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100 žmonių žuvo audroje
Angliakasių streikas tęsiasi 
Lenkija ratifikavo Rusijos taiką

100 žmonių žuvo subatos Anglijos angliakasiu 
audroje. streikas tęsiasi.

Smarkiausiai audra siautė Ar- 
kansas, Alabama ir Texas snL 

stijose.

Angliakasiai turės naują pasi- 
tarimą su angliakasiais. Atšam 

kimas didžiojo streiko — 
smūgis darbininkams.

LONDONAS, bal. 17.— Nors 
ir tapo atšauktas geležinkelie
čių ir transporto darbininkų 
streikas, angliakasių streikas 
tęsiasi tuo pačiu smarkumu ir 
solidarumu, su kokiuo jis pra
sidėjo. Nors padėtis angliaka
siams pablogėjo, bet jų nusis- 
prendimas kovoti ir laimėti nė 
kiek nesumažėjo, tik dar la
biau padidėjo, nes dabar jie

CHICAGO. — Subatoje siau
bsi centraliniuose vakaruose 
audra pridarė didelių nuosto
lių. Smarkiausiai ji riautė Ar 
juose Arkansas pavietuose žu- 
bJ’jose, kur žuvo nemažiau 
kaip šimtas žmonių, neskaitant 
drugelio šimtų sužeistų. Dvię- 
nusileidžia, siūlo jiems didelių 
žadėti pelnų per tūlą laiką 
••••» 50 žmenių, levas valstijoj 
2C Alabanci 1.3 ir Mississippi
• 2. Audra taipjau paliete VVis- 
ct nsin, MLsouri, Ioxva,
Cclorado. įdubo ir Nebraska 
valstijas.

Visur j’, pridarė milžiniškų 
r lošteliu: srgriovė daug na
mų. sunaiiuoo apsėtus laukus, 
iš-..rtė te’*, iiv- ii telegr»•*•> 
stulpus. Vietomis sniego pris
nigo iki 14 colių ir sustabdė 
traukinių vaigščiojimą. Prie 
pat Chicagos užsnigta du trau
kiniai.

Chicago j e audra pridarė di
delių nuostolių. Vietomis par
kuose ir gatvėse išrauta me
džiai, daugelio sankrovų iš
nešti langai. Buvo atsitikimų, 
kad vėjas įnešdavo žmones į 
sankrovų langus, ar pamesdavo 
po automobilio ratais. Vidur- 
miestyje prisiėjo palei šaligat
vius nutiesti virves, kad žmo
nes turėtų už ko įsitverti, kad 
juos nenuneštų į vidurį gat
vės. IŠ priežasties audros daug 
žmonių sužeista. Viena mote
ris mirtinai sužeista vėjui ją 
pakėlus ir įmetus į sankrovos 
langą. Daug nelaimių buvo ir 
su automobiliais.

Arkansas valstijoj vėtra pa
virto į viesulą ir sunaikino du 
miesteliu, neskaitant daug sug
riautųjų namų kituose mies
teliuose. Mažiausia 50 užmušta 
ir keli šimtai žmonių sužeista 
viešnioj. Nuostoliai Texas val
stijoj siekia $1,000,000. Užmuš
ta 20 žmonių. Keli šimtai su
žeista ir 10 užmušta Alabamos 
valstijoje. Kitose vietose irgi 
didelių nuostolių pridaryta. Iš 
daugelio vietų dar negauta jo
kių žinių, kadangi vietomis ko
munikacija yra sunaikinta.

Audra Chicagoje ir vakaruo
se Jau aptilo, bet šaltis tęsis 
keflias dienas. Dabar audra ei
na į rytines valstijas ir galbūt 
ji aptils tik tada, kada atsi
muš į Atlantiko vandenyną.

Audra atėjo iš šiaurvakari
nės Kanados ketverge. Ji pas
kui susijungė su audra iš va
karų kalnų. Paskui pasuko į 
rytus ir tuo keliu nuėjo visu 
didžiuoju Jungt. Valstijų plo
tu.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

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

Gaunamas Naujienų ofise.

žino* kad ant nieko kito negali 
atsidėti ir niekuo kitu pasiti
kėti, vien tik savo spėkomis.

Angliakasių atstovai turės 
neužilgio savo konferenciją, 
kiu$l svarstys streiko reikalus, 
o balandžio 22 d. (pėtnyčioj) 
turės naują pasitarimą su ka
syklų savininkais. Streikas gi 
tęsis savo keliu.

Visi darbininkai karštai svar
sto įškįlusį nesusipratimą tarp 
angliakasių ir geležinkeliečių 
su transporto darbininkais ir 
pastarųjų atšaukimą streiko. 
Išreiškiama įvairiausios nuo
monės, bet visi pripažįsta, kad 
paskutinėj valandoj nesutiki
mai yra smūgis visiems darbi
ninkams ir reiškia galutiną 
skilimą “trilypės sąjungos,” 
stipriausios darbininkų organi
zacijos visoje šalyje. Darbiečių 
(kairiųjų) organas Daily He- 
rald delei skilimo sako:

“Vakar užduota didžiausį 
smūgį, kokis krito ant darbi
ninkų judėjimo nuo nepame
namų laikų. Nėra naudos ma
žinti jį. i Mums reikia ^naujos 
mašinerijos. Senoji mašinerija, 
svarbiausioj valandoj, suvylė 
mus.”

Transporto darbininkų sek
retorius Robert Williams delei 
atšaukimo streiko pasakė:

“Iš priežasties sumišimo, ko
kis apsireiškė konferencijoje 
pėtnyčioj, nebuvo jokios vil
ties suderinti ir suvienodinti 
verkimą visų trijų unijų, kas 
buvo svarbiausiu suteikimui 
angliakasių federacijai jai rei
kalingos pagelbos.

“Dalinis ir bevilčiai nepilnas 
užuojautinis sustabdymas dar
bo butų tik susilpninęs trijų 
organizacijų spėką, nesutei
kiant jokios materialės pagel
bos angliakasiams.”

Sakoma, kad prie atšaukimo 
streiko daugiau (prisidėjo tai, 
jog tapo permatyta, kad gene
ralinio streiko negalima bus 
iššaukti ir kad prie užuojautos 
streiko prisidės ne daugiau 
kaip pusė geležinkeliečių ir 
transporto darbininkų. (Užuo
jautos streikas negalėjo būti 
privalus, o tik savanoris: kas 
nori streikuoja, kas nenori ne
streikuoja). Pora unijų iš tran
sporto darbininkų referendu
mu nutarusios nedalyvauti 
streike. Toks sviravimas dar
bininkų eilėse ir pennatymas, 
kad dalinis streikas negalės 
angliakasiams pagelbėti, bet la
bai susilpnins organizaciją, ’ ir 
privertė atšaukti streiką. Ang
liakasiai tik rugoję, kad jiems 
ankščiau nebuvo pasakyta apie 
tokią padėtį geležinkeliečių ir
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Ant kryžkeles

Šiandie Brusselyj, Belgijoj, prasideda (Lietuvos tarybo; — “arbitražas” su Lenkija.

Valdžia tebesirengia.

Nors geležinkeliečių ’r tran
sporto darbininkų streikas ir 
tapo atšauktas, valdžia nestab
do savo prisirengimų. Ji ir to
liau verbuoja savanorius streik
laužius, kurie busią panaudoti 
jei ne šiam streikui, tai gali
miems streikams ateityj laužy
ti. Tebeverbuęjami ir savano
riai “baltąją gvardiją” — gy
nimo pulkus. Esą galbūt jų dar 
reikės angliakasių streikui.

Kasyklų savininkai matyda
mi, kad angliakasiai vistiek ne
nusileidžia, siūlo jiems ddelų 
nusileidimų. Jie sutinka atsi
žadėti pelnų per dviejus metus 
ir iš tų pelnų pakelti angliaka
siams algas. Tai daryti ypač, 
juos verčia ir tas dalykas, kad 
atstovų buto nariai nepritarė 
kasyklų savininkų paduotoms 
angliakasiams sąlygoms.

Lloyd George, žinoma, džiau
giasi ir giriasi savo laimėjimu. 
Bet niekas nekreipia į jį do
mės. Visi skaito, kad streiko 
atšaukimas yra laimėjimu par
lamento ir nuosakesnių darbi
ninkų vadovų, kurie atsisakė 
šokti į streiką, kuris gali dar
bininkams šioj valandoj būti 
riai į “baltąją gvardiją”— gy- 
sidėjo tik tuo, kad nelemtais 
straksėjimais tik pablogino pa
dėtį ir padarė galutiną sutaiki- 
mą angliakasių streiko labai 
sunkiu ir veik negalimą.

True translation filod with the post- 
master at ęhieago, III., April 18, 1921 
as reųuired by the act of Oct 6, 1917

Lenkija ratifikavo taiki 
su Rusija.

Neužilgo prasidėsiančios su 
Rusija pivklybinei tarybos.

VARŠAVA, bal. 16. — Len
kijos seimas ratifikavo taikos 
sutartį tarp Lenkijos ir sovie
tų Rusijos su Ukraina.

Tuo Lenkija išpildė savo pri
žadą ratifikuoti sutartį bėgyje 
30 dienų po jos pasirašymui. 
Sutartis lapo paprašyta 18 d. 
Bolševikų valdžia ratifikavo ją 
kovo 22 d., bet apie Ukrainos 
ratifikaciją dar nepanešta.

Siililę sutarties, Rusija atida
vė Lenkijai 3,000 ketv. kilo
metrų arti Minsko, o Rusija ir 
Ukraina atidavė Lenkijai Polic- 
siaus distriktų, ant Lenkijos ir 
Ukrainos rubežiaus.

Rusija ir Ukraina be to suti- 
|ko bėgyje vienų metų išmokėti 
('Lenkijai 30,000,000 rublių auk
su ir paliuosuoti Lenkiją nuo 
atsakomybės už kokią nors da
lį buvusių Rusijos imperijos

skolų. Tapo suteikta amnesti
ja už politinius nusižengimus ir 
abi pusės sutiko susilaikyti nuo 
propagandos prieš viena kitą.

Seimas ratifikavo sutartį 
vienbalsiai. Du žydai atstovai 
susilaikė nuo balsavimo, ka-. 
dangi sutartis neduoda ganėti
no parėdimo apie sugrąžinimą 
dabar Rusijoje esančių Lenki
jos piliečių, kurių didžiuma 
yra žydai.

Tapo paseklbta, kad tarybos 
apie pirktybinę sutartį tarp 
Lenkijos ir sovietų Rusijos 
prasidės neužilgo.

