
bininkų, kurie buvo išėję į 
"streiką”. Jisai atsinešė ją į 
konferenciją, prirengęs išank- 
sto. I

Nežiūrint karštų "spyčių” pa
ties rezoliucijos autoriaus, Liut
kaus ir kitų, ji buvo atmesta. Po 
to tečiaus rezoliucijos šalininkai 
ėmė šaukti, kad balsai buvę su-, 
skaityti neteisingai, ir reikalau
ti naujo balsavimo. Delei kilusio 
konferencijoje triukšmo, kai-ku- 
rie delegatai apleido svetainę, ir 
tuomet, balsuojant trečiu kartu, 
rezoliucija tapo "priimta” vięno 
balso didžiuma.

Dabar apie tos rezoliucijos tu
rinį. Joje yra aiškus tiktai vie
nas dalykas, tas, būtent, kad 
rezoliucijos autorius ir jo pri
tarėjai nori diskredituot "Nau
jienose vadovaujamus žmones” 
ir pačias Naujienas visuomenės 
akyse. Bet delko jie to nori, tai 
nė pats gudrusis Saliamonas ne
supras iš to, kas pasakyta rezo
liucijoje.

“Vadovaujamiems žmonėms” 
prikaišiojama, kad jie norį būti 
"neapriboti viešpačiai” Naujie
nose ir nebepaisą daugumos 
"noro” ir "nusistatymo”. Kame 
tečiaus apsireiškia šitokie tų 
"vadovaujamųjų žmonių” nusi
dėjimai, rezoliucijoje neparody
ta. Ir kuo remdamiesi, rezoliuci
jos autoriai ir šalininkai imasi 
kalbėti tos "daugumos” vardu, 
kuriai priklauso Naujienos?

Naujienų Bendrovė .yra Nau
jienų Bendrovė, o ne Strazdas, 
Yuknis ir Liutkus!

Tas priekaištas, kad "vado
vaujamieji žmonės” buk miną 
po kojomis "demokratumo prin
cipą” Naujienų Bendrovėje, nai
kindami balsavimą nuo galvų ir 
pakeisdami jį balsavimu nuo šė
rų, yra ne tiktai nesąmoniškas, 
bet ir veidmainingas. Rezoliuci
jos autorius ir jo vienminčiai 
puikiai žino, kad tą "demokra
tumo principą” atakuoja teisme 
Naujienų skundikai Jamontas su 
Dargužiu, kuriuodu stengiasi 
prirodyt, jogei Bendrovė sulau- 
žūsi valstijos įstatymus, dary
dama tam tikrus balsavimus 
nuo galvų, o ne nuo šėrų. Ir 
Yuknis su Liutkum, kaip juodį! 
viešai pasiskelbė, remia tuodu 
skundiku ir jų užvestąją bylą 
“nąoraliai ir materialiai”; o 
Strazdas eina su jais išvien!

Teisme jie nori gauti nuo
sprendį prieš Naujienų Bendro-

5>”n T R A
Iškirpk ši apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą 

U PALIKTI STORAGIŲJ

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 
pečių, — kaip nauji.

VVESTERN FURNITURĘ STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.t Chięągę, HL

Mes turiiųe parduoti už neužmokijlmą rendos palaikymui dvi
dešimts augttos rųUes Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kuria 
reikštų mokėt) net iki >200, parsiduoda už >35 ir duosime veltui 
24 rekordų pririnkime ir ?0Q pdatų. Dauguma pašinų naujo* ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkalea- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimų, kuria visame 
gyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik ui >85 aug- 

. štęe rųlies gyarantuotų kalbamųjų mašinų. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimti augštOe rūšies tikros odos ešklyčiai setų. lovų ir 
karpelų. Šie setai yra visai nauji ir všliaudo išdirbi m o. Mes par
duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime padaryt dųugiau vietos. 
Tai apsimokšs ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes priptatom veltui

ji

■ ■■ I (visas miesto dalį, ir Mictfnke* taipgi iūlančiam# C. O, D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba jšaimoHtl aplalkta ■tųntlig.

Liberty Rombai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaltdienjai iki 4 vąl. po pietą.

/l

vę delei to kad buvo balsuoja
ma nuo galvų, o ne nuo šėrų; o 
rajono konferencijoje jie kalti
na Naujienų vedėjus, kad šie 
norį balsavimo nuo šėrų, o ne 
nuo galvų!

Bet to negana. Surašę ilgą 
litaniją apie "vadovaujamųjų 
žmonių” nuodėmes ir išgarbinę 
Naujienas, kaipo "vienatinį di
delį Amerikos lietuvių darbinin
kų dienraštį”, jie ragina L. S. 
S. nedėti į Naujienas "jokių 
oficialinių organizacijos reika
lais pranešimų bei straipsnių” 
— reiškia, siūlo tai organizaci
jai boikotuot dienraštį. Klau
simas: kuo-gi y fa nusidėjusios 
pačios Naujienos tiems rezoliu
cijos autoriams ir jos šalinin
kams, kad jie nori jas bausti?

Kaipo kur j ozą, reikia pažy- 
mėt tą faktą, kad už dviejų die
nų po to, kai rajono konferenci
ja "priėmė” tą rezoliuciją, jos 
išrinktoji komisija rajono pra
kalbų maršrutui rengti atėjo į 
Naujienų redakciją prašyt, kad 
dienraštyje butų skelbiamas (dy
kai) maršrutas. Agituot už 
dienraščio boikotą ir kartu j ieš
kot to dienraščio pat ar nav i mo
tai yra daugiaus, negu gali su
imti į galvą svčiko proto žmo
gus! t -

Kas tiems vyrams darosi?

APIPLĖŠĖ NAUJIENŲ 
REDAKTORIŲ.

Avė., 
jisai

tarp
ėmė
nuo
ker-

Užvakar vakare trįs valka
tos užpuolė Naujienų redakto
rių, P. Grigaitį, ant Lowe 
prie pat namo, kuriame 
gyvena.

