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Japonija nenusileisianti Jung 
tinems Valstijoms
Kalba apie karą

Jau vaigšėios laiškai j Rusija

Japonija nenusileis Jungi 
Valstijoms.

Nemainys savo pozicijos 
klausime ir neatsižadės 

mandato ant tos salos.

Yap 
savo

TOKIO, bal. 20. — Pasak 
Nichi Nichi, Japonijos kabine
tas nutarė ntaminkej kad de
lei Amerikos notos nėra reika
lo ir priežasties mainyti Japo
nijos politiką Yap salos man
dato klausime. Tas ministerijos 
nutarimas busiąs paduotas pėt- 
nyčioj nepaprastam susirinki
mui diplomatinės tarybos.

Užrubežinių reikalų ministe
rija ne užginčijo, nė patvirti
no tą žinią. Ministerija tyli ta
me klausime i nereiškia jo
kios savo nuomones.

Tečiaus laikraščiai ir atskiri 
valdininkai piktai smerkia 
Amerkos reikalavimą panaikin
ti mandatą ant Yap salos ir 
net kalba apie karą su Ameri
ka. Vienas augštas valdinin
kas pareiškęs:

“Amerika žinodama, kad ji 
klysta, naudojasi Europos ša
lių skola jai, kad tuo biulu 
privertus tas šalis kooperuoti 
su ja prieš Japoniją Yap klau
sime. Japonija gali nustebinti 
pasaulį ir panaudoti čia visą 
savo spėką.”

Japonus priedo ypač tai, kad 
ir kiti talkininkai, kaip Fran
cija. sutiko su Amerikos rei
kalavimu ir prisižadėjo remti 
Amerikos poziciją.

šalyje prasidėjo agitacija 
prieš nusiginklavimą ir reika
laujama, kad delei esančio pa
vojaus Japonija kuolabiausiai 
ginkluotųsi ir rengtųsi karau.

Kariauti, bet nenusileisti.
WASHINGTON, bal. 20. — 

Buvęs laivyno sekretorius Da
niels, kuris atvyko į čia “krik
ščioniško švietimo” reikalais, 
pareiškė, kad jei tas ir reikštų 
karą su Japonija. Amerika nie
kad negali atiduoti Yąp kabe
lių Japonijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 21, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pašto veikimas su Rusija 
atnaujintas.

Laiškai į Rusiją galės vaigščio- 
ti ir iš Amerikos.

WASHINGTON, bal. 20. — 
Pašto departamentas šiandie 
paskelbė, kad beveik po ketu
rių metų pertraukos, aprube- 
žiuotas susisiekimas tarp Jung
tinių Valstijų ir Rusijos tapo 
atnaujintas.

Laiškai į Europos Rusiją, 
taipjau Ukrainą, Gruziją jr 
Azerbaidžaną, bus gabenami į 
Lon<k>ną, o jau iš ten persiun
čiami į Maskvą, centralinį išda-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
meriai.
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lininio punktą. Tik neregist
ruoti ir pilnai apmokėti laiš
kai ir atvirutės bus priimami 
persiuntimui.

Rusijos paštas sutiko per
siųsti laiškus taipjau į Azijos 
Rusiją. *

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., April 21, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai svarstys karo 
pienus.

Paduos 
rencijai 
sisako 

nusidėti talkininkams.
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PRIEŠ PRADĖSI ANT TA 
RYBAS BRIUSELYJE.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

WASHINGTON, bal. 18. — 
šiandien turėjo prasidėti Lie
tuvių ir Lenkų derybos Briuse
lyje delei Lenkų užimtos Lie
tuvos dalies su musų sostine 
Vilniumi. Jau buvo paskelbta 
keletas Lietuvos valdžios pra
nešimų, kaip Lenkai ruošiasi 
prie šių derybų: jie yra uždarę 
Vilniuje visus lietuvių laikraš
čius, sukišę kale j i man arba už
dėję augštas pabaudas ant re
daktorių ir nuolatinai stiprina 
savo kariuomenę, neveizint j 
tai, kad Tautos Sąjungos Ta
rybos nutarimu bent neturėjo 
teisės darvti tokio kariuome
nes dauginimo.

Vakar, balandžio 16, Ame
rikos spaudoje tilpo Associa
ted Press korespondento iš 
Kauno pranešimas, kuriame 
tos žinios patvirtinamos. “Tris 
nauji, pėstininkų pulkai, du ka-juos talkininkų konfe

Francija. Popiežius at- Valerijos pulkai, gana didis ka 
maišytis, bijodamasis riniU vežimų ir artilerijos skai

PARYŽIUS, bal. 20.— Fran
cuos pienai puolimui ant Vo
kietijos po gegužio 1 d., jei Vo
kietija nėužmokės reikalauja
mos kontribucijos — o ji vei
kiausia jos nemokės — tikimą
si bus apdirbti iki smulkmenų 
ryto, kada maršalas Foch ir ki
ti ekonominiai ekspertai pasi
matys su premieru Briand.

Pastarasis tuos pienus įteiks 
Anglijos premjerui Lloyd Geo
rge ir Belgijos ir Italijos atsto
vams, kada jie susirinks kon
ferencijoj subatoj Hythe, Ang
lijoj.

Popiežius neduos pagelbos.
RYMAS, bal. 20. — Nežiū

rint griežtų užginčijimų, kad 
Vokietija neprašiusi popiežių 
veikti kaipo jos tarpininką gin
čiuose apie kontribuciją, ištik- 
rų žinių sužinota, kad Vokie
tija tikrai prašė popiežiaus įsi
maišymo. y
Popiežius Benediktas tečiaus 

atsisakė, kadangi jis nenori 
nusidėti talkininkams, ypač 
Francijai, patapdamas kaip ir 
Vokietijos gynėju.

Vatikano pusiau oficialinis 
laikraštis Corriere d’Italia šian
die vėl pareiškė, kad popiežius 
nepadarė jokių žingsnių tarpi
ninkavimui Vokietijai.

Didelis deficitas biudžete.
BERLINAS, bal. 20. — Fi

nansų ministeris Wirtb pas
kelbdamas Vokietijos biudžetą 
už 1921 m., paskelbė 33.000,- 
000,1X10 popierinių markių de-

rinių vežimų ir artilerijos skai
čius tapo atgabenti paskutinė
mis dienomis iš Lenkijos Vil
niun, kad sustiprinus generolą 
Želigovskį, kursai esąs vadu tos 
‘nere.guliares* Vilniuje kariuo
menes.”

“Tą žinią mes esame gavę 
iš patikimiausių ir geriausių 
šaltinių,” pasakęs Ministerių 
Pirmininkas Kazimieras Gri
nius. “Nuskirtoji Briuseliu mu
sų delegacija,” sakęs Ministe
ris, “yra pasiryžusi daryti vi^- 
ką, kad tik ginčus išrišus, ir jis 
netikįs, kad prieitų prie karo. 
Musų delegacijai yra duotas 
įgaliojimas įsteigti Vilniaus ra
jone nepriklausomą valdžią su 
savo parlamentu ir savo minis- 
teriais, kurie bus pačių žmo
nių išrinkti. Tasai parlamentas

Pagalinus tenka pažymėti pa
reiškimą to paties korespon
dento, jog Lietuvos Užsienio 
Ministerija turinti žinių, jog 
tarp Lenkijos ir Sovietų Res
publikos, prie galutino «|>asira- 
šymo Rygoj tanp jų sutarties, 
buvusi priimta ir viena slepia
moji sąlyga, būtent, kad Rusų 
Sovietų Respublika nesikiš į 
Lenkų ir Lietuvių ginčus, o 
Lenkai iš savo pusės duodą 
[kam? Red.]«pilną laisvę veik
ti savotiškai Latvijoj. Girdi, 
abiejų Rusijos ir Lenkijos val
džių atstovai jau pareiškę, kad 
tat esanti netiesa. Toksai pa
reiškimas yra visai vietoj, 
kuomet sutartis daroma slap
tai. Kad šių slapiųjų sutarčių 
gadynė pasaulyje dar neprany- 
kusi, tai matyti ir iš sensacinio 
pareiškimo Amerikos laikraščio 
“The Nation,” kuriame sako
ma, jog ir tarp Francuzijos ir 
Anglijos bu v tįsi Londone pada
ryta slapta sutartis delei lais
vo Vokietijos Spaudimo. Ang
lijai buk rūpėję gauti laisvas 
rankas Tolimuose Rytuose, o 
Prancūzams duota buvo akci
jos teisė Vokietijoj, o gal pri
dėsime nuo savęs, ir (Lietuvoj, 
nes buvo aiškių Žinių, jog Lon
done išnaujo busiąs svarsto
mas Lietuvos pripažinimo, klau
simas ir net buvo patariama 
lietuviams tą klausimą išnaujo 
Londone konferencijoj pas
kelbti, bet kuomet jis buvo pa
keltas, tai staiga paaiškėjo, jog 
buk tas klausimas neturįs daug 
svarbos, jog jį reikią atidėti, 
ir jis buvo atidėtas.

