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Anglijos valdžia susirūpinusi
Nebemaitins Vrangelio kareiviu

Lloyd George kaltina Vokietiją
Anglija susirūpinusi dalei 

angliakasiy streiko.
Streikas pradeda atsiliepti ant 
pramonės ir valdžia deda pas
tangų kaip nors jį sutaikinti.

LONDONAS, bal. 18.— Ang
liakasių streikas jau pradeda 
skaudžiai atsiliepti į visą šalį 
ir valdžia deda didelių pastan
gų, kad kaip nors atnaujinus 
tarybas tarp angliakasių ir ka
syklų savininkų ir užbaigus 
streiką. Bet tarybos vargiai 
įvyks prieš ateinančią pėtnyčią, 
kada susirenka angilakasių at
stovai ir unijų kongreso parla
mentinis komitetas. Jie dar sy
kį apsvarstys angliakasių rei
kalavimus ir nustatys mini- 
mum sąlygas, kokiomis gali
ma taikintis su valdžia ir ka
syklų savininkais.

Tuo gi tarpu anglių išteklius 
šalyje nuolatos mažėja. Dirb
tuves viena po kitos užsidari
nėja, bedarbių skaičius auga, 
nepasitenkinimas šalyje didėja. 
Dar labiau suvaržyta trauki
nių vaigščiojimą. taipjau pa
daryta naujų abelnų suvaržy
mų apie .anglių naudojimą.

Anglių krovėjai vakar laikė 
savo susirinkimą Londone ir 
nutarė remti angliakasių strei
ką. Iš priežasties anglių im
portavimo iš Amerikos ir Vo
kietijos, iškrovėjai nutarė ne
krauti nepilnų laivų, taipjau 
atsisakyti iškrauti atgabentus 
iš kitur anglis. Pirmasis nuta
rimas padarytas lodei, kad lai
vai pirmiau pasiimdavo tik tiek 
anglių, kiek reikia iki nuplau- 
kimui svetimo uosto, o ten 
pasiimdavo jau svetimų šalių 
anglis.

Laikytas Carlisle geležinke
liečių susirinkimas priėmė re
zoliuciją, pritariančią paskel
bimui geležinkeliečių streiko, 
jei iki petnyčios nebus išpildy
ti teisingi angliakasių reikala
vimai.

Francija ragina likučius tų 
spėkų arba sugrįšti į Rusiją, 
arba važiuoti į Braziliją, kur 
Sao Paulo valstija siūlo žemę 
dėl 20,000 kolonistų.

Savo notoj valdžia sako:
“Francija yra vienatinė šalis, 

kuri pasiskubino ištiesti pagel- 
bą 135,000 tremtinių iš Vran
gelio armijos.” Tečiaus val
džia užmiršta pasakyt^ kad 
Francija taipgi yra vienatinė 
šalis, kuri formaliai pripažino 
Vrangelio valdžią.

Tvirtindama, kad Franci ją 
jau išleido 200,000,000 i 
maitinimui tremtinių, nota 
sergsti, kad tas toliau nebega
lės tęstis ir kad patįs kareiviai 
turi susirasti būdą gelbėtis.

Chicago, nkTŪtarnikas, Balandžio "(April) d., 1921
——.......... mi MSyB***—

kelbiino, yra paduoti svarsty
mui du pasiūlymai.

Vienas jų yra, kad Vokietija 
priisimtų užmokėti talkininkų 
skolas Jungt. Valstijoms, o 
antras, kati talkininkams butų 
duotas trečdalis Šerų didžiu
moj svarbiausių Vokietijos in
dustrijų, gvarantuojant mini
mam dividendus ir pirmenybę 
ant esančių Šerų ar grįžtamųjų 
skolų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 19, 1921 
as required by the act of Qct. 6. 1917

Graikijos armija 
suskaldyta.

Kiekviena tų grųpių yra izo
liuota. Mūšiai tebesiaučia.

frankųrį tl 
ta ,per-jsi8|

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 19, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
18. — Graikijos spėkomis Ma
žojoj Azijoj yra suskaldytos 
į tris grupes, kurios negali su
sisiekti viena su kita, išėmus 
juromis. Tos grupės yra Ush- 
ake, į rytus nuo Smyrnos, Bra
so j e, arti Marmurus jurų ir 
Ismide, į rytus nuo Konstan
tinopolio.

Turkų ir graikų oficialiniai 
pranešimai parodo, kad smar-Llovd George irgi smerkia kųs mūšiai siaučia, bet didžiu-

* zln Itrtro n la f i Ir nnrll.

Vokietiją
Kaltina ją nepildyme sutarties. 
Bet galutinas žingsnis 

sys nuo talkininkų 
ferencijos.

priklau- 
kon-

No. 90

Ar pavyks nušauti tą žmogėdrą?

t.

[Prie Lietuvos tarybų Brusselyj su Lenkais apie atgalimą 
Vilniaus].

u

Lltw»n

Lenky valdžia užsiima 
Lietuvos grobimu.

LIETUVOJE
Gabena į Lenkiją geležinkelių 

bėgius ir kitas medžiagas.

tis Lietuvos Informacijų Biuro.]

WASHINGTONAS.— Balan
džio’ 14 dieną gauta čia iš Kau
no šitoksai B. Balučio kableg- 
ramas:

Į Lietuvos valdžios protes
tą dėl nuėmimo ir išvežimo 
Lenkijon geležinkelio bėgių 
tarp Turmonto ir Švenčionių,

“Eltos” žinios.
. [Iš Lietuvos Informacijų Biuro 

Washingtone]

KAUNAS, III. 22. Kovo 17 
d. į 18 d. naktį lenkų kareiviai 
įėjo į nei tralinę zoną. Musų 
sargybiniai nuvyko ištirti da* 
lyką.

Sutiko lenkus Širvintų miesp 
te. Lenkai paėmė į nelaisvę 3 
kareivius ir ten pat žvėriškai 
sušaudė. Sužinota, kad visa len
kų kuopa,buvo atvykus į Pa- 
širvintės dvarą iš ^ur 30 lem

•<

i
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 19, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija nebemaitins 
Vrangelio kareiviy.

Patįs kareiviai turi susirasti 
sau budus pragyvenimui.

PARYŽIUS, bal. 18. — Ofi- 
cialinė Francija deda despera- 
tinių pastangų, kad pertikrinus 
gen. Vrangelio išbadėjusi ils ka
reivius, kurie tapo sumušti bol
ševikų, jog jie patįs turi susi
rasti sau išganimą ne kaipo 
armija, bet kaipo pavieni žmo
nės.

Franci jos valdžia šiandie 
oficialiniai paskelbė, kad delei 
nuolatinių gen. Vrangelio pas
tangų išlaikyti savo armiją čie- 
lybėje, “yra būtinu, kad mes 
pertrauk tumėm jo konaktą 
(susiėjimą) su kareiviais.”

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis ii 

Kauno. Kiekvienas darbininką? 
privalėtų j| perskaityti. Num 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

—.----------->
LONDONAS, bal. 18.— Pre- 

mieras Lloyd George šiandie 
atstovų bute pasakė, kad Vo
kietijos valdžia yra atsilikusi 
su pildymu tarkos sutarties da-’ 
lykuose kontribucijos teisimo 
kaltininkų už karines piktada
rybes ir nusiginklavimo.

Vokiečiai, sakė toliau pre- 
mieras, ikišiol dar neparodė 
jokio palinkimo paduoti prak
tiškus pasiūlymus išpildymui 
tuose dalykuose Versailles su
tarties. Todėl yra labai svar
bu, kad talkininkai pasitar
tų tarp savęs apie tai, kokie 
yra reikalingi žingsniai, 
privertus pildyti sutartį.

Preinieras tai pasakė atsa
kydamas į liberalo Kenworthy 
klausimą ar premiero domė 
buvo atkreipta | Francijos pre- 
miero Briand viešus pareiški
mus, jog Francija panaudos 
spėką prieš Vokietiją po gegu
žio 1 d. ir ar Anglijos kareiviai 
bus įvelti į šį žygį.

Anglijos oficialiniai rateliai 
labai abejoja, kad talkininkai 
pultų Vokietiją po geg. 1 d. 
Tie gandai esą paremti many
mu, kad Vokietija nemano mo
kėti tinkamos < kontribucijos, 
nėgi duoti priimtinų pasiūly
mų.

Tečiaus jeigu Vokietija ne
duos pasiūlymo prieš geg. 1 d., 
Anglija skaitys, kad ji tyčiomis 
trukdo sutarčiai ir anglai tada 
pilnai veiks išvien su Franci
ja reikalinguose dygiuose vy- 
kinimui sutarties.
Belgijos likimas priklauso nuo 

kontribucijos.
BRUSSELS, bal. 18. — Pre- 

mieras Wiart savo kalboje pa
reiškė, kad Relgijos finansinė 
ir ekonominė ateitis visiškai 
priklauso nuo Vokietijos kon
tribucijos klausimo. Jis tikrino, 
kad negalima išrišti Belgijos 
atstatymo problemos, jeigu Vo
kietija neužmokės ant jos už
dėtosios kontribucijos sumos.

Vokietija nesusitaiko apie 
pasiūlymus.

BERLINAS, bal. 18. — Kon
tribucijos klausimas duoda Vo
kietijos kabinetui daug rupeš- 
čio. Nors nėra oficialinio pas-

moj juose dalyvauja tik nedi
delės spėkos. Abi pusės kalti
na viena kitą ginklavime civi
linių gyventojų, kurtsyme įprie 
deginimo miestelių ir daryme 
antpuolių.

Turkijos nacionalistų val
džios Angoroj pakvietimus kad 
sultonas atlankytų Anatoliją, 
pastatė sultono tarybą į keblų 
padėjimą. Jei sultonas priimtų 
pakvietimą, jis pasidarytų žais
lu nacionalistų rankose. IŠ ki
tos pusės, jei jis pasiliktų Ko<n- 
stantinopolyj, nacionalistai gali 
paskelbti naują sultoną.
Talkininkai busią neutralus.
LONDONAS, bal. 18.— Lloyd 

George paskelbė atstovų bute, 
kad talkininkai nutarė laikytis 
neutraliai linkui karo tarp tur
kų ir graikų Mažojoj Azijoj.

Audra pridarė didelių 
nuostolių.

Yap ginčų atiduos vyriau 
šiai tarybai.

Tik trijose valstijose nuostoliai 
siekia $25,000,000.

Japonija reikalauja iš Jungt. 
Valstijų prirodymų.

kad PANAMA TURĖS KARIAUTI 
SU TRIMIS VALSTYBĖMIS.

WASHINGTON, bal. 18.
Pasak gautų oficialinių žinių, 
Guatemala, Hondūras ir Sal
vadore, nariai naujos Centrali- 
nės Amerikos unijos, turės 
kartu su Gosta Rica paskelbti 
karą Panamai, jei Costa Rica 
matys reikalą. Tai gali įvykti 
delei Costa Rica ginčų apie 
bežius su Panama.

Panamos mobilizavimas 
riuomenės prie rubežiaus,
koma, sukėlė visuotiną reika
lavimą Costa Ricoje karo prieš 
Panamą.

ra

ka-
sa-

Pripažino reakcionierių Kubos 
prezidentu.

HAVANA, bal. 18. — Jimgt. 
Valstijos, kurioms buvo pa
vestas išrišti ginčas apie pasek
mes prezidentinių rinkimų Ku
boje, nusprendė, kad Kubos 
prezidentu yra išrinktas reak
cionierius Dr. Alfredo Zayas.

Liberalai, kurie sako, kad 
Zayas gavo daugiau balsų tik 
suktybėmis ir prievarta, atsi
sakė dalyvauti kongreso posė
džiuose, delei ko kongresas ne
galėjo sudaryti reikalingo kvo
rumo, kad patvirtinus Zayas 
išrinkimą. Bet manoma, 
Jungt. Valstijoms taip 
prendus, dabar nusileis 
beralai.

kad 
nus- 

ir li

Dideli muitai ant importo iš 
Vokietijos.

VIENNA, bal. 18. — Iš Biel- 
grado pranešama, kad Ju'go 
Slavijos valdžia uždėjo 50 
nuoš. taksų ant Vokietijos im
porto.

Pereitą subatąCHICAGO.
siautusi audra pridarė visai ša
liai didelių nuostolių. Vien tik 
Illinois, Michigan ir Indiana 

I laukų nuostoliai . siekia $25,- 
000,000. Vaisiai sodnuose irgi 
sunaikinti, išėmus obuolius, 
kurie įstengė atlaikyti šaltį. 
Ne mažesni, ;• bet dar didesni 
nuostoliai pridaryti kitoms val
stijoms.

Pietinėse valstijose, kaip jau 
tikrai žinoma, žuvo 94 žmonės 
ir keli šimtai žmonių sužeisti. 
Bet yra daug prapuolusių, ku
rių nesurandama ir kurie vei
kiausia yra žuvę. Bet apie tai 
bus atsižinota kada bus atkas
ti iš griuvėsių miesteliai. Jau 
skubiai dirbama, kad griuvė
sius pašalinus.

100,000 ANGLIAKASIŲ 
DARBO.

BE

WASHINGTON, bal. 18. — 
“Nesant marketo” minkštiem- 
siems angliams, kasyklos dir
ba tik pusę laiko, o 100,000 
angliakasių vaigšto visai be 
darbo, nors vagonų šiemet ne
betrūksta.

Vargas angliakasiams: kada 
būna darbo, nebūna vagonų, o 
kada yra vagonų, nėra darbo, 
nes “nėra anglių reikalavimo.”

Nori uždraudimo japonų 
hnmigracijos.

WASHINGTON, bal. 18. — 
V. S. McClafchy, atstovaujantis 
lygą pašalinimui japonų, pap
rašė šiandie kongreso, kad jis 
visiškai sustabdytų japonų atei- 
vystę į šią šalį.

PINIGUKUK8AS.
dni-Vakar, bal. 18 d., užsienio

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

toma Amerikos pingais iiaip:

Anglijos 1 svaras.................... $8.93
Austrijos 100 kronų ........... $0.30
Belgijos 100 kronų už ....... $7.40
Danijos 100 kronų ........... $18.10
Finų 100 markių ............  $2.40
Francijos 100 frankų ........... $7.18

• Italijos 100 lirų ................... $4.75
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markių ............... $0.18
Norvegų 100 kronų .... ......  $15.9b
Olandų 100 guldenų ........... $34.70
šveicarų 100 kronų ...........  $17.80
švedų 100 kronų .... .......... $23.60
Vokiečių 100 markių ............ $1.65

Kontrolės Komisija praneša, k nuvyko į sirvij;tų miesfe,
kad Lenkų vyriausybė paaiški- „ iplE.šs kelelą nalnų ir pa- 
nusi, jog tai padaryta Lenkijos Į Lietuvių vyriausybė ruo^ 

šia energingą notą dėl to.
. KAUNAS, III. 22. Kovo 20 d; 
pulkininko B. bare lenkai aD 
siuntė į sargybą laišką, pra
šydami atvykti į Užuleją. Ketu
ri musų kareiviai su sargybos 
viršininku nuvyko sužinoti, ko 
lenkai nori. Netoli nuo Užuie-

Susisiekimo Ministerio įsakytai 
konstrukcijai kitų linijų.

Nuolatiniai išvežama Lenki
jon daug kitos medžiagos.

Balandžio septintą dieną į 
Švenčionius nuėjo trys tūkstan
čiai naujosios Lenkų kariuo
menės ir keli vagonai amuni
cijos.’