Plėšikai, jauni vyrukai 
18 ir 20 metų amžiaus, 
sekti paskui P. Grigaitį 
Lo\ve Avė. ir 33-os gatves 
tės, kuomet jisai grįžo iš Nau
jienų po 11 vai. vakaro. Re
daktoriui bedarant vartelius į 
kiemų, jie visi trįs puolė prie 
jo, šaukdami “Hands up!” Vie
nas vaikėzas atstatė revolverį, 
antras griebė už laikrodinio re
težėlio ir nutraukęs jį, įsidėjo 
laidrodėlį su retežėliu į kiše
nių; trečias siekė prie Grigai
čio skrybėlės.

Redaktorius tečiaus suspėjo 
užtrenkti paskui save vartelius 
ir atstumti antrojo plėšiko 
kumščių, kuria šis buvo užsi
mojęs duoti jam per galvą. 
Nedrįsdami eiti į kiemą, už
puolikai dar mėgino grūmoji
mais priversti Grigaitį prieiti 
prie jų arčiau; tas, kuris laikė 
atstatęs revolverį, iššovė, bet 
nepataikė į Grigaitį. Po to visi 
trįs nakties paukščiai leidosi 
bėgti — aplinkui namą, per 
tuščią lotą į Wallace gatvę.

Už valandos laiko atvyko į 
P. Grigaičio butą trįs policis- 
tai iš artimiausios stoties ir 
žadėjo "pasodinti tuos bomus.”

Vaikas pašautas.

Užvakar naktį devynių metų 
vaiksa Alfred tapo pašautas, 
kuomet su savo broliu, dviem 
mėtais Į vyresniu, Tonimy , Tųr- 
riši, išdaužė bučernės langą* ir 
norėjo dešrų pasivogti. Vaikai 
pasisakė, kad seniau jie pasi- 

pric kokios nors krautuvės ir 
paskui kepdavę kur nors alė
joje. Bet užvakar tas jiems ne- palaike jam

pavyko, tatai laukę ligi po j 
dvylikos nakties, kad galės į-. 
sigauti į ibučernę.

Slaugytoja prisipažino brang
akmenius pavogus.

Slaugytoja, kuri buvo prie 
ponios Jennic Zorge, 4203 She-, 
ridan road, mirties užvakar 
prisipažino, kad jinai pavogė 
velionės $5,000 vertės brang
akmenių, kuriuos ' ponia Zor
ge buvo ]>aslėpus po matrosu, 
savo lovos. Policija tirinėja 
rasi nuodų ligonei buvo už
duota. Slaugytoja Miss Wil- 
son tapo susekta, kad jinai yra 
persiskirus su savo vyru ir 
buk norėjus jį nunuodinti. Ta
tai dabar daktarai abejoja ir 
apie 
tirti

Zorge mirtį. (Jai imsis 
veliones kūną.

Nuskendo žmogus.

Aky vairiojo tūkstančio žmo
nių užvakar prigėrė vaikinas, 
kurio pavąrdė dar nesužinota. 
Prigėrė jis Michigano * ežere. 
Vaikinas valtim nusikasė nuo 
kranto, kur valtis tapo Vilnių 
vandens prilieta. Tada žūstan
tis laikės‘Valties, ikį’ tqji ęme 
skęsti. Valčiai nuskendus dar 
jis plaukė ir jau būdamas ko
kį puse bloko nuo kranto nus
kendo. Ant kranto stovintys 
inosigavo su bangomis kovo
jančiam vaikinui ir jį drąsino, 
tečiaus jokios pagelbos negalė
jo jam suteikti.

Sugauti keturi automobilio 
vagys.

Pasivaikius po Stokjardų 
distriktą ir pasišaudžius detek
tyvai sugavo keturis automo
bilio vagys, kurių du tapo len
gvai sužeisti.

Keturi detektyvai stovėjo 
Halsted gatvėje prie Trisde
šimts Septintos, kuomet jie pa
matė automobilį, kiuris buvo 
pavogtas iš Morris Raskin, 
4830 So. Ashland avė. Detek
tyvai įsėdę autombbilin ėmė 
vytis, o kuomet vagys nestojo, 
pradėjo šaudyti. Iš vienuolikos 
šūvių du tapo lengvai sužeisti. 
Automobilio važiuotojas tapo 
sužeistas j ranką ir tuojau sa
vo automobilį sustabdė. Su
gautieji vagys yra šie: Frank 
Spiterp, 2518 Lawe avė., Ed- 
die Fidelį, 2508 W. 31-st gat., 
Walter O’Leary, 2812 Emerald 
avė. ir John Sinith.

šaudės policijos automobily.

Utaminko vakare tapo su
areštuotas Frank Novak ir įs
tumtas policijos aulomobilin 
nuvežti nuovadon. Tuo tarpu 
Novak ėmė teirautis policijos, 
kuomet jis bus paleistas. Po
licija paklausus jo kiek pini
gų jis turįs. Jis pasisakė turįs 
dvidešimt dolerių. Tada poli
cija pasakė, kad < jis turėtų 
penkis daugiau, tai galėtų būti 
greitai paleistas iš nuovados. 
Ant tokio policijos atsakyčio 
Nbvak išsitraukė f revolverį 'ir 
penkis suvis šovė į policiją. 
Tečiaus policistų nesužeidė, tik 
biskj veidus apsvilino. Paskui 
areštuotasai iššoko iš automo
bilio ir bėgo. Vienas polieistų 

šūvį į galvą ir

i

$35

sunkiai usžeidė.
Krank Novak su moteria 

Harriett Farnakas detektyvai 
areštavo Desplaines gatvėje už 
prastą užsivedimą. Tečiaus de
tektyvas negerai iškratė jo ki- 
Benius. Nuovadoj tas Frank 
buvo pripažintas už Frank 
Wycocki, kuris buvęs paleistas 
iš kalėjimo dvi savaitės atgal.

Sunaus paminklą pavogė.