Naujas sukilimas šiaurinėj 
<. Indijoj.

34 anglų kareiviai užmušti ii 
65 sužeisti mūšiuose su inadis.

SIMLIA, Indijoj, bal. 17. — 
Iš Wana ir Mashud apskričių 
pranešama apie smarkius mū
šius palei šiaurvakarinį Indi
jos rubežių, iš priežasties pa
sirodymo Afgano vado Abdur 
Razak, kuris vadovauja suki
lusias Wasiri ir Mashud gen- 
tes.
Smarkiausias susirėmimas iš

tiko bal. 10 d., kad 300 mashu- 
dų užpuolė būrį kareivių ir už
mušė 26 kareivius. Įskaitant 
ir pirmesnius susirėmimus vi
so anglų užmušta 34 ir 65 su
žeisti. Sukilėliai irgi aplaikė la
bai didelių nuostolių.

Kariuomenė* pradėjo tose 
apygarduose naują veikimą.

40,000 chiniečiy žuvo 
žemos drebėjme.

Tik viename mieste, žuvo 600 
Žmonių.

SHANGHAI, bal. 17. — Pa
siekiančios miestą žinios apie 
pasekmes žemės drebėjimo 
gruodžio mėn Shensi (provin
cijoj, parodo, kad daug dau
giau žmonių žuvo, negu kad 
išpradžių manyta. Oficialiniai 
apskaitoma, kad nemažiau kaip 
40,000 žmonių žuvo Kuyran 
prefektūroj, o mieste Pigliang 
žuvo 600 ymonių. Žemės dre
bėjimas prasidėjo gruodžio 
15 d. ir taip be paliovos tęsėsi 
daugiau kaip pueę mėnesio.

Suėmė komunistų vadą.
BERLINAS, bal. 16. Čia 

tapo policijos areštuotas Max 
Hoclz, kuris vadovavęs pasku
tiniuoju komunistų Sukilimu 
Vokietijoje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 18, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Francjja siekiasi užgriebti
Ruhr klonį.

Rengiasi okupuoti turtingiau
sius Vokietijos distriktus, kad 
tuo Išjieškojus kontribuciją.

PARYŽIUS, bal. 17. — Fran- 
cija mano padaryti didelius už
griebimus Vokietijoje gegužio 
1 d., jei Vokietija atsisakys už-, 
mokėti priklausančią mokėti 
kontribuciją.

Šiandie patirta, kad Franci- 
ja mano užgriebti visus tur
tus Ruhr klonio ir Westphalia, 
taipjau ir kitus žemės plotus. 
Apskaitoma, kad tas duotų 
Francijai 3,000,000,000 markių 
į metus.

Pasiūlymus apie tą okupaci
ją davė Francijos išliuosuotojų 
žemių ministeris Loucheur. Tai 
yra atskiras raportas, nuo ka
rinio pasiūlymo maršalo Foch 
ir kitų karvedžių. Karinis ra
portas jau buvo svarstomas.

Loucheur raportas, nors ir 
laikomas paslapty], sprendžia
ma, siūlo Francijos valdymą 
geležinkelių, dirbtuvių, do|kų, 
upių, kanalų ir kasyklų užgrie
biamo j teritorijoj.

Dar vienu prirodymu, kad 
Francija rengiasi pulti Vokie
tiją, yra Francijos nota talki
ninkams, reikalaujanti, kad vy
riausioji taryba susirinktų bal. 
27 ar 28 Lonodne ar Paryžiuje. 
Francija nori to ankstyvo susi- 
kinkimo, kad išnaujo susitarus 
su takininkais apie puolimą 
ant Vokietijos.

Kabinetas užgire pradinę sut
rauką karinių ir ekonominių 
priemonių, kurias premieras 
Briand paduos Anglijos ir Ita
lijos užigrimut

Loucheurui duotas platini 
leidimas uždėti mokesčius ant 
išgabenamų iš Ruhr klonio 
anglių ir kitų išdirbinių.

Briand veikia su įsitikinimu, 
jog jį rems Jungt. Valstijos.

“Jupgt. Valstijos yra su mu
mis,” pasakęs jis kotbineto su
sirinkime. Jis pridūrė, kad 
prie jokių aplinkybių Francija 
nepriims jokio tarpininkavimo.
Nori duoti naujų pasiūlymų 

ta Ik intakams.

BERLINAS, bal. 17. Vo
kietijos užrubežinių reikalų 
ministeris Dr. Walter Simons 
iš priežasties laukiamo Fran
ci j 08 užpuolimo gegužio 1 d., 
nori paduoti naujų kontribuci
jos pasiūlymų UlkinhkąniS Ir 

tuos pasiūlymus svarstys ko
mitetas. Simons tečiaus susi
tinka didelę opoziciją iš pusės 
didžiumos kabineto ir didžiu
mos Vokietijos žmonių.

Tuo pačiu laiku Simons ban
do patraukti Franciją savo su
manymu atbudavoti nuteriotą- 
sias Francijos apygardas pagel- 
ba Vokietijos darbininkų. Si
mons šiandie tarėsi su darbi
ninkų vatlovais, kad juos pat
raukus prie to sumanymo.

Kaip Vokietijos pasiūlymai 
galės būti paduoti talkinin
kams, yra klausimu, kadangi 
Francija sako, kad ji prie je>- 
kių sąlygų jų neklausysianti.

Jau dabar muitų sąlygos pa- 
raližuoja Vokietijos industri
ją. Tūkstančiai darbininkų iš
metami iš darbo. Gręsia kabi
neto krizis. Buržuazinės parti
jos atakuoja centralinę valdžią 
už suvilkinimą užsmaugimo 
nesenai buvusio sukilimo. Prū
sijos seimas turėjo užsidaryti, 
kadangi valdžios kalbėtojus 
nuolatos pertraukdavo komu
nistai atstovai.

Santikiai tarp Prūsijos ir Ba
varijos darosi vis labiau įtemp
ti. Bavarija griežtai atsisako 
sudėti 240,000 šautuvų, kuriuos 
turi einvvolinervvehr. Prie visų 
nesmagumų Bėrimo valdžiai 
prisidėjo ir Francijos nota 
Austrijos valdžiai, grąsinanti 
išrinkti Austrijos kontribuciją 
ir neduoti jai pagelbos, Jei Aus
trijos valdžia neužgniauž judė
jimo už susivienijimą su Vo
kietija.

DemoMrzuoja moterų 
batalioną.

VARSA VA bal. 17, — Len
ktos moterų batalionas, turin
es 3,000 n irių, yra demohih- 
z; ojamas. Didesnė dalis jo pa
le ūžiama namo, o kitos mote- 
rįs paliekama mokinti emrgai- 
ks muštrą mokyklose. Tuo ba- 
li.Lonu vad )vai’ja Dr. Aleksan- 
(Įr*i Zago^iCt. Nors batalionas 
“.\f riavo” d i m;■t. bet jis pra
žudė tik 100 narių; 40 njoterų 
žhxg Lvox°. ir 51’ Vilniuje. Di- 
(’.e’ė dalis tr bataliono ir dabar 
p vijiko V.Iniu j l Ji nebus de
mobilizuota ir ten pasiliks ir 

toliau.

Du žmonės užmušti.
SPRINGFIELD, III., bal. 17. 

•— Lee Harold susibaręs už 
savo pačią, nušovė Clifford En- 
ner. Jie abu yra negrai. Be- 
ša ūdydamas Harold taipjau 
nušovė ir visai nekaltą pašalie- 
tę — E. J, Purvį.

Auksinai dar 
tebėra pigus

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 j 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 gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas garantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolcs tik 
yra New Yorke ar Chieagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir | vi- 
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, TH

No. 89

Sumuštas priemeras 
nesitraukia.

LONDONAS, bal. 17. — Iš 
Australijos pranešama, kad at- 
galeivis premjeras Hughes tapo 
sumuštas balsavime parlamen
te. Bet jis sako, kad jis pralai
mėjo tik per priepuolį ir todėl 
balsavimas nereiškiąs, kad val
džia turi pasitraukti iš vietos, 
todėl jis nerezignuosiąe.

Premieras Hughes išbandy
mui savo nuomonės tuojaus 
įnešė, kad butas užsidarytų ir 
kad kadangi butas sutiko su 
tuo be pasipriešinimo, tai jis 
manąs, kad visas dalykas bu
siąs išlygintas.

Hughes pareiškęs, kad jis ne
galės dalyvauti Anglijos pre
mjerų konferencijoje Londone, 
jei atstovų butas nenuspręs, 
kad balsavimas nebuvo pašali
nimu, premjero.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 18, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TURKAI RčGĄ BETVARKĖJE

Graikai skelbia atmušimą tur
kų nacionalistų spėkų.

i ——  ■

ATHF.VAT, bal. 17. — Pu- 
1

,vin ofię’.J Iii paskeltu, kad 
turkams visur nepavyko atakos 
an* graik / Toulou Banar sek- 
t'it, Mažo jo i Azijoj.

Kernai Paša pats asmeniškai 
shngiasi sur'nk’.i savo spėkas, 
kilios bėginėtos betvarkėje lin
ko. Kuta'ia.

Visi pr ė imai į BanZa lygu- 
gą yra stipri j:. laikomi gruik ]. 
Ihšmysis gr»;Kų sparnas atmu
šė stiprią tarkų ataką.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., April 18, 1921 
bs reųuired by the act of Oct 6, 1917

75 NUTEISTI NUŽUDYMUI.
STOCKHOLM, bal. 17. — 

Revoliucinis teismas nuteisė 
320 valstiečių, kaltinamų daly
vavime sukilime. 72 valstiečiai 
lapo nuteisti nužudymui, o 200 
— ilgiems metams katorgos 
prie sunkiųjų darbų.

Oepuortuos 72 rusus.
WASHINGTON, bal. 17. — 

Darbo departamentas paskelbė, 
kad 72 rusai ir jų šeimynos, 
esantjs ant Eitis salos, bus de
portuoti bals 20 d. Iš Latvijos 
valdžios gautas leidimas išso
dinti juos Liepojoje ir per
gabenti per Latviją geležinke
liu.
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Šiandie turi prasidėti de
rybos tarpe Lietuvos ir Len
kijos atstovų delei Vilniaus. 
Jos bus vedamos po Tautų 
Sąjungos priežiūra.

Prisiartinus derybų lai
kui, kaip lietuvių, taip ir 
lenkų pusėje žmonių ūpas 
šiek-tiek pakilo. Vieni ir 
antri laukia ištemptais ner
vais, ką jos duos vienai ar
ba antrai užinteresuotųjų 
valstybių.