295 žmonės nulinčiuoti.
Šiemet jau nutirtčiuota 20’ žmo

nių. Reikalauja ištyrimo.

turėsiąs paskui ištirti, ar Vii- ^niel’^()Je 
nius turįs priklausyti Lietuvai 
ar Lenkijai. Kokia išeitis ten 
nebūtų, mes ant to sutiksime, 
jeigu bus tame išreikšta tikra 
A ■ a v 1 ■ 4x ’

Toksai Ministerio Pirminin
ko pareiškimas, jeigu tik jis

w

Anglijos angliakasiy strei 
kas busiąs ilgas.

Angliakasiai yra nusitarę lai
kytis savo pirmesnių reikala

vimų ir nesitikima greito 
susitaikimo.

LONDONAS, bal. 20.— žy
miausi anglakasių vadovai ma
no, kad angliakasių streikas 
bus ilgas ir dar negreit bus 
sutaikintas. Agliakasių kalbė
tojas atstovų bute Hartshorn

“Bus dar smarki kova. Kova, 
kiek aš permatau, tęsis dar 
daugelį savaičių.”

Kaip* praneša Daily Herald, 
distriklų komitetai didele di
džiuma balsų nutarė laikytis 
'savo pirmesnių reikalavimų— 
nacionalinės algų sistemos ir 
sudėjimo pelnų. Taigi anglia
kasiai nemano nusileisti.

Kasyklų savininkų tarybų 
komitetas laikė savo susirinki
mą ir pasiuntė pas angilaka- 
sių valdybą savo subkomitetą 
su naujais pasiūlymais. Kokie 
tie pašildymai, savininkai ne
sako, iki tie ipasiulymai nebus 
perduoti generaliniam pildo- 
niąjam angliakasių komitetui. 
Manoma betgi, kad savininkai 
savo pasiūlymuose daro dide
lių nusileidimų streikuojan
tiems angliakasiams.

Anglių trukumas jau 
da apsireikšti visoje 
Valdžia nors dar turi
bet ji išdavinėje juos labai skiv- 
piai. Delei to žmonės yra labai 
nepatenkinti valdžia, nes prisi
eina stovėti eilėse labai ilgą 
laiką prie anglių kontroliariaus 
raštinės, kad gavus iš- jo leidi*- 
mą nusipirkti keletą svarų 
anglių ( apie tonus niekas nė 
nebekalba). Delei stokos (.ang
lių užsidarinėja dirbtuvės, o 
uostuose stovi apie 900 laivų, 
kurie negali plaukioti, nes ne
turi anglių.

Streikas valdžiai ' atsieina 
gana brangiai. Ji suorganiza
vo visokius savanorius laužy
mui streiko, taipjau pašaukė 
kariuomenės rezervus. Ta kova 
prieš angliakasius valdžiai at
sieina £1,000,000 į savaitę.

prade- 
šalyje. 
anglių,

Pirmas Lietuvių Die nra šils Amerikoje}

LIETUVOJE
“Eltos” žinios.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

TAURAGE, III. 22. Kovo 19 
d. Tauragėj Steigiamojo Seimo 
atstovas Ambrozaitis darė su
sirinkusiems žmonėms platų 
pranešimą apie busimą žemės 
reformą ir kalbėjo dėl dabar
tinės Lietuvos politinės padė
ties. Savo kalboj ats. Ambro
zaitis pažymėjo, kad bene ru
denį Steigiamasis Seimas baigs 
savo darbą, o paskui busią rin
kimai į parlamentą.

KLAIPĖDA, III. 23. “Vald
žios žiniose” Klaipėdoje išleis
tas įsakymas, tvarkąs mokyklų 
darbą po Velykų atostogų. Įsa
kyme nurodyta tokia gimtosios 
kalbos mokymo tvarka:

Tikybos pamokos privalo 
būti dėstomos vaikams tik jų 
motinos kalba. Gimtosios kal
bos rašymo ir skaitymo pa
mokos prasideda jau vidurinė
se klasėse.

Tas įsakymas yra pažangos 
žingsnis prie Mažbsioos Lietu
vos lietuvių tautiškojo atbudi
mo ir atsipalaidavimo iš ger
manizmo pančių. Ko pirm nei 
protestais nei peticijomis nega
lėjo atsiekti, tas dabar pavy
ko Tarybai pasidarbavus dėl

' No. 92*

Priėmė Columbi jos sutartį
WASHJNGT()N, bal. 20. — 

Senatas šiandie 69 balsais prieš 
19 priėmė sutartį su Columbia 
respublika, sulig kurios Jungt.' 
Valstijos užmokės (Kolumbijai 
$25,000,000 už Panamos kana
lą, bet kartu gaus didelių kon-i 
cesijų Columbijos aliejaus lau
kuose. Dėlei šitų koncesijų in 
buvo labiausiai priešinamus! 
sutarčiai, nes tai yra naujas 
apiplėšimas tos mažos respub
likos. Tos sutarties ratifikavi
mo reikalavo prez. Hardi ngas.

Anglai susirėmė su anglais.

DUBLINAS, bal. 18. — Dvi 
grupės Anglijos policijos civi
liniuose rūbuose, kiekviena 
paskaičiusi kitą už sirfn feine- 
rius,‘ pradėjo šaudytis ir nušo
vė tris savo narius, o daugelį 
kitų sužeidė.

Sugauti vaikai vagys.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 21, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Zydy pogromai Rusijoje.
PARYŽIUS, bal. 20. — žy

mesnieji nariai žydų organiza
cijų gavo žinių apie nauji | 
pogromus Rusijoje — Polta
vos* Kijevo, Shersoniaus. Po- 
dolijos ir Volynijos gubernijo
se. Pogromai kįlo delei tose 
gubernijose ištikusių sukilimų 
prieš sovietų valdžią.

HAYWOOD KALĖJIME.

LEAVENWORTH, Kas., bal. 
20.— šiandie atvyko į kalėji
mą 51 I. W. W. nariai, jų tar
pe ir William D. Haywood. Jų 
apeliacija tapo atmesta ir visi 
jie turės kalėti nuo 10 iki 20 
metų, jei nebus suteikta am-
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pasakotas, gali sukelti neaišku
mų. Daug kas pasakys, jog ir 
patys lenkai nieko daugiau ne
norėjo, kaip tik kad sušaukus 
Vilniuje Seimą ir dąyus jam 
teisę išsitarti, kam Vilnius pri
valo priklausyti. Žinoma, ne
galima manyti, kad Lietuvos 
Ministerių Pirmini nikais, kurs 
tą pareiškimą yni padaręs be 
abejones su žinia viso Kabine
to, butų tos nuomonės, kad to
kiam Lenkų Seimui butų leis
ta išsitarti apie to krašto liki
mą. čion kalbama apie Stei
giamą Seimą, kurs visai butų 
nepriklausomas nė nuo Lenkų, 
ne nuo Lietuvių. Sušaukimui 
tokio Seimo reikalinga įvesti 
šioj Lietuvos dalyj tokie pat 
savivaldybės įstatymai, kaip 
kokie buvo Lietuvoje ir užtik
rinti rinkimų sistemą, prie ku
rios buvo susirinkęs ir Stcig. 
Seimas Kaune. Visa ši Lenkų 
ginčijamoji teritorija yra po 
Lietuvių suverenitetu ir todėl 
tik jiems, o ne Lenkams, tur 
būt leista ir savivaldybės įstai
gos sudaryti ir patsai toksai 
neprigulmingas Steig. Seimas 
sušaukti, kuriuo Lietuvos val
džia ir pasitiki.