Seržentas John Hoff iškeliau
damas Europon su priešu ka
riauti paliko savo motinai $100 
Liberty bonų kaipo paminklą. 
Vėliau jis kare žuvo ir moti
nai tas sunaus palikimas bu
vo brangiausias daiktas. Bet 
panedėlį buvo laikomi seržen- 
to geduliai. Motinai beesant 
kapuose vagys įlindo j jos na
mą ir su kitais daiktais pavo
gė jos sukaus palikimą. Mote
ris sako .vagys gali visa kita 
sau pasilaikyti, bet jie turėtų 
jai grąžinti tą jai brangiausią 
daiktą —, sunaus palikimą.

Vaisių augintojų suvažiavimas.

Vaisių augintojai iš kiekvie
nos auginančių vaisių apielin- 
kčs Jungtinėse Valstijose tu
rėjo savo suvažiavimą užvakar 
Chicagos Congress hotely. Bu
vo suvažiavę bent 200 asme
nų. To suvažiavimo tikslas bu
vo, kad pasitarus apie vaisių 
rinkas. Vaisių augintojai turės 
išrinkti komitetą iš dvidešimt 
vieno asmens, suilg kurio nus
tatymo vaisininkai galės par
duoti savo otulius, kriaušes ir 
kitokius vaisius.

Traukiniai kone susidūrė.

Du Chicagos traukiniai per 
vieną miliutą butų smarkiai 
susidūrę. Traukiniuose rados 
tūkstantis žmonių. Kukuoja, 
kad tai butų buvęs didžiausias 
susidūrimas, kokis tik kuomet 
yra buvęs.

Keturios automobilių aukos.

Užvakar tapo automobilių 
sužeisti keturi maži vaikai: 
Jennic Zclcski, 7 metų; Kate 
Toniasello, 4 metų; Eugene 
AVardear, 10 metų; Joiseph 
Hagenaur, 11 metų.

$1,000 atlyginimo,

Užvakar Brinks Express 
kompanijos prezidentas pasky
rė $1,000 atlyginimo, kuris 
praneš, kas nužudė tos kom
panijos ekspreso pristatytoją 
laejmer Johnson.

Miesto valdyba išrinktą..
——-y ■

Utarnipkc niięsto valdybon 
tapo išrinkti sekantieji asme
nys: Miesto iždininkas — Aid. 
CIaylon F. Spiith, demokratas;

(Tąsa seka ant O-to puslp.).
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Dr. A. R, Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju Dykai

. Gyvenimas yra
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas, 

vartojam 
pagerintą Oph- 
thalnjometer. Y- 
patinga doma at-

■ kreipiame į vai-'
kus. 1 Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 Si.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1885 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VAJaANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakąrais.

| Dienomis: Canal 
Telephonai J 8110 arba 867 

. Į Naktimis: Drexel
l 950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257
- •

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 ilęi 9 vakare.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
- -.... — . . j

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai

Ofisas •
3149 S. Morgan SI., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

Tęl. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimų po No. 

5208 W, Harrisou St.
Valandos; 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nedėldienius.

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, UI.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Telefonas—Bouleyard 9199

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo vąlandos nuo 8 iki 12 iŠ 

lyto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
33^ $9, Halsted Chjcago, UL
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REIKIA DARBININKŲPRANEŠIMAIapsiėmė Dr. Vincas Šimkus, 
kuris skaitys lekciją “Uždegi
mas Plaučių”, 
sų apšviestunija 
duoti 
šviesos.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMEtaip gali, kaip parodė lošime 
[“Pavogtas kūdikis” dr-gė M. 
Dundulienė. Už tai reikia jai 
atiduoti užpelnytą garfię.

Publikos nebuvo perdaug, 
bet ir nemažai prisirinko.

Vakaras balandžio 3, loši
mas “Pavogtas kūdikis” puikų 
įspūdį į mane padarė. Gal, jau 
paskutinį lietuvišką teatrą te
ko čia pamatyti, nes apie 20 
dieną šio mėnesio rengiuosi 
Chicagą apleisti. Todėl pasku- 
tinį sykį parašius recenziją, 
atsiprašau visų lošėjų, artistų, 
visų rezisorių ir rengėjų, visų 
draugijų ir kuopų rengusių 
vakarus, ir meldžiu atleisti, jei 
ką užgavau neapsvarstytu žo
džiu. Meldžiu neimti už blo
gą, jei mano plunksna nejui- 
čiomis kam bestelėjo, nes blo
go noro tyčia ką-nors užgauti 
niekados neturėjau. j

—Žemaitė.

miesto . raštininkas — James 
T. Igoe, demokratas. Wanlų 
aldermanai:

4 yvardo—Timothy J. Ho- 
gan, demokratas; 13 yvardo— 
Samuel O. Shaffer, republiko- 
nas; 17 yvardo—Thomas P. 
Devereaux, republikonas; 24 
yvardo — Leo M. Brieske, re
publikonas; 26 yvardo —Char
les M. Hendricks, repinbliko- 
nas; 29 yvardo—James F. Ko- 
varik, demokratas.

Daugelis čia paminėtų ir pir
miau laike tas pačias vietas.

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND

Dėdei šernui.
L. D. K. Vytauto 
susirinkime baaln- 
Strumilo svetainėj

Auka
Draugija 

No 2 savo 
džio 3 d.
atliko du geru darbu: vieną, 
suspendavo neapribotam laikui 
Konstitucijos paragrafą bau
džiantį narius už nebuvimą me
tiniame ir pusmetiniame susi
rinkimuose; antra, perskaičius 
atsišaukimą nuo Dėdės Šerno 
Draugų Būrelio, paaukota iš 
iždo $5.00 ir ant vietos surink
ta aukų $21.44, kas sudaro 
$26.44; nors tai maža anka už 
“dėdės” šerno raštus, už jojo

menei; bet gal tai 
paskutinis kartas, 
musų draugija ir 
darbų vertindami,

bus dar ne 
gal ateityj 

nariai, jojo 
stengsis at-

gija 
kad 
kol 
dar

Butų gerai, jei kuri drau- 
ir negautų atsišaukimo, 
nepamirštų senelio Šerno, 
dar jisai su mumis, kol 
gyvas. — A. Grebėlis.