Pastaruoju laiku daug kai- • jos jie susitiko su 8-niais len- 
bama apie naujį Želigovskiui t kų kareiviais ir vienu karinin- 
jabą [? Red.] j ku. Besikalbant, lenkų karinin-

Iš to telegramo matyt, jog kas išsitraukė revolverį ir su- 
Kontrolės Komisija visai nepa- riko: 
jiegia sustabdyti visai neteisėto sargybos viršininkas 
begėdiško grobimo Lietuvos buvo paručniko sužeistas, ne

nusigando ir iššovė. Lenkų ka
reiviai tuojau pabėgo, palikda
mi užmuštą paručniką.

Kovo 20 d. 8y2 'vai. kairia
jam baro sparne Druskininkų 
ruošte lenkai buvo atidarę ar
tilerijos ugnį, šaudymo tikslas 
ir priežastis nežinoma. Šauta 
2 salvos ir 3 atskiri šūviai iš 
armotų.
VILNIUS, III. 22.— “Vilniaus” 
pranešimu, Mokslo Draugijos 
Aukštieji Kursai Vilniuje pra
sidėjo kovo 7 d. Klausytojų 
skaičius paskaitose sviravo nuo 
10 ligi 70.

. KAUNAS, III. 22. — Paštų 
Telegrafų Telefonų Valdyba 
praneša visuomenei, jog nuo 
š. m. birželio 1 d. pertraukia
mas telegramų priėmimas ru
sų raidėmis ir įvedamas teleg
ramų priėmimas visomis tarp- 
tautiškomis kalbomis tik lo
tynų raidėmis.

PAGĖGIAI, III. 22. Paskuti
niuoju metu visa panemune 
prancūzų labai stropiai žiūri
ma, kad nebūtų gabenamos 
prekės iš

Visame Klaipėdos 
60 žmonių, prancūzų sargyba sustiprinta, 

nes kiti jau yra atkalėję savo j Į Vokietiją paštu pinigų pran- 
laiką. jeuzai neleidžia siųsti.

! valstybės mantos, kurią ILe^ų 
I valdžia gabena iš Lietuvos. 
Prieš tokį musų krašto plėši
mą reikėtų, kad ir Amerikos 
lietuviams keltų protestą ir 
bent apie tai įdėtų kur galima 
žinių į Amerikos spaudą;

LONDONAS, bal. 18. — Ofi
cialiai pasakyta, kad Jungt. 
Valstijų valdžios paskelbta 
klausimas apie Yap salą .yra. 
tokios svarbos, kad visas klau
simas bus atiduotas talkininkų ( 
vyriausios tarybos susirinki- j 
mui pradžioje gegužio.

Manoma, kad bus stengia
mus! visą klausimą atidėti iki 
Lloyd George nepasitars seka
mą birželio mėn. su kitais Ang
lijos premjerais apie klausimą 
atnaujinimo Anglijos-Japonijos 
sutarties.

Reikalauja prirodymų.
WASHINGTON, bal. 18. — 

šiandie valstybės departamen
tas paskelbė savo paskiausią 
notą Japonijai, taipjau pirmes-

nija savo atsakyme į pirmesnę 
notą reikalauja, kad Jungt. 
Valstijos prirodytų, jog prezi
dentas ne tik kad padavė savo 
pasipriešinantį užrciškiiną, bet 
kad ir vyriausioji taryba pri
ėmė jo tą pareiškimą. Taigi 
sulig Japonijos išeina, kad 
nors Amerika protestavo, vy
riausioji taryba galėjo tą salą 
atiduoti kam ji norėjo, jei ji 
nenutarė to protesto prisilai
kyti.

Valstybės sekretorius Hu
ghes atmetė tokį Japonijos 
tvirtinimą ir sako, tuo dalyku 
savo notoje:

“Kadangi jokios sutarties ne
buvo padaryta su Jungt. Valsti-- 
jomis apie Yap salą, nėgi nie
kas nebuvo autorizuotas ati
duoti Jungt. Valt. teises ar in
teresus prie salos, ši valdžia 
turi pareikšti, kad ji nepražu
dė tų savo teisių ar interesų, 
kokie buvo prieš vyriausios ta
rybos ar tautų lygos veiksnį ir 
negali pripažinti atidavimą sa
los ar teisiotumą mandato Ja
ponijai.”

Japonija dar neatsakė į šią 
notą.

Daktarai streikuoja.
AVILA, Ispanijoj, bal. 18.— 

Vietos daktarai paskelbė gene
ralinį streiką, kadangi mies
to ir valstijos valdžia atsisa* 
kė daugiau mokėti daktarams 
už lankymą bėdnuoinenės.

“rankas aukštyn!” Musą 
nors ir.

Lietuvos Kareiviai Apšaudę 
traukinį. k

Berlinas, bal 17. —Lietuvos 
kareiviai apšaudė traukių, ku- 

I riame važiavo emigrantai žy
dai.

[Šią trumpą kablegramą iš 
Berlino nuo savo koresponden
to N. Šifrino paduoda Chicagiš- 
kis žydų dienraštis “For- 
verts.”]

Turės patįs važiuoti kalėjiman.
CHICAGO. — Nuteistieji I. 

W. W. nariai, kurių apeliacija 
tapo atmesta, turės patįs va
žiuoti į Leavenworth, Kas., ka
lėjimą, o ne pasiduoti distrikto 
prokurorui Clyne. Clyne sako, 
kad jie turį prisistatyti' kalėji
man iki subatos. Daugelis nu
teistųjų yra Chicagoje, bet kiti 
yra kitose vietose. Viso turės 
grįšti kalėjiman

Auksinai dar 
tebėra pigus

Vokietijos.
krašte

Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos, 
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj, 
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliaciją.

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 gvarantijų už pinigus siunčiamus 

i už 
idesnes pinigų

perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas 
.savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pin ( 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra 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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•KORESPONDENCIJOS
Kunigo Kazėno tąsynes su 

parapijonais.
— Tas pagimdy- 
kudikio įvyko ši- 
nedeldienį po tų 

Kazimiero bažny-

buvo rašyta 
kai kas apie 
yra žinoma, 
negalėjo visų

• [Nuo musų korespondento]
P1TTSBURGH, Pa.

Balandžio 8 d. — Krimina
liam teisme šiandie prasidėjo 
kun. Kazėno byla su šv. Ka
zimiero bažnyčios paraipjoni- 
mis. Kun. Kazėnas skundė pa
rapijoms buk už riaušių kėli
mą, lietinių šv. Kazimiero baž
nyčioje sausio 23 d. š. m. Apie 
tas riaušes jau 
Naujienose, taigi 
tai skaitytojams 

Kun. Kazėnas
parapijonų apskųsti, tat skun
dė tik tuos, kuriuos jis įtarė 
kaipo labiau nepalankius jam. 
Apskųsti buvo šie: Gurevičius 
su žmona, Margulevičienė, Bu- 
cevičienė, Zubriene su dukte
ria, Genis, Našta ras, Mešku- 
nas ir Raškinis. Byla tęsėsti 
dvi dienas ir apskųstieji buvo 
išteisinti. Per dvi dienas buvo 
išklausinėta daugybe liudinin
kų iš abiejų pusių. Kun. Ka
zėnas turėjo net du gynėjus, 
o parapijonys vieną; Kun. Ka
zėnas su savo šalininkais ti
kėjos, kad šur ting jie suva
rysią į džėlą tą visą 
apskųstųjų parapijonų; 
da teko duoti įrodymų 
tai jų tas džiaugsmas 
ir kai gabaus išgirdo
nuosprendį, tai visai nosis nu
leido ne tik kun. Kazėnas, bet 
ir visos jo davatkos su davat- 
kinais. Ir kaipgi nenuleis, — 
juk kun. Kazėnas daug pinigų 
paklojo bylos vedimui, ir nie
ko negavo. Kaštavo ir parapi- 
jonims, ale tiems nors tiek 
pasitenkinimas, kad nugalėjo 
kun. Kazėną.

Bylos bėgis.
•atsidarius pirmiausiai 

klausinėti

I dikį, bet tai ne musų komite- 
i tų kaltė, ale džianitorio.

Kunigas Kazėnas paliuOsuo- 
jama nuo kvotimų.

[Pasarga, 
mas negyvo 
taip. Antrą 
tąsynių šv.
čioj, kur buvo pašaukta poli
cija ir kur priešingi kun. Ka
zėnui parapijonys buvo me
tami lauk iš bažnyčios ir ati
duodami į policijos rankas, kal
bamoji moteriškė, kuri buvo 
nėščia, buvo komitetų irgi iš
mesta ir policijai paduota; po 
to ji pagimdė negyvą kūdikį. 
Del to yra užvesta byla prieš 
Kazėno šalininkus].

Paimtas kvosti Andrius Le- 
lionis, kunigo liudininkas.

K. — Ar tu matei tas riau
šes?

A. — Mačiau kaip tos dvi 
moterys* užpuolė kunigą.

K. — Kam jus davėt tikietus, 
jos neėmė, ar gali parodyt?

Galiu.
Parodykit?
(Nurodo su ranka į

apkaltintus).
K. — Kodėl jus negelbėjot 

kunigą?
A. — Aš 

stūmė kiti.
K.

bolševikais?
A. — Ne,
Paskui buvo da pašauktas 

liudyt iš kun. Kazėno šalinin
kų Bladas linkis, Kazimieras 
Balučius ir vienas žmogus su 
diliais ūsais, kurs kiek įdo
mesnių dalykų papasakojo liu
dydamas.

K. — Ar jus buvot bažnyčioj 
tuo laiku?

A. — Buvau.
K. — Ką ten matėt?
A. — Aš mačiau kaip dvi 

moterys griebė kunigą, o šitas 
didelis vyras Jurgis Raškinis 
ėmė kunigą už gerklės.

K. — Kajui ..tų moterų var
das ?

A. — Nežinau, tik tą vyrą 
žinau.

K. — Buvo sutrukdytos mi
šios-

o

K

desėtką 
bet ka- 
teisme, 
išnyko, 
teismo

negalėjau, mane

Ar jus nevadinot jų

Bylai 
advokatai,.„Jiaupa,.
kun. Kazėną kaipo skundėją.

Kl. — Ar senai kaip klebo
naujate šv. Kazimiero bažny
čioj ?

visai ne.

K. — Kokios priešingos frak
cijos yra jūsų parapijoj?

Neatsako į tą klausimą.
K. — Per kurias mišias 

sidėjo riaušės rytmetį ar 
na?

pra- 
die-

K. — Kokios mišios buvo 
giedamosios ar skaitomosios 
(High or Low).

A. — Giedamos.
Ar buvo specialia ko-

K. — Kada prasidėjo 
šios?

A. — Pusę po aštuonių.

mi-

K. 
mitetas pas duris?

riaušės? 4
A. — Po 6 minučių, pradė

jus mišias. ,
K. — Kas pirmiausiai jus

ke: eikit šian žmones, ir mes
kim jį laukan!

K. — Kokios mišios buvo, 
giedamos ar skaitomos?

A. — Giedamos.
L. Blaževičius liudija:
K. — Kas jus laikė?
A. — šita lėidė laikė mane 

už apykaklės, šita už kakla
raiščio, o Genis už kaklo.

K. — Ar jus norėjot gelbė
ti kunigą?

A. — Norėjau, tik kitos mer
ginos atitraukė mane.

K. — Kurios?
A. — Navickaitė ir kitos, o 

be to aš bijojou, kad 
nenušautų.

Teisėjas klausinėja
K.— Kas jus norėjo 

ti, ar kėsinosi?
A. — Ne, niekas.
K. — Tai iš kur jums 

m ė atėjo?
A. — Pirmuose metuose pre

zidentą McKinley nušovė, tai 
aš nenoriu, kad ir man taip 
atsitiktų.

Visas teismas nusijuokia ir 
su tais juokais pasibaigia pir
moji teismo diena, kartu ir 
kun. Kazėno liudininkų klau
sinėjimas. Teismo antstolis 
paskelbia, kad visu susirinktų 
panedėlio rytą.

(Bus daugiau).

Naujas reakcininkų 
sąmokslas.

manęs

nušau

ta bai-

SO. OMAHA, NEBR.

ris reikalauja, kad partija, no
rinti turėti ant “baloto” savą
jį kandidatų surašą, praeitųjų 
rinkimų melu turi būt gavusi 
nemažiau kaip šimtą tūkstan
čių balsų. Jeigu to nebus ji ne
turės teisės 
muose.

Jeigu toks bilius bitę pasiūly
tas, nėra abejones, valstijos le- 
gislatura jį priims. Vis dėlto, 
ir.sittlo “skymu” kažin ar bus 
atsiekta tikslas. Keliais pasta
raisiais rinkimais Socialistų 
Partija šioj valstijoj gavo ne
toli pusantro šimto tūkstančių 
balsų.

European Amsrlran Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUSAS 

Real Ėst ate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th S't., Kamp. Halsted St. 
Tel.: Bouievard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vąk.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų.

[Federuotosios Presos koreap.]
ALBANY, N. Y. - Šios val

stijos reakcininkai sugalvojo 
naują socialistams smaugti 
priemonę. Tos priemones, ku
rių naudotasi iki šiol, matyt, 
kapitalai i nių partijų vlršylas 
yra ytin diskreditavusios. Busi
moj imas prieš Socialistų Par
tijos atstovus valstijos atstovų 
bule reakcininkams geidauja
mų pasekmių nedavė. Pasiro
dė, kad išmestieji iŠ atstovų 
buto socialistai sekamais rin
kimais dar daugiau balsų gau
na. Maža to. Rinkimų melu 
socialistai’ turi geriausios pro
gos išparodyti tikrąją jų pa ša
linimo priežastį, ir tuo patrau
kia savo pusėn naujas piliečių- 
balsuotojų minias.

Kas daryti? Ponams įstaty
mų leidėjams dėlei to ilgai 
“laužyti galvas” ije nereikėjo. 
Jie sugalvojo naują “skymą:” 
padaryti taip, kad atėmus so
cialistams galimybės dalyvauti 
rinkimuose. Tai padaryti leng
va. Iki šiol New Yorko valsti
joj yra toks įstatymas, kad 
partija, kuri praeitų rinkimų 
metu buvo gavusi nemažiau 
kaip penkioliką tūkstančių bal
sų, turi teisės reikalauti, kad 
jos kandidatai butų įrašyti į 
renkamųjų surašą — vadinas 
padėti ant baloto.

Kad to nebūtų, ponai įstaty
mų leidėjai tariasi padaryti 
taip: pasiūlyti naują bilių, ku-

KOMPOZITORIAUS

Miko Petrausko

APSAUGOK SAVO PINIGUS♦
Kam sukt galvą, kad radus vietą 

tikrai saugiam investinimui, kuris 
atneštų 6% ir daugiau metams 
pelnu? Paaiklauskit P. M. Kaičių.