Kad tiktai toks sumanymas 
galėjo būti, galima spręsti ir iš 
tolimesnio šio korespondento 
pareiškimo, jog visas klausi
mas pareina ant to, kad Želi
govskio kari domene butų pra
šalinta, o jeigu jau ji nebus 
prašalinta, tai kad bent ji ne-i 
butų stiprinama iš Lenkijos, 
nes tuomet ir patys Lietuviai 
galėsią tvarką savaip padary
ti.

WASHINGTON, bal. 20. — 
Laike pastarųjų penkių metų 

nulinčiuota 295 
žmones. Nuo 1885 m. nulin- 
čiuota 3,112 žmonių. Praeitais 
metais nulinčiuota 60 negrų ir 
9bal tieji žmonės. Šiemet jau 
nulinčiuota 20 žmonių. Tokias 
skaitlines padavė senato teisių 
komitetui senatorius McCor- 
mick, ragindamas komitetą pri
imti jo bilių, kuris įkurtų na
cionalinį komitetą ištyrimui go- 
vedų siautimo.

“Pasibaisėtinas skaičius jau 
buvusių šiemet linčiavymų ir 
susektoji vergija ir žmogžu
dystės Jasper paviete, Georgi
juj, reikalauja uiiftius kongre
so veikimo,” sakė McCormick. 
Jis sakėsi įnešęs bilių išpildy
mui prezidento Hardingo pa
siūlymo, jo kalboje kongresui, 
paskirti komisiją ištinimui ra
sinio klausimo.

JONIŠKIS, III. 23. Prasidėjus 
tiesioginiam susisiekimui Ryga 
— Berlynas, žymiai padidėjo 
keliaujančių skaičius ■— viduti
niai 100 žmonių ten ir atgal. 
Taip pat padidėjo prekių tran
zitas iš Vokietijos į Rygą, o 
dar daugiau iš Rygos į Vokie- .. .... 
hja.

JONIŠKIS, III. 23. Per Jo
niškio muitinę 
mėnesį įvežta į 

siropo zodai 
degtukų
rūkytų žuvelių Au 2,200.

Viso Au 98,572.50
Išvežta iš Lietuvos obuolių 

Au 1,080.
Konfiskuota įvairių prekių 

Au 16,909.
Š. m. vasario mėnesį įvežta į 

Liet, stiklo butelių Au54,474.40 
kitų įvair. prek. Au 19,707.50 

Viso Au 74,181.90
Išvežta iš Lietuvos tik obuo

lių Au 280. sumai,
Konfiskuota įvairių prekių 

Au 14,547.20 sumai.

Du vaikinai, vienas keturio
likos metų* antras šešiolikos, 
Bruno Zychal ir John Dudzins- 
ki, padarė klaidą užpuldami 
žmogų. Vaikai atstatė revolve
rį detektyvui F runk H. Dems- 
ki ir reikalavo, kad tasai ati
duotų jiems savo pinigus. De
tektyvas gi išmušė revolverį iš 
vaiko rankų ir abudu nugabe
no nuovadom Nuovadoje vai
kai ėmė verkti ir teisinos, kad 
buk jie nenorėję taip daryti.

Tūkstančiai nereikalingiems 
agentams.

RAPORTAVO IMMIGRACIJOS 
SUVARŽYMO BILIŲ.

š. m. sausio 
Lietuvą:
Au 26,372.50
Au 70,000.

5 SINN FEINERIAI UŽMUŠTI.
DUBLINAS, bal. 19. — Pa

sak gautų žinių, Baily Murphy 
miestelyj 5 sinn feineriai liko 
užmušti, 2 sužeisti ir 6 paimti 
nelaisvėn, policijai užtikus juos 
besilavinant muštro.

4 žmonės užmušti.
OWOSO, Mich., bal. 15. — 

Keturi žmonės liko užmušti 
Perry miestelyj. Grand Trunk 
traukiniui užgavus jų automo
bilių.

PINIGŲ KURSAS.
> Vakar, bal. 20 d., užsienio pini
gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras................... $3.93
Austrijos 100 kronų ........... $0.29
Belgijos 100 kronų už ....... $7.45
Danijos 100 kronų)............... $18.05
Finų 100 markių ................... $2.35
Franci jos 100 frankų ........... $7.84
Italijos 100 lirų ....... 
Lietuvos 100 auksinų 
Trenku 100 markių ... 
Norvegų 100 kronų .
Olandų 100 guldenų 
šveicarų 100 kronų - 
švedų L00 kronų ....
Vokiečių (00 markių

$0.13 
$16.00 
$34.65 
$17.30 
$23.70

$1.60

VVASHINGTON, bal. 20. — 
Atstovų buto immigracijos ko
mitetas prielankiai raportavo 
Dillingham immigracijos bilių, 
kuris nustato, kad ateivių į 
Ameriką gali įvažiuoti ne dau
giau kaip 355,000 į nietus.

Tikimąsi, kad atstovų bu
tas bilių svarstys ryto ir už po
ros dienų jį priims.

Senatas veikiausia jį irgi pri
ims. Tas bilius jau buvo kartą 
priimtas, bet prezidentas Wil- 
sonas jį vetavo.

Iš patikėtinų šaltinių tapo pa
tirta, kad lentų verteivos yra 
išmokėję tūkstančius dolerių 
suktiems biznio agentams. Se
natorius Dailey panedėlyj pa
reiškė, kad tai yra prasižengi
mas prieš valstijos teises, kaip 
ir laužymas moralių ir ekono
minių teisių.

Baltveidę juodveidis buvo 
užpuolęs.

Nusižudė milionierius.

LOS ANGELES, Cal., bal. 
20.— Šiandie po piet milionie
rius “Handsome Jack” John 
P. Cudahy, t narys skerdyklų 
savininkų Gudfahy šeimines, 
nusišovė savo puikiuose na
muose. Jo pati ir keturi vai
kai tuo laiku buvo namie, ka
da Cudahy nuėjo į miegamąjį 
kambarį ir ten nusižudė, pa
leisdamas sau į galvą kulką iš 
šautuvo. Jokio raštelio nepali
ko ir priežasties saužudystės 
nežinoma. Vekiausia šeiminiški 
nesutikimai.

MILICIJA LAUŽYS STREIKĄ. 
MOUNDSVILLE, W. Va., bal. 

13.— Vakar šia ištiko mažas 
susirėmimas tarp streikuojan
čių angliakasių ir kompanijų 
mušeikų. Iš tos priežasties tuoj 
tapo prisiųsta milicija, kuri da
bar pati laužys streiką.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Mrs. Allah Warcbak, 4025 
Grand blvd., panedėlyj parėjo 
namo su rišuilais, kuomet neg
ras paskui ją įėjęs vidun ir 
pradėjęs ją draskyti. Bet gi 
moteris jam nepasidavė ir lan
go dasigavus ėmė šauktis pa- 
gelbos. Tuo tarpu juodveidis 
laimingai pabėgo. Moteriai rei
kėjo pašaukti daktaras.

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
tu pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiama pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito, Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. 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.

NAUHENŲ PINIfiU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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SVEIKATOS DALYKAI,
GYDYTOJAI IR VISOKIE 

DAKTARAI.