BRIDGEPORT
Nedėlioję 3 d. balandžio bu

vo naudai 
koncertas, kurį surengė vietos 
“Lietuvai 
Raymond 
31 «af. 3
cente dalyvavo p-les Ona Ra-
(lanskaitė, Antanina Žemaičiu-

Augštųjų

Gelbėti Draugija” 
Chapel svet. 618 W.

niuliutės, poni Elena Sakalaus
kienė ir p.p. Algirdas Briedis, 
Juozas Longvinas ir Juozas 
Uktveris. Akompanavo p. An
tanas Olševskis. Koncertas pa
vyko gerai, tik publikos buvo 
mažai. įžangos surinkta $7.15; 
kolektos $11.39.

Žmonės visgi jau pradeda 
daugiau lankytis į Raymond 
Chapel, kur nuolat rengiama 
prakalbos, paskaitos, prelekci- 
jos ir koncertai. Sekamą ne- 
dėldienį vėl rengia koncertą 
“Pirmyn” mišrus choras po 
vadovyste Drg. Stepono Di
liaus. Bus solo, duetų, kvarte
tų ir visas “Pirmyn” Choras. 
Pelnas skiriamais Lietuvos 

Ai įgytiesiem s Kursams ir “Ži
burėliui* (pagal “Pirmyn” 
Choro norą).

Trumpoj ateity manoma pa
daryti visa eilė prakalbų ir pa
skaitų įvairiomis temdnris. 
Tam tikslui yra išrinktas ir 
komitetas, kurio pirmininku 
išrinkta Juozas Uktveris; jam 
pavesta tas visas darbas tvar
kyti. Iš kalbėtojų bei prele
gentų nutarta kviesti musų 
švietėjus: “Naujienų” redak
torių P. Grigaitį, prof. kun. 
Bučį, adv. Kl. Jurgclionj, dak
tarus A. Montvidą, A. J. Ka
ralių ir kitus. Tarp kitų jau

MONIKA ADOMONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukus vos 24 metus am
žiaus, balandžio 5 d.„ 1921, 8:30 
vai. vak., Cook County Ligon- 
butyj.

Velionž paėjo iš Anykščių 
miestelio. Amerikoj išgyveno 
7 metus, Paliko dideliame nu
liūdime vyrą ir du mažu kūdi
kėliu: 3 metų ir vieną 3 mėne
sių. lavonas randasi 667 W. 
18th St.

Meldžiame visus gimines ir 
pažįstamus atsilankyti. Laido
tuvės įvyks Subatoj, bal. 9 d. 
į Šv. Kazimiero kapines.

Lieka nuliūdęs vyras su vai
keliais.

Karolis Adomonis.

Be abejo, mu- 
nepaskupSs 

žmonėms trupučiuką 
Programas visų pre- 

bus paskelbtas savo
laiku.

Be visa to, dar yra organi
zuojamas jaunų ir suaugusių 
chorai ir orkestras. Orkes
trams ir chorams jau yra pa
rūpinti atsakomi mokytojai. 
Norintieji prisidėti prie choro 
ar orkestras gali registruotis 
Bayinond Chapel svet., 816 W. 
31 gat. Suaugusieji 
o vaikai gali Klienos 
valandą registruotis.

Sekantį nedėldienį
vai. po pietų bus koncertas, 
vakare krutanti paveikslai 
prakalbos. Ncdėliomis vaka

rais įžanga dykai.
—Vatikanas.

vakarais, 
laiku bet

kaip 3 
o 
ir

TOWN OF LAKE

Naujas kliubas.

Kovo 13 d. pas Laurinus, 
1512 S. Hermitage avė., buvo 
didelis viekšniškių susirinki
mas, kuriame sumanyta varyti 
bendrą kultūrinį darbą: šelpti 
savuosius ir moksleivius Lietu
voje. Tam tikslui tapo sutver
tas naujas kliubas vardu

Tą pačią dieną nuimta visų na
rių paveikslai. Kliubo nariai 
mokės po 25c. į mėnesį. Mok
sleiviai paliuosuojami nuo mo
kesčių kaip ir kitose idėjinėse 
draugijose. Narių jau įstojo 
penkiasdešimts, kai kurie net 
iš Detroit, Mich. ir West Pul- 
Iman atsilankė, kad prisidėjus 
prie .viekšniškių chicagiečių 
darbo.

Valdybon įėjo: pirm. — Ig. 
Mileška; vice-npirm. — Uršule 
Lairriniene; nutarimų raštinin
kas — A. Spingis; finansų rašt. 
— Elena Šultaitė; Ižd.. j— J. 
taurinas; Iždo globėjai — K. 
Baranauskaite ir L. Nemųnis; 
maršalkos — Garalis ir Neimi- 
nis. —koreflp.

PraeitąVyčių vakaras 
nedeldienį School Hali salėj 
Lietuvos Vyčiai turėjo vakarą. 
Nestikėjau, kad mūsiškiai vy
čiai yra tokie džiazo ir šimūs 
mėgėjai — tokie dideli mėgė
jai, kad -lietuvių Suktinis su 
Klumpakoju visai nei i>aso ne
gavo įeiti. —Ten buvęs.

Vakarai ir vaidinimai
Kokiame vakare pamačius 

vaidinimą, būtinai užsinori re
cenziją parašyti. Bet paėmus 
plunksną turi drebėti, kad 
neparodžius klaidos kokio as
mens iš veikalo. Lošėjas .vaiz« 
dinęs to asmens rolę, tuoj pa
ims į save, nors jo vardo nė 
raidės nebūtų paminėta. Dagi 
ne taip jis pats, bet iš šalies 
ims jam akis badyti: — Žiur, 
žiur! Kaip tave išjuokė, iš
dergė, draugiją apšmeižė, ren
gėjus išniekino, visą vakarą 
supurvino, subiaurojo... ir t.t. 
ir t.t... štai recenzentas ir į- 
gija mirtiną priešą...