LIBERTY LAN!) & INV. Co., 
3301 So. Ilalsted Str., 

Chicago, III.
Tel.: Bouievard 6775.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

•Ofisas vidunraestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Įlydė Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd S'tM Chicago
Tel. Yards 4681.KoncertasNaujienose dažnai rašinėja

ma korespondencijų iš musų 
kolonijos, ir tuo reikėtų tik 
pasidžiaugti. Gaila, tik kad 
tose korespondencijose vietoj 
tikrų, aktualių žinių dažniau
siai randame tik pamokslus ki
tiems, kaltinimus dėl nerangu
mo, neveiklumo, liejimą tul
žies ir panašiai. Stebėtini tie 
koreskondentai-kritikai: vis tik 
kiti kalti, o jie tai nekalčių- 
nekalčiausi. štai vienas “T. 
M. D. 17 kp. Narys’2 Naujie
nų No 58 rašo, kad musų kuo
pai reikią gero gydytojo — ir 
net visai Draugijai. Gerai. Bet 
kode! tamsta pats, būdamas T, 
M. D. narys, ir dagi senas na
rys, neprisidedi “gydyti”? Ba
rimais kitų, prikaišiojimais 

I valdybai nieko nepataisysi, jei
gu palys nariai ir tie kritikai 
nesilanko į susirinkimus ir ne
padeda nieko veikti. Juk ir 
kalbamajame metiniame susi
rinkime buvo nutarta laikyt 
reguliarius mitingus pirmą 
trečiadienį kiekvieno mėnesio, 
bet štai pirmai! po to nuta
rimo reguliarin mitingai! ba
landžio 6 dieną susirinko tik 
pirmininkas, raštininkas ir iž
dininkas... Kur dingo tie “veik
lieji” nariai, .tie pamokslinin- 
kai-kritikai dėl kuopos ir jos 
valdybos “neveiklumo”, kur 
dingo patsai tas “T. M. D. 17 
Kp. Narys”, reikalaująs kuo
pai visai organizacijai gydyto
jų? Ką gali veikt valdyba, 
trys žmonės, jeigu nariai ne
ateina į susirinkimus ir nieku 
nesirūpina? Ne, draugai nėra 
jums ko kaltinti kitus! Jeigu 
norite, kad butų kas veikiama, 
tai neužsiimkite 
mokslų sakymu, namie sėdė
dami, bet eikite ir patys vei
kite; bent į susirinkimus at
vykite ir parodykite, ką jus 
galite!

T. M. I). 17 Kp. Raštininkas 
V. J. Sabaliauskas.

BOHEMIAN AMERICAN HALL
1440 West 18 Street.

Seredoje, Balandžio 20, 1921
, Pradžia 8 v. v.

Apart pačio p. M. PETRAUSKO programe 
dalyvauja šie pirmaeiliai Chicagos Dainininkai:

Leokadija Sabonis .2................smuiką
M. Rakauskaitė ..........  dram. soprano
Nora Gugis........
M. Janušauskienė 
Ona Pocius.........
K. Sabonis ............
K .Sarpalius ........
P. Stogis.......... .
A. Pocius .......

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

Cigarette
IfsToasted

. soprano 
.. soprano 
.. soprano 
baritonas 
baritonas 
....... baso 
.....  piano 

...... ................  piano
PO KONCERTUI— ŠOKIAI.

RENGIA “BIRUTĖ”.

J. P. WAITCHES
• LAWYER 

Lietuvys 'Advokatas
4509 S. Ashland A v., Chicago.

Tel. Yards 1053.

I IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas saraiti- 
tiesioginiais laivais į ir iž ANTWĘR^ 
PO, KARVĖJ ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St, Chicago, III.

“Lietuviškos Vestuvės” — trijų aktų opere
tė, statoma Gegužio (May) 8,1921, Aryan Grot- 
to Temple. Vadovaus pats gerb. Kompozitorius 
M. Petrauskas.

RENGIA “BIRUTĖ”.

Phone Bouievard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,
Laikrodibd,

JEWELRY 
STORE

Auksybl, Colum- 
bijos Grafo uolu ir 
lietu* i iki naujausi 
rekordai. •

K. — Ar matei kaip komi
tetas gelbėjo kunigą?

A. — Mačiau.
Keletas dar kitų liudininkų 

liudijo iš kunigo pusės, ale nie
ko naujesnio nepasakė; pana
šiai kaip kad ir pirmieji liu
dininkai; tik viena liudininkė 
Mrs. VVilliams regis, airė, liu
dijo kiek įdomiau, štai:

K. — Ar buvote tą rytmetį 
bažnyšioj ?

A. — Buvau.
K. — Ar priklausai tai pa

rapijai?

Ką tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos.

pa-

Lietuvonnuo ugnies

O gal kitos moterys

dėl

K

Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

te- 
ir

kad tos 
kunigų?

K
A. — Aš mačiau, kaip Gu-tik 

k u-

musų nauja tvirtovė

4i37 8. Ashland 
Aven Chicago, UI.

A. — Aš nežinau.
K. — Ar niekas nemirė 

tų riaušių?
A. — Taip, ale ne visai, 

moteriškė pagimdė negyvą

Versta iš vokiečių kalbos. ' *
ši knygutė yra taip aiški ir 

naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 35 centai.

A. — Gurevičienė, Bucevičie- 
nė ir kiti.

K. — Ką jos darė jums?
A. — Plėšė nuo manęs bal

tus mano marškinius (kam- 
zą) ir mane Stūmė laukan.

K. — Kas toliau?
A. — Pripuolė ir kiti, apni- 

no mane iš visų pusių, kartu ir 
šitas vyras su ūsais norėjo iš
mesti lankau iš bažnyčios, ir 
buvo mane nustūmę lig bobin- 
čiaus, bet man pasisekė iš jų 
rankų išsisukti ir įbėga u į ofi- 
suką ir užsirakinau. Aš gir
dėjau, kaip vakai ir moterys 
rėkė ir j>o to moterys sirgo iš

K. — Ar ilgai buvot tame 
ofisiuke? *%

A. — Kokią 20 minučių.
K. — Kaip jus girdėjot, 

nai būdami, kad moterys 
vaikai rėkė?

A. Taip, aš girdėjau.
K. — Kokioj vietoje jus už

puolė, t. y. priešakyj bažny
čios, ar užpakalyj?

A. — Užpakalyj.
K. — Ar Gurevičienė pri

klausė tai bažnyčiai per 24 me-

K. — Ką jus matėt?
A. — Aš mačiau kaip tos 

dvi moterys griebė kunigą.
K. — Ar tas dvi moteris esa

te kada nors pirmiau mačiu
sios?

A. — Ne, aš jų nepažįstu, 
tik tą kartą temačiau.

K. — Ar esi tikra, 
moterys tikrai griebė

A. — Aš manau.
K. \

griebė kunigą?
A. — Gal; aš nežinau, 
šaukiamas liudyt policistas, 
K. — Kas jums nurodė tuos 

žmones areštuoti?
A. — Bažnyčios komitetas.
K. — Ar visus tuos zonines 

ireštavot pagal komiteto nuro
dymą?

A. — Taip.
Miss Muraškaile liudija:
K. — Ar jus matėt tas riau

šes?
Mačiau.

Kaip ten buvo?

mIMtiįRAlĮCKjCO
OF AMERICA

29 SOUTH LA SAULE STRSET 

CHICAGO. ILL

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

PIEŠĖJAS
Piešiame visokius paveikslus.

Padidinamo fotogafijas, taipgi už* 
imam dekoracijas, darbą atliekame 
sulig užsakymo.

P KAČERAUSKAS,
903 W. 33rd St., 

Chicago, 111.

Kelias Į Socializmą.
Parašyta Dr. O. Bauer.
Versta iš vokiečių kalbos.
Šiame veikale aprašo opiau

sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos socializaci- 
jai. Verta didžiausios domos. 
Kaina — 35 centai.

Kas tai yra Socializacija
Parašė K. Kautski Pinigai Iš 

Kenoshos
Vokiečiu Nepriklauso
mųjų Socialdemokratu 

veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai 

ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos •

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak

cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis. 
Kaina 20c.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi* 
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 

( tais.,
Iš čia pinigai yra pa

siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REV1EW

Pastabos apie biznio 
eiseną.

Musų biznio apžvalgos skilty
se mes kartais talpiname straip
snių, už kuriuos negalime imti 
ir neimame jokos atsakomybės. 
Idant skaitytojai lengviaus ga
lėtų atskirti už ką mes atsako
me ir už ką neatsakome šiose 
skiltyse, nuo dabar Biznid Ap
žvalgos Vedėjas dės savo para
šą po tais straipsniais už kurių 
išreikštas mintis galės asmeniš
kai atsakyti. Kaip jau buvo 
pirmiaus pažymėta, už tikrumą 
įvairių spėjimų ar patarimų nie
ką negali dėti savo galvos, nes 
niekas nėra pranašas, ir šiame 
atvėjuj parašas tenurodys, kas 
išdėtąjį spėjimą ar patarimą 
paduoda. >
Ar dar ilgai eis biznio puolimas 

Amerikoj?
šiam klausimui negalime duo

ti tikro atsakymo laiko nurody
mu mėnesiais ar metais. Vie
toj atsakymo apie laiką gerinus 
yra nurodyti ženklyvus apsireiš
kimus Amerikos biznyj.

Pastebėtina yra, kad dauge
lio tavorų kainos yra nupuolu
sios labai žemai ir galima saky
ti, kad žemiaus jau turbut nebe- 
puls. Tiesa, daugelyj atsitiki
mų kainų žemumas dar visai ne- 
paakstint biznio, ir perviršio 
sandėlis nesimažina. Ta aplin
kybė (perviršio nesimažinimas) 
gali kartais dar labinus numuš
ti kainas ir tų tavorų, kurie jau 
yra nupuolę. Ta vorai, kurių kai
nos niekad nebuvo numuštos, 
be abejo turės dar žymiai at
pigti. .

Iš tavorų, kurių kainos jau 
nupuolė ir dar labiau gali pulti, 
pažymėtini yra: geležis, popie- 
rą, petroleumas, javai ir bovel- 
na. • Šitie tavorai betgi turės 
pasiekti žemiausių kainų į trum
pą laiką, — gal būt neilgiaus 
kaip į porą mėnesių.

žemai nupuolusių tavorų yra 
tokių, kurie žemiau turbut visai 
nebepuls. Iš tokių tavorų pa
žymėtini yra kokę, kava, varis, 
kiaušiniai, švinas guma (rub- 
beris), cukrus, arbata, eina, cin
kas turpentinas.

Kainos tebėra per augštos se
kamų tavorų :alkoholo, alumi- 
no, plytų, cemento, stiklo rašo 
mosios popieros tabako.

Apskritai galima pastebėti, 
kad didesnio kainų nupuolimo da 
bar laukia jau daug mažesnis' 
tavorų skaičius, ir, kad didžiu
mos tavorų kainos yra jau dau- 
giaus ar mažiaus nupuolusios. 
Iš antros pusės, visiems jau ži
nomas yra didelis dabartinio 
laiko biznio apyvartos nupuoli
mas ir išdirbystės sumažėjimas. 
Tokiam nupuolimo stovyje Ame
rikos biznis gali dar pabūti mė
nesį —- kitą. Po to, logiškai rei
kia laukti kįlimo pradžios.

. Iš įvairių industrijų dabarti- 
niuoju laiku pradeda taisytis dar 
tik nedidelis jų skaičius.

Batų pramonė dabartiniuoju 
laiku yra veiklesnė, bet dar vis 
toli nuo paprasto veiklumo. Lau
kiama kad į mėnesį laiko užsa
kymų skaičius padidės ir darbas 
eis dar geriau negu dabar.

Drabužių pramonėje algos dar 
labiaus tapo numuštos. Vienok, 
užsakų yra labai mažai. Rude
niop dalykai ketina pasitaisyti, 
bet pavasary j ir vasarą pramonė 
bus apmirus.

Mezgamųjų daiktų pramonėje 
dalykai taisosi, bet audimo pra
monėje, nežiūrint į algų ir kainų 
numušinią, darbas eina labai 
menkai. Apie rudenį betgi bū
tinai turės pasitaisyt.

Automobilių ir guminių rat- 
lankčių pramonėje užsakymų 
skaičius pradėjo didėti ir darbai 
eina neblogai.
Kas reikia daryti biznieriui da

bartiniuoju laiku?
Kiekvienas biznierius kuriam 

rupi pasisekimas, tu r atsakyti į 

klausimą, kas jam gerinus dabar 
daryti, kada biznis yra nupuo
lęs beveik žemiausia ir da gal 
bus tokiam padėjime tūlą laiką. 
Nevienas mano, kad tokiu laiku 
geriausia yra sėdėti rankas su
dėjus, bet tie kurie taip mano 
labai didžiai klysta. Tokiu lai
ku kaip dabartinis visai negali
ma sėdėti rankas sudėjus. Rei
kia veikti, dirbti, kovoti su blo
goms aplinkybėms ir stumties 
kiek galima labinus pirmyn.

Žinoma šitokiu laiku neapsi
moka didinti savo šapos, neap
simoka statyti naują krautuvę 
ar pirktis naujų mašinų. Su pa 
našiais dalykais geriaus yra pa
laukti. Bet šitokiu laiku reikia 
daryti viską, kad daugiaus par
davus savo tavoro, koks jis ne
būtų. Todėl šitokiu laiku ypač 
reikalinga garsintis, skelbtis. 
Jeigu kas buvo sutaupęs kokį at
sargos fondą pareituoju laiku, 
tai dabar tas gerai padarys iš- 
vartojęs didelę to fondo dalį ap
skelbimams. Tas savo keliu pri
sidės prie biznio atgaivinimo 
ten, kur kainos yra užtektinai 
nupuolusios.

Kl. Jurgelionis.

Standard Parts kompani
jos reorganizacija.

Chicagos lietuviams tūlas po
nas Jonese pardavė daug bever
čių Šerų subankrutijusios Stan
dard Parts kompanijos. Tiems, 
kas turi tų šėrų, gal bus žingei- 
du sužinoti, kad Standard Parts 
kompanijos kreditoriai nesenai 
buvo susirinkę Clevelande ir pri
ėmė plianą, pagal kurio kredito
riai suorganizuosią naują kom
paniją, supirkusią senos kom
panijos turtą ir vesią biznį, kol 
jų skolos bus atmokėtos. Se
nieji šėrininkai turėsią supirkti 
naują staką ir atpirkti $6500000 
mortgičių notas. Kompanijos 
turtas išnešąs $21,400,000; kom
panijos skolos siekė $9,500,000, 
o papitalizuota kompanija buvo 
ant $35,000.000.

Markely Kainos.
«

Vakar Chicagos marketo kai
nos ant tūlų dalykų buvo seka
mos:

Sviestas — retaileriams eks
tra sudėtas 49c., spaustas 51c.

Kiaušiniai — švieži pirmieji 
22 ir 24Į^c., paprasti pirmieji 
20 ir 21c., maišyti lotuose 21 ir 
23c., ekstra sudėti balto medžio 
dėžėsna 27*4 ir 28c., margiukai 
19 ir 20c., purvinukai 20*4 ir 
21MjC.

Gyva paukštiena — kurkės 
40c., vištos 32c., pavasariniai 
vištukai 34c., gaidžiai 19c., an
tys 36c., žąsys 16 ir 18c.

Negyva pauktšiena — kurkės 
48 ir 50c., vištos 31 ir 32c., pava
sariniai vištukai 33 ir 34c., an
tys 37c. ir žąsys 25 ir 26c.

Bulvės — šiaurinių baltų 100 
svarų $1.00 ir $1.10. Saldžiosios 
bulvės $1.50 ir $2.25 už bam
perį. Šviežios bulvės $4.00 ir 
$8.00 už statinę.

Pupos — rankomis rinktos 
$4.00 ir $4.25 už 100 svarų; 
raudonosios didelės $9.00 ir 
$9.50.

žali fruktai — obuoliai $4.50

I SIPKORTES ■
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Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut 
B laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias H

Pardavimas laivakorčių j Lietuvą per Kauną ar Liepo
ją. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už 
DYKĄ.. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA 
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso: Chicago

LITHUANIAN
I TRAVEL BUREAU 

ir $7.50 už statinę, $2.50 ir $5.50 
už dėžę, vynuogės $3.50 ir $4.00 
už dėžę demonai $3.00 ir $4.00 
už dėžę, orančiai $3.50 ir $5.00 
už dėžę, žemuogės $5.00 ir $5.50 
už 24 kvortų dėžę.