Suprantamas dalykas, kad 
lietuviai stengiasi įtikinti 
save, jogei jie laimėsią dery
bas ir Vilnius teksiąs Lietu
vai. Ir tokiu pat budu mė
gina sustiprinti savo dvasią 
lenkai. I

Be to, viena ir antra pusė 
skleidžia tam tikrą propa
gandą, kad palenkus prie sa
vęs pasaulio opiniją. Len
kai kaltina lietuvius, buk jie 
rengiąsi ginkluota jiega pul
ti Vilnių; o lietuviai kaltina 
lenkus, buk jie, jausdami, 
kad Vilnius bus nuspręstas 
Lietuvai, ketiną atnaujinti 
karą prieš Lietuvą. .

Mes nemanome, kad tai 
propagandai reikėtų duoti 
daug vertės. { Brukselio 
derybas ji veikiausia nepa
darys jokios įtakos. Tenai 
nuspręs klausimą ne tos sen- 
šacinės žinios, kurios telpa 
laikraščiuose, o reales jie- 
gos, kurios stovi už vienos ir 
antros besiderinčių pusių.

Už lenkų atstovų nugaros 
stovės ne tiktai Lenkija, o ir 
Francija su Belgija. Lietu
vą gal-but parems Anglija 
su Italija. Jeigu jiedvi rems 
ją, tai Lietuva gal neprakiš; 
o jeigu ne, tai Vilniaus liki
mas yra išanksto nulemtas.

Generalis streikas
Anglijoje neįvyko.

*Anglijos geležinkelių- ir 
transporto darbininkai atsi
sakė remti streiku angliaka
sius. Tuo budu generalis 
streikas, kurio buvo laukia
ma, neįvyko. Angliakasiai 
paliko vieni kovos lauke, ir 
suprantama, kad dabar 
jiems bus daug sunkiaus lai
mėti.

Priežastys, dėl kurių neti
kėtai suiro vienybė “trilypė
je sąjungoje”, iki šiol nėra 
aiškios. Bolševikuojantys 
gaivalai sakys, žinoma, kad 
darbininkų vadai “išdavė” 
proletariato reikalus; bet 
tos bukaprotiškos pasakos 
apie vadų “išdavysę” nieko 
neišaiškina. Anglijos darbi
ninkų vadai juk yra pačių 
darbininkų išrinkti, ir jeigu 
darbininkai eina paskui 
juos, tai reiškia, kad darbi
ninkai yra tokie pat, kaip jų 
vadai. > ()i.~.

Geležinkelių ir transportą 
darbininkai atsisakė strei- 
kuot veikiausia dėlto, kad 
jie manė, jogei dabartinė va
landa nėra patogi genera- 
liam streikui. Ištiesų, Ang
lijoje šiandie siaučia nedar
bas. šimtai tūkstančių dar
bininkų neturi užsiėmimo; 
pramonė pergyvena sunkų 
krizį. Streikas prie tokių 
aplikybių nebūtų labai pavo
jingas kapitalistams.

Prieš streikininkus te- 
čiaus butų stoję ne tiktai ka
pitalistai, o" ir valdžia. Kad 
laimėjus gefieralį streiką, 
butų reikėję nuversti val
džią. Bet tą valdžią Angli
joje remia visa buržuazija, 
ir jos nuvertimo nebūtų bu
vę galima atsiekti ( kitaip, 
kaip tiktai pergalėjus suvie
nytas buržuazijos jiegas. 
Generalio streiko pasiseki
mas, žodžiu, butų reiškęs 
revoliuciją.

Bet mėgint kelt revoliuci
ją Anglijoje, kuomet visame 
pasaulyje eina stipryn reak
cija, vargiai butų išmintin
ga. Bent Anglijos darbi
ninkai, matyt, tokio pasiry
žimo neturėjo.

Reikalauja paliuosuoti po 
litinius nusižengėlius.

PAUL HANNA 
[Naujienų ir Federuotos Presos 

Presos korespondencija]

WASHINGTON.— Balandžio 
13 dieną čia buvo specialinė 

tinkamųjų organizacijij delega
cija. Kartu atvežta ir tam tik
ra peticija, po kuria buvo su
rinkta daugiau kaip trys šimtai 
tūkstančių parašų. Delegacija 
atstovavo apie keturis milio- 
nus organizuotųjų šios šalies

Delegacijos įgaliotieji žmo
nes buvo nuvykę pas preziden
tų Hardingų, justicijos depar
tamento viršininkų Daugherty 
ir į kitas atatinkaniųsias val
džios įstaigas. Tarp delegacijos 
įgaliotųjų žmonių buvo ir pas- 
kilbusis Socialistų Partijos 
darbuotojis, Morris Hilląuit.

Reikalauta, kad butų paliuo
suoti visi politiniai nusižengė
liai.

Tenka pažymėti, kad naujo!j 
šios šalies administracija ne
sielgia taip, kaip kad elgdavosi 
demokrato Wilsono adminis
tracija. Nors prezidentas Har
di ngas ir nepasakė, kad delega
cijos reikalavimas bus išpildy
tas, bet delegacijos pasiųstuo
sius pas jį žmones priėmė 
džentelmeniškai ir pareiškė,' 
jogei “iškeltasai klausimas bus 
tinkamai apsvarstytas.” Boto, 
jis pareiškė, kad tuo tarpu, kol 
nėra atlikta visi reikiamieji 
formalumai taikos paskelbimo 
klausimu,, apie visatinę amnes
tijų kalbėli esą peranksti. Pre
zidentas Hardingas taipjau ne
užginčijo to fakto, kaip kad 
darydavo Wilsonas, jogei šios 
šalies kalėjimuose ir politinių 
nusižengėlių esama. Trumpai* 
sakant, iŠ jo atsakymo pasiųs
tiems pas jį delegatams buvo 
aišku, kad valdžia, šiaip ar 
taip, šitą klausimą kada nors 
turės išspręsti.

Delegacijos atsilankymas ša
lies sostinėn nepaliko be tam 
tikro įspūdžio. Delegacijon įėjo 
apie pustrečio šimto žmonių. 
Einant į valdžios triobėsį, kone 
visi delegatai nešėsi tam tik
ras drobules dideliu užrašu 
“Mes reikalaujame amnestijos 
visiems politiniams nusižengė
liams.” Sostines gatves buvo 
prisigrūdusios žmonėmis. Bet 
tvarka buvo pavyzdinga. Ne 
vienas nedrįso trukdyti delega
cijos žygiuotei — netaip, ‘kaip 
kad didžiojo karo metu.

Tų patį vakarų buvo suruoš
ta didelis susirinkimas-prakal- 
bos. Kalbėjo keli Socialistų 
Partijos ir unijų darbuotojai. 
Susirinkime matėsi nemažai 
valdininkų.

KOBESPOKDENCIdOS
THORP, WIS.

Balandžio 11. — šioje apie- 
linkėj oras buvo gerai sušilęs, 
taip kad jau žolė buvo suža
liavus. Bet šio mėn. 18 dieną 
staiga atšalo ir naktį dar apie 
tris colius sniego pridėjo. Da
lia r vėl kiek šilčiau, bet debe
siai rodo daugiau sniego.

—Wisconsino ūkininkai par
duodami gauna štai ką už sa
vo produktus: bulvių 100 Sva
rų 40c., avižų buš. 30c., mie
žių 60c., kiaušinių tuz. 20c., 
veršiukai nuo karves 4—5c. 
svaras, karves 3c. svar., kiaulės 
8—9c. svar., pienas $1.75 .iki 
2.15 už 100 sv.

Bet už tai, kas ūkininkui 
reikalinga, jis turi mokėt: ma
šina šienui piaut 70—80 do
lerių, mašina javams pinuti 
230 dol., vežimas 75—105 dol., 
lengvas vežimėlis pienui vežti 
108—135 
padargai 
pigo, bet

dol. Vadinas, ūkio 
ne tik ne kiek neat- 
dar labiau pabrango.

—Apuokas.

SCOTVILLE, MICH.
I ii iii^viu

Balandžio 3 d. keletas apie- 
linkčs lietuvių linksminosi su
siėję pas J. A. arti Scotvillės. 
Saulei leidžiantis jau buvo ge
rai įsismaginę ir <iainavo viso
kiais balsais. Vienas J. S. na
mo važiuodamas sustojo pas 
savo svainį A. R. ir ten jisai 
taip negerai pasielgė, kad jo 
svainys turėjo šerifo šauktis. 
Balandžio 7 d. buvo jų teismas 
ir tas žmogus gavo užsimokėti 
$30.

Balandžio 4 
įvilios agentas 
Kasparo vaikų. 
Kasparas savo
Iš to kilo peštynes, 
žmonių butrys ir miesto valdy
ba, kuri sustabdė mūšį.

Jonas Kasparas yra vieti
nis ūkininkas ir jis parodė no
rinčiam ūkį pirkti, kurie ūkiai 
yra pa įdavimui. Žmogus ir nu
sipirko ūkį be agento tarpinin- 
kystės. Už tai agentas užpuolė 
Kas{>arą.

Jei lietuviai ir- toliau taip el
gsis, tai musų miestelis turės 
pasirūpinti daugiau 

d. vienas Scot- 
užpuolė Jono 
Ih'ibuvo patsai 
sūnaus gelbėti.

Subėgo

policijos.
—Sss.

EASTHAMPTON, MASS.

Lietuvių laikraščiuose labai 
retai terandi ka nors apie Eas- 
thamptono lietuvių gyvenimų. 
Mat, nedidelė čia jų kolonija, 
tai ir veikimas jų visuomenes 

'dirvoj labai menkas. Dvylika 
metų atgal čia buvo vos dvy
lika lietuvių šeimynų, bet da
bar, gerai' paskaičius, bus apie 
šešiasdešimt; tik kad inteligen
tijos visai nėra, tai ir toks bū
rys lietuvių nieko nepaveikia, 
kų galėtų paveikti,, jei butų 
kam juos pajudinti ir vesti.

Dešimtais metais įsikūrė čia 
D. L. K. Vytauto pašaipiais 
kliubas ir lig šiol gyvuoja ne
blogai: turi daugiau kaip tris
dešimt narių ir pusėtinai tur
to. Paskutiniu laiku kliubas 
svajoja, kaip čia butų galima 
įsisteigti nuosavų namelį, kad 
nereikėtų pas svetimtaučius

jieškot sau vietos susirinki
mams ir šiaip įvairiems paren
gimams.