Bet yra ir išėmimai: Del va
karo surengto balandžio Stru
milų svetainėje, Roselande. 
kur sulošta veikalas “Pavogtas 
Kūdikis”, tokios baimės nėra 
ir kritikai vietos nėra. Paėmus 
plunksną recenzijai rašyti, ne
reikia drebėti, bet drąsiai ir 
stačiai reikia pasakyti, kad 
lošimas kuopuikiausiai nusise
ko. Visi lošėjai puikiausiai 
prisirengę, be mažiausio už
metimo išpildė savo roles. O 
autorė veikalo, režisierė loši
mo, sykiu ir lošėjai matyti la
bai įsigilinusi į turinį veikalo, 
persiėinusi savo lošiamąja ro
le, lygu auksiniu siulS tęlu per 
visą veikalą, nuo pat pradžios 
iki galo, be mažiausio šešė
lio žibindama artizmu ir ki
tiems lošėjams. Parodė savo 
gabumą surinkti (gabiausius 
lošėjus, sutaisyti sceneriją at
sakančiai ir greitai; kostiumus 
pririnkti, tinkamai nugrimuo
ti— ne kiekvienas scenininkasi

UŽDAVINYS’ No. 6.

štai neblogas uždavinėlis:
Padarytas ketvirtainis, kurio sienas 

sudaro trys krūvelės lazdučių, kiek
vienoj krūvelėj po tris lazdutes, taip 
kad kiekvienoj sienoj 
lazdutės, — šitaip:

yra devynios

Gerai. Dabar iš visų tų lazdučių 
išmeskite keturias lazdutes, likusias 
pergrupuokite, bet taip, kad kiekvie. 
noj ketvirtinio sienoj vistiek pasilik
tų po devynias lazdutes,

Nagi, palaužykite galvas, kaip ta
tai padaryti. —

Musų Uždavinys No. 5 buvo toks: 
I devynis ketvirtainio narvelius su
dėlioti skaitmenis nuo 1 iki 9 taip, 
kad sudedant tuos skaitmenis tiek 
skersai, tiek išilgai, tiek įžambiu 
ketvirtainio kryžium, suma vis butų 
15.

Atsakymas. — Skaitmenų sudėsty
mas į narvelius gali būt toks:

tei-

Deki kai kurių labai svarbių prie
žasčių Dramatiško Ratelio susirinki
mas, kuris turėjo įvykti pėtnyčioj, ba
landžio 8 d. njvyks. Susirinkimas 
perkelta ant seredos balandžio 13 d. 
Nariai prašomi tai įsidomėti.

— A. Jusas, Sekr.

Teatrališko Kįiubo “Lietuva” susi
rinkimas bus pčtnyčioje, balandžio 8 
d., paprastoj svet., 8 vai. vakaro. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, nes bus 
labai svarbus susirinkimas.

— Klimašauskas.

L. S. S. VIII Rajono Agitacijos Ko
mitetas šiuomi praneša draugams, 
kad dar nesamdytųmėte svetainių 
VIII Rajono tartam rengti T. Kučins
ko prakalbų maršrutui; palaukite dar, 
kol įvyks Centralinio Komiteto susi
rinkimas. — Agit. Komitetas.

Harvey, III. — Svarbias prakalbas 
rengia L. S. S. 228 kuopa pėtnyčioj, 
balandžio 8 d., Dudeko selėj, 15639 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 v. vak. 
Kalbės dg. P. Dubickas iš Chicagos. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius gausiai susirinkti.

— Komitetas.

Town of Lake. — Balto Dobilo L. 
Kliubo susirinkimas bus pėtnyčioj, 
balandžio 8 d., Kliubo name, 4558 S. 
Marshfield Av., 8 vai. vak. Visi 
draugai malonėsite atvykt, nes bus 
labai svarbus darbas, kurį turėsimo 
užbaigt šiame mitinge. Nariai yra 
priimami nuo 18 iki 80 metų am
žiaus.

— Rašt. W. Sharka.
4512 S. Talman Avė., Chicago.

L. S. S. VIII Rajono Centralinio 
Komiteto extra susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, balandžio 8 d., 8 vai. vak., 
Naujienų Name. Visi Kon)iteto nariai 
privalote būti susirinkime.

— Organizatorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

VYRŲ PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš- 
■ Įkerai ei- 

apgyvento! vieto.

REIKIA patyrusių prie 
raincoat’ų cementuotojų ir 
operatorių, kurie dirbo ka
res laike prie slickerių. Nuo
latinis darbas, gera alga.

WABANSIA MF’G. CO., 
KLING BLDG.

2226 Wabansia Avė., 
Arti Oakley Blvd.

dirbtas per daugelį metų ir 
na; visokių tautų apgyventu, vietuj, 
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus 
galima duoti. Kampinis namas, 85 ir 
Ashland, 3457 So. Ashland avė. Par
davimo priežastį, patirsite ant vietos.

PARDAVIMUI saliunas lietuvii 
apgyventoj vietoj, netoli šv. Jurgio 
bažnyčios. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos.

943 W. 33rd St.

PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba
rius; maudynės, rendos neša $1,500 
i metus. Kaina $10,500.00 ant išmo
kėjimo, Tik $3,000 įmokėt, likusius 
rendos pabaigs mokėti. Namas ran
dasi ant Bridgėporto. Atsišaukite 
greitai pas J. Zacker, 

8301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbemė. 3 ke 
dės, sena vieta, 4 kambariai pagyve
nimui. Pardavimo priežastį patir 
site ant vietos.

3316 So. Morgan St.

PARDAVIMUI “frame” namas, 4 
pagyvenimų ir biznis, 6-3-S-5 kamba
rių. Kaina $7.000.00. Rendos mė
nesiui $70.00. Išmokėjimais.

P. KOBILECKI, 
1709 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė. Biznis nuo 14 metų. 
Lietuvių kolonijoj. Kas pirks, 
laimės.
I. LYON, 1731 S. Union Avė.

REIKIA —
Pardavėjų miesto teritorijon, 

plačiai šalies žinomo Whiz, au
tomobilių produktai; nuolatinis 
darbas, saugus užsiėmimas. Sa
vaitinis išmokėjimas — ant ko- 
mišino; turi būt patyrę, 
kalbėt ir rašyt angliškai.

Klauskite

Turi

MR. BATES, 
1534 So. Western Avė.