žalios daržovės — asparagai 
$7.50 ir $9.00 už kreitą, buro
kai $4.50 ir $5.00 už statinę, sa
lierai $4.50 ir $5.00 už kreitą, 
kopūstai $2.00 ir $3.25, už krei
tą, morkos $5.00 ir $5.50 už 
statinę, žyduoliai kopūstai $3.00 
ir $3.25 už kreitą, agurkai $3.50 
ir $4.00 už dėžę, žalieji cibuliai 
$1.00 ir $1.25 už dėžę, salotos 
galvose $5.00 ir $5.50 už kreitą, 
lapuose 20c. už dėžę.

Naudinga propozicija;
šiais laikais daugelis iš biznie

rių turi automobilius, vienok 
neturint garadžio prisieina ren- 
duot savo karui pasistatyt vie
tą kitur, ir mokėt net po kelio- 
liką. dolerių į menesį rendos, kas 
bėgyje metų laiko sudaro gana 
diktą sumą išlaidų, kurias gali
ma sutaupyti lengvai; pasibu- 
davOjant nuosavą garadžių. Tas 
labai nebrangiai apsieina. Pa
imkime štai Carr Bros. Wreck- 
ing Co. po num. 3039 So. Halst- 
ed gatvė sutaiso visą materijo- 
lą dėl garadžiaus nuo mažiau
sios iki didžiausios dalių gata
vai ; su stogu, langais, grindimis 
durim ir net pienu, kurį duoda 
dovanai. Viskas gatavai su
rengta taip, kad nusipirkus pa
čiam galima lengvai susibudavo- 
ti — susikalti ,ir tas viskas tik 
kainuoja nuo $125 iki $195. Kur 
dar galima pusė kitam išrenduo- 
ti ir į metų laiką savo pinigus 
rendom išsirinkti ir savo gara- 
džiu turėti. Tat ar reikia ge
resnės propozicijos? čia tik

CARR BROS. WRECKING 
COMPANY

3039 So. Halsted St.
Naujo 

LUMBERIO 
Vartoto
Telefonai:

Boulevard 1921, Yards 1294

Pasibudavok Garadžių

Pasibudavokit pastovų garadžių 
12x16 pėdas, tik vienam automobi
liui. Visas naujas lumberis: durys, 
langai ir stogui materijolas už

$125.00
Didelis garadžius 14x18 pėdų

SI 40.00
Didelės durys ir augšto darbo tar- 

toko. Jei jus geidžiate, mes aprū
pinsime lunvberiu, o tamista patys pa
sidarysite duris ir sutaupysite

$15.00
Padarykite investmentą, ir lai mo- 

kasi pats už save. Pasibudavokit 
dviejų automobilių garadžių, 20x22 ir 
pusę išrenduok jo.

$195.00
Jei pats pasidarysi duris

S 165.00
Mes suteiksime pieną šiems gara- 

džiams veltui.

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

reikalinga pasiteirauti ir tokiom 
progom pasinaudoti tiems, kurie 
nepastenkina per laikus kitiems 
mokėt vendas.

Korespondentų Sąjunga.
WASIHNGTON. — Įvairių 

šios šalies laikraščių korespon
dentai, esantys valstybės de
partamente, šiomis dienomis 
sukurė laikraštininkų sąjungą. 
Vyriausias naujosios sąjungos 
uždavinys bus — “išlaikyti 
bendras visiems laikraštinin
kams teises.”

Vienas sąjungos sumanyto
jas, antrą dieną po to, kai kal
bamoji sąjunga buvo sukurta, 
be kita pasakė:

“Jeigu mes bu tume buvę 
organizuoti praeitais metais, 
tai buvusis valstybes sekreto
rius Colby nebūtų drįsęs su 
Fedcruo tosios Presos korespon
dentais pasielgti taip, kaip kad 
jis pasielgė — išvydamas juos 
iš korespondentų kambario 
valstybės departamente. Jis 
tuomet butų buvęs priverstas 
skaitytis su musų organizacija, 
kuri išvytiemsiems korespon
dentams butų davusi progos 
savas teises apginti.“

Kurti,,tokią ąą jungą laikraš
tininkus privertė dar ir kitas 
ytin įdomus įvykis, būtent, 
laikraštininkų teisių varžymas. 
Republikono Hardingo admi
nistracija šiomis dienomis — 
ir užkulisiniu keliu — pravedė 
naują patvarkymą. Laikraščių 
korespondentams atimta teise 

LABAI NEPAPRASTA PROGA

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

TiktaiTiktai

$200.00 Viktrola tiktai $35.00.
Gvarantuota dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių 

Deimantinė adatėlė.
NATIONAL FACTORIES OUTLET CO 

Dirbtuvės atstovai.

Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėli 
Augštos Rųšies Victrolas Tiesiok Publikai už bilę kainą, kad išpar- 
davus musų visuotiną sandėlį.

Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvaran- 
tuotą Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja.

Delko mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų 
“Storage Houses”, kuomet jus galit pirkti Tiesiai nuo musų tikrai 
naują Victrolą gvarantuotą ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200 
tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir adatėles, ir atsimin
kite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti, 
nepaisant kur gyvenat.

Mes taipjau turime po ranka apie 20 augštos rųšies tikros 
skuros parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bile 
kainą, kad tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyvenime ir 
mes patariame nepraleisti tai.

Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau pasiunčiamo 
C. O. D. Mes laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro, nedė- 
liomis nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Bonds.

$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi- 
neš šį popierį._______________________________________________

't

Jeigu Norit Gerų Pelnų
Tai investuokite savo pinigus i r

Pirmo Morgečio Aukso Bonus
o gausite po

7
 j n į metus ir
S įdėti pinigai
0 bus saugus.

The Benperce Mining Co. Pirmo Morgečio Aukso Bonai yra patikrinti 
didelės Bankos. Procentai išmokami du kartu į metus bile vienoj ban- 
koj, ar tiesiog The Continental and Commercial Trust & Savings Banke, 
Chicagoje.

Bonai po $100 ir $500.
Bonus parduodame ir lengvais mėnesiniais išmokėjimais; reikia įmokėti 
ketvirtą dalį ar daugiau, o likusius galima išmokėti per kelis mėnesius. 

r

Bonų pirkėjai gauna extra pelno.
Bonų pirkėjams pridėsime extra tos pačios kompanijos šėrų. Tai yra: 
prie $100 bono — 25 Šerus, prie $500 bono — 125 Šerus, iš kurių sulauk
site ąerus ir pelningus dividendus.
Priimame mainais Visokių kompanijų Šerus, kaip tai: Buck Run Oil & 
Refining-Fulton Group, Standard Pacts, Naujienų, Elgin Motor ir kitų 
kompanijų.

Rašykite, o prisiusime platų kompanijos aprašymą (su paveikslais) lie
tuvių kalboje.

PEOPLES INVESTMENT CO
220 So. State St. Room 1422.

pasimatyti ir pasikalbėti su se
natoriais taip vadinamam 
“Marble Room’e.” Dabar ko
respondentas, norintis pasima
tyti su by vienu senatorių pir
ma turi gauti leidimą — įteik
ti ‘‘kam reikia“ savo vizitinę 
kortelę ir pareikšti, kad su to
kiu ir tokiu senatorium jis no
ri pasimatyti.

Kokios naudos atneš naujo
ji sąjunga, dar pamatysime.

Pirmosios Angly darbininkų

Dar vienas samdytojų pa- 
simojimas atmuštas.
[Federuotosios Presos koresp.]

NEW YORK. — linternatio- 
nal Ladies Garment Workers 
unija šiomis dienomis atmušo 
dar vieną samdytojų pasimoji- 
mą. Borgenicht & Sons kom
panija kreipėsi į teismą reika
lavimu, kad butų išduota in- 
džionkšenas prieš kalbamosios 
unijos viršininkus ir tuos jos 

Tiesi kelione be persėdimo ii Ncw Yorko per Libav* 
arba Hamburg—Eitkūnus

Į LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks 
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Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

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

narius, kurie dirbo kompanijos 
dirbtuvėj. Tikrasai šito reika
lavimo tikslas buvo — sulau 
žyli streiką.

Teisme betgi pasirodė, kad 
dėl kilusio streiko yra kalia 
pati kompanija. Ji su Interna
tional Ladies Garment \Vor- 
kers unija yra padariusi kont
raktą, kuris užsibaigs sekamą 
vasario mėnesį. Kartu paaiš
kėjo ir tai, kad dėl kilusio tarp 
samdytojų ir darbininkų gin
čo yra kalta pati kompanija: 
darbininkai pakartotinai rei
kalavo, kad kilusis ginčas butų 
išspręstas gražumu, bet sam
dytojai atsisakė.

Šitaip dalykams susidėjus 
teisėjas kompanijos reikala

vimą atmetė.

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,
3003-39 So. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294.

Tel. Yards 3654 
Mrs. A. Michniewicz

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

4S R^l«H °nu snigti Į m^oių ng 
-sm;dmĮ smfoA(Į)
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: DR. C. Z. VE2ELIS Į
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatves 
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Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

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

DR. S. BI Ežį S
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.

g- Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan A v., Roseland.

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

k--------------- _

~~DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

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

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

11
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts. 
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan AveM Koselande.

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

Telephone Yards 5382 ■

DR. M. STUPNIGKI :
3107 So. Morgan S t., 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■ 

ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

■Tel.: Yards 6666 į
J Boulevard 8448

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

• Akušėras t
■ 3203 So. Halsted S t., Chicago. ■
■ Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 ‘

v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■V
! 1 Telephone Yards 1582

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

; > GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ] 
Į Gydo visokias ligas moterų, vai- g 
j I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- gf 
i pančias; senas ir paslaptin- 
i gas vyrų ligas. ■
P 3259 So. Halsted S't., Chicago. ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
j

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

Phone: Boulevard 4121

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 ild 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157



MM LKYMUANIAN OAIS.V MKWS

Mto« F. Ihlfrttta

1789 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

TgJephooe Roosevelt 8600

Subscriptioa Ratesi 
98.M p«r ytar ta Canada. 
17.00 per year outaide of Chicage. 
*8.00 per ya*r in Chica<«,

March 17tių 1814, at the Fort Office 
•f Chicago, II!., andar tha art 
March Snd. 1878, '

Naujienos eina kasdien, lisklrlant 
Mdildianius. Leidžia Naujienų Ben- 
drev*» 1780 Sp. Halsted St., Chicago, 
HL — Telefonas: Roosevelt 8500.

Metam*

Vien* kopija 
Savaitei ____
Mtnatriul ___

4.60 
8J6 
1.76 
IJOfi

. 03

Metama >7.00
.<.00
. 8.00
,1^0

NACIJIKNUS, UhleapfiJ, Utarnikas, Balandžio 19, ’21

(Atpiginta) 
Metanui ________ >8.00

4.60
_______ __ 8.25

Pinigus reikia siusti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymą.

Kieno įie yra 
draugai? I

Lietuvos Steigiamasis 'Sei
mas dar vis tebesvarsto že
mės klausimą. Net pama
tiniai to klausimo principai 
dar nėra išrišti.

Steigiamasis Seimas yra 
paskyręs tam tikrą komisiją 
žemės reformai prirengti. 
Kada šita komisija paga
mins žemės reformos pro
jektą, tai jisai bus paduotas 
Steigiamajam Seimui pri
imti arba atmesti.

Bet žemės Reformos Ko
misija dar, kaip matyt, tik
tai pradeda savo darbą. 

“Lietuvos Ūkininkas” sako, 
kad toje komisijoje neperse- 
nai buvo svarstomas klausi
mas: ar mokėti dvarinin
kams už žemę, ar ne? Pasi
rodo, kad net toks papras
tas dalykas tenai iki šiol dar 
nebuvo paaiškėjęs. Iš to ga
lima numanyt, kaip rupi 
Steigiamojo Seimo didžiu
mai ir jo išrinktajai komisi
jai paskubinti žemės klausi
mo išrišimą. Atsiminkite, 
kad greitai bus jau metai 
laiko, kaip Steigiamasis Sei
mas pradėjo “darbuotis”!

Augščiaus paminėtuoju 
Klausimu — ar mokėt dva-

rininkams už žemę, ar ne — 
Reformos Komisijos nuomo 
nes pasidalino. Liaudininkų 
ir valstiečių Sąjungos atsto
vai stojo už tai, kad žemė bu 
tų atimta iš dvarininkų be 
atlyginimo ( už tai stojo ir 
socialdemokratai); bet kri
kščionys demokratai reika
lavo, kad dvarininkams bu
tų užmokėta už žemę, ir jie 
paėmė viršų komisijoje. Už 
nusavinamą žemę nutarta 
mokėti no 80 iki 600 auksi
nu už dešimtinę. Be to, kiek
vienam dvarininkui bus pa
likta 50 dešimtinių žemės.

Vargiai galima abejoti, 
kad šitokiam Beformis Ko
misijos nusistatymui pritars 
ir visas Steigiamasis Sei
mas, kadangi didžiuma jo 
narių yra krikščionys demo
kratai.

Tuo budu galima išanksto 
numanyt, kaip bus išrištas 
žemės klausimas Lietuvoje. 
Dvarų žemės bus išdalinta į 
sklypus po keletą dešimčių 
dešimtinių, ir tie sklypai bus 
išparduoti. Kas turės pini
gų tos žemės nusipirkti, tas 
jos ir gaus; o kas neturės pi
nigų, tas paliks be žemės.

Lietuvos biednuomenė, 
reiškia, neturės jokios nau
dos iš tos žemės reformos.

Metai laiko atgal, kada 
buvo renkamas Steigiamasis 
Seimas, tai Lietuvos kleri
kalai sakė, kad jie duosią 
žemės beturčiams. Šitais 
prižadais suvilioti, daugelis 
Lietuvos bežemių ir mažaže
mių balsavo už klerikalus. 
AČiu tam, klerikalai gavo 
didžiumą vietų Seime. Bet 
dabar jie Steigiamajame 
Seime rūpinasi ne tuo, kad 
beturčiai gautų žemės, o 
tuo, kad dvarininkai nebūtų 
“nuskriausti”.

Ne ką geresniais pasiro
do ir liaudininkai su vals
tiečių sąjunga. Jie, tiesa, 
negina dvarininkų kišenius, 
bet jie stoja už dvarų išdali
nimą. 0 jeigu dvarai bus iš
dalinti į mažus sklypus, tai 
kur tuomet pasidės dvarų 
dvarininkai? Nusipirkti že
mės jie neturės kuo; jeigu 
net žemės butų duodama už- 
dyką, tai ir tuomet retas ku
ris dvaro darbininkas j- 
stengtų pasistatyt triobas ir 
įsigyti inventorių, kad galė
ju^ savo ūkį vesti. Išdali
nus dvarus, reiškia, dvarų 
darbininkai turės apleisti 
savo vietas ir jieškot užsi-

ėmimo kitur. Kur jie eis?
Lietuvos • miestuose pra

monės beveik nėra.
dvarų

Todėl 
darbininkai turės 

samdytis ūkininkams. Ūki
ninkų bernų algos ir dabar 
yra labai menkos, o kada 
tūkstančiai dvarų darbinin
kų bus priversti prašytis 
darbo pas ūkininkus, tai jų 
algos dar labiaus nupuls. 
Taigi ir dvarų ir ūkininkų 
darbininkų padėtis pasida
rys blogesnė.

Tai ve kokią “gerovę” 
Lietuvos beturčiams teikia 
klerikalai su liaudininkais.
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Apžvalga
“BANGOS” NO. 2.