Penkioliktais metais įsisteigė 
T. M. D-jos 16-tas skyrius. Kiek 
didesnio veikimo iiel jis nepa
rodė. Balandžio 10 d. laikė su
sirinkimų, kuriame nutarta 
pradėti kų-nors veikti — su
rengti kokį vakarų, prakalbas, 
etc. Tapo išrinkta ir nauja val
dyba: pirmininkas B. Jaruševi
čius, raštininkas S. Jurša, iž
dininkas J. Jaruševičius.

—Darbai čia eina prastai. 
Audeklinėse praeitais metais 
dirbo 3500 darbininkų, o da- 
bar gal koks 1500 tedirba. Ki
tose dirbtuvėse ne kų geriau, 
ir naujai atvažiavusiam darbas 
gauti sunku. \

—Tėvynę mylintis.

ELIZABETH, N. J.

Balandžio 5 d. L. D. L. D. 
54 kp. surengė prakalbas K. 
Mizarai, kuris kalbėjo apie Pa
ryžiaus Komuną. Nors, matyt, 
kalbėtojas nieko nežino apie 
Paryžiaus Komuną, teČiaus 
pagrindas užstojęs 'bėgiojo, 
švaistės, rankas blaškė. IŠ sy
kio kalbėtojas agitavo už “ko
munistų” partiją, paskui gi 
kriaučių Uniją ėmė plūsti; Uni
jos vadus išvadino sočia 1-bur- 
žujais ir gabaus tuo užbaigė 
savo prakalbą.

Buvo duota klausimai ir 
pastebėjimai. J. Degutis gau
na balso ir pasakoja apie Be
kampį, kad jis ėmęs nuo bo
sų kyšius; o kalbėtojas kodėl 
apie tų vyrų nieko neprisimi
nęs? Publika smarkiai ploja, 
trypia ir švilpia. Toliau Degu
tis pastebėjo, kad kalbėtojas 
netiesų pasakęs, buk bosai bu
vę nusamdę mušeikas su
mušti lapelių dalintojus. Jis 
nurodo, kad tų lapelių buvo 
tikslas* sugriauti unijų, kas rei
škia darbų bosų naudai. Žmo
nės dar smarkiau ploja. Tuo 
tarpu atsistojo B. Krakauskas 
ir ėmė šaukti prieš Degutį, 
grūmodamas jam “snukį ištaš
kyti,” jeigu nenutilsiąs. Po to 
ir vėl atsistojo Degutis ir pas
tebėjo, kad jis paėmęs du laiš
kus nuo savo brolio iš Lietu
vos. Laiškuose brolis rašąs, 
kad Lietuvoje visokie vagys 
vadinu save “komunistais,” gi 
vietos “komunistai” nešu ciga
rų taksus savo bosams. Už to
kį pasakymų komunistai puolė 
Degutį, primušė ir išmetė lau
kan.

Publika išsigando ir kai ku
rie išbėgo. Kalbėtojas į Degu
čio užmetimus negalėjo nieko 
gero atsakyti. Nors jis dar ir 
bandė Bekampį lesinti, bet ne
galėjo nieko pasakyti, nes pub
lika tuojau pradėjo šaukti ir 
kojomis trypti.

Elizabetho Senelis.

BINGHAMTON, N. Y.

Jau “Naujienose” buvo mi
nėta, kad vietos laikraščių ir 
knygų spaustuvių darbininkai 
paskelbė streikų^ Tas streikas 
tobesitęsa. Streikieriai nežudo 
vilties ir sakosi, jog jie turėsiu 
streikų laimėti, bet iš šalies 
žiūrint kova jų atrodo labai 
sunki: spaustuvėms pavyko
gauti streiklaužių. Vietos dien
raščiai, The Binghamton Press 
ir The Morning Sun, jau lei
džiami beveik reguliariškai; 
knygų spaustuvių mašinos taip
gi sukasi1. The Binghamton 
Advocate (leidžiamas Bingham 
ton Typographical Union No. 
232 skyriaus) pranešimu, kal
bamųjų laikraščių leidėjai 
streiklaužiams mokų po $50.00 
savaitėje ir suteikia pragyveni
mų pirmos klesos viešbutyje. 
Žinoma, tokie laikraščių leidė
jai, \ kurie skaito savo turtų 
dešimtimis milionų dolerių, ga
li vesti kovų su darbininkais 
kad ir metus ar du, o darbi
ninkai, kurie dažniausia gyvo-' 
na iš dienos į dienų, ilgai atsi
laikyti nepajėgia. , Sako, kad 
Gco. F. Johnson, The Morning 
Sun leidėjas ir batų karalius, 
prigrųsinęs savo vergams, 
jei jie negrįšiu dabar per 
tikrų laika, vėliau galėsią 

kad 
tam 
eiti

šunim šėko pinuti. Geo. F. 
Johnson pasidarė labai smar
kus, mat, jis žino, kad dabar 
Jungtinėse Valstijose yra mi- 
lionai bedarbių, o tarp jų, be 
abejo, randasi ir spaustuvių 
darbininkų nemažas skaičius. 
Johnsonas kaip ir kiti kapita
listai, kada buvo maža darbi- y
ninku, tai skelbė “square deal 
policy” ir, anot jo pasakos, 
“dalino” su darbininkai fiif- 
ty-fifty;” kada šiandie vaikš
čioja minioso bedarbių, tai Ir 
jis toks pat akiplėša, kaip ir 
kiti kapitalistai. Dailininkai, 
kurie buvo įsitikėję į tą gudrų
jį biznierių, kaip į kokį dievai
ti, turėtų įsitemyti tai.

Pastaruoju laiku Bighamto- 
ne, Johnson City ir Endicotte 
nedarbas skandžiai palieti? dar
bininkus. Endicott-Johnson ba
tų dirbtuvėse darbas silpnai ei
na, ir šimtai atleistų darbinin- 

kiekviename 
vyrai, kurie 
pinigų, vagia 
pinigus gau-

netik E.-J. batų dirbtuvės sil
pnai dirba: visos kitos dirba 
irgi tik po dvi-tris dienas. Bet 
nežiūrint to, kad daugelis dar
bininkų ir nedirba, girtokliavi- 
mas ir kozyravimas riesimaži- 
na. Smuklių pridygo kaip gry
bų po lietaus, o alų ir munšai- 
nų dirba beveik 
skiepo. Vedusieji 
nedirba ir neturi 
nuo savo moterų 
tus nuo burdingierių už kam
barį hr gaminimų valgio, ir 
nuėję į smuklę negrįžta, kol 
visų neprakozyruoja. Net kok
tu darosi žiūrint iš šalies, ka
da moteris laiko burdingierius 
arba dirba pasmirdusioje ciga
rų dirbtuvėje, kad išmaitinus 
ir apdengus kūdikius, o vyras 
pasivdgęs ar net prievarta iš
reikalavęs iš moteries pinigus 
kelias dienas ir naktis smuk
lėje sėdi prie kortų stalo, kol 
prakozyruoja, o paskui girtas 
parojęs keikia, o kartais net ir 
apstu mdo moterį. Panašus da
lykai tarp Binghamtono lietu
vių ne naujiena. Bet kaip ku
rios moterys pradeda surasti 
vaistų, kad atpratinus savo vy
rus nuo kozyravimo; jos nu
ėjusios smuklėn pašventina 
kozyrninkus bonkomis afr ak
menimis, tada smuklininkas 
tokių vyrų ne tik neleidžia sės- 

prie kortų stalo, bet išvaro 
smuklės. —A. B. Vargšas.

ti
iš

SPRINGFIELD, ILT

Praeitų sekmadienį pasibaigė 
vietos penkių lietuvių byla. Vi
si jie tapo išteisinti. J. Džiu- 
nius, J. Kaniauskas, J. Kurs- 
niskis, J. Kunigiškis ir A. Agur
kas gruodžio mėnesį praeitų 
metų, kaij) jau buvo Naujie
nose rašyta, buvo kaltinami dėl 
sąmokslo buk išsprogdinti 
Diamond Special traukinį; gi 
šį kartų jie buvo teisiami ne
va už suokalbį išvogti trauki
nį; bet visi liudijimai pasirodė 
silpni ir prisaikintųjų termas 
(jry) po 24 vai. tarimos iš
nešė nuosprendį kaltinamųjų 
naudai. —X.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJOJ.

McNaughton, Wis. — Nedo- 
lioj, balandžio 10 d. buvo 
vietos ūkininkų draugijos^susi- 
rinkimas. Be draugijos reika
lų svarstymo, buvo skaitytas 
laiškas; nuo agronomijos stu
dento A. Dvylio, kurs rengiasi 
vasaros atostogomis apkeliauti 
su paskaitomis keletą lietuvių 
kolionijų. Jis siūlo ir mums 
ta proga pasinaudoti. Bet ap 
svarsčius, kad butų didelių iš
laidų, o musų iždas kaip ir tuš
čias, tai su širdperša turėjom 
atsisakyti nuo tokio prakilnaus 
sumanymo. Vienok tikiu, kad 
ir vietos ūkininkai savo 
asmeniškumus ir imsis rim? 
tesnio darbo, nes toki vieni ant 
kitų užsi variu ėjimai neneša 
naudos, bet tik soja pikta tarp 
vietos lietuvių ūkininkų.

Buvo pakeltas klausimas dėl 
organizavimo S. L. A. sky
riaus. Kiek padiskusavus li
kosi nutarta, kad S. A. De> 
menlis iki sekančio draugijas

susirinkime gautų reikalingų 
informacijų dėl Įkūrimo S. L. 
A. skyriaus.

Nors praeitų žiemų buvo 
lengva, bet kai kur ūkininkams 
padarė žalos, nes,kaip teka pa
tirti, daug dobilų iššalę ir rei
kės išarti, o jų vietoj sėti ker
nų, kad turėjus žiemų pašaro 
gyvuliams, šiaip visi užsiėmę 
laukų arimu. Greit jau ir sėti 
pradėsime. r

-—Naujienų Skaitytojai.

(Atsiųsta)
LIETUVOS ATSTATYMO * 

BENDROVES šfRININ- 
KAMS PRANEŠIMAS.