Ar gali žmogus skaityti, ku
ris nepažįsta raidžių? “Kvai
las klausimas,“ — sakysite. »Bet 
ar gali nebaigęs medicinos mo
kyklos žmogus užsiimti gydy
mu? Į šį klausimų jau ne vis 
vienaip atsako, nors jis irgi 
yra kvailas. Kaip gi galima už
siimti gydymu, nežinant kas 
yra liga — jos priežastis, per
mainos kūne nuo jos, kaip nuo 
jos apsisaugot, kaip jų pažint 
ir kokios pagelbos kunui duot 
jos apgalejimui? Vienos ligos 
paeina nuo bakterijų ir dauge
lis tų bakterijų liko ištirtos ir 
pažintos. Mikroskopo pagelba 
ir žinojimu kaip jas augint, 
kaip dažyt ir kelias kitas ypa
tybes, mes galime pasakyt ar 
tai yra džiova, ar bronchitis, 
ar dusulis, ar difterija, ar tik 
paprastas tonsilų uždegimas, 
ar Veneros liga, ar šiaip tik 
uždegimas ir tt. Be žinojimo 
bakteriologijos gydymu negali
me užsiimti. Su bakteriologi
ja varžiai rišasi serologija, tai 
yra apie kraujo skystosios da-; 
lies ir išdalies padų kūnelių 
elgimąsi tam tikrose ligose ir 
nėštume. Nežinant chemijos ir 
matematikos serologija nėra 
galima užsiimti. Žinoma, che
mija, fizika ir matematika ap
lamai yra būtimi reikalu, kad 
galėjus tufas medicinos moks
lus studijuot. Einant toliau re
težiu, medicinoj yra mokslas 
vadinamas fiziologija, kurioj 
aiškinama apie įvairių kūno 
organų veikimus 4— kas sutve
ria tuos veikimus, kokiu budu 
ir kokis jų tikslas. Kaipgi ga
lima butų išstudijuoti širdies 
veikimų, jei nežinotume, kur 
ji yra, kas apie ją randasi, kas 
jų vietoj laiko, kąip ji didelė, 
iš kokių budavonių (raumenų 
celių, nervų, kraujo takų ir 
t. t.) ji susideda, kokias ypa- 
tybę^ tos budavones turi ir t.t. 
žodžiu, reikia pilnai žinot šir
dies vieta, mierų, smulkmeniš
kų sudėjimų ir užduotį, kad iš
aiškinus, kaip ji savo darbų 
atlieka. Tas pats yra su kepe
nimis ir visais kitais organais. 
Todėl gydytojas turi išmokti 
visas kimo stambias ir smul
kias dalis — anatomija (gro- 
sinė ir mikroskopinė anato
mija arba histologija). Tai nė
ra lengvas dalykas. Prisieina 
pjaustyt lavonus, nagrinėti da
leles, įgyti atmintį vardų, ku
rie kartais ir užsimiršta kiek 
paskui, bet pilna nuovoka apie 
išnagrinėtas dalis pasilieka 
ant visados. Išmokus kaip išro
do normales kūno daljs ir or
ganai, reikia išmokti kokios 
permainos pasidaro ligoj — 
kodėl vienoj ligoj mėsos prit
vinksta ir parausta, kitoj su
sitraukia ir išblykšta, vienoj 
ligoj organo celės išsigema į 
kitokias, kitoj jos sunyksta, ar 
atsiradusiame guze yra norma
lės celės ar pavojingos (pav., 
vėžio). Ir akies ir mikroskopo 
pagelba gydytojas žiuri į mė
sas ir žino, ar jos normalės ar 
ligotos ir jei ligotos, žino, ko
kia liga ir kokiame laipsnyj. 
Žinojimas, kaip normalės celės 
išrodo ir kaip jos sutveria rei
kalingų veikimų, žinojimas, ko
kios ypatybės kūnas turi gin
tis nuo ligų, gydytojas turi 
išstudijuot, kuomi jis gali pri- 
gelbėti kunui jo kovoj. Kaip 
galima žinot, ar žmogus serga 
ir kaip atskirti vienų ligų nuo 
kitos? Yra kelios ligos, kurios 
turi aiškius reiškinius, pav., 
timai, skarletina ir kelios kitos, 
kurias netoli Lile kas pažįsta. 
Didžiuma gi ligų nėra aiškios. 
Žmogus, kuris yra .<studijavęs 
normalę atskirų organų ir vi
so kūno funkcijų, kuris žino 
kaip normalės mėsos išrodo 
akiai nuogai ir po mikroskopo, 
lengvai pasakys, ar esama li
gos ar ne. .lis atras ar organas 
yra vietoj, ar jis veikia kaip 
reikiant, ar išrodo normalia 
ir t.t. Daugelyj atsitikimų jis 
gali tikrų tikriausiai nurodyti 
ligos vietų, pasakyt kokius vei

kimus ji tveria ir kokia gali būt 
jos terminacija. Kad ištyrus 
ligą, gydytojas naudojasi ir 
anatomijos mokslu, ir fiziolo
gija, ir bakteriologija, ir sero
logija, ir chemija, ir fizikos 
principais, ir patologija (moks
lu apie nesveikų įpėsų išrody
mų ir veikhną) ir tam tikrais 
patyrimais kitų gydytojų pra
eityj, kurie grupuojami kaipo 
ženklai ir simptomai. Neretai 
visų tų tyrinėjimų nereikia, nes 
liga paaiškėja iš vienokio tyri
nėjimo, vienok gydytojas ‘ne
žino su kokia liga žmogus ateis 
ir turi būti prisirengęs visas 
jas suprasti ir mokėti tyrinėti. 
Juk jei žmogus žinotų tikrai 
kokių ligų jis turi, vargiai eitų 
pas gydytojų, nes gydymo bu
dus galima ir knygose rasti. 
Tiesa, reikia gydytojui išmokti 
ir gydymo budus, nes nesi ne
šiosi knygos visur ir neskaity
si iš jos kelis puslapius, kada 
ligonis pavojuj arba neturi lai
ko laukt. Ir medicinos gydy
tojų budai nėra tik vaistų už
rašinėj imas, nors tie reikalau
ja botanikos ir chemijos žinoji
mo, farmakologijos studijavi
mo laboratorijoje, mokėjimo 
juos sutaisyt ir tt., bet apart 
vaistų, reikia žinot maisto che-t 
inija, kad patarus kas valgy
ti ir ko vengt ligoj, reikia žinot 
oro, šviesos, elektros spėkos 
veikimų į tūlas ligas, vandens, 
karščio, šalčio, mankštinimo 
ir kitų priemonių vartojimų li
gose.

Tikiu, kad šito straipsnelio 
skaitytojui biskį pikta, kam 
vartojami tūli “sunkus“ žo
džiai, kaip patologija, serolo
gija, botanika* ir t.t. Jų čia 
tik keli; kiekviename moksle, o 
ypač tokiame plačiame, kaip 
medicina, tokių būtinai rei
kalingų terminų tūkstančiai. 
Gal todėl bus aišku, kodėl 
prieš įstojimų į medicinos 
mokslą reikalaujama high 
schoolės ir poros metų kole
gijos mokslo, kur studijuoja
ma ir literatūra ir kalbos, iš 
kurių įmeina daugelis “nioks-

»» 'V ....liškų” žodžių.
(Bus daugiau).

Kas dedasi 
Lietuvoj.

JUDRĖNAI, Kvedernos vaisė.

Judrėnai, tai Lietuvos Kam- 
čatka. Tur būt visoj Lietuvoj 
nėra dar vieno taip toli nuo 
geležinkelio gyvenančio mies
telio ir absoliučiai neturinčio 
ne vasarų nei žiemų kelių. Už
tat ir tamsumas čia neprašvin- 
tantis. Įvairiems prigavikams, 
burtininkams ir t.t. — dirva 
kuopuikiausia. Yra ir šundak
tarių — jų vienas — Kūnelis, 
jau nevienam padėjo į geresnį 
pasaulį išsikraustyti. Prie še
šių tūkstančių parapiečių tik 
viena pradžios mokykla. Skur
das, tamsumas ir vargas, kur 
pažvelgsi, žmonės laukia ge
resnių laikų, — bet nesupran
ta, kad tuos geresnius laikus 
turi patys sudaryti, šviesdamies 
ir steigdami mokyklų.

[“Liet.“]

KALVARIJA. 

Seinų apielinkėse lenkai stip
rina savo kariuomenę. Seinų* 
Suvalkų bare kasa apkasus, 
varydami prie tų darbų vie
tinius žmones. Okupuotose 
vietose ir neitralinėje zonoje 
atkakliai gaudo musų vyrus 
savo ktftiliioinenėn. Be to, 
paskelbė arklių niobilizuolę ir 
atiminėja ūkininkų visus ark
lius, rekvizuoja galvijus.

Musų valdžiai sutikus mai
tinti apiplėštuosius gyventoj u s, 
lenkai apkrovė valstiečius di
džiausiomis piliavomis. Reika
lauja nuo margo po 15 svarų 
kiekvieno javo; tokiu budu pa
inia po tris puidus nuo margo, 
nekalbant jau apie pašarų, ku
rį ima be jokio saiko.