Tik-ką išėjo iš spaudos ant- 
numeris “Bangos”, oficia-ras

lio Lietuvių Socialistų Sąjun 
gos
šio numerio straipsnių galima 
pažymėti Šiuos: “Žemės Klau
simu” — K. Barono, “Tarptau
tinis Unijų Kongresas“, “Par
tijos ir Lietuvos Neprigulmy-

organo. Tar.p įdomesnių

cialistų Siekiai”.
“Banga eina ne reguliariai 

Užsirašant 12 numerių, kaštuo
ja $1.00. Adresas 5 C. H. 
man, 644 West 204th St., 
York, N. Y.

L. S. S. LAIMĖJO 
APELIACIJĄ.

ST. PšIBIšEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
kuomet užgavai man per /veidą. Ypač dabar 
nepajutau gėdos, todėl kad supratau, jog tu ne
gali likti mylėtino kito... Mylėtino! todėl kad 
moteriške galima tapti tik kartą.

Ilgai tylėjo. Gordonas neramiai pasižiurėjo 
i laikrodi. Jisai visiškai nieko nenuvokė. Ant 
stalo gulėjo peilis popierai pjaustyti; paėmė jį ir 
žaidė juo, paskui dirstelėjo į ją, vėl pažaidė pei
liu ir, pagalios, tarė ramiai:

() dabar klausyk, aš tau pasakysiu labai 
svarbų dalyką. Tik dėlto aš ir atėjau pas tave. 
Dalykas apie Polę Vronskiutę.

Jis sustojo, dirstelėjo į ją vėl pradėjo žaisli 
peiliu.

— Aš noriu vesti Polę, — tarė jisai tokiu 
balsų, tartum butų kalbėjęs apie visai menką

aš

Ji žiurėjo į jį sustingus. Paskui garsiai su
kvatojo.

Tu to nepadarysi. \
?, pa/lurysiu. Ji vienatinis žinogus, 
galiu užmiršti tave.
risiekiu, to nepadarysi.

kurio a
šalę

Her-
New

žino,Kaip musų skaitytojai 
Lietuvių Socialistų Sąjunga tu
ri bylą su komunistais, kurie, 
pasitraukdami 
Partijos, mėgino 
tuvių 
rovės

Ant 
įėjo

iŠ Socialistų 
nusinešti Lie- 
Namo Bend-

L. S. S. ho

Socialistų 
pinigus, 
tų pinigų 
uždėti “attachemcntą”, 

bet teisinas atmetė (L. S. S. ad
vokato prašymą. Komunistai 
tuomet labai džiaugėsi. Vienok 
L. S. S. advokatas kreipėsi į 
apeliacijos teismą ir šis dabar, 
kaip praneša “Banga“, išnešė 
prielankų L. S. S-ai nuospren
dį. Taigi komunistai negaus 
tų pinigų, kurie buvo sudėti 
Namo Bendrovei.

“TIKRŲJŲ REVOLIUCIONIE
RIŲ’’ NUSIMINIMAS.

Brooklyno keikunėlių orga
nas, kuris visą laiką pasakojo, 
kad visas revoliucinis Lietuvos 
proletariatas pritariąs bolševi
kams, dabar jau turi pripažin
ti tų faktų, kad Lietuvos dar
bininkų judėjime ima vis stip
riau apsireikšti priešingos bol
ševikams srovės.

Griežtaai kovodavo prieš bol
ševizmų iki šiol tiktai social
demokratai. Bet šiandie jau

stoja prieš jį ir kairieji socia
listai revoliucionieriai ( arba 
kairieji socialistai liaudinin
kai), kurie leidžia Mariampo- 
lė.je savo organą “Profesinius 
Reikalus”. “Laisve“ delei to 
sako:

“Taigi, kaip matome, Lie
tuvoje ponai social-revoliu- 
cionieriai ir socialdemokra
tai pradeda susigiminiuoti. 
Juk ir Kronštadto sukilime 
jie visi—menševikai, social- 
revoliuciomcirai ir monar- 
chistai (!) — veikė, tai kode! 

/ Lietuvoje nesusigiminiuoti 
social-revoliucionieriaiiis su 
socialdemokratais ?”
Savo nusiminimą Brooklyno 

kcikunėliai stengiasi paslėpti po 
ironijos maska. Bet ta jų iro
nija visai nedaro įspūdžio, ka
dangi yra paremta begėdišku 
melu. Žmonės, kurie • skaito 
laikraščius, žino, kad Kronštad
to sukilime veikė ne monar- 
chistai, o revoliucionieriai, pa
sižymėjusieji savo kova prieš 
monarciję.

Jeigu “Laisves” taradaikofc 
dar iki šiol nesupranta Kronš
tadto suklimo prasmės, tai te
gul jie perskaito, ką apie' tą 
sukilimą sako Lietuvos “Pašti
ninkų Balsas“.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
IŠMETĖ SAVO VADĄ.

Nesenai “Naujienose“ buvo 
rašyta, kad Jungtinėse Vokieti
jos komunistų partijos centro 
komitetas prašalino iš partijos 
valdybos penkis įžymiausius 
narius: abudu pirmininku, abu
du sekretorių ir vieną narį. 
Tarpe prašalintųjų yra it gar
sioji Klara Zetkin.

Dabar telegrama iš Berlino 
praneša apie naują “revoliuci
ją Vokietijos komunistų eilėse. 
Ji sako, kad Vokietijos komu
nistų partijos centro komite
tas prašalino iš partijos stam
binusįjį savo vadą, Dr. Paul 
Levy. Jam paliepta atsisakyti 
ir nuo savo mandato reichsta
ge.

Prašalinimo priežastis esanti 
ta, kad Levy išleido brošiūrą, 
aštriai kritikuojančią Maskvos 
Internacionalą sąryšyje su 
maištais, kilusiais paskutiniu 
laiku Vokietijoje. Tiems maiš
tams Vokietijos komunistų va
das griežtai priešinosi ir skai
tė juos bepročių darbu.

LS.S. Reikalai
KOVA PRIEŠ KOMISARŲ 

PATVALDYfiĄ.

Kaune einačiojo “Paštininkų 
Balso” numeryje, pasirodžiu
siam kovo 25 d., skaitome:

“Rusuose prieš komisarų 
pa t valdybą sukilo Kronštad- 
tas — dviejų revoliucijų kar- 
žygis. — Sukilo jurininkai 
ir darbininkai prieš savo tei
sių siaurintojus.

“Tos pačios rankos užda
vė mirtingą smūgį caro ge
nerolams, dabar kovoja prieš 
bolševikus. Iš dalies ir bol
ševikai pripažįsta, kad tai ne> 
kontrrevoliucija. •

“Iš vienos pusės Kronštad- 
tas, šis, anot Trockio, ‘Re
voliucijos grąžė ir garbė’, iš 
antros pusės pats Trockis su 
caro generolais Brusilovu ir 
Kamenovu.

“Vis viena koks bus Kronš- 
tadto sukilimo likimas (jis 
jau paimtas raudonosios ar
mijos. Red.), tačiau šis įvy
kis komisarams bus didelis 
smūgis. Galimos įvykti 
permainos Rusuose atsilieps 
visoje Europoje, atsilieps ir

“Paštininkų Balsas” yra ve
damas kairiųjų socialistų, dva

sioje. Socialdemokratai jam 
išrodo esą “perniažai“ revoliu
cingi. Brooklyno “Laisvė” pir
ma labai girdavo tų laikraštį 
ir su pasigėrėjimu perspaus
dindavo jo ‘ strflipsnius. Bet, 
kaip matome, dabar jisai jau 
“tarkuoja” bolševikus.

Tiesa ima viršų.

— Ne, padarysiu. Padarysiu už mėnesio. 
Ji jau mano pati.

Pabraukė žodį “jau“. !
— Meluoji!
Žiauriai prisiartino prie jo.
— Prisipažink, kad meluoji! Prisipažink 

tuojau!
— Vėl nori mušti mane? —♦ tyliai nusijuo

kė.—Nemušk: juk tu mušei mane tiktai iš jaus
mo pasibjaurėjimo pačios savim.

Nuilsus parkrito keden.
— Matai, Hėle, aš tau noriai viską išaiškin

čiau, bet šiandien aš neturiu tam jiegų. Pagal
bos juk tai vistiek. Aš žinau, kad kokiu nors 
budu tu sužinojai apie mano santikiuš su Pole. 
Žinau, kad tu nori padaryti sau iš jos draugę, 
ir žinau taipgi, kad jau dabar apie tai darbuo
jiesi... Bet ko tu juokiesi? Iš nerimasties^ar 
ką?

Ne, ne... pasakok toliau.
— Po teisybės, daugiau neturiu ką pasakoti. 

Atkartoju tik, kad tavo visos pastangos veltui. 
Polus tu neatstums! nuo savęs. Ir nesidarbuok 
veltui. Tuo tu tik išstatai save pašaipoms.

Ji dar garsiau sukvatojo. (
Jis vėl atsisėdo ir žaidė peiliu.

— Dabar tu gali eiti. .Tavo vizitą ir taip 
jau perilgai tęsiasi.

— Tas teisybe. — Juk kad aš ir be to jau 
turiu eiti. Bet dar vieną žodį. Jeigu tu ištik- 
rųjų nori pririšti prie savęs Ostapą, tai žinok,

I REFERENDUMO 
PASEKMĖS.

S.
A.

80
99
77
77

PirnUasis šių metų referen
dumas tapo perleistas vasario, 
kovo ir balandžio menesiais. 
Pasekmes šio referendumo yra 
sekamos:
Į Pildomąjį Komitetą 1921 me

tams tapo išrinkti draugai:
Chicago, III. balsų už

A. Žymontas .................. 71
J. Čeponis, .................. 101
P. Miller,.........................

Strazdas, ..................
Kazlauskas, ..............

Yuknis, .....................
F. Keinežienė, Roseland,

Į Literatūros Komitetą 1921 
metams išrinkta draugai:
S. Michelsonas, So Boston, 

Mass..................... 99 balsų už.
A. Lalis, Chgo, 111. 97 b. už.
M. M. Račiute-Herman,' New 

York, N. Y............. 100 b. už.
Į Sekretorius-Vcrtėjus išrinkta:

Marė Jurgelioniene, Cliica^- 
go, III. — 72 bal. už; 13 prieš.

Draugiškai,
Marė Jurgelionis

Sekr.-Vertėjas.
Chicago, III., Balandis, 1921 m.

Naujas bilius darbinin
kams smaugti.

neapribotos 
darbininkų

Preaos] 
West Vir-

Valdžiai duodama 
, galės persekioti 

vadus. 
[Iš Federuotosios 

Washington. —
gini jos gubernatorius Morga
nas šiomis dienomis pasirašė 
naują bilių, kurio tos valsti
jos valdininkams suteikiama 
neapribuotos galės organizuo
tųjų darbininkų vadus perse
kioti.

Aš ne-

kad kiekvieną kartą, kaip jisai dirstelės j tave...
Staiga nutraukė.
Jos veidas mirtinai nubalo. Akys kaž-kur 

klaidžiojo be tikslo.
Gordonas ištiesė ranką.
Helė tartum to nepatėmijo.
— Nenori paduoti rankos? Gaila.

jaučiu prie tavęs neapykantos. Mes, po teisy
bės, taip artimi tarp savęs...

Ties durimis jisai sustojo.
— Keista, kaip tai tu nepagalvojai apie tai, 

kad aŠ galiu tave kompromituoti savo atsilanky
mu. Ar gal tu manai, kad tokioj darganoj nie
kas nepateinys manęs?

Išėjo į priešakinį kambarį.
— Aš, leiskim,- pagalvojau, kad galiu 

sukompromituoti. Bet kad žinojau, jog 
tėvas išvažiavo...

Jisai staiga nustebo, kad gali kalbėti 
tokius menkniekius. Užsimetė 
dirstelėjo jai į veidą.

— Aš nekuoinet nemačiau tave taip išba
lusią... Niekad daugiau neateisiu pas tave... 
Ir nekuomet nekalbėsiu su tavim, šitas pasku
tinis kartas, 
sakiau.

Atidarė duris ir leidosi tropais žemyn. Stai-

tave 
tavo

apie
apsiautalą ir

Likis sveika ir atsimink, ką aš tau

— Nori, turbūt, man parodyti, kad nesibi
jai susikompromitavimo, — tyliai tarė.

— Neužmiršk uždėt ant veido šaltą kompre
są, •— sušnabždėjo piktai ir trenkė durimis.

Bilius yra toks. Jeigu, pa
vyzdžiui, kuriame nors apskri
ty (conuty) patrauktieji tieion 
darbininkai bus rasti esant ne
kaltais, valdžia turi teisės pa
naujinti bylą kitame apskrity.

Tasai bilius tai yrą pasekme 
vienos darbininkų bylos, kur 
buvo kaltinta šešiolika įvairių 
unijų darbuotojų. Jau bylos 
metu buvo aišku, kad kaltinto
jai turės pralošti. Tuomet 
“aplinkiniais keliais” kreiptųsi 
į legislaturą. Ten tuč tuojaus 
pasiūlyta bilius, ir priimta. Bet 
iki šiol gubernatorius vis dar 
vilkinusi. Suprantama, kadel: 
laukta kuo užsibaigs byla. Ji 
užsibaigė skundėjų nenaudai: 
kaltinamieji išteisnta. Bet taip 
greit, kaip užsibaigė byla, gu
bernatorius Morgan pasirašė 
bilių. Pasirašė jį dagi nevei
zint to, kad prieš tai kuogriež- 
Čiausiai protestavo visi orga
nizuotieji West Virginijos dar
bininkai.

Vis dėlto, nesitikima, kad 
butų panaikinta. To, turbut, 
išteisintųjų darbininkų byla 
sarmatipsis ir patys reakcinin
kai, reikalavusieji ir priėmu
sieji kalbamąjį bilių. Viename 
dalyke abejojimo tečiaus nė
ra atety West Virginijos re
akcininkai tuo biliUmi tikrai 
pasinaudos.

Atsižadėsią palmerizmo.
[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Toji bai
mė, kuri buvo sukurta netik 
šalies . sostinėje Washingtonc, 
bet ir visoje eilėje kitų miestų, 
baime “raudonojo sukilimo,” 
povaliai nyksta. Washingtonas 
rimtėja. Rimtėja ir kiti mies
tai.

Atatinkamuose valdžios ra
teliuose andais pareikšta, kad 
Gegužės Pirmą “nieks nesitiki 
jokių riaušių.” Maža to. Val
džia nedarysianti taip, kaip 
kad daryta metai-dveji atgal, 
kuomet justicijos departamen
to viršininkas Palmeris buvo 
paskelbęs visą eilę “baisių są
mokslų” prieš valdžią ir vi
są esamąją tvar,ką.

.Trumpai sakant, šiais me
tais ant socialistų ir kitų pa
žangiųjų darbininkų organiza-

bio veikiausia nebus.

Šaukia Internacionalini 
Motery Kongresą.

[Iš Federuotosios Presosj

WASHINGTON. — Sekamą 
rudenį Gcncvos mieste, Šveica
rijoj, įvyks internacionalinis 
moterų darbininkių kongresas. 
Apie tai paskelbė vietinis Ame
rikos Moterų Darbininkių Su
sivienijimo biuras.

Kongrese dalyvaus kone vi
sų Europos valstybių ir Ameri
kos moterų delegatės. Neužil- 
gio ketinama paskelbti ir svar
biausieji klausimai, kuriuos bu
simam moterų kongresui teks

UI. .
Gordonas jautėsi nuvargęs; prisiglaudė prie 

sienos ir įsisiautė į apsiautalą. Jam rodėsi, kad 
jisai negali pasij lindinti iš vietos. Visas dre
bėjo nuo šalčio.