Direktorių susirinkime ba
landžio 5 d. 1921 m, L. A. 
B-vės Sekretorius, A. B. Stri
maitis, pranešė, jogei pereita
me šėrininkų suvažiavime, Yfk 
sario 21 d. 1921 m. per klaidų 
buvo direktorių užreikšta, jo
gei yra Užtenkamas balsų .kvo
rumas, ir kad jam po tam bal
sus perskaičius, pasirodė, kad 
iki kvorumo dar trūksta 2,170 
balsų. Susirinkimas šitų tižrciš- 
kimą patikrino per buvusi bal
sų skaitymo komisijų ir rado 
ištikro kvorumo trūkimų. Te- 
čiaus vadovaujantieji svarba ir 
šėrininkų reikalavimais, direk- 
toriate tapo įnešta, paremta ir 
nubalsuota: Visi išrinktieji su
sirinkime direktoriai j direkto- 
riatų užtvirtinami, ir visi kny
gų revizijos komisjos nariai, 
lygiai taippat užtvirtinamu 
kaip ir visi susirinkimo pada
ryti nutarimai priimtini, vado- 
vaujanties jų pildymui. Šita 
rezoliucija skaitosi papildymu 
ir paplatinimu rezoliucijos, ku
ri buvo keletu direktorių pri
imta kovo 8 d. 1921 m.

Direktorių parašai:
P. Gudaitis, A. B. StTifiiaitiSj 

J. Ambraziejus, A. S. Trečio
kas, V. K. Račkauskas, Joseph 
O. Sirvydas, J. W. Lutkauskas, 
Kun. N. Petkus.

Knygų peržiūrėjimo komisi
jos parašai:

Vladas Lazdynas, Bųrbora 
Vaškevičiutė, F. Zivatas.

Geležinkeliečių Tarybos.

[Iš Federuotosios Presos]

New Yorkas. — Gelžkelių 
Brolijos New Yorko apskrity, 
rengiasi organizuot vienų dide
lę tarybą, kurios tikslas būti,! 
stengtis atremti visus gelžke
lių karalių pasimojimus ant 
darbininkų organizacijų. Susi
rinkimas delegatų nuo visų lo
kalų tam tikra ’ rezoliucija 
kreipsis į vyriausiųjų brolijos 
valdybų, kad leistų jiems ta-

APSAUGOK SAVO PINIGUS
Kam sukt galvą, kad radus vietą 

tikrai saugiam investinimui, kuris 
atneštų 6% ir daugiau metams 
pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičio.

LIBERTY LAND & INV. Co„ 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.
Te!.: Boulevard 6775.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunrdestyj: 
ASSOCIATIpN BLOG.

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. .SOBOL 
Advokatas

154 W. Randolnh St.
Room 479 Metropolitan Block

Namų Ofisas Miesto Ofisas
1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymkt 8869, Tel. Main 2598

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47t St., Chicago.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisai

3323 S. Haltted 31.
Tel. Boulevard 1310

Minto Ofisai

127 R. Diarborn St.
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
25 Esat Washington St.

Marahall Field Annex
18th fl. Raimaa 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Tslephon® Central 3362

2121 North Western Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

^-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Reefdencijos tel. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DKNTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. MocMUomte

8241 Ba. Halsted
agal ištarimo. 
L, Chicago, IIL

Europm American Bureau 
Famonas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUBAS 

Reni Estate, Paskolos, 
Insudnai ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
Tek: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

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

Pasidaryk sau vyną 
Vynuogės, Vynuogės

Vynuogės-
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas norį 
Už prieinamų kainų.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St

Chicago, DL

Wauk8gano 
Lietuviai-
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bniževi- 
Čiaus aptieką;

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Mariem Street, 
Waukegan, HL

Pinigai is 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.
Skaitykite ir Platinkite
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: MORGICIAI
5 PASKOLOS

Skolinu ir surandu paskolas
■ pirmiems ir antriems motgi- 
jj čiams.

Atperka ir parūpinu mortgi-
■ Sius.

Atperka įvairių kompanijų
■ lėrus.

: KAZ. GUGIS
Ofisas: 127 

! 11 lubos.
Telefonas

Namai: 8323 So. Halsted st 
Telefonas: Drover 1310

Nedarbas Belgijoj.

No. Dearoom st.

Central 4411

Gausi 7°o Ir 8«° 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų 
rekomenduojamus, užtikrintus 

Pirmo Morgečio 
Aukso Bondsus

Procentai išmokami du kartu j metus 
bile vienoj benkoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie (vairių 
komp. ššrus.

Kreipkitės į lietuvių įstaigą.
Peoples Investment Co.
220 S. State st. Koom 1422 

Tel. Harrison 2024 Chicago, 111.
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3 

po piet.

[Iš ' j’ederuotosios Presos]

i BRIUSELIS. — Didžiojo ka- 
i ro nuteriotoj Belgijoj gyveni

mas ir iki šiol buvo nelengvas. 
Dabar jisai darosi dar sunkes
nis. Visa to priežastis — siau
čiantis visoje šalyje nedarbas. 
Pirmon vieton dūlei to tenka 
kaltinti pačius lobininkus, ku
rie ryžasi darbininkų judėjimą 
sutrempti. Tuoj po didžiojo ka
ro dėlei neišpasakytos visa ko 
brangenybės Belgijos lobinin- 
kai darėsi negirdėtų pelnų. Vis 
dėlto, ilgai šitaip būti negalėjo. 
Kai kas norint nenorint reikė
jo nupiginti. Bet lobininkų ape
titai vistiek nesumažėjo. Šian
die, kaipir anuomet, jie nori 
kuodaugiausiai tų pelnų pasi- 
žerti. Tai galima tik vienu bil
du — mažinant darbininkams' 
algas. Bet kad didžiojo karo 
metu Belgų ^darbininkų judė
jimas dar kiečiau susicementa- 
vo, tai išeiti atviron prieš dar
bininkus kovon samdytojai ne
drįsta. Vietoj to, jie pradėjo 
uždarinėti dirbtuves. Visa to 
tikslas yra toks: kuolabiau nu
varginti darbininkus, o jau pas
kui generalinę atakų suruošti.

Belgų darbininkai savo 
samddytojų sąmokslus pilnai

numato ir todėl lengvai nepa
siduos. Visoj šalyj pradėta stip
ri kampanija. Socialistų Parti
jos ir profesinių sąjungų dar
buotojai rengia masinius susi
rinkimus ir aiškina tikrųjų ne
darbo priežastį. Jų darbas ne
labai sumkui, kadangi profesi
nėms sąjungoms, kurios turi 
ytin artimų ryšių su Socialistų 
Partija, priklauso daugiau kaip 
šeši šitmai tūkstančių darbinin
kų. Socialistine mintis, socialis
tinis nirsistatymas jiems tuo 
būdu yra nesvetimas.

Ir Sociailstų Partija ir pro
fesinės sąjungos žada daryti 
visa, kad tinkamu laiku ir prie
monėmis sa/hdytojų pasiinoji- 
mą atremus.

Tuo tarpu Belguose yra apie 
šimtas dvidešimt penki tūk
stančiai bedarbių.

Anglijos darbininku kova.

B. J !—-

ROSELANDE
PRAKALBOS IR KRUTAMI PAVEIKSLAI 

UTARNIKO VAKARE,

19 balandžio, 1921 metų
Pradžia 7:30 vai. vak.

BROLIŲ STRUMILŲ SVETAINĖJE
107 gatvė ir Indiana Avė.

Kalbės geriausi angliški ir lietuvių kalbėtojai. Inžanga liuo- 
sa (nereikia nieko mokėt). , ' '

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.
I

Dr. A. R. Blumenthal
AKIU SPECIALISTAS

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 

\ -nyksta regėjimas.
M ės varto jam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. .¥- 

/patinga doma at- 
’kreipiame i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto ild 9 rak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 1-2 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St 
Telephone Yards 4817 

Boulevard 6437
im-’-T-.- n- —■ pl ■■

Pirmas Excursinas ši Mete
I DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ KOLONIJĄ WISCON- 
SINE {VYKS 19 d. BALANDŽIO (APRIL), 1921

Reikia pribūti Į musų ofisą 4 vai. po piet.
Ar nori turėti nuolatinį ir gerai apmokamą dar

bą? Jeigu taip, tai paklausyk patyrusių žmonių. 
Nereikia mokėti didelių rokundų, kad išskaitliavus 
katras bus po 10 metų darbo turingesnis, fabriko 
darbininkas, ar ūkininkas? Katro šeimyna bus syeiį 
kesnė? Katro sveikata bus geresnė? Katro vaikai 
turės daugiau progos gyventi? Miestuos tankiai pri
trūksta maisto nuo įvairių priežasčių, tai parodo pa
tyrimas. Yra patirta, kad miestuose 20-tas nuošim
tis vaikų lankančių mokyklas yra nedavalgę, ko^ ne
randama ant ūkių. Miestuose biedniems yra užlai
komi prieglaudos namai, dalinama valgis alkaniems 
per įvairias labdarybės įstaigas, kas ant ūkių yra la
bai retas atsitikimas. Tad, jeigu da liko kiek iš pir
miau sutapintų pinigų, pirk sau šmotą žemės, kurią 
bedirbdamas liksi nepriklausomu ir užganėdintu sa
vo gyvenimu žmogumi. Mes da turime puikios že
mės pagarsėjusio^ derlingumu Oneida County, Wis., 
kur galite pasirinkti pagal išgalį. Ten viskas uždera 
ką pasėji ar pasodini. Pasinaudok šiuomi EXCUR- 
SINU, važiuok apžiūrėti tos žemės. Neatidėliok, 
ateik šiandien pasiteirauti ir važiuok su kitais.

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

Tel.: Boulevard 6775

Toji kova, kuri prasidėjo 
Angluose, turi milžiniškos 
svarbos viso pasaulio darbinin
kams. Ji parodys, kai]) 
rus yra patys Anglų darbinin
kai ir kartu, jeigu toji kova 
bus laimėta, duos didelės mo
ralinės paramos visų kitų ša
lių darbininkams. "

Pirmosiose Anglų darbinin
kų kovos eilėse stovi angliaka
siai. Su jais, kaip išrodo, ei£ 
geležinkeliečiai ir transporto 

darbininkai — viso apie šeši 
šimtai tūkstančių žmonių. Tuo 
budu kovojančioj i Anglų dar
bininkų armija susidės iš apie 
pusantro miliono darbininkų. 
Tai yra milžiniška jėga. Jeigu 
ji mokės ir sugebės vesti# savo 
kovų sąmoningai, viešpataujan
čioji Anglų visuomenėj klesa 
su ta jėga turės skaitytis, rim
tai skaitytis.