Žmonės, gelbėdami nuo len
kų arklius ir galvijus, varo 
juos musų pusėn parduoti. IŠ 
tos priežasties Kalvarijos-Laz-

dijų rajone arklių ir galvijų 
kainos labai puolė. [“'Liet.”]

Steigiamasis Seimas
Kovo 11 dienos posėdy ga

lutinai priimtas naujas savi
valdybių , rinkimo įstatymas 
Tuo įstatymu einant, Valsčių 
Tarybos bus renkamos visuo
tinu balsavimu, prisilaikant 
proporcinės sistemos. Tarybos 
renkamos trims metams. S-d. 
pasiūlymas rinkti jas 2 metam 
krikščionių daugumos atmesta. 
Rinkimai į Valsčių Tarybas 
bus paskirti birželio mėli. š. 
metų. Taigi visos socialdemo
kratų organizacijos, profesinės 
sąjungos jau dabar turi ruoš
tis į Valsčių Tarybų rinkimus, 
kad savivaldybėse turėtų savus 
atstovus.

Sulig to paties įstatymo už 
trijų metų būtent 1924 m. tie- 
siogianiais rinkimais bus nau
jai sudaromos ir Apskrities Ta
rybos.

Tą pačią dieną Seimas pra
dėjo svarstyti servitutų panai
kinimo įstatymą. Tasai įstaty
mas liečia tuos kaimus ar at
skirus ūkius, kurie iki šiai die
nai turi bendrų su dvarais ga
nyklų ir miškų.

Po ligų klaidžiojimų po Ko
misijas pateko Seiman ir dar
bininkų ligonių kasų įstaty
mas. Tas įstatymas nustaty
tas, kokiuo budu bus apdrau
džiami 
ir kaip 
gus.

šią
riama ar priimit socialdemo
kratų interpeliaciją Ministerių 
Kabinetui apie areštus ir kali
nių mušimą Utenoj. Areštus 
darė ir suimtuosius mušė Ute
nos žvalgybos punkto agentai. 
S.-d. siūlė Seimui, kad ta in
terpeliacija butų pripažinta 
skubota, bet krikščionys demo
kratai su darbo federacijos at
stovais skubotumą atmetė. Pa
žiūrėsime, ką jie pasakys 
radienį.

Išviso Seimo daugumai
patinka, jei kas praveria Žval
gybos duris ir mėgina iškelti 
jos darbus dienos švieson.

—Kovas. [“S-d.“]

darbininkai nuo ligos 
bus aprūpino m i susir-

savaitę bus Seimo ta-

ant-

ne

Šią dienų neteisybė.
(Iš Fcileruotosios Prcaosl

NEW YORK. — Tokių kimi- 
gų, kaip kun. Charles I). Wil- 
liams, Jungtinėse Valstijose 
turbūt nedaug terasite. Andais 
jis šv. Jono katedroje pasakė, 
tai, kas reikėtų pasakyti by vie- 
nain išmintingam ir sąžiningam 
kunigui. Daugiau kaip tūks
tančiui jo kalbos pasiklausyti 
susirinkusiųjų žmonių jis ne
dvejodamas pasakė, jogei toji 
kampanija, kurią nūdien varo 
šios šalies kaipitalistai, yra va
roma tik tam, kad netik atatin
kamąsias darbininkų unijas, 

bet ir visą darbininkų judėjimą 
nugniaužus. Jo manymu, tos 
Kapitalistų pasakaitės, kad 
kiekvienas, kur šiokiu . ar to
kiu budu reiškia pasiprešiniino 
sumažinimui algų ir pilietinių 
teisių varžymui, yra bolševi
kas, neišlaiko jokios kritikos. 
Tos pasakaitės yra tik ska- 
raistė, kuria kapitalistai tikruo
sius savo tikslus nori pridengti. 
Tikslas darbininkų unijas su
griauti ir tuo pačiu kartu 
jų pelnų pasižerti. Pasak kun. 
Williamso, “jie apšaukia 
ševikų agentu kiekvieną 
gresyvę mintį ir žmonių pa
sistengimą tą mintį gyveniman 
pravesti. Jie slapta ar klastin- 

nau-

bol- 
pro-

vokatorių informacijomis be
siremdami areštuoja žmones ir 
šimtus nekaltų, tvarka ir įsta
tymus gerbiančių svetimšalių 
veja iš šios šalies. Jie ant vi
sa ryžusi antdėti savo geležinį

Tai yra tikra šių dienų 
retenybe.

Nepasisekęs ban
dymas.

[fš Federuotosios Presos]
NEW YORK. — Kad kone 

visos šioj šaly esančios apdrau- 
dos kompanijos yra linkusios 
naudoti žmones ir kad jos kur

NAUJIENOS, Chicago, D!. 
. ..................

Praeitų

ir kaip gali naudoja juos, tai 
nepa&laptis. Bet kad jos be jo
kios atodairos kėsinasi savintis 
žmonių pinigus — nedaugelis 
težinojo. Visa tai kuoryškiau- 
siai buvo priparodyta nesenai 
užsibaigusio j byloj.

Dalykas yra toks.
rugsėjo menesį, didžiosios Wall 
gatvės ekspliozijos metu, ’ ke
lios dešimtys žmonių buvo už
mušta i apie du kar tiek nete
ko sveikatos.. Užmuštųjų gi
minės ir patys sužeistieji pa
reikalavo atlyginimo. Kompani
jos nesutiko. Tuomet visas 
reikalas atsidūrė teisme. Iš kar
to skundėjai prakišo. Teisėjas 
nusprendė kompanijų naudon. 
Tuomet paduota apeliacija. Šio
mis dienomis apeliacijų kortas 
pirmesnį jį teismo nuosprendį

Pranešimas
Pranešame, kad Darbo žmo

nių Knygyno katalogai 1920 me
tų jau išsibaigė, gi 1921 dar ne- 
gatavi, todėl kurie negavote 
teiksitės atleisti. Dabai; Darbo 
žmonių knygyno SANDĖLIS 
•išaugo į taip didelį, kad ta vie
ta, kurioje dabar yra pasidarė 
per ankšta, prisieina j ieškoti di
desnės vietos, kurioje butų gali
ma netik, kad visas Europoje ir 
Amerikoje išleistas lietuviškas 
knygas sutalpinti, o ir svetini 
tautiškų kad nemažai tilptų, tad 
dėl tos priežasties reikalinga 
taippat didelio katalogo, kokio 
dar lietuviški knygynai niekuo
met neturėjo. Parupinimui to, 
reikia daug pinigų. Taipgi dėl 
stokos pinigų ir dėlei dar nežino
mos vietos gali būti, kad ims 
laiko apie keli mėnesiai, kol vis
kas bus gatava ir todėl, brangus 
Darbo žmonių Knygyno rėmė
jai, turėdami progos pasinaudo
kite per draugus, kurie gali ypa- 
tiškai atvažiuoti, arba patys at
važiuokite,, mes užtikriname, 
kad čia gausite knygų, kokių ki
tuose knygynuose negaunate, 
jau dabar turime galybę tik-ką 
jš spaudos ir jau ątgąbenta iš 
Lietuvos knygų, taipgi laikraš
čiai: “Lietuvos Ūkininkas“ 10c., 
“Socialdemokratas“ 5c., “Sie
tynas“ 30c., “Aušrinė“ 30c., 
“Trimitas“ 20c. “Mokykla ir 
Gyvenimas” 50c.( .Siųskite užsa
kymus ir kartu pinigus šiuomi 
adresu; .< .

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

Kę=tik Gavome iš Lietuvos
» Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedatig jų turime.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St.. ™

Kelias Į Socializmą. 
Parašyta Dr. 0. Baucr. 
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

Versta iš vokiečių kalbos.
ši knygutė yra taip aiški ir 

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

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų 

veikimo Programas.
Šioje knygelėje darbininkai 

ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Jų 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 atsiuvo lupomis. 
Kaina 20c.

.vai

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 113 N. 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:

atmainė. Vadinas, pasakė, kad 
kompanijos turi atlyginti pa
darytų žmonėms skriaudų.