Išėjęs už miesto, jis ėjo laukais pro apšvies
tas elektriką dirbtuves.\ • k

Nuošalyj stovėjo mažas, vieno augšto na
mukas; Gordonas priėjo prie lango ir kelis 
kartus lengvai pabeldė. Paskui įėjo į prieangį; 
priešais jį atsidarė, duris ir jisai įėjo.

— Gerą vakarą, Gortmane. Juk be jūsų 
šitam name niekas daugiau negyvena? — pa
klausė Gordonas tyliai.

— Aš su dideliu vargu jį susiradau. Iki šiam 
laikui niekas negyvena.

— Vadinas, jus galų gale gavote inžinie
riaus vietą?

— Tai gerai.
Gordonas nusiėmė apsiautalą ir drebėjo 

nuo šalčio.
— Prielankus mums laikas. Kitokiam 

orui esant, aš nebūčiau galėjęs jus atlankyti. 
Jus, žinoma, surasite arbatos? »

Žinoma, surasiu.
Gartmanas įpylė arbatos.
— Aš taipgi nupirkau jums bonką konjako, 

— tarė jisai šypsodamasis.
• - O jus patys negeriate? — ir Gordonas

(Bus daugiau)

i
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♦
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Severos Gyduoles u 
šeimynos sveika ' '4k'!-;J J® ; ■

Odos niežu ligas
yra tankiai nepakiančlatna*. Jos apsl« 
reiSka per raudonumo, kartu, per putliu- 
klės, prakaitavimo, okablogiaus, per ne
paliaujamo nležiejimo, smelkimo ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas 
dalis kūno, o tas tik padaru bloglaus. Ne- 
kentėkite tuos kankinimus. Pasinaudokite

Severa’s

ESKO
(pirmiau Severo Odos Mostls) ta apsaugo
jau mostį d61 odos niežu ir velkiai pasiek
site geldlnga patalpa. Tūkstančiais Žmo
nių, kuri vartoji tą mošų dčl yvairlu odos 
niežų, yra visai užganždintl. Jie rada jos 
glarą pasekmę — ta pat ir jus atrasti. 
Pardavlnleta visose gerose aptiekose. 
PrekS 50 centai.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

♦
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nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA
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CHICAGO ILL '

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

Kazimieras Gūsis
ADVOKATAS

Narna Ofiaaa

3323 S. Halsted SI.
Tel. Boulevard 1310

Mieato Ofiaaa

127 N. Dearborn St.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas it Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annei 
18th fl. Ruimas 1827 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 
Telephone Central 3362 

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos tel. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

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

3261 So. Halsted St., Chicago, I1L.

DARBININKŲ ŽINIAI.

Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir 
sutvarkau pasiskundimus sužeidi
muose kasyklose, dirbtuvės^ ir tt. 
visose Suvienytose Valstijose.

Kad turiu expertą legališkiems da
lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale j teismą eiti.

Ėsu sąryšyj su advokatu Harold O. 
Mulks, lloom 1117,

Hai-ris Trust Bldg.,
111 W. Monroe St., 

Chicago, UI.

DARBAS
Šią knygą paraše žino
mas franeuzų rašytojas 
EMILE ZOLA. Vertė A. 
J. Uoga. Tai yra puikus 
romanas. Kuris pradeda 
jį skaityti, nepadeda kny
gos į šalį kol neužbaigia 
skaitęs visą knygą. Kiek
vienas vaizdas žingeidus 
—skaitai juos, gėriesi ir 
mokiniesi. Kas dar netu
ri tos knygos, privalo 
tuojau įsigyti. 291 pusla
pis. Kaina tik 75c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 S. Halsted Str.
Chicago, III.
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Mis.
Ashland 
kiai sužeista 
tomobilis pateko tarp 
gatvekarių.

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoju Dykai

I FEE L OETTtR 
/w’KfApy, rioM.
I dUFSS iri WELL

FOK JCHOOlj 
1 SMKiaHT r~----- -

INTEIUIATIONM CARTOOH CO.N.Y.

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.

I. LEWIS CIGAR MFG. CO., NEWARK, N. J 
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

Canal 257«
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

ikfijimą rendos palaikymui dvi- 
kalbancių mažinu) už kurių 

‘ 5 ir duosime veltui 
j. Dauguma mašinų naujos ir 

Reikia jas pamatyt, kad apkaina- J 
i. Pamąstyk pats, tik už $35 aug

ines turime 
lovų ir 
es par

neš norime padaryt daugiau vietos.

atidengę jį, pastebėjome 
geresnių daiktų 
tų ir k 
dome skarmalų

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAINQ M, P.
So, BtecNfr Avc

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

Res. 615 So. Humpherey Avė., 
DR. ABIGAIL TRAXLEK 

Physician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos; 10—11 ryto; 2—3 po pict, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrjžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimų po No. 
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojame 

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

Arti 88th Street.

kitokias ligas kaip t _ MftsJtAyjgkAl
Patarimai dykai. \

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

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

kariauk tiinuius\ iiešjno' Ai- 
rijos ir Anitrikbs vėliavą^ ir 
iškabas. Taipgi maršavo ne
maža buvusių Amerikos karino 
menėje kareivių, kurie buvo 
uniformose įsivilkę. Matės pa
rodoj ir šimtai vaikų, įsiren
gusių Į Airių kostiumų.

Kadangi buvo pažadėta do
vana už gražiausiai dekoruotą 
automobilį, tai galėjai matyti 
gražios dekoracijos taipgi.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago

tiek, kad svarui atatiktų. Siun
tinys užsiūtas mašina,—tam 
darbui be abejo reikia nemaža 
laiko. Siuntinys atidengta prie 
liudininkų. Kati daiktai buvo, 
—liudija laiškas iš Amerikos 
ir sąrašas prie siuntimo. Pa
siteiravus pasirodo, kad tai ne- 
pirmas atsitikimas. Tas pats 
dedasi ir Biržų ipašte. Cen
zorius ir negalėjo tų siuntinių 
žiūrėti, nes nėra jo antspado. 
Nekaltinu nei Vabalninku, nei 
Biržų paštų, bet kaltė yra tų, 
kurie neišgaudo vagių. Kas at
sako už tai, kad ne tik ap
draustas, bet ir paprastas siun
tinys nežūtų? Norima apsigin
ti nuo arkliavagių ir degtinda
rių, bet nematoma, kad val
džios įstaigose randasi tipų, 
kuriems kur kitur turėtų būti 
vieta
Pašto Valdybos 
kas čia kaltas.”

’ , —- -------
Pasmerkimas buvusią Kau
no komendanto Mikulio.
Ka u no ‘‘Lie t u v a ” *<•/

kad š m. kovo 22 dieną Al'fcU 
jos Teismas nagrinėjęs buvu
sio Kauno komendanto J. Mi- 
kuckio bylą dėl nužudymo 
pramoninko Dirsės. Teismas 
pripažinęs Mikuickį kaltą esant, 
bet ‘‘atmindamas kai kurias 
suminkštinimas aplinkybes,” 
nuteisė jį 4 metams sunkaus 
kalėjimo, atimt karininko 
laipsnį ir patvirtint Dirsės šei
mynos civilinį jieškinį iš jb 
120 tukstaančių auksinų.

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertes nupiginimą 
į PALIKTI STORAG1UJ

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- _ 
, vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir rfS1' "]

pečių, — kaip nauji. hHH
WESTERN FURNITURE STORAGE CO. JMĮ 

llB 2810 W. Harrison St., Chicago, III. I
11 Mes turime parduoti už neužnm!

I llffilBl dešimts augštos rųšies Victorolų (I
• ' I WK reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35

24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. P
H 9 užtikrintos ant dešimtis metų, f'
A vus. Nepraleisk Šios progos kaino, tikrų atsitikimų, kuris visame
• gyvenimo negali kitų syk atsitikti. J’i . \ ’

_  ____ Stos rųšies gvarantuotų kalbamųjų mašiną, .. 
jMį Sni parduoti dešimti avgštos rūšie s tikros odos seklyčiai sėti | ■ ■ įĮ karpetų. Šio setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo.
į Mlfe duosime už pirmą pasiūlymų, 'J

■ Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į ■ H H ■ j visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi našiunčiam-e C. O. D. ir 
| n M uji daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.

Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. SavaiUlieniais iki 4 vai. po pietų.

Banditai atėmė $2,800 ir pašo
vė žmogų.

Akyvaizdoj daugel žmonių 
du banditai sulaikė La Šalie 
garažės kasteriu Herman Ra- 
bey prie La Šalie ir Washing- 
lon gatvių nedėiioj kaip pusė 
devynių iš ryto ir atėmė 2,000 
dol„ kuriuos jis nešė į banką. 
Kuomet kasierius priešines pi-

DR. G. M. GLASĘR 
Praktikuoja 29 metai

Ofisas z
3149 S. Morgan St., 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

Apvogė smuklininką.
Du apsiginklavę vyrai nedė- 

lioj įėję į Joseph Moli, 501 S 
Kedzie avė., smuklę, smukli
ninką uždarė aisbakse ir pa
bėgo su $113 smuklininko pi
nigų.

Pašautas gatvėje,
Pasąuele Bavaconti, 

tapo du sykius peršautas gat
vėje. Jo moters brolis areštuo
tas, nes manoma, kad jis bus 
tą darbą papildęs.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, Iii.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Tel. Canal 65 

LIETUVIS DAKTARAS

: OR. J. SARPALIUS 
1424 So. Halsted St.

■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. 
Nedelioms 10 — 12. 

Gyvenimo Tel. Yards 5093.
■■■■■■■■■■■■■■■■imi

DR. YUSKA
1900 So. .Halsted Si 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare. 
Rezidencija: 2£11 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Banko vagys sugauti.
Praeitą pėtnyčią iš ryto pen

ki vagys užpuolė Cicero State 
Banką ir paėmę $10,(XX) bėgo. 
Bet laukan bėgant banko ke- 
sierius S. B. WilkaNvski ėmė 
į vagis šaudyti ir vieną nušo
vė. O pribuvus policijai ir ki
tus du pašovė ir vieną taip su
gavo, o vienas, kuris sėdėjo 
automobilyj ’pabego automobi
liu. Vagys taipgi pašovė vieną 
policistų į kelį.

streikierius patraukti teisman 
už padarytus nuostolius.
Senato bilin 182, kur norima 
padaryti, kad visos 
organizuotos turėtų 
bę teismuose.

Senato bilių 210, 
ma pravesti, kad butų laužy 
mas teisių atkalbinėti darbinin
ką pamesti savo darbą, ect.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

vitfandos ryto iki 1 VaL po piet
‘ : . telefonas Drexei' 2880

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS
CT * Specialistas
JrS* Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
v? užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
y privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, 111.

' DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Pavogė
Vagys 

$1,200 ver 
Hotel krautuvės parodos lango

Du policistai susižeidė.
Jacob Bross, policistas, mo- 

tordviračiu vijos greitai va
žiuojantį automobilį, o, antras 
polieistas, Ralph Mąjbvv taip- 
pat inolorcykliu važiavo 
priešais ir jiedu susidūrė 
Madison ir Wišcdnsin- 
Pirmasai galbūt įnirs.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
T. Pullman 5482

A. SHUSHO
M AKUSERKA

Turiu patyrimą 
mot< rų ligose; ru- 
pestingai prižiu- 
r‘u lifon7 ‘r kudi- 
M laiko ligos.
10929 s-sutc st 

Chicago, III.

Senelis apsivedė.
Alexander H. Moore, 64 me

tų senelis, nedėiioj apsivedė su 
našle Nellie Hoyt. 54 metų am
žiaus. Jiedu susidraugavo 
kiolika metų atgal.

• Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas. 

ffiSSžMMh Mes vartojam 
'pagerintą Oph- 
thalmorneter. Y- 

’-l? jnutinga doma at- 
" kreipiame i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 

4649 S. Ashland Avc. kam p. 47 Ši, 
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6437

Vaikai areštuoti.
Sam Seelen, dešimts metu 

vaikas, ir jo du draugai nedė- 
lioj tapo suareštuoti už vagys
tę. Vaikai prisipažinę, kad jie 
išėmę iš vienos bučernės re
gistro 30 centų, o iš kitos — 
$300.

Lietuvis Dentistae
2 4847 W. 11 St. kampas 49 Avė. Z 

CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. b 

— Išskiriant nedėlias ir seredas. » 
■ naHHMBHSISHSaMaMBIBBl

$3,000 vertės šilkų.
nedėlioję pavogė

les šilkų iš Drake

taipgi 
apžiūrėti, 
Tuo ma
li gu atei-

Sužeistas.
Dr. John D. Robcrtson 

katos komisionierius nedėiioj 
lapo sunkiai sužeistas, kuomet 
gatvekaris užvažiavo jo auto-

Chicagos Darbininkų federaci 
ja prieš sovietus.

Chicagos Darbininkų 
cija praeitą nedėldienį 
savo susirinkimą, kur 
unislų pastebėjo, kad darbinin
kų klausimas tegalįs būti iš
spręstas per Soyietus. Tuomet 
Oscar Nclson, vice-prezidentas, 
pasiėmė balsą ir patarė tiems 
žmonėms, kurie mano, kad 
darbininkų išganymas sovie
tuose, suplėšyti savo unijos 
kartas. »

Federacija nubalsavo pa ga
baus pagelbėjimui atmesti se
kančius bilius:

Senato bilių 183, kur norima 
padaryti,

r o rr i oor it- Telephone Van Buren 294J. B. rta\vlcy, 8_,> Michigan pCZt 1139 indcpendanco Blvd. Chicago 

avė., namus nedėiioj vagys iš- RD A A DRTU
vogė. Tarp kitų dalykų pavo-1 Uili Ai Ai hv IU
gė ir jų dviejų metų dukters RUSAS^GYDYTOJASirCH^ 
taupymo auką, kur rados bent 
penkiolika dolerių.

'-Valymos savaitė.
Nuo vakar prasidėjo valy

mus savaitė. Sveikatos komi- 
sionieriai pataria, kad kiekvie
nas Chicagos gyventojas šią 
savaitę žiūrėtų apvalyti savo 
kiemą, daržą, skiepą, apgenėti 
medžius, jeigu randasi 
ir savo kambarius 
kad jie butų švarus 
noma išvengti daug 
nančią vasarą.

Airių paroda.
Praeitą nedėldienį po pietų 

Airiai turėjo didelę parodą pri
ėmimui 25,000 delegatų, kurių

l)^įįm$tijaeiią, kurioj dalyvavo 
benr ^įl.OiS) ypatų, įvyko ant

HAW.’ 
LAV4H iT 
OFf Oi.P 

ivoe rooce,

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

Albert Lee, 3830 N. 
nedėiioj tapo sun- 

kuoniet jos au- 
dviejų

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kontėti? Mano spo- 

dalis gydymo būdas išgydi jau daug 
ftnontų nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti 
. Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo. kitokios ligos 
gydo.

Kirmėlės ženklai
Įmonės serganti taja biauria liga pa

prastai ąkundžiasi dideliu pilvo skaudi- 
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę 
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

Gydau taipjau ir 
vyrų taip ir moterų

Mažai laimėjo.
Šiaurinėje Chicagos daly, ži

nomoj milionierių apiclinkėjc, 
nedėlios vakare vagys automo
biliu atvažiavo ir sulaikė gatve 
einantį Thomas C. Dennehy, 
pas kurį rado tik tris dolerius.