Kad taip yra, rodo ateinan
čios iš Anglų sostinės Londono 
žinios. Ir valdžia ir samdy
tojai angliakasių streiku reiš
kia didelio susirupinimo. Nors 
Angluose šiandie siaučia ne 
darbas, bet organizuotasai An
glų darbininkų judėjimas dar 
yra pakankamai stiprus. Didy- 
sai karas Augių darbininkus 
kietai sucementavo. Jisai jiems 
parodė, kad viešpataujančios 
klesos užmačias tinkamai at
remti gali tik sąmoningai ir 
kietai organizuotas darbo kle
sos judėjimas.

Prieš tą jėgą nė valdžia ne 
samdytojai neatsilaikys, jeigu 
tik pradėtoji kova bus vedama 
sąmoningai. O išrodo, kad taip 
ir bus. Jeigu taip nebūtų, jei-

Iškirpk šį ąpgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą
PALIKTI STORAGIUJ

į||S5| Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- ----
i. lisii vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir

pečių, — kaip nauji? ijgMta
WESTERN FURNIJURE storage co.

I ll JI 2810 W. Harrison St., Chicago, III.
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos palaikymui dvi-\ 

i| llMH dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią HD*
-L:* reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui ” įį—1 |

I 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų
■ " užtikrintos ant dešimtis metų. T
S vus. F"
9 gyvenimo negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug-

Štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną.
BU parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir "I ■ I karpetų. šie setai yra visai nauji ir‘vėliausio iŠdirbimo. Mes par- 

duosimo už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
■ Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pyistatom veltui 

; '“'I ■ ■ į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi pasiunčiama C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.

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

I už kurią 
uoshne veltui 

j. Dauguma mašinų naujos ir 
Reikia jas pamatyt, kad ąpkaina- 

Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame

Taipgi, mes turime

Farmos! Parmos!! Pigios
Indiano, Michigano, Wisconslno, parduodame ant lengvo išmo

kėjimo, taipgi mainome ir ant 
vadus prisiunčiamo per laišką.

Yasulis & Klobuchar Co
3605 Deodar St

miesto namų. Reikalaujantiems, da-

Indiana Harbor, Ind

Carter’s Utfle Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas
skilvio.

X------ --  ------ ~ -

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, Pres.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, Iii.

TeL Monrue 2M4

SpacialnaMi Motorą Ukm Ir Chirurgija 
114* MILWA«mC ATM. CMICA»U,

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

*• Chicago,. III.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

■ Telephone Yards 5332

: DR.M.STUPmCKl
3107 So. Morgan St., 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

■ ir nuo 5 iki 18 vakare.

klesa nematytų, kad jai grę- 
sia pavojus, tai kam tuomet 
taip lakstytų vyriausias tos 
klcsos atstovas, ministerių pir
mininkas Lloyd George? Kam 
jisai deklamuotų apie “tautos 
vienybę’ ’ir bėgtų pas darbinin
kus sii savais pasiūlymais?

Viešpačiai ^didžiausios impe
rijos, kur saulė' niekuomet ne
sileidžia, neveltui sielojasi.

—Hy.

KAIP JŪSŲ AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistd» akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirimlausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tomistai gėriams i o, ivatar-

Akiu, Ausy, Nosies ir Gerkles
Ligos gydoma specialisto

W. F. MONCBUFF, M. D.
JOHN J. SMETANA

1801 So. Ashland Avė., Chicago. 
kerte 18-tos gatves; 3-čios lubos

Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekos

Temykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

*Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

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

Akušėras ■
■ 8203 So. Halsted St., Chicago. ■
■Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
■ v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

.■ Telephone Yards 1532
! DR. J. KULIS e
S X LIETUVIS
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■

I Gydo visokias ligas moterų, vai-
I ką ir vyrų. Specialiai gydo lim- | 

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

■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Statytojai susitaikysią

tarp statytojų unijų ir kont- 
raktorių nesusitaikymo. Kaip 
girdeli, tai darbininkai esą lin
kę priimti numažintas algas, 
jeigu jiems bus užtikrinta, kad 
pigiau 
įgijama 
mui.

bus statomi namai ir
inedega namų staty-

bus susitaikyta, tai sa- 
busią tuojau apimtako buk 

pastatyti už $1,000,(MM),000 ver
tės namų. Tuo esą palengvinsią 
tūkstančius nuomininkų ir tūk
stančius bedarbių.

Betgi darbininkai nurodo, 
kad dabar statymui medega 
yra 50 nuoš. pakilus augščiau, 
negu kad buvo prieš karą; 
kuomet gi statytojų algos nėra 
taip daug pakilę.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ofisas 1553 W« 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas Ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, UI.

: ' Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SARPALIUS
■ 1424 So. Halsted St.
■ vai. 10 iki 12,- 8 iki 5; 6 iki Š.
■ i NedSlioms 10 — 12.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Dr. W. Yuszkiewicz
ČYDAU. visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių ncrviškun|ą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžjų ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849
— ■■ ■■  ................——•— ,    

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 ild 9 v. 
16D0 W. 63 St. kampas Aahland Av.

Phone: Prospect 2704

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38th Street
g ■ ii Ji .71— TTiiMŪitt 'ilTlTiiįl I

DK. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

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

Phone: Boulevard 4121

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

■ Telefonas: Drover 7012

: DR. G. I. VE2ELIS ;
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Are., 
arti 4 7-ton gatvėm 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
Dr. M. T. Strikol’is

PRANEŠIMAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 lyto 
Kės. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

DR. S. BIEŽIS \
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone C anai 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.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Mielu gan Av., Koseland.

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

V- -........... - -  ----- --- -

DR. C. KASPUTIS
/ —Dentistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M. 

Telefonas—Boulevard 9199 
k______________ ___ _____________/

DR. M. HERZMAN
1S RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

/ Dienomis: Canal
Telophonai: J ^8,1W arba 857

) Naktimis: Drnei
V 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

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 nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai

Ofisas:
3149 S. Morgan 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

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

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

Res. 615 So. Humpherey Avė., 
»R. ABIGAIL TUAXLKR 

I’hysician and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

\ 1669 Blue Island AveM 
Kampas 18-tos CHICAGO.

*----------------- -- ------------—............. /

Tel. Austin 737
DR. MARY A

’ DOWIATT-SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos 

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

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

------------- .

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų • ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted S’t. Chicago.
Telephone Drover 9693 

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

f

, DR. YUSKA
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 rytojki 

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

Tel. Prospect 3466

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS DR. C. K. KLIAUGA

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
v

DENTISTAS
1821. So. Halsted St., Chicago, UI. 

kampas 18th St
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.1 ’THonė1 M771’

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis (gydytojas ir Chirtirgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak
|3325 So. Halsted St^ Chicago,
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i kinografą vartoti pritaikinda
ma ją prie savo laikomų pa
maldų. (ii kinografų užlaiky
toje! parodo vietos 
skyrių, kuris draudžia bile
kius krutumus paveikslus 
dyti nedėldienių vakarais, 
dėl jei miestas duos lygias 
sės, tai kinografas atsidarys ir 
nedėldienių vakarais.

statuto 
ko- 
ro-

Nenubaudė tėvą už sunaus 
pakorimą.'

Teisėjas Barosa ketverge 
tardydamas Elvin Bogninskio, 
lenko bučerio, bylą pagrūmojo 
jį, betgi nenubaudė už žvėriš
ką apsiėjimą su savo sūnum. 
Kelefhs dienų atgal, kaip jau 
rašėm, Bogninskis pakorė tle- 
šimts metų savo sūnų už ran
kos ir vaikas iškaboj o kiaurą 
naktį, kol jo teta jį paleido. 
Tėvas taip padaręs, kad sunūs 
paėmęs jo dešimt dolerių. Vai
kučio ranką daktarai turėjo 
nupjauti, nes per dvyliką va
landų jam bekabant ji užmirė. 
Teisėjas vietoj tėvą nubausti, 
už tą darbą, štai ką jam pasa
kė: .šM'HflNT
“ Priežastis, kad tau nereikia 
už tai penkis metus kalėjime 
pasėdėti yra ta, kad tavo žmo
na ir vaikučiai iš tavęs reika
lauja pagalbos. Aš tave nubau
džia $500, kurie bus išjieškoti, 
kuomet tu pasielgsi nežmoniš
kai su kitu savo kūdikiu. Taip
pat kitą kartą bus mano daly
kas išbandyti kai tvirta yra ta
vo ranka palaikyti už jos tave 
pakabinus taip ilgai, kaip kad 
tu laikei savo sūnų pakoręs. 
O paskui aš tave atiduosiu į 
policijos rankas.”’|

Dargi liudijo, kad tėvas mu-i 
šęs savo pakartą šunų, kuomet 
šitas dejavęs.

tei-

Pakorė tris.
Praeitą pėtnyčią, kaip 10 vai. 

ryto tapo pakarti trys žmogžu
džiai: Sam Cardinella, Joseph 
Costanzo ir Salvadore Ferrara, 
o ketvirta^ Antonio ILopez, ku
ris taipgi turėjo būti sykiu pa
kartas, tajx> dar atidėtas mė
nesiui laiko, kad geriau išty
rus jo bylą.

Pakartieji buvo visi italai. 
Cardinella, valdžios ipasak, yra 
nužudęs apie dvidešimt žmo
nių sū savo sėbrais, kuriuos jis 
vadovavo.

Bandė nusižudyti dėl meilės.
Mary Lygo 'bandė nusižudy

ti skustuvu persipjaudama sau 
ranką Sheman kotely. Bet 
kiti hotelio gyventojai rado ją 
kraujuose gulinčią ir dar sus
pėjo kraują sulaikyti. Mergina 
pasisakė, kad ji mylėjus vai
kiną ir dėl to ji norėjus nusi
žudyti. Policija ją tardys.

$100.
pa reik š-
pirmos

kalbų studentui T. J. Kučins
kui. Keturiose kolonijose — 
Cicero, Bridgeport, Roseland ir 
Town of Lake — parkalbos jau 
surengta. Tokios pat prakalbos 
rengiama dar sekamose vieto
se:

Harvey, III., Joe Pconha svet.
15709 So. Halsted St., balan
džio 21 d.

Rrighton Park, (Liuosybės 
svetainėj, 3925 S. Kedzie avė., 
balandžio 22 d.

18 gatvės apielinkėj, 
pauskio 
Halsted

Gary, 
ris bus
landžio 24 d.

Mali- 
svet., kampas 19 ir 

gatvių, balandžio 23 d. 
Ind. (svetainės nume- 
paskelbtas vėliau) ba-

North Side, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė., balandžio 
27 d.

Garfield Park, — diena ir 
svetainės numeris bus paskelb
ta vėliau.