Kompanijoms yra dar viena 
išeitis — augščiausias teismas. 
Spėjama tečiaus, kad jos 
neheeis.

Sevcros Gyduoles užlaikoV • ,
šeimynos sveikata.

Odos niežu ligas
yra tankiai nepaklanSiamas. Jos apd* 
rolSka per raudonumo, karšti, per pusllu* 
klės, prakaitavimo, o ką blogiau®, per ne
paliaujamo nležlejlmo, smelklmo ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas 
dalis kūno, o tas tik padaru blogiam. No- 
keutOklto tuos kankinimus. Pasinaudokite

Severa’s

ESKO
(pirmiau Severo Odos Mostlg) tą apsaugo
jau mostįdSl odos niežu ir velkiai pasiek* 
Bita geidi nga paselpa. TukstanElnla žmo
nių, kuri vartoji ta raostį dėl y vairiu odos 
niežų, yru visai užganėdinti. Jio rada jos 
glarą pasekmę — ta pat ir jus atrasti. 
Pardavinieta visose gerose aptlokose. 
Prekė 50 centai.

W/ F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

buda votojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago. nauja tvirtove

SOCIALDEMOKRATAS
Musų di*augų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
------- -------------------------------------- z

JIS UŽAUGINO TŪKSTAN
ČIUS KŪDIKIŲ.

Borden’s Eagle Brand Con- 
densed Milk išaugino daugiau 
kūdikių sveikais vyrais bei mo
terims, nei kad kiti kūdikiams 
prirengti maistai sudėti krūvon. 
Jei tamistos kūdikis nctaipsta 

' prie dabartinio maisto, tad turi 
jį pakeisti.

Ant puslapio 5 šio laikraš
čio šąndien telpa pagarsinimas 
Bordens Eagle Brand Condens- 
ed Milk. Iškirpkite kuponą ir 
pasiųskte jį Borden Companijai, 
o ji pasiųs veltui maitinimo ap
rašymą ir nurodymus naudoji
mus šio maisto jūsų kūdikiui. 
Jis išaugino daugiau kūdikių, 
nei kad kiti prirengti kūdikiams 
maistai. Taipgi prisius “Kūdi
kių Gerovė“ knygą.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtų 
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA I
29 SOUTH LA SAULE STREET 

CHICAGO. ILL. i

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

Ketvergas, Balandžio 21, *2t

European American Bureau 
Febionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUflAS 

Real Eatate, Paskolos, 
Insurinai ir U.

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

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumr.iestyj:
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6390

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

”JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block 

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

J. P. WAITCHES 
LAVVYER 

Lietuvys Advokatas 
4509 S. Ashland Av., Chicago.

Tel. Yards 1053.

AuksybU, Colum- 
bijoa Grafe uolai Ir 
lietuviški naujauai 
rekordai.

4137 S. AuhJand 
Chicago, RL

Phone Boulevard
ASHLAND

MUSIC
Deinaatai,
Laikrodilai,

Dr. R. Wagner
Mano specialis gydymas yra 

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

Phone: Prospect 2704

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipiatės j J. E. Bruževi* 
ėiaus aptiek,:

WAUKEGAN 
PHABMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

t« * m m oiMgonBimBMĮ

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kuri kiek* 
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

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

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

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė u«
pasiuntimą.
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i X U h L OlUllLItlilvlJVO I laime ištiko P. Sakalauskį, 
paštorių. Jis sūdo į savo f or
dą važiuoti ir pamatė, kad kaž
kas po kojų rūksta. Jis šoka 

laukan pažiūrėt, bet tuo tar
pu įvyko sprogimas, kurs nu
traukė jam rankas, išnešė vi
durius ir fordą sudraskė. Po 
trijų valandų Sakalauskas mi
rė. Eksplozijos priežastis ne
žinoma. — Korespondentas.

Kunigo Kazėno tąsynes su 
parapijonaiSi

[Nuo musų korespondento]
(Žr. No. 90).

U 111 ■ 11...

1 terys jęrie±n.isios kunigų?
Ne.A

K. - Del ko prasidėjo riau
šes?

A. — Del tikietų.
K
A. — Aš girdėjau 

kalbant.
Viktorija Ziibrienė

atsistotų, nes Marylando val
stijoje toks įstatymas, kad jei
gu kuris neatsistos ir nenusi- 
ims kepures dainuojant Ame
rikos himną, bus baudžiamas 
pirmų nykį 1O <lolerių. 'I'tti, ži- 
noma, yra blogas įstatymas, 
bet taip padaryta ir visi pildo.

—Zigmas.

(Atsiųsta)
LIETUVIŲ APTIEKININKŲ 

DOMAI.

Kaip jus tą

Antroji tesimo diena.
Bal. 1 d. — Klausinėjimas 

kaltinamosios pusės. Pirmiau
siais klausinėjama Gurevičienė, 
Bucevičienė ir kiti. Kaltina
mieji prie kaltės neprisipažįs
ta. Pasisako, kad parapijai 
priklausą net po 24 metus, o 
kiti ir daugiau.

Kvočiamas Genis.
K. — Ar jus matėt tas riau

šes? -
A. — Mačiau.
K. — Ar jus 

bažnyčioj ?
A. — Taip.
K. — Ar jus
A. — Nieko.
K. — Ar jus 

mušant kunigą?
Al — Ne.
Jurgis Muskevičius liudija:
K. —. Ar esat narys bažny

čios?
A. — Taip.
K. — Ar senai priklausot 

tai bažnyčiai?
A. — Per 16 metų.
K. — Kuriuo laiku jus 

ėjot į bažnyčią?
A. — 8:30 ryto.
K. — Kur jus sėdėjot.
A. — Trečiam suole nuo 

priešakio.
K.

ką jus darėt?
A. — Visi bėgo laukan ir aš 

bėgau, ale mane sulaikė pas 
duris su paipa.

K. — Ar matėt, kas su pai
pa mušė?

A. — Aš -mačiau kaip Ilakis 
mušė.

K. — Kas jus išstūmė lau
kan pro duris?

A. — Aš nemačiau.
K. — Kokia ta paipa buvo?
A. — Aš nemačiau.
K. — Ką jis mušė sn paipa?

Vieną tik Raškinį. 
Ar matei policiją.

Ne.
Ar matei policijos ve-

buvot tuomet

darėt ką-nors?

matėt ką kitą

at-

Riaušėms prasidėjus

K
A

A. — Ne.
Agnė Bernotai! iene liudija:
K. — Ar esat bažnyčios na

rys?
A. — Taip.
K. — Ar matėt, kas sumušė 

kunigo akinius?
A. — Aš mačiau kaip vienas 

jų draugų rankom beskrėtrio- 
damas netyčia sudavė per aki
nius ir sumušė.

K. — Ar matėt, kad James 
mušė per akinius?

A. — Ne.
Viktorija Polosky liudija:
K. — Kiek laiko kaip pri

klausot tai bažnyčiai?
A. — 16 metų, o mano vy

ras 24 metai.
K. — Ką jus matėt įėjusios į 

bažnyčią?
A. — Komitetus reikalavo ti-

K. — Kaip tos riaušės pra-

A. — Aš mačiau, kaip kuni
gas viduryje žmonių maišėsi.

K. — Kai ėjot laukan, ar 
matėt kaip Martulevičienė grie
bė kunigą?

A. — Ne.
K. — Ar matėt nors vieną iš 

tų moterių, kad butų griebu
sios kunigą? 
, A. — Ne.

Staniekienė liudija:
K. — Ar jus matėt, kad Gu

revičienė ir Bucevičienė butų 
griebusios kunigą?

A. — Ne. j
K. O kas griebė kunigą? i
A. — Raškauskas. j
[Lelionis pašoka iš kėdės ir 

ima daryti liudininkei pastabų. I 
Vos nuramina įsikarščiavusį I 
vyrą ]. j

K. — Ar jus matėt kaip ku
nigas ėjo? % .

A. — Ne. I
K. Ar pažinot, kurios mo-*

žinot?
kitus taip

BEND, ILL.

liudija:
K. — Ar buvot tą dieną baž

nyčioj ?
A. — Buvau.

Kai atėjot į l>ažnyčią,K.
ar durys buvo visai atidarytos, 
ar tik dalinai?