DR. M. HERZMAN
18 RUSUOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 1.0—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 357 •

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186 

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

PAŠTO SIUNTINIŲ VOGIMAS.
Kauno • ‘‘Socialdi'inokratui” 

rašo iš Vabalninku:
“Šiomiš dienomis buvai! 

pašte pasiimti siuntinio iš Ame 
rikos. Kokiems galams prisi
ėjo primokėti dar 34 auks.,— 
nesuprantu. Gavę siuntinį ir 

kad 
— palto, siu- 

nčra. Jų vietoj ra- 
Vagių butą

• Metropolitan teatre, 47 ir 
Grand bulvaras, Saniucl Lich- 
stein berodant krutanuiosius 
paveikslus ūme šaukti, kad at
suktų šviesas, nes jis esąs ap
vogtas. Kuomet šviesos tapo at
suktos jis išvedė žmogų į prie
kį sakydamas, kad tai tas iš
traukęs jo pinigus. Bet pas tą 
žmogų pinigai nerasta. Tečiau 
koks ten uždavė pagautam į 
akį, tas gi pareiškė policijai, 
kad jis areštuosiąs bent pusę 
tuzino asmenų už jo sumuši-

£
KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERP

Darbininką? naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus A

kasdieninio darbo. /r

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti filį 
be jo. Pain-ExpelkriB laikomas garbiu- 
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos įtJr Jjy 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.

Angliakasys naudoja Pain-Expellerj 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin- 
Kam užsiėmime, kad užlaikius savo svei- ■■B 
katą ir energiją.

Namų šeimininke naudoja Pain-Expel- 
leri» kuomet vaikai nupuola ir susimuša-- 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų igįl»- fį Lj

UL/T p\V j nio ir ten, kur geras linimentas rcikalin- ’y 
ga». S | Į įl

vį#Į naudoja Pain-Expellerj.

Tel. Mo>roe 2804

DR. W. F. KALISZ 
SpeeUlBMMi Moterų Ugoe Ir Chlr«rgfjx 

1141 MILWAUKEI AVĖ. CMICAEO.

John Ruski n
BEST AND BIGGEST CIGAR



(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

nigus atiduoti, vienas vagių 
sudavė jam revolveriu į galvą, 
o antras epršovė per gerklę. 
Vagys laimingai pabėgo auto
mobily, kuriuom jie buvo at
važiavę. Pricc & Martin įstai
ga paskyrė $2,000 atlyginimo, 
kurie sugaus arba nurodys kal
bamus vagis.

Pavogė automobilį.
Trys vyrai išbėgo Humboldt 

parke iš krūmų ir sustabdė 
Isaac Starr automobilį. Jį su 
žmona apkratę ir atėmę pen
kiolika dolerių, vagys susėdo į 
jo automobilį ir nuvažiavo.

Lietuviu Rateliuose

■įįiįjjl nu------Į, hjj i„ 21»JJ!

nininkas, tik ja šmiek tiek pa
kenkė tie — ūsai! Kartą jie pa
tys “užsirūstino“ ir... nukrito.

NAUJIENOS. Chicago, UI.
■IRCTJJ’J U...! „J,

Utarnikas, Balandžio 19, ’21

ASMENŲ JIESKOJIMAI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-2EME

Prisigirdė.
Užvakar policija gavo 

kad žmogus prisigirdė. Polici
ja pribuvus prie upės rado 
Nicholas C. Harting, Chicago 
Motor Livery Association raš
tininko rubns. Jis su savo mo
terių nesutiko ir jinai dabar 
reikalavo divorso. Tatai gal 
dėlto jis ųusižudė, arba tik su
galvojo, kad paleisti tokias ži
nias, kad jo moteris nusi a- 
mintų ir paskui jie vėl galėtų 
kartu gyventi.

rinių
BRIDGEPORT

nuo ugnies

OF AMERICA

musų nauja tvirtovė

Lietuviai, apsaugdkit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

CHICAGO. ILL 

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

JONAS TUNAITIS
Mirė bal. 15 d., 1921 

Amerikoje išgyveno apie 10

Nenori būti kaip O’Connor.
Jinimy Keley labai panašus 

į O’Connor, kuris nužudė de
tektyvą O’N’eill, tatai nedėlioj 
jis buvo palaikytas už tą žmog
žudį ir areštuotas. Policijai jis 
skundės, kad buk dabar jis 
bijąs ir gatvėje pasirodyti dėl 
tokio panašumo į O’Connor. 
Esą kas nors galįs jį nušauti 
palaikęs už tą žmogžudį.

ŠIANDIE
M. Meldažio svetainėj, 

2242 W. 23 Pl„ LSS. VIII 
Rajonas rengia prakalbas. 
Kalbės stud. T. J. Kučins
kas. Prakalbos prasidės 
kaip 7:30 v. v. Visi vietos 
lietuviai prašomi atsilan
kyti. Atsilankiusieji gaus 
veltui musų draugų Lie
tuvoje laikraštį “Socialde
mokratą** ir partijos plat
formą — 1920 metų.

—Ag. Komitetas.

ROZALIJA ZEBRAUSKAITE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 17 d., 5:45 vai. po pie
tų. Iš Lietuvos paėjo, Kauno 
rėti., Telšių apskr., Tvarių mie
stelio. Turėjo 37 metus am
žiaus.

Kviečiame gimines, draugus 
bei pažįstamus dalyvaut laido

tuvėse. laidotuvės įvyks sere- 
dos rytą iš namų 1812 Jeffer- 
son St., į Dievo Apveizdos baž
nyčią, o iš bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines.

Laidotuvėse tarnauja grabo- 
rius Simon Skudas, 1911 Canal- 
port Avė., Tek: Roosevelt 7532.

m..
________ _____me

tų. Iš Lietuvos paėjo Tauragės 
apskr., Mažintų kaimo. Paliko 
dideliame nuliūdima moterį ir 5 
metų sūnų Edvardą. Laidotu
vės įvyks utaminke, bal. 19 d., 
1921 iš namų 730 W. 21st PI. 

1 vai. po pietų į Zion L. E. L. 
bažnyčią, o iš ten į Concordla 
kapines.

Kvičiame visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse. ■ 
Pasiliekame nuliudime moteris I 
A g ė, sūnūs Edvardas ir sesuo. I

Baliai vyčių ir kliubiečių.
Suimtos vakarą Balto Dobilo 

kliubas buvo surengęs balių

gera.

tik trisde-

Įžanga buvo 60 centų ypatai. 
Jaunimo buvo prisirinkus pil
na svetainė ir viskas puikiai iš
rodė. Muzika buvo

Sekantį vakarą 
svet. suruošė balių 
čia i. Įžanga buvo
šim penki centai. Tečiau pub
likos nei pusę tiek neprisirinko. 
Muzika taipgi buvo prastesnė. 
Užtai galėjai prie durų kai 
kuriuos išgirsti: “Vyčiai smun
ka ir labai pastebėtinai smun
ka.”

BRIGHTON PARK
L. S. S-gos kuopoj.

Balandžio 10 d. turėjo įvykti 
LSS. 174 kp. mėnesinis susi
rinkimas, bet kad narių ma
žai teatvyko, tai reguldario su- 
sirinkimo nelaikyta; tą l«ilcsj 
susirinkusieji .praleido pasikal
bėjimui apie bėgamuosius rei
kalus. Narių neatsilankymo 
priežastis, turbut, buvo "Naujie
nose pasirodžiusi VIII Rajono 
neapgalvota rezoliucija Nau
jienų Bendrovės dalykais, kuri 
bematant sudemoralizavo na
rius, pasėjus juose pasipiktini
mo ir agitacijos. Sekamas susi- j 
rinkimas nutarta šaukti atvi
rutėmis, taipjau paskelbimu
Naujienose. —Kp. Koresp.

TOWN OF LAKE
Užuitas kampelis.

Musų “Oleika 
nuo

toli, toli 
kitą vietos kolonijų atsili- 
kampelis. Lietuvių čia, ro- 
daugiau nei by kurioj ki- 
Chicagos lietuvių koloni- 
Tik visi jie, kaip sakoma, 

Prie kokio

dos, 
toj 
joj. 
“užuiti žmonės.” 
nors “viešojo veikimo** išjudin
ti juos labai sunku ir kai ka
da stačiai negalima. Kiek žy
mesnės įtakos į juos padaro 
tik — bažnyčia. Ji kai kada tik
rai sujudina “oleikiečius.” At
siminkime tik ko ir kiek čia 
yra laimėjęs klerikalų Tautos 
Fondas.

Pažangiemsiems lietuviams,
o ypač socialistams čia veikti 
labai sunku. Jie, turbut, nema
žai turės dirbti, kol “oleikie- 
čius” privers “pasivyti” kitas 
vietos lietuvių kolonijas.

Praeitą ketvergę, bal 14 d., 
LSS. VIII rajonas p. Blinstrupo 
svetainėj surengė prakalbas. 
Kalbėjo dd. Kučinskas ir Du- 
bickas. Prakalbos, rodos, buvo 
išgarsintos neblogai. Manyta, 
kad “oleikiečiai” ištikrųjų per- 
pildys Blinstrupo svetainę. 
Taip betgi nebuvo. Svetainėj 
kažin ar buvo vienas šimtelis... 
Bet ir tie patys tokie “nusmu
kę,** klausosi kalbėtojų, bet iš
rodo, visai jų negirdi.

Vienas ten buvęs Bridgepor- 
tietis įkirto:

—Ir renkasi gi tie “oleikie
čiai,” ir klausosi prakalbų!...

Nesibark tamsta, — spiria
si “oleikietis,” — šį kartą jų 
yra labai daug. Kai kada mes 
prakalbas atlaikome su kokiu 
titanu žmonių...

Tikrai užuitas kampelis.
—Kalbų prisiklausęs.

WEST SIDE
Pramogą vakaras.

Praeitą nedėldienį, balandžio 
17, p. Meldažio svetainėje “bu
vusieji draugai’* statė p. Miko 
Petrausko operetę “Kaminkrė- 
tisz ir Malūnininkas.”

Tenka pažymėti, kad prie va
karo rengtasi sąžiningai. Vai
dinimas darė nevisai blogą įs
pūdį. Man ypač patiko tas ka- 
minkretis. Geras buvo ir malu-

ko paprašyti juos atgal. Bet 
kad ir šį kartą jie “kėlė sporą“ 
—(I i (į ima i ma 1 u n i nin kas 
riu paplitimu siuntė 
dausas.“ Suprantama, 

oji publika“ visa 
jo “gražių fonių,” tik 
vaidintojui čia jokių 
nebuvo. Jis, matyt, buvo gero
kai susinervavęs. Delei to, sup
rantama, tenka pakaltinti ne 
vaidintojas, bet grimiruotojas.

blogi buvo ir kiti 
būtent, Teklytė, 

Petronėlė ir Stabukas. Gerai 
vaidino ir Barbora, bet iš jos, 
kaipo senos vaidintojos buvo 
laukta truputį daugiau.

slip- 
juos. “į 
“gerbia
te ture- 
pačiam

PARDAVIMUI bučemė ir gj-osemė 

gražioj vietoj. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

934 W. 29th St.

JIEŠKAU Antano Klevinsko, Pra
no Bertulio, Antano Aukselevičiaus. lietuvių ir lenkų apgyvento!, 
Visi randasi Chicago. Turiu labai | bai gražioj vietoj. Biznis išdi 
svarbų reikalą prie jų.

JOHN F. DANIS,
P. O. Box 24, 

Divernon, III.
a

APSIVEDIMAI.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Nevisai

Matęs-girdėjęs.

Pranešimai
West Side. — šiandie, balandžio 

19 d., M. Meldažio svetainėj L. S. S. 
VIII Rajonas rengia dideles prakal
bas. Kalbės studentas T. J. Kučins
kas. Pradžia kaip 7:30 v. v. Visi 
vietos lietuviai prašomi atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai. — Komitetas.

ELIZABETH, N. J. — Lietuvos 
Laisvės išgavimo komiteto metinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, balandžio 
24, 6:30 vakare, A. Liutvino svetai
nėj, 69 So. Park St. Kviečia visus 
susirinkti. •

L. L. I. Kom. Rašt. D. Petručionis.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Ex-Kareivių Centro susirinkimas 
įvyks balandžio 19, kaip 8 vai. vakaro 
salėj 4600 So. Paulina St.

— Valdyba.

PRANEŠIMAS MANO DRAUGAMS.
Kad nuo 14tos dienos balandžio aš 

atpirkau dalį pono A. M. Bafrcus ir 
dabar vienas stengsiuos patarnauti 
visiems draugams kaip ir pirmiau.

JOHN J. ZOLP,
4601 So. Marshfield Avenue, 

Chicago, III.

Roselande. — Prakalbos ir Krutami 
paveikslai. Bus utamiko vakare 19 
balandžio, 1921. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Brolių Strumilų svet. 107 st. ir 
Indiana Avė. Kvieciam« visus atsi
lankyti. Kalbės geriausi angliški ir 
lietuvių kalbėtojai. Inžanga Ruoša 
(be mokesčių).

Kviečia Komitetas.

Bilietus Miko Petrausko koncertui, 
kurs jvyks seredoj, bal. 20, išanksto 
galima gauti “Naujienose” pas p-lę 
Marę Jakimiutę ir pas “Birutės” na
rius. Galima telefonu, Boulevard 
3969. — “Birutė”.

_ Cicero Lietuvių Kooperacijos nuo
šimčių išmokėjimas šėrininkams bus 
subatomis 16, 23 ir 30 balandžio, tarp 
6 — 8 v. vak. Kooperacijos krautu
vėj, 4945 W. 14th St. Atsineškit 
Šerus. y — Direkcija.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

JIEŠKAU savo moteries Aleksan
dros Vitkevič, kuri prasišalino nuo 
manęs apie 3 mėnesiai laiko. Išsi
vežė 9 metij vaiką; ji turi ant ran
kos baltą plėtmą. Vaiko yra per
kirstas veidas šalę nosies. Kas to
kią patėmysite, meldžiu man pranešti 
už ką duosiu dovaną. Ji yra išbėgusi 
su Malorusu.

JURGIS V1TKEVIČIA
2136 W. 22nd Pi., Chicago, 111.

JIEŠKAU Liucijos Samosky se- 
niaus gyveno 2037 Canalport Avė., 
Chicago, III. Malonėkite atsišąukti 
nes turiu svarbų laišką tamistai, arba 
kas žinote, malonėkite panešti, už ką 
busiu dėkinga.

MRS. J. K.,
St .Lūkės Hospital, 1426 Indiana Av., 

Chicago, III.

JIEŠKAU Dominiko Baliaus. Gir
dėjau, buk gyvenąs Chicago. Malo
nės atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalą.

ANTANAS GUDAITIS, 
228 Antoinette St., 

Peoria, 111.
' ''-11 " 11 . .............. Wl MMIM !■■! ....... , , ,, ,

JIEŠKAU dėdžių, Adomo, Jono ir 
Juozapo Jankauskų, Plungės parap., 
Juodeikių sodžiaus. Turiu svarbių 
žinių iš Lietuvos. Meldžiu jų pačių 
atsišaukti arba juos žinanti malones 
pranešti šiuo antrašu:

ZUZANA MEŠKAUS-ŠVEDIENE. 
1900 W. North Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU Jono Masonio, Kauno 
rėd., Utenos apskr., Kaliekių kaimo. 
Nesenai atvažiavau iŠ Lietuvos, tad 
norėčia susieiti.

MYKOLAS GUČIUS, 
2847 W. 39th St., 

Chicago, UI.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 20 iki 28 metų am
žiaus be skirtumo tikėjimo. Esu 29 
metų amžiaus .turiu gerą darbą. My
linčios dorą šeimynišką gyvenimą, 
meldžiu atsišaukti prisiunciant pa
veikslą su pirmu laišku. Pareikala
vus paveikslą grąžinsiu kiekvienai.