REIKIA 10 agentų mokintis Real 
Estate biznio. Gabųp vyrai gali už
dirbti nuo $50.00 ir daugiau į savai
tę. Mes suteiksime visus nurodymus. 
Atsišaukite greitai, nes dabar geriau
sias laikas pradėti.

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
lenkų apgyventa vieta: biznis per 
daug metų, — priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

4405 So. Wood St.

PARDAVIMUI pigiai graži mūrinė 
rezidencija 9 kambarių, štymu apšil
doma, 3 lotai 75x165 pėdų, puikiai, 
medžiais aupaugę, kvietkais apsodin-* 
ta apie 100 visokių vaisinių medžių 
yra kaipo obelių, vyšnių, gružių ir 
kitokių; labai puiki vieta. Kas nori 
nuošaliai miesto gyventi, yra tikrai 
verta $15,000, greitu laiku parsiduo
da tik už pusę kainos, randasi apie 
Morgan Park. Atsišaukite pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, Fixture 
arba seni barai, prieinama kaina. 
Kam reikalinga, kreipkitės pas:

JIM ANDRIUS,
1034 West 14th PI., 
Tel.: Canal 3578.

PARDAVIMUI 40 akerių farma: 28 
akeriai dirbamos, 4 kambarių stuba, 
telefonas, vanduo viduje, bpmė, višti- 
ninkas ir garadžius. Visa aptverta; 
2 blokai Į mokyklą, bažnyčią bei krau
tuves. Kaina $1,800. $900 cash, o 
kita ant išmokėjimo.

FRANK POSHKA, 
Melrose, Wis.

PARDAVIMUI saliunas 
giai. Pardavimo priežastis 
apleidžia šią šalį.

3558 Parnell Avė.

pi-

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
už $750.00 cash. Atsišaukite.

7855 Normai Avė.,
Tel.: Stewart 8026.

Uždavinėlis nesunkiausias ir 
singų atsakymų atsiuntė šie žaislo 
mylėtojai?

- Sharka, Anelė Gulbiniene, 
tronele Norkus, V. Wilkunas, Chas 
Miller, Mažai Žinomas, Kaz. Pras- 
čius, Juozas Jokubonis (11 metų vy
ras), Bemard Werbycky, Ambr. Piku- 
nas, Fr. Strakshus, Vlad. Grakauskis, 
K. F. Pocius, St. Baltraitis, Titus Si
monaitis, Motiejus J. Vitkus, Ona Mi- 
kužiutė, Robertas Shaikus, Jurgis 
Ginotis, Ant. Mačiulis, Jonas Gimt- 
būtis, Aldona Grushas, Jos. Grumbi- 
nas, John Miežutis, Anna Višniaus- 
kas, S. Stankus, V. Naglis, Vincas 
Martinavičia, Paulina Venskienė, M. 
I. Paulis, Kazimieras Kavaliauskas, 
S. A. Zoip, J. Griunas, Jonas Kudir
ka, Juoz. Mainelis (Cedar Rapids, 
la.), A. K. C-kas (Gary), J. A. Kyie- 
tinskas (Westville), M. J. Mauricas 
(Akron, Mich.); G. J. Kiseliauskas 
(Anvil, Mich.); Fr. Jodvalkis (Leech
burg, Pa.); F. šilinskas (Detroit).

Antanas Statkevičius, 10 metų vy
ras, ažuot nuo 1 iki 9, ėmė 1, 2, 5, 6, 
8, 9, todėl devyniems narveliams už
pildyti jis kaikurias tų skaitmenį; pa
vartojo po du kartu. Tiesa, skersi
nėm ir išilginėm eilėm išėjo po 15, 
bet įžambinėm neišėjo.

I Uždavinį No. 4 teisingų atsaku 
mų dar atsiuntė iš tolesnių vietų: A. 
Zaluba; Victoras Smalis, iš Thomas, 
W. Va.; Fr. Sauseris iš Allentown, 
Pa.; G. J. Kiseliauskas iš Anvil, 
Mich.; Fr. Jodvalkis iš Leechburg, 
Pa.; M. Žinomas iš Collinsville, III.; 
Edw. Jovarauckas Jr. iš Scranton, 
Pa., A. Lukšys iš Bridgeport, Conn.

Naujų galvosūkio dalykėlių skaity
tojai vis daugiau atsiunčia. Dėsime 
juos paeiliui — kurs pirmiau atsiųs
tas, pirmiau bus ir įdėtas. Dažnai 
tą patį uždavinėlį, tik kitokiais pa- 
vardijimais, atsiunčia net keli. To- 
kų dėsime tik vieną, — kieno bus 
pirmiu atsiųstas.

Siųsdami atsakymus ir uždavinius, 
ant kon verto visados pažymėkite: 
“Žaislui”. — Žaislo vedėjas.

Pranešimai
North Sidei — Vaikų Draugijėlė 

“Bijūnėlis” turės draugišką vakarą 
nedėlioj, bal. 7 d., kaip 6:30 v. v. 
Liuosybės svetain., 1822 Wabansia 
Avė. Programą išpildys draugijėlės 
nariai po vadovyste p-lės A. Vis- 
čiuliutės. Po programa draugiškas 
pasilinksminimas visiems. Kviečia.

’— Komitetas.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos ber- 
taininis susirinkimas įvyks nedėlioję, 
balandžio 1O d., paprastoj svetainėj. 
Visi nariai privalo susirinkti, nes yra 
svarbių Draugijos reikalų; taipgi ir 
norintys įstoti į musų organizaciją 
bus mielai priimti.

— D. T. Danta, Rašt.

North Side. — Liet. Rytmetinės 
Žvaigždės Paš. ir Pasil. Kliubas lai
kys mėnesinį susirinkimą balandžio 8 
dieną, 8 vai. vak. Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Visi kliubiečiai 
malonėkite susirinkti ir atsivesti nau
jų draugų kliubui.

— Rašt. J. Makrickas.