A. — Dalinai.
K. Kiek jus metų turit?
A. — Septynioliką.
K. — Ar jus * žinot, už ką 

jus esat kaltinamos?
A. — Aš nežinau.
K. — Ar jus turėjot tikie- 

tą?
A. — Ne.
Šimkiutč liudija:
K. — Ar jus narys bažny- 

čios-

K. — Ar matėt Jacką bažny
čioj?

A. — Ne.
K. — Ar turėjai tikietą?

K. — Kodėl nepirkai tikie- 
tą?

A. — Kad pabrangino. Pir
miau buvo po 10 centų, o da
bar 15 centų.

Pasibaigia liudininkų klausi
nėjimas. Visas dalykas ati
duodamas į “džiurės” rankas. 
Advokatai pasako po prakal
ba ir “džiure” išeina tartis dėl 
nuosprendžio. Pasitarus apie 
10 minučių išneša nuosprendį, 
kad skundžiamieji nekalti, o 

| kaštus turi užsimokėt abidvi 
pusės.

Kaip teko sužinoti, busią 
(ta ir daugiu bylų. Pirmutinė 
jx> šios bylos tai turbut bus 
už tą moterį, kur pagimdė ne
gyvą kūdikį. Čia įveliama vėl 
kun. Kazėnas. Už tą moterį 
užsistoja patys parapijonys.

Kun. Kazėnas kaipo “doros 
mokytojas”, matyt mėgsta po 
kriminalinius teismus tąsytis 
su žmonėmis. Tik jo nelai
me, kad jam nesiseka’! jau 
antras kartas jis skundžia Sa
vo parapijomis, ir vis pralošia.

—Korespondentas.

CROSBY, WYO.

Lietuvių čia vos šeši vyrai, 
visi nevedę ir viena moteriš
kė nutekėjus už serbo. Dėlto 
gyvenimas truputį nuobodus. 
Darabi — kasyklose, kurių 

čia yra dvejos bet dirba da
bar tik dvi—tris dienas savai
tėje ir darbininkas uždirba nuo 
10 dolerių ir daugiau. Pragy
venimas gana brangus, mėne
siui kaštuoja 50 dolerių, o val
gis labai prastas. Kasyklos la
bai ' menkai teprižurimos, dėlto 
nelaimių darbe labai dažnai

—Unistas Mąinerys.

THORP, WIS.

trau-
žmo-

apie 
labai

šiais 1921-inais metais 
kinys užmušė čia jau 4 
nes.

— Šis miestelis, turįs 
tūkstantį gyventojų, yra
gyvas ir krutus. Yra čia du 

I bankai, vienas elevatorius, vie
nas malūnas miltams pikiuo
ti ir du gyvuliams grudus mal
ti, dvi lentų plovyklos, viena 
bonkų dirbtuvė, viena “pack- 
ing” kompanija; statoma vėl 
dirbtuvė žirniam konservuoti, 
kur darbas prasidės apie lie
pos mėnesį ir kur reikės apie 
200 darbininkų, 
ninku miestelis neturės, 
gauti jų kitur.

Tiek darbi- 
teks 

gauti jų kitur. Vadinas, ant 
tiek gyventojų, Ąiiestelis gana 
turtingas, ir dar įvairių biz
nių šakoms yra progų.

Lietuyių gyvena nedaug, bet 
lietuvių ūkininkų yra apie pen
kiasdešimt.

—J. Misevičiaus ir M. Snei- 
derio byla nuėjo į Wasliingto

CLINTON, 1ND.

Anglių kasyklos šiuo tarpu 
čia labai silpnai dirba. Žmo
nes susirūpinę.

— Lietuvių gyvena čia ne
mažas būrelis. Turi savo 
draugijų. Yra įsikūręs ir Lie
tuvai Gelbėti Draugijos 75 sky
rius: jo narių skaičius nedi
delis, deltogi daug ko nuveik
ti negali, bet veikia kiek galė
dama. Šiomis dienomis (bal. 
5) buvo surengtos prakalbos, 
kur kalbėjo Dr. D. Alseika. 
Tenka čia pažymėti, kad mū
siškiai taip vadinami komunis
tai, sužinoję apie rengiamas 
prakalbas, bandė jas suardyti, 
atkalbinėdami žmones, kad nei
tų susirinkiman. Bet ne ką 
tcipešė; žmonių atsilankė pusė
tinas būrelis. Aukų Lietuvos 
nelaimingųjų šelpimo reikalui 
surinkta $12.70. Beje, nors 
mūsiškiai, atsiprašant, “komu
nistai” atkalbinėjo kitus neiti 
į prakalbas, bet jie patys atsi
lankė — mat kalbėtoji kriti
kuoti. Jie davė keletą klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas rini
tai atsake. Ir taip viskas ra
miai pasibiagė. — Narys.

Naujienų 85 numery Mergų 
Jonas kartoja savo pamokslus, 
sakydamas, kad jeigu Žemės 
Dulkė pasižiūrėtų į benldiečius, 
tai pamatytų, kad net “septy
nios paleistuves” darančios 
biznį, ir kad dagi vedusieji jų 
neaplenkia. Nejaugi? O jei 
dorasis Mergų Jonas ir matė 
kokį vieną kitą tokį doroj nu
puolusį, ar dėl to reikia tos 
nuodėmės visiems prikišti? Pa-

Apf iclcininkitH p. K. Šidlaus
kas. “Valstijos** jgaliotasai at- 
gtovas, nesenai išsiuntinėjo lie
tuvių aptiekininkams Ameriko
je laiškui, kviesdamas juos 
prisidėti prie steigiamos Lietu
voje “Valstijos” ir atidaryti jos 
skyrių Amerikoje.

Daugelis aptiekininkų į tuos 
laiškus jau atsakė ir sutinka 
prie “Valstijos” dėtis. Bet yra 
daug aptiekininkų, kurių ad
resai nėra žinomi ir todėl laiš
kais jų negalima pasiekti. Kad 
pakvietus ir tuos, nutarėme pa
skelbti šį pranešimą laikraš
čiuose.

Taigi visi aptickininkai ir tos 
sritis mokiniai, kurie manot

galios, kokiais tikslais dorusis' prie šito prakilnaus darbo pri
sidėti, malonėkit savo adresus 
priduoti “Valstijos” atst. gerb. 

K. Šidlauskui, 373 Broadvvay, 
So. Boston, Mass., o mes su
teiksime daugiau informacijų 
apie “Vaistiją” Lietuvoje ir 
užbrėžtą jos tikslą čia, Ameri
koje.

Tiems, kurie jau yra atsi
liepę, galima pranešti, jog pri
tarimo musų sumanymui yra 
daug. Daugelis pageidauja, 
kad greitoj ateityj butų su
šauktas Amerikos aptiekorių 
suvažiavimas. Vieta suvažia
vimui skiriama Niagara Falls, 
New Yorkas, Chicago ir Bos
tonas.—D. Pilka, Laikinas sekr.

.. BALTIMORE, MD.