D. F. DEMPSKY,
P. O. Box 868, Rockford, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir kitų tautų kolonijoj. Biz
nis senas. Pardavimo priežastis 
— kitas biznis.

559 W. 87 St.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visup 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 
Vietrola, už kurį buvo užmokėta $225 
už $50, su rekondais ir deimanto špil
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyt 
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne- 
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

BUNGALOWS.
5 šviesus kambariai 

įmokėt reikia $650.

6 šviesus kambariai 
įmokėt reikia $650.

6 švesųs kambariai 
įmokėt reikia $800.

$3,250,

$3,950,

$4,750

Dešimts tuksfančiy NAMAI-2EME.
8 šviesus rezidencijai 

riai $4,800, įmokėt $3,600.
kamba

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKO partnerio prie saliu- 

no biznio. Atsišaukę pamaty
site ant vietos.

3600 Emerald Avė.

Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
tų iš Pullman Convpany, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoia- 
mi mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių 
niekad nebuvo savo žemume — ateik

L. COHEN,
4614 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas ge
roj vietoj, ant kampo 5757 Carpenter 
ir 58th St. Chicago j; dviejų flatų, 
6 ir 7 kambarių, vidus ištaisytas kiet
medžio; yra du fumished heat atski
rai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

856 W. 33 St., 
Tel.: Boulevard 4796.

5 šviesus kambariai bungalow, 
$6,500, įmokėt $2,000.

JOHN W. TOMPSON CO., 
7191 W. Grand Avė., 
Tek: Columbus 9906.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARIS išsirendavoja, 

garo išluma ,elektros šviesa. 
Atsišaukite.

3343 Lowe Avė., 
3-os lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moters arba merginos na- 
m'vj darbui; maža šeimyna, lengvas 
darDas, gera mokestis.

Atsišaukite
3252 Naglc Avę.,‘ Chicago, III. 

Irving Park.

REIKIA šeimyninkės prie pa
vienio vyro ant ūkės . Gali tu
rėt ir vaiką. Atsišaukite po 2 
vai. po pietų.

- SIMPSON,
301 W. Division st. Tel. Superior 9505

REIKIA DARBININK
VYRŲ

REIKIA siuvėjų prie siuvamų 
mašinų, stubęje dėvimų dresių 
darbui. Nuolatinis darbas, 
alga ir darbo sąlygos.

A. MELTZER,
1056 N. Wood St.,

gera

REIKALINGAS patyręs aptieko- 
rius, kuris norėtų atidaryti su manim 
iš pusės aptiekę. Turiu- labai pui
kią vietą ir duosiu dalį pinigų. Part
neris turi būti registruotas aptieko- 
rius ir turi turėti nors kiek pinigų. 
Atsišaukite laišku arba ypatiškai, 
1739 S. Halsted St., pažymėdami num. 
247.

REIKIA darbininkų — pada
rysi pinigų! Įdėk 2c. tampą, 
aplaikysi nurodymus. Rašyk 

“ALBERTA”, 
5051 S. Ashland Avė.

o

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI nebrangiai pusnau- 

jis automobilius Ford. Viskas yra. 
Pardavimo priežastis, savininkas nori 
pirkti didesnį:

Kreipkitės:
3525 So. Union Avė.

$500
$275
$350
$325

$1,100
$1,100

NEGIRDĖTAI 
ŽEMOMS KAINOMS 

AUTOMOBILIAI.
Maxwell 1919 roadster ....
Buick touring ..... .............
Studebaker touring...........
Overland touring
Chandler touring
Cleveland touring

Taipgi kiti automobiliai už 
pažymėtinai žemas kainas.

RAŠYK MUMS, 
Reikalaudamas vartotų auto

mobilių surašo ir paaiškinimų.
TOM HAY & SON, 

pardavėjai — Cleveland Six 
166 N. Michigan St.

PARDAVIMUI Ve tono trokiukas; 
baksas 4 pėdų ilgumo. Greitu laiku 
turi būt parduota, už labai pigiai.

J. M., 
3114 So. Lowe Avė., 

Iš užpakalio; atsišaukite tarp 3 ir 
6 vai. vakare.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas su barais 

ir visais įtaisymais. Gera vieta, par- 
siduos nebrangiai, 
žastį— patirsite ant vietos.

4320 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI už bargena eleetrie 
pianas (self player) taip kaip nau
jas; tinkąs į saliuną arba Ice Cream 
biznį. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite.
8925 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI stuba, tikras barge- 
nas. Turi būt tuojau parduota 5 
kambariai, didelis antaugštis, elektros 
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lota 
— pardavimui labai pigiai.

N. SIMON,
5525 So. Kolin Av.

PARDUODU ar išmainau farmą; 
10 karvių, 3 arkliai, 6 veršiai, 4 
kiaulės, 25 vištos ir visos mašinos. 
Žemės yra 147 akerių, — 80 akerių 
išdirbtos, 67 akeriai ganykla ir miš
kas ir visos triobos.

J. M.,
3934 So. California Avė. 

Galima matyt visada.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų apielinkėj. Biznis jau 
gyvuoja keletą metų. Parduo
siu pigiai.

828 W. 14 St.
Esmu priverstas parduoti puikų 

biznį — priežastis suirimas šeimynoj. 
Ir du bizniai, krautuvės visokių 
smulkmenų, kuri randasi ant kampo 
trijų gatvių, kur darbininkai plaukia 
pro šalį į stock yardus debesių pavi
dale. Norėdami patirti biznio ėjinie, 
priHnRiLc k. ai p 6-ta va. iŠ ryto, tai 
persitikrinsit patys ir nupirksite už 
vertą kainą.

j. BAJORINAS,
4572 Gross Avė., ir 46ta gatvė.

PARDAVIMUI saliunas lietuviais 
ir lenkais apgyventoj vietoj, išdirbta 
per 15 metų. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Atsišaukite
2459 W. 46th PI. arti Westem Av. 

Chicago, III.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančio, 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodinis, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chięago, III.
PARDAVIMUI stuba 1 akerls, 

tvartas Ir vištininkas labai pigiai. 
Gera transportacija.

EDWARDAS M. KUBAN
45 Place netoli Joliet Avė. 

Lyons, III.

PARDUODU FARMĄ.

220 akerių, dideli namai su .10 kam*- 
barių; didelė puiki bamė gyvuliams 
ir šienui.
mašinoms 
šilo, visos 
reikalingos 
no inžinas 
akselio ir komų pjovimui. 16 melžia
mų karvių, išskyrimui, 1 gatunkavas 
bulius, 4 geri arkliai, 12 kiaulių, 70 
vištų; visi kūlimo javai: avižos, ru
giai, miežiai, ir bulvės; daug pašaro; 
Šieno ir Šiaudų. Parduosiu labai pi- 

----- lilcavi našlė, tai noriu jarreitai 
parduoti. Kaina $«,500. Jmokėt $3,500, 
likusius ant ilgo išmokėjimo, ant 6%. 
lietuviais apgyventoj vietoj. Plates
nes žinias suteiksiu laišku.

MR. G. RAIDŲ. 
Camey, Mich.

Kiaulininkas, vištininkas, 
susikraut; didelė kafline 
mašinos, kokios tik yra 
prie ūkės; didelis gazoly- 
malkoms pjauti, mašina

PARDAVIMUI barbemė, 3 kėdės 
su visais įrengimais; 4 kambariai pa
gyvenimui už $375. Pardavimo prie
žastis — kitas biznis.

3316 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 2 lotai labai puikioj 
vietoj prie 78-os ir Ashland Avė. 3 lo
tai prie šv. Kazimiero Vienuolino apie 
68-ą ir Westem Av. — visi po 30x125 
pėdas. Gasas, suros, šaligatvei — 
viskas apmokėta. Atsišaukite tuojau. 
Parduoda ant lengvų išmokėjimų. 
Klauskite laišku ar ypatiškai. Gali
ma matyt po 5 vai. vak.

J. MOTUZ,
4306 S. Wood St., Chicago, III.

PARDAVIMUI WISCONS1N ŽEMĖ.

Gali-

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. 
ką.

Turi būt parduota į trumpą lai- 
Cash biznis.

Atsišaukite.
5011 So. Aberdeen St., 

Tel.: Yards 2332. 
Chicago, III.

-------  ———hf—į-------- <

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų koolnijoj. Biznis senas. Ga
lima pirkti pusę arba visą. Savinin
kas važiuoja Lietuvon. Atsiliepkit į 
Naujienas num. 248.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
gyvenimų ir iš fronto biznis. Po 4 
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti 
parankamai. Kaina tik $8,000. Ren- 
dos mėnesiui $100.00. Savininkas 
gyvena ant 3 augšto, iš užpakalio.

2844 W. 38th St.,
. Brighton Parke.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamistos, šir- 
džia ir sielą. Stambaus produk- 
tyvio kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- 
vojame po $25 už akerį. Bažnyčia 
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta 
žemė turi abelną vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

HOMEMAKER LAND COMPANY 
127 N. Dearbom St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj kolonijoj — pi
giai, už pusę kainos. Pardavi
mo priežastis — liga.

1825 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyventoj vietoj, su pragy
venimu. Savininkas eina kitan 
biznin. Kreikitės.

J. B., 639 W. 18th St.

Puiki proga kas nori prie Jackson 
Parku gyvent, naujas mūrinis namas 
6 pagyvenimų po 5 didelius kambarius 
vėliausios mados intaisymai, kieto 
medžio trimingai. štimu apšildomas, 
saulės porčiai iš fronto ir miegami 
porčiai iš užpakalio dratais apdengti. 
Rendos metam-s $5400.00, galima pa
kelti iki. $6000.00, renda už tam pa
našius namus toj apielinkėj moka po 
$45.000. Greitu laiku parsiduoda tik 
už $27,500, su $8,000 inmokėjimu ga
lima pirkti, likusius rendos išmokės. 
Namas randasi apie Midway ir ma
žiau kaip pusė bloko nuo Jackson 
Parko. Yra gera proga pelnit $5000. 
Parduodant į porą mėnesių, 
šaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Atsi-

Nepaprasta proga ir bargenas, tu
ri būt parduotas šią savaitę, naujas 
muro biznio namas, ant kam-po biznio 
gatves dviejų aukštų, . Storas ir 6 
kambariu pagyvenimas, viršui miega
mi porčiai, stiklais apdengti, vėliau
sios mados visi intaisymai, kieto me
džio trimingai, štimu apšildoma, tin
kamas visokiam bizniui, antras lotas 
tuščias prie šalies, medžiais apsodin
ta, garadžius. Tas namas su dviem . 
lotais ant kampo yra vertas $20,000. 
Dabar yra saliunas, puikus nauji fik- 
čeriai ,floras baltais akmenukais iš
puoštas, elektrikinis registeris vertės 
$900. Stako visokio pilna, stalai, krė
slai, geležinis safe ir visas saliuno 
biznis vertas $4,000. Greitu laiku 
viskas svkiu parsiduoda tik už $14,- 
500.00. * Savininkas turi išvažiuoti į 
seną krajų. Namas randasi apie 63 
ir Westem Avė. Atsišaukit greitai 
pas

J. ZACKER.
3301 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas su 
barais, geroj, lietuvių apgyven
tai apielinkėj. Pardavimo prie- 
žaptį patirsite ant vietos.

613 W. 14th PI.

UŽ PAAUKAVIMĄ 10 lotų Harvey, 
prie Boulevard Extention už $1,500, 
puikiausias pasiūlymas kokį galit 
gauti į keletą dienų. Ši yra didelė 
proga bile vienam.

PETER LUCAS, 
4830 Fletcher St., 

Harvey, III.
PARDAVIMUI SALIUNAS.

PARDUOSIU pigiai ir greitai. 
Priežastis pardavimo r Palikau našlė, 
negaliu viena laikyti.

Atsišaukite greit.
P. G., 

4107 So. Ashland Avė.

RAKANDAI
NORIU tuoj parduoti už paauka- 

vimą 6 kambarių rakandus; visi aug- 
štos rūšies; kaurai, fruntinės, dining 
kambario, miegamojo kambario se
tai. Misingio lova, indai, grindų ir 
stalo lempos, mahoęjany grojiklis pi
anas, vietrola, puikiausias Buick Se- 
dan automobilius — bėga ir atrodo 
kaip naujas. Taipgi ir namas par
davimui. Parduosime atskirai jei 
tuojaus bus parduoti.

8220 W. Jackson Blvd.
Tel.: Garfield 945.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai pigiai. Savininkas ap
leidžia mestą. Atsišauktie grei
tai.

2859 So. Lowe Avė.

j RAKANDŲ BARGENAS.
I Pirma negu pirksit rakandus, atei
kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras maha- 
gony fonografas, su dviem sprenži- 
nom, grajija visokius rekordus, pilnai 
gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 
su rekordais ir deimantine adata. Da- 
venport pianas. Vėliausios mados 
parlor (fruntinės) setas. Valgomojo 
kambario setas, miegamojo (bed- 
room) setas, karpetai (kaurai) ir ant 

Į grindų pastatomą lempą, etc., visi 
į kaip nauji. Parsiduos jums prieina- 

. _ 1 mom kainom. Nepraleiskite šito bar-
Pardavimo prie- geno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.

Su $7,000.00 inmokėjimu greitu lai
ku galima nupirkti puikų naują mū
rinį namą ant kampo 6 pagyvenimų 
po 5 ir 4 didelius kambarius vėliau
sios mados intajsymai, automatiškos 
lovos sienose inbudavota su zerkolais, 
štimu apšildoma, naujos mados sel- 
feder boileris, saulės porčiai. Ren- 
dos $3500. Metams, tokį namą nei 
už $40,000 dabar nepabudavotum 
greitu laiku parsiduoda tik už $23,500 
su $7000 inmokėjimu, likusius rendos 
pabaigs mokėt, priežastis pardavimo, 
dabartinio savininko senatvė ir ne
sveikata priverčia apleisti miestą. 
Namas randasi apie Marųuitte Boule- 
vardo ir Ashland Avė. Atsišaukite 
greitai pas

J. ZACKER, 
8301 So. Halsted St. 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
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 farma už Milwau- 
kees į šiaurius, 80 akerių, visa išva
lyta; 65 akeriai dirbamos, 15 akerių 
ganyklų, geras namas, 7 kambariai, 
didelė bamė, svirnas, mašinoms su
krauti,' kiaulėms, vištoms; malkoms 
sukrauti ir tt. gražus sodas, didelė 
mokykla priešais ūkę. 8 geros kar
vės, visos melžiamos, 4 veršiai, 3 ge
ri arkliai, 2 paršingos kiaulės, 100 
vištų, visokios reikalingos ūkei maši
nos. Viskas sykiu, kaina $6,80-0. 
$3,000 įmokėt. likusius už 6% ant 
ilgo laiko. Lietuviais apgyventa. 
Informacijų klauskit.

MR. GEORGE HAIDU, 
Camey, Mich. .

PARDAVIMUI arba išmainymui 
farma ant mieste savaites. 78 ake- 
riai, visa dirbama gyvuliai ir maši
nos, 3 arkliai, 5 karvės, 2 veršiai, viš
tos. žąsys ir kiaulės. Visi reikalingi 
daiktai Illinois valstijoj, nuo mie
sto, kur galima viską parduoti ir pirk
ti. Visi budinkai nauji, randasi Eng- 
lewood, III. Kreipkitės pas savininką.

P. PAULAUSKY, 
3000 So. Union Avė., Chicago, III.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
;rumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems 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.
— ii i r

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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 atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.