Visose vietose, išskiriant Ga
ry, Ind., prakalbos prasidės 

7:30 valandą vakare, 
ir Garfield Parko 

valdybos prašomos

Sugavo bevagiant.
Detektyvai Kemper ir 

ley ketvergo naktį sugavo du 
vagis, kuomet tie bandė per 
užpakalines duris įsilaužti į 
North Shore Wholesale Gro- 
ccry kompanijos sankrovą, 
prie 415 W. Cliicago avė. Va
gys yra VVilliam Flannigan ir 
Frank Kasper. šaudės jie vieni 
į kitus, kol vagys pasidavė.

Smuklių laisnis bus
Praeitą savaitę tapo 

ta, jog nuo gegužio 
smuklių bei alaus pardavinėto
jų vietos turės mokėti šimtą 
dolerių valdžiai į metus. Del to 
manoma, kad keletas smuklių 
turės užsidaryti. Dabar laisnis 
buvo tik 50 dol.

Gary 
kuopų 
kaip galima greičiau paimti 
svetaines ir apie tai pranešti 
Agitacijos Komitetui, d. St. 
Strazdo vardu (Galima tai pa
daryti ir telefonu — Roosevelt 
85(M> — Naujienų Redakcijoje. 
Patelefonuoti reikia tarp 8 vai. 
ryto ir 6 vai. vakaro). Laiko 
yra 
mai 
kia

nedaug, todėl norint tinka- 
išgarsinti prakalbas, rei- 

pasiskubinti.
—Agitacijos Komitetas.

klauso, tegul kreipiasi Į vyriau
si j| paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

901 Adašunui Juozapui
904 Andrijauskui Bienai
906 “ ‘ ‘ ‘
907
909 
915 
925 
929 
930 
940 
943 
946 
947 
949 
963 i 
965 i 
964 
968 
978 
983 < 
987 : 
988 
989 
996 
997 
1000 
1018 
1019 
1020 
1022 
1032 
1048 
1049 
1050 
1053 
1056 
1060 
1061 
1064 
1077 
1083 
1066 
1088 
1094 
1096 
1097 
1098 
1103 
1106 
1110 Wašvilas Wilim 
1121 
1122 
1124 
rr25 
1126 
1127

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

Too-

Kovos prieš bažnyčios 
kinografą.

Evanstono kinografų laiky
tojai ketverge tarės ką daryti 
su tais nedėldienių “godulių 
įstatais (blue laws). Jie sako:, 
“Jei bažnyčios gali nedaliomis 
rodyti kratomuosius paveiks/ 
lūs ir imti įžangą, tai dėl kZ 
kių plynių mums neleistina tas 
daryti? Mums reikia vėl 
prie miesto valdžios.”
Christian Church Evanstone 
nuo praeitos nedėlios pradėjo

Pašto vagys suimti.
Rend Grunewald, advokatas 

ir antri du vyrai tapo areštuoti 
už pavogimą $1,000,000 nuo 
Dearborh gat. stoties, kur drą
siausia f vagystė papildyta isto
rijoje. Sako, buk Grunevvald 
norėjęs išmainyti $2,(MM) vogtų 
pinigų į didesnius Marųiiette 
State banke ir tuo tarpu tapęs 
areštuotas. Pas juos jau rasta 
$2,500 po $2, $5 ir$10 vogtų 
pinigų, kurie buvo palėpti j 
dūdas (paipas). Manoma, kad 
kai kuris jų bus dalyvavęs toj 
vagystėj, arba bent turi susi
nėsimų su plėšikais.

eiti

Smukleriai suimti.
Valdžios agentai subatoje 

konfiskavo $50,000 vertės svai
galų ir areštavo grupę smukle- 
rių. Manoma, kad tai bus pėd
sakas ir kitus tos rųšies smuk- 
lerius susekti. Jie slapta iš
dirbdavo narkotikus: kokainą, 
opiumą, morfiną ir siųsdavo į 
Kanadą ir Mexiką.

UŽDAVINYS NO. 10.
Prietelis J. J. Cesunas nori papasa

koti žaislininkams štai koki dalykėlį:
Vieną kartą Dženns Pliuškaitis, kur 

niekados daug pinigų nebuvo čiupinė
jęs, netikėtai rado pluoštą pinigų. 
Jis labai nudžiugo radiniu ir nusitarė 
bent kartą poniškai pasportauti. Eina 
jis į restoraną, išanksto įbruka tar
nui vieną dolerį, o už visą pusę liku
sių pinigų užsisako pusryčius. Pa
valgęs, išeidamas dar paliko tarnui 
doleij. Pietumis padarė jis taip pat: 
įėjęs davė tarnui dolerį, už likusių 
pinigų pusę užsisakė pietus, išeida
mas vėl davė tarnui dolerį. Paga
lios taip pat jis pasielgė ir vakare: 
įėjęs restoranan davė tarnui dolerį* 
už likusiu pinigų pusę užsisakė va
karienę^ o išeidamas vėl davė tarnui 
dolerį* Bet tą dolerį atidavęs tarnui 
musų Dženas Pliukškaitis pasijuto 
beesąs visai “broke” — rastų pini
gų nebeliko jam nei cento!

Jus juokiatės iš sporto Dženo, kad 
taip negudriai išeikvojo ką buvo ra
dęs? Ali right, bet dabar svarbus 
klausimas: Kiek pinigų Dženas buvo 
radęs?

Da rius 
Kalifornijos 
kad iš jos 
ta $50,000

Pavogė $50,000.
Miller pagrįžus iš 

suba toj patyrė, 
namų tapo pavog- 
vertės sidabrinių

EGNIEšKA BUDGINAITg
Mirė balandžio 15 d., 4 vai. 

ryte, sukakus vos 8 metus 6 
mėnesius. Paliko dideliame nu
liūdime tėvą, motiną ir 4 sese
ris: Julijoną, Oną, Brigytą ir 
Elzbietą. Laidotuvės įvyks pa- 
nedėlyj, bal. 18 d., 9 vai. ryto 
iš namų 3607 Emerald Avė., į 
Nativity bažnyčią, o iš ten į 
Mt. Olive kapines. Kviečiame 
visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse. Laidoji
mu užsiima Stanislovas Mažei
ka.

Pasiliekame nubudime, 
Tėvas Juozapas, motina 

Barbora ir seserįs.

Campbell daržas uždarytas.
Campbell Garden kabaretą, 

Madison ir Campbell gat., ma
joras Thompson uždarė suka
tos vakare laisnio priežasties 
delei.

Musų uždavinys No. 8 buvo apie 
tai, kaip žmogus galėjo pargabenti 
per upę, keldamas po vieną, vilką, oš
ką ir kopūstą, kad vilkas oŠkos, arba 
oška kopūsto, nesurytų, kai bus vie- 
nudu palikti ant kranto.

Atsakymas: Jis pirma perkėlė oš- 
ką, paskui kopūstą; pasiėmė ošką at
gal; perkėlė vilką, pagalios, antru kar
tu, perkėlė ošką.

Teisingų atsakymų į tą uždavinį 
atsiuntė: Juoz. Jokūbaitis, Iz. Masai- 
tis, Valeria Ginotas, — ji ištenka 
drąsos ir savo amžį viešai pasisakyti: 
11 metų pana; N. Klimašauskas, S. 
Vitarčiutė, K. Prasčius, J. Pūkelis, F. 
ŽiČkus, W. Šarka, Vera Stradomskai
tė, 9 metų panelė; B. Macnorius (gra
de 8) iš Kenoshos, Mergina S. V., Ed. 
Grušas, Miss Adelė Šimanskis iš Day- 
ton, Pa., Ulas Raudonius (grade 7 
B), Fr. Jodvalkis iš Leechburg, Pa., 
Ona Žalpienė iš So. Omaha, Nebr.

Audra Chicagoj.
Chicagą iš pėtnyčios į suba- 

tą ir subatos audra netaip daug 
palietė kaip kitas vietas. Bet ir 
tai vėjas Chicagoj skrido arti 
70 angliškų mylių į valandą 
greitumo, todėl tapo sutrauky
ta daugelis vielų, išdaužyta di
delių langų ir nemaža sužeista 
žmonių. Taippat ir transpor
tas buvo trukdomas. Ypač aud
ra atsiliepė subatoje.

Į Uždavinį No. 9 teisingų atsaky
mų atėjo jau gerokas pluoštas, bet, 
norėdami duot progos ir kitiem sme
genis pamiklinti ir patiem uždavinį 
išrišti .atsakymo paskelbimą palieka
me kitam kartui.

Iš tolimesnių vietų, kurias Naujie
nos ne taip greitai pasiekia, gauta 
dar teisingų atsakymų į Uždavinį No. 
7: F. šilinskas iš Detroit, A. Lukšys 
iš Bridgeport, Conn., S. A. Demen- 
tis iš McNaughton, Wis.

JONAS TUNAITIS.
Mirė bal. 15 d., 1921 m. 

Amerikoje išgyveno apie 10 me
tų. Iš Lietuvos paėjo Tauragės 
apskr., Mažintų kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime 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 i Concordia 
kapines.

KviČiame visus gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse. 
Pasiliekame nuliudime moteris 
Agė, sūnūs Edvardas ir sesuo.

■. ... ,.y... ..

Lietuviu Rateliuose

Beje, dėl Jono ir Petro metų (Užd. 
No. 7) p-16 Vera Stradomskaitė, age 
9, Grade 6A, smarkiai protestuoja. 
Ji parašė ilgą laišką įrodydama, kad 
jei Petras 15 metų ,tai Jonas, jei jis 
dvigubai senesnis už Petrą, turėtų 
būt 45 metų senumo. Well, young 
lady, I guess your teacher is ratyęr 
poor at arithmetic.

L. S. S. VIII Rajono 
maršrutas.

Siųsdami atsakymus ir naujus už
davinius rašykite juos ant atskirų 
popierio lakštelių. Ant konverto Vi
dos pažymėkite “žaislui”.

Žaislo vedėjas.

Agitacijos Komitetas reikalin
gas draugų pagalbos.