JIEŠKAU Ipolito Petraičio, 30
I m. amžiaus. Turi 5 m. sūnų. Jis gy- ______________________________
veno Gary, Ind. Paeina iš Batakių.
ūgio 5 pėdų 4 colių, sveria 149 sya- REIKIA kriaučiaus prie kos- 
rus. Mėlinų akių, rausvų plaukų. Kas .
tokį vyrą pamatysit praneškit ,duo- tumeriško darbo. Kreipkitės.
siu dovanų $25.00. A. ALEKNA,
1546 Jefferson St., Gary, Ind. 911 W ėst 33ra St., 
------------------------------- -------- Tel.: Boulevard 6836.

JIEŠKAU dėdės Petro Budvičio,
Kauno rėd., Raseinių apskr., švekš- __ _______________________
nos parap., Jonikaičių kaimo. Ame- T1T,TTrT . . , .. ' ,rikoje gyvena 11 metų. Paskutiniu REIKIA agentų pardavojimul ge- 
laiku gyveno apie Neiv Yorką. Jis rai žinomų kvapsnių popuhanškiems 
pats ar kas kitas malones pranešti, gėrimams, kurių labai reikalauja, 
busiu dėkingas. •<< iš(1V’ba?^^vU

K. GEČAS, padaryt $100 iki $150 savaitėj. Ra-
2517 W. 45 PI. šykit pas:

Chicago UI. BOB MANUFACTURING CO.,
______________ • ____________ — 5436 — 2nd Avė.,

JIEŠKAU Paulinos Zirzeckienes, Pittsburgh, Pa.
Kauno pavieto, Šilalės valščiaus, Į ---------------—-----—----------------
Ždaugenų kaimo. 'Pirmiau gyveno 
apie Ncw Yorką. < Ji pati ar kas ki
tas malonės pranešti, busiu dėkinga.

ONA AUKŠTAKALNIĘNę, 
2517 W. >45 Fl. 

i Ghicafęo. Ml*

MYKOLAS KLEVUŠIS 
3603 So. Union Avė.

Malonėkite atsilankyti Nau
jienų ofise reikale Tamstų Lie
tuvon siųstų pinigų.

DARBININKAI!
Jei norite lengva;, užsidirbti pini

gų savo apielinkėj tarpe savo draugų, 
prisiųslc 2c. štampą informacijoms. 
Rašyk tuojaus pas:

ALBERTA CO.,
5051 So. Ashland Avė.,

Chicago, III.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus sy
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- 
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis 
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225 
už $50, su rekordais ir deimanto špil
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti 
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

TURĖSI kaimynus su kuriais su
sikalbėsi, musų įsteigtoj kolonijoj 
Wisc. Valst. Derlinga žemė, tin
kanti pienininkystei ūkei su 250 pie
nininkystės įstaigų; geros rinkos, ke
liai, klimatas ir geležinkeliai — siu- 
liname ant lengvų išmokesčiu. Jūsų 
pasekmės, yra musų pasekmėmis, 
įrengtos farmos tame pačiame pavie
te kainuoja nuo $100 iki $250 už ake- 
rį. Tamista gali pirkti apie $25 ir 
uždirbti skirtingumą patsai. Apra
šymus pasiųsime jūsų kalboje veltui. 
Agentų reikia.
HOMEMAKER LAND COMPANY, 

Lithuanian Department 
127 N. Dearbom St., 

Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Naudokitės proga. Turim par

duoti 4 lotus po 25x125, Gary, Ind., 
ant kampo Ven Buren ir 25th St. Par
duosiu ar mainysiu ant Chicagos na
mo. Norintiems pirkti, mes priimsim 
automobilių kaip ir pinigais. i*1*1’ 
priimam ir m,ortgečius. Atsišaukite 
10117 So. State St., arba telefonuok 
Dorchester 5742, Joe Liaškis.

PARDAVIMUI Three Oaks, Mich. 
140 akerių farma. Gera žemė, geri 
namai, padarinės, gyvuliai — pasėti 
kviečiai etc.

YONAITES,
6933 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI furniture 5 kamba
rių. Mažai vartoti, atrodo kaip 
nauji. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. Pardavėją galima matyt 
visados.,

10787 Prairie Avė., 
Roseland.

. B. PETRAUSKAS,
2318 So. Iloyne Avė.

Malonėkite atsilankyti Nau
jienų ofise reikale Tamstų Lie
tuvon siųstų pinigų.

J. BLINSTUPAS, 
3937 Kimball Avė.

Malonėkite atsilankyti Nau
jienų ofise reikale Tamstų Lie
tuvon siųstų pinigų.

: . • f

JIEŠKAU B. Markšaitį, labai svar
biame reikale. Paeina iš Tauragės 
miesto, buvęs policijos raštininku. 
Jeigu kas apie jį žinotų, malonėsite 
suteikti žinę ant šio antrašo.

W. GRABAUSKIS, 
St. Charles ,111.

JIEŠKAU brolio Petro Geležinio, 
Dabar neži- 

šiuo
gyvenusio Chicago, III. 
nau kur. Malonės atsišaukti 
antrašu.

ANTAS GELEŽINIS 
Box 685, 

Virden, III.

JIEŠKAU savo draugo Wm. Kar- 
nilla. Ilgas laikas, kaip jo nežinau. 
Paskutinį kartą mačiausi West Ma- 
ryland Co. Malonėsit atsišaukti.

JOHN CHERNAUSKY,
P. O. Box 492, Avella, Pa.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario vienam vaiki

nui Cicero apielinkėj. Geistina, kad 
pagamintų valgį. Atsišaukite šiuo 
antrašu.

1410 So. 49th Court, 
Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_______

REIKIA jaunos merginos namu 
darbui, prie jaunų žmonių, netoli 
gatvekarių ir teatrų.

S. Schulhof,
1424 Winnebagb Avė.

1 fl. North Side

REIKIA moterių ar merginų ne- 
jauhesnių 17 m. Trumpos valandos, 
lengvas darbas, gera mokestis. At
silankymo valandos nuo 8 iki 12 pietų.

S. TOLŲKAS, 
2220 Carolina St., 
2 flatas, frontas.

REIKIA viduramžio vyro ant ma
žos fanuos, 18 mylių nuo miesto. Ge
ra alga; atsineškite paliudijimus.

1256 W. Harrison St., 
Kriaučių šapa.

AUTOMOBILIAI
AUTpMOBlLIŲ 

IŠPARDAVIMAS.

rakandV BARGENAS
Pirma negu pirkisit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasulijime. $200 saiza tikras’mahago- 
ny fonografas, su dviem sprenžinom, 
grajija visokius rekordus, pilnai gva- 
rantuotas, parsiduoda tik už $55 su 
rekordais ir deimantine adata. 
Davenport $25.00. Taipgi gražus 
Player pianas. Vėliausios mados nar- 
lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam 
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prienamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

PARDAVIMUI 8 kambarių muro 
cottage prie Ferdinand St., arti Craw- 
ford Avė.: lęuna $3,000. Dalį įmo
kėti, likusią mėnesiniais išmokesČiais. 
Atsišaukite.

3509 W. Va.n Buren St.
Tel.: Garfield 9354.

PARDAVIMUI mūrinis kampinis 
namas ant 3 lubų, geriausioj vietoj, 
3159 So. Halsted St., arba kampas 
32-os ir Halsted gatvių. Taipgi sa- 
liuno biznis. Vieta puiki, tarp di
džiųjų biznių, priešais Mildos teatrą. 
Parduodama labai pigiai ir ant leng
vų išlygų. Rendos neša į metą 
$1,800.00.
MRS. ALEXANDRA ADOMAITIS, 

3159 So. Halsted St.

PARDAVIMUI frame namas, 2 
augštų, 6-6 kambarių. Naujas gara- 
džius. Taipgi parduosiu rakandus.

6625 So. Morgan St., 
Phone Englewood 4175.

1918 — Dodge Sedan............... $1,200
1920 — Dodge trukas ............... $975
1919 — Oldsmobile, 7 sėdynių $850
1917 — Buick, 5 sėdynių ........... 650
1916 — Apperson, 5 sėdynių .... 300

Atsišaukite nuo 1 vai. pietų iki 6 
vai. vakaro.

JOSEPH J. SLAKIS,
4156-66 Emerald Avė.

NAMAI-2EME.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI labai pigiai 40 ake
rių neišdirbtos žemės, Michigan Valst. 
Labai gražioj ir lietuviais apgyven- 
toj vietoj. Norinti plačiau apie ją 
sužinot, gali rašyt arba važiuot pas 
kaimyną D. Yuodį, Irons, Mich., arba 
pas savininką

WM. ŠERMUKŠNIS, 
Box 447, Nanty Glo, Pa.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI saliunas 
ir 5 kambariai gyvenimui.

2224 Indiana Avė..
Atsišaukit 1 vai. po piet.

PARDAVIMUI pigiai 8 krėslų bar- 
bernė su pool-room, 3 biliardiniai 
stalai, priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos.

J. MASKALIUNAS, 
2515 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai mūrinė graži 
residencija 6 kambarių, kieto medžio, 
trinvingai, maudyne, Brighton Parke, 
greitu laiku parsiduoda tik už $4500, 
pusę inmokėt ir priimsiu lotą į mai
ną. Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

Pasakykit mums mierą savo 
kambario, o mes suteiksime 
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400. 
GEORGE GREEN LUMBER CO 

22nd St. Bridge

MOKYKLOS

PARDAVIMUI geras saliunas 
ir susirinkimams svetainė. Gera 
vieta. Atsišaukite.

1734 W. 51st St.

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj visokių tautų apgyventa; 
kampinis namas, priešais dideles ša
pas. Galima ir pietus duoti. Biznis 
gerai eina. Keturi kambariai pra
gyventi; lystas ant metų; priežastis 
pardavimo, turiu du biznius, tai vie
ną greitu laiku turiu parduoti. Kas 
mylit tokį biznį, pasikubinkite.

W. J. C. S.,
900 W. 21 St. ir Canalport Av.

PIRK FARMĄ PAS MUS 
LIĘTUVIŲ KOLONIJOJ

120 akerių, budingai, mašinerijos, 
naujas Šilo, 9 karvės, .5 telyčios, 4 
daulės, 2 arkliai, 1% mylios nuo mie
sto. Kaina $7,000. Pirmas įmokė- 
jimas $3,500.

80 akerių, bildingai, mašinerijos, 5 
karvės, 2 arkliai. Pirmas įmokėji- 
mas $1,500. Kaina $4,000. Reika- 
aukit kitų farmų surašo. Mes pa< 

gelbėsime. _
WOESSNER FARM CO., 

Stephenson, Mich.

PARDAVIMUI 5 kambarių kampi
nis muro namas su groseriu; visas 
apšildoma garu, elektra, gasas, mau
dynė, bamė, 3 automobiliams — vis
kas už $2,600, cash $2,400 prie 3601 
So. Lowe Avė.; lietuvių apielinkė. 
__ - . ,,

MASTER 
5Y5TEM

VyrųTr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing, ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
iraktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

PARDAVIMUI jęrosemS ir soft 
drinks. Lietuvių kolonijoj. Biznis 
per 20 metų. Parduosiu tuojau, nes 
važiuoju į Lietuvą.

J. MAŠIDLAUSKAS, 
1621 S. Union Avė.

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai dviejų flatų po keturis rumus ir 
beismantas. Naujoviškai ištaisyti. 
Pinigais ‘‘kėš” $500, o rešta rendo- 
mis. Kreipkitės:

G. TATRO,
4400 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
ir 4 kambariai, cigarai, cigaretai, ice 
cream\ Lietuvių kolonijoj. Biznis 
nuo senai. Neša gerą pelną. Par
duosiu pigiai.

559 W. 18 St.

KAMPAS
4456-4458 So. Honore St. pardavi

mui 2 namu ant syk ar atskirai. Sa- 
iunas su visais fixtures; pardavimo 

priežastis — senatvė.
A. BONDZINSKIS, 
Tel.: Stewart 8680.

Galima matyti visados 4458 S. Honore 
Street.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGĘS

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokė jimais. 
Klešos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.