Aštunto Rajono centralinis 
komitetas rengia visą eilę pra-

Nepristatyti laiškai
žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri-

Babilienė Ona 
Bocauskis John 
Balakewicze Mrs. 
Beniceskui Alex •
Butkus W. 
Chaglis George 
Chapaitis Joe 
Czepulis S. 
Daugsievicz Barbora 
Dervinskis Jonas 
Dobilas Juozas 
Dūda Jonas 
Gedeika Agota 
Gegužis Misa. U. 
Godžius Jonas 
Globis Jonas 
Jamantas Frank 
Justinas Jurlenas 
Katauski Juozapui 
Karlauckas Izidorius 
Kerulis Rozalija 
Krauza Jonas 
Krisiunas Toni 

• Kučinską Barboa 
l Marlauskas Meri 

Maslawsky D. 
Matejunas John 
Mažeika John 
Mondzejauskas Jonas 
Czalu Pavil 
Pakalniškis Pranciškus 
Patiejunui Adomui 9 
Plauska Peter ' 
Pukiui Adomui 
Raubickice Rozalija 
Rekslis Mikula 
Ronias Antanas 
Sematulskis Feliksas 
Sierpetauskis Vincentas 
Slimkus John 
Songaila Julijona 
Stanevičius J. 
Subatkiewiczia Wladyslawu 
Suhsa Selwester 
Syskas Chali 
Vallis Aleks 
Vilkauskene Ignesko

REIKIA MECHANICHO
Reikalingas geras patyręs mechani

kas prie automobilių taisymo. Tegul 
atsišaukia tik tas, kurs pilnai 
savo darbą. Darbas pastovus.

Kripkitės į
BRIDGEPORT GARAGE, 

3207 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI biljardine. 2 
metų lysas.

724 W. 35-th St.
žino PARDAVIMUI visai naujos 

lentos (Lumber) dėl garadžių 
statymo ir tt.

K. M., 
3435 So. Emerald Avė. Chicago

MICHIGAN FARMOS’
Šioj lietuvių kolonijoj, žinau kurios 

farmos yra pardavimui. Norintieji 
surast jas, ir kame savininkas gyve
na, rašykite man. Aš pagelbėsiu vi
są, kas tik bus reikalinga.

JOE GERIBO, 
Box 142, Scottville, Mich.

Zaleckis D. F. 2 
Žalis Atnanas 
Zemgulis Kazimeras 
Zinkeliene Petroneli 
Zukausky 
Žukausku Petru

Pranešimai
Roselande. — Prakalbos ir Krutanti 

paveikslai. Bus utarniko vakare 19 
balandžio, 1921.* Pradžia 7:30 vai. 
vak. Brolių Strumilų svet. 107 st. ir 
Indiana Avė. Kviečiame visus atsi
lankyti. Kalbės geriausi angliški ir 
lietuvių kalbėtojai. Inžanga Ii uos a 
(be mokesčių).

Kviečia Komitetas.

L. S. S. VIII Rajono centralinio ko
miteto nepaprastas posėdis įvyks pa- 
nedėly, balandžio 18, kaip 8 vai. va
kare Naujienų name. Visi komiteto 
nariai prašomi atvykti—būtinai. Tu
rim labai svarbių reikalų.

— Agitacijos Komitetas.

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

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

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
JIEŠKAU brolio Danieliaus Tarnu- 

čio. Apie 20 metų Amerikoj. Iš 
Lietuvos Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Ludavenų parapijos. Jis pats malonės 
atsišaukti, arba jį žinanti teiksis pra
nešt, už ką busiu labai dėkingas.

JARONIMAS TAMUTIS, 
4409 So. Wood St., Chicago, III.

JIEŠKAU savo brolio Andriaus 
Žobro, Tauragės apskričio, Naumies
čio miestelio. Meldžiu atsiliepti, arba 
kas žinote pranškite, turiu labai svar
bų reikalą iš Lietuvos.

JOKUBOS ZOBRAS,,
P. O. Box 47, 

WHIPPLE, W. VA.

JIEŠKAU Liucijos Samosky se- 
niaus gyveno 2037 Canalport Avė., 
Chicago, III. Malonėkite atsišaukti 
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 Antano Klevinsko, Pra
no Bertulio, Antano Aukselevičiaus. 
Visi randasi Chicago. Turiu 
svarbų reik ai

labai
ų.
3ANIS,

P. O. Box 24, 
Divemon, 111.

■BS»

SIŪLYMAI KAMBARIU
Ant rendos šviesus didelis 

kambaris veinam ar dviems vai
kinams, su valgiu ar be;

MRS. M. MILLER, 
1756 W. North Ave0 

Antros lubos iš užpakalio.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters arba merginos na
mų darbui; maža šeimyna, lengvas 
darbas, gera mokestis.

Atsišaukite /
3252 Nagle Avė., Chicago, III.

Irving Park.

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

A. MELTZER,
1056 N. Wood St.,

PARDAVIMUI arklys ir vežimas 
su visais pakinkais ir kiti reikalingi 
dalykai anglių išvažiojimui ir ex- 
press biznio 

s Atsišaukite.
ST. ŠLIAŽAS,

1836 So. Halsted St.

PARDAVIMUI du mūriniai namai, 
2 pagyvenimų, po 5 kambarius, lotas 
33 pėdų, vidui viskas naujausios ma
dos. 4449-4453 S. Francisco Avė. 
►Savininkas gyvena 4401 S. Rich- 
mond.

Lafayette 2797.

BUNGALOWS.
5 šviesus kambariai $3,250, 

įmokei reikia $650.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

REIKALINGAS patyręs aptieko- 
rius, kuris norėtų atidaryti su manim 
iš pusės aptieką. 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. I

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

2810 W. Harrison St.

6 šviesus kambariai $3,950, 
įmokėt reikia $650.

i

6 švesųs kambariai $4,750 
įmokėt reikia $800.

8 šviesus rezidencijai kamba
riai $4,800, įmokėt $3,600.

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 
Pardavimo priežastis, savininkas 
pirkti didesnį:

Kreipkitės:
3525 So. Union Avė.

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, mahogany grojiklis pi
anas, victrola, puikiausias Buick So
dan automobilius — bėga ir atrodo 
kaip naujas. Taipgi ir namas par
davimui. Parduosime atskirai jei 
tuojaus bus parduoti.

3220 W. Jackson Blvd.
Tel.: Garfield 945.

yra. 
nori

IR VĖL ŽEMOS KAINOS.

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

2859 So. Lowe Avė.

5 šviesus kambariai bungalow, 
$6,500, įmokėt $2,00(^

JOHN W. TOMPSON ČO., 
7191 W. Grand Avė., 
Tel.: Columbus 9906.

PARDAVIMUI naujas bizniavas 
medinis namas, piet,vakarų daly). 
Interesuojanti panašiu namu, kreipki
tės pas savininką.

A. K.,
3300 S. Union Avė., 

2-ros lubos iš priekio.

Parduodame gerus naudotus dvira
čius (bicycle), breke, nuo purvo prie
danga ,nauji tajeriai. Gvarantuoja- 
me, kad gerai bėgs, už penkioliką do
lerių ir augščiau. Siulinanae puikiau
sio išdirbinio nauji dviračiai už stebė
tinai žemą kainą; namų paskyrimas 
didelis; ateikite, o pasirinksite geriau
sius. Pralenksime pasaulį savo že
momis tajerių kainomis — musų 
krautuvė sutaupins jums pinigų.

CHICAGO BICYCLE SHOP, 
Suplies & Repairs, 

Tel.: Yards 2762, 3406 S. Halsted

NAMAI-ZEME.

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

St.

PAJIDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba
rius; maudynės, rendos neša $1,500 
i metus. Kaina ,$10,500.00 ant išmo
kėjimo. Tik $8,000 įmokėt, likusius 
rendos pabaigs mokėti. Namas ran
dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite 
greitai pas J. Zacker, 

3301 So. Halsted St.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 

lietuvių ir lenkų apgyventoj, la
bai gražioj vietoj. Biznis išdirbtas 
per 20 metų. Pardavimo priežast 
patirsite ant vietos.

.934 W. 29th St.

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

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

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

559 W. 37 St.

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

N. SIMON,
5525 So. Kolin Av.

Vyryir Motery Rubu Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų gistema ir mokymo budu jus 
trumpu 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 atdti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mleros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL 
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tų labų.

Dešimts tūkstančių.
Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk

tų iš Pullman Convpany, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėjimu, bus partlavoja- 
mi mieromę ir daugumais patenki
nanti pirkėją-už tokias kainas, kokių 
niekad nebuvo savo žemume — ateik

L. COHEN,
4614 So. Ashland Avė.

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

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

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

Atsišaukite.
3925 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis nuo senai išdirbtas — 
arti dirbtuvės.

3558 So. Parnell Avė.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
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. Platesniii 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattenaų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namaKM. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. I 
Mokslas lengvais atmoMffiDtaia. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygeles.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, HrnlninJU,L  _ —————---J

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prebyM* dėt 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbu; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų j 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryte fld 
4:00 p p. Vak.; 7:80 iki 
1747 S. Halsted St. arti 18 f*.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
S riešais lietuvių tautišką bažnyčią, 

iznis išdirbtas per ilgus metus. Par
siduoda pigiai ir greitai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant. vietos.

702 West 35th St., 
Chicago,

PARDAVIMUI stuba 1 akeris, 
tvartas ir vištininkas labai pigiai. 
Gera transportacija.

EDWARDAS M. KUBAN
45 Place netoli Joliet Avė. 

Lyons, III.

PARDAVIMUI saliunas, gera vie
ta, plačiai apgyventa lietuvių su sve
taine, yra bilijardinė ir pijanas. Par
davimo priežastis — liga ir turi ap
leisti miestą. Savininką galima ma
tyti visada, sekamu antrašu:

3321 So. Aubum Avė.

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

828 W. 14 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, šąli gatvei — 
viskas apmokėta. Atsišaukite tuojau. 
Parduoda ant lengvų išmokėjimų. 
Klauskite laišku ar ypatiškai. Gali
ma matyt po 5 vai. vak.

J. MOTUZ,
4806 S. Wood St., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvilkos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystSs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abeJ- 
nos istorijos, geografijos, poUtikfnėfe 
ekonomijos, pilietystės, , dailiaradys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ild 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo < 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

Esmu priverstas parduoti puikų 
)iznį — 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 ėjimą, 
pribukite kaip 6-ta va. iš ryto, tai 
įersitikrinsit patys ir nupirksite už 
vertą kainą.

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

NEPRALEISKITE PROGOS
PARDAVIMUI pigiai du geri mū

riniai namai iš priežasties išvažiavi
mo ant farmų, nėra agento.

Atsišaukite pas savininką 
3730 So. Wallace St., 

ant 2-ro flato

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

2844 W. 38th St., 
Brighton Parke.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI: '

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

tematikų.
5) Braižymo (plianų paitatiM).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir Janai ry- 
rai ir moterįs visi neatidMiedaad 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, Hl.