Debatai.

j Balandžio 12 d. Lyric svetai
nėje buvo debatai. Debatavo 
profesoris Scott Nearing su 
Dr. Jacob H. Hollander’iu, 
John Hopkinso Universiteto 
profesorių. Debatus rengė Sp- 

I cialistų partijos vietos lokalas.
Scott Nearing gynė socializmą, 
o Dr. Jacob H. Holiander ka
pitalizmą. Nearingas pirmą sy
kį kalbėjo 40 minutų ir tiek 
pat Hollanderis, o paskui po 20 
minutų abudu. Dr. Hollanedr 
bandė sumušti Nearingą įrodi
nėdamas, kiek gero kapitaliz
mas suteikė žmonėms; o Nca- 
ring’as įrodinėjo, kad kapitaliz- 

Į mas ne tiek gero suteikia kiek 
blogo. Publika delnų plojimu 
(langiau pritarė Scott Nearin- 
gui. Nors įžangos tikietai buvo 
brangus (nuo 50 centų iki $2), 
bet publikos buvo apie trys 
tūkstančiai žmonių.I >

j * ♦ *

Socialistai dabar pradėjo va
ryti agitaciją už paliuošavimą 
politinių kalinių. Subatomis
rengiami prakalbos "gatvėse. 
Be to, aiškinama dabartinio
krizib priežastys. Baltimorėje 
dar daug darbininkų be darbo, 

į * ♦ ♦
»

j Balandžio 10 d. Barrys sve
tainėje buvo Lietuvių Svetai
nes Būdavo j i mo Bendrovės pa
rengtos prakalbos svetainės pa
mato padėjimui paminėti. Kal
bėtojai visi buvo vietos žmo
nės. Beto Atletų Kliubo Cho
ras padainavo Lietuvos himną 
ir dauginus dainelių. Kaip ki
tų tautų priimta, kad dainuo
jant himnus publika sustotų, 
taip pat ir lietuviai daro. Kada 
visa publika, dainuojant Lietu
vos himną, sustojo, vienas ko
munistas J. S. sėdėjo it prikal
tas. Nepadyviju, kad jis sėdė
jo, bet keista, kad Įeitas komu
nistas atsistojęs kartu su visais 
kitais dainavo Lietuvos himną. 
Aš nežinau, kaip tą suderinti? 
Juk komunistų nusistatymu tai 
tas, kuris dainavo tautos him
ną, papildė baisiausią nuodėmę 
ir turėtų būt išmestas iš vier- 
nųjų komunistų kongregacijos. 
Bet imkime šitokį pavyzdį: 
jeigu tokiam J. S. prisieitų 
būti amerikiečių patrijotų su
sirinkime ir ten butų dainuo
jamas Amerikos himnas, —- 
kaip J. S. tada pasielgtų? Ne
abejoju, kad jis kartu su kitais]

ponas Mergų ‘Jonas į tas “sep
tynias paleistuves” lankosi, jei
gu taip gerai žino, kas jose 
desasi ir kas kiti jas lanko?.. 
Mergų Jonas tvirtina, kad mo
terys mainą vyrus kas metai. 
Ar daug tokių tamsta randi? 
Jei viena kita tokia buvo, ar 
dėl to reikia visos kaltinti?

Dar dėl to vaidinimo. Mergų 
Jonas aiškinasi, kad jam sa
kius “Veronika”, kad galim 
pačios moterys lošti vyrų roles 
ir dėl to vyrų nesikviečiam.— 
Gal būt, kad ta “Veronika” 
tamtsos gera draugė ir ant juo
ko tamstai sakė, bet ištiesų 
taip nėra.

Iš visa, ką dorusis Mergų Jo
nas prirašė apie Benldo lietu
vius ir apie jų veikimą, vienas 
vra aišku, o tai tas, kad vietos 
lietuvių judėjime dorusis Mor
gus Jonas matyt nesugeba nie
kur vietos užimti ir ką nors 
naudingo veikti, o sugeba tik 
paskvilius rašinet ant kitų, vi
sokiais slaptais vardais prisi
dengdamas. -r- Daugiau į Mer
gų Jono šmeižtus nebeatsaki- 
nėsiu. — Žemės Dulkė.

(Tiems ginčams laikraštyj 
vietos daugiau nebeduosime. 
Pakaks. N. Red).

Savieji prieš savuosius.
(IŠ Federuotoslos Pres.,1

WASIIING'rON. Tam tik
ra reakcingųjų ropublikonų 
klika, prezi<lonto IIarxH-nx<> l>a- 
dcdaina, ]xigalios savo tikslo 

atsiekė. Paaiškėjo, kad vaka
rinėj Wisconsino valstijos da
ly federaliniu teisėju paskir
tas vienas kraštutinysai atža
gareivis. Tai padaryta “ant 
keršto” republikonų partijos 
“nenuoramai”, <labartiniam tos 
valstijos senatoriui LaFollette.

Šitai darydama kalbamoji 
klika turinti tikslo “išėsti” iš 
senato ir patį LaFolIette’ą. “Iš
ėsti” jį sekamais rinkimais, 
1922 met.

Vadinamieji “Old Guard” 
rcpublikonai jau senai neap
kenčia senatoriaus LaFolIette’o. 
Keletą kartų buvo daryta pa
sistengimas kokino nors budu 
atsikratyti to “raudonojo re- 
publikono”, bet be pasisekimo. 
Mat, nors senatorius LaFollet
te ir nėra joks darbininkų drau 
gas, vis dėlto, jisai yia gan 
išmintingas ir sąžiningas žmo
gus. Kaipo toks reakcingąja! 
republikrtnų klikai jis ir ne
patinka.

APSAUGOK SAVO PINIGUS
Kam sukt galvą, kad radus vietą 

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

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

Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775.

L. T. 
suren-
Hall)

RAC1NE, WIS.
Bal. 11 d. vietinė A. 

Sandaros 35 kuopa buvo 
gusi prakalbas (Union
Dr. D. Alseikai. Gerb. svečias 
aiškino savo kalboje Lietuvos 
Rytų padėtį etp. žmonių bu
vo susirinkę pora šimtų su vir
šum. Rinkta aukos a t va davi
niui Vilniaus. Stambesnėmis 
sumomis aukojo, po $2.00: 

Jonas Marozas, J. Pilipavičius, 
V. Kvederas; kiti mažiaus; vi
so surinkta $13.00. Kai kas dar 
pirko Varpo B-vės akcijų.

Bal. 13 d. vietos klerikalų 
žmonės buvo surengę prakal
bas Dr. Rutkauskui, kuris aiš
kino katalikiškos vieros rei
kalus. — Meldimitis.

Tel. Yards 3654 
Mrs. A. Micb«iicwicz

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja: ilgai prak- tikavuni l’enn- 
silvanijos hos- 
pitalSM. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

701 West 31-ma gatvė, Chicago, III.
(Dvejais laiptais-

Du blokai j rytus nuo Halsted St.

■ Telefonas: Drover 7012

DR. C. I. VEZELIS i
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave< 
arti 47-toa gatvei

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 48rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

■ Telephone Yards 1532 ■

: DR. J. KULIS i
LIETUVIS

’ Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
g Gydo visokias ligas moterų, vai- i 
B kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į
■ pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■

Liberty Land&InvestmentCo
ofise atliekama sekami reikalai:

PARĮ)AVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farnvų, lotų ir namų. *

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

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

I’INIGŲ SIUNTIMAS i Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.

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

vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais., utarninkais, ketvergais ir su- 
batoims iki 9 vai. vakaro; nedaliomis iki 8 vai. po piet.

3301 So. Halsted Str., Chicago, 111.
Tel.: Boulevard 6775

I SIPKORTES ■
UJIIIIIH
S Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut g 

laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias S 
g Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauna ar Liepo- g 
g jų. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už H 
g DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI- g 
|g GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA g 
s Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso: s

LITHUANIAN 
|| TRAVEL BUREAU 
llllMIIIHIIIIIIIIIIIl

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

ATIDAI VAŽIUOJANČIŲ I LIETUVĄ
Pirm negu pradėsit rengties i kelionę, kreipkitės pas mus ir viską ištirkit, tas jums nieko nekaštuos.

Jau tūkstančiai išvažiavo per musų Biurą j Lie tuvą ir šimtai išvažiuoja dabar, kas mėnesis. Visiems 
parūpinant pašportus, sutvarkom taksus ir pagelbstim išsiųsti bagažus. Pašportų padarim-e už savo 
darbą kainuojant tik $1.00. Už bagažų ir taksų sutvarkymą mes nieko nekainuojant. KIEKVIENAS 
ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SfiDIMO I TRAUKINI 
CHICAGOJE IKI PASIEKIA KAUNĄ. 4 4

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU
FABI0NAS IR MICKIEVICE, Vedėjai.

809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts), 
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauno .. 
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Eydtkunu

Chicago, Illinois.
.........  $117.00

........$104.60
Idant žmones važiuodami per kelius rubežius nebūtų nutaksuojami už vežamus pinigus, yra pa- 

nusiI)irktU draftus. Apie tą jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES 
DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSO UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA BE 

LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE.
VALANDOS: Kasdieną 9 ryto iki 6 vakare.
VAKARAIS: Utarn., Ketv. ir Subatomis iki 9 vai, '
NEDfiLDIENIAIS: 9 ryto.iki 3 po pietų.

■■■■■■
—

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Telephone Yards 5832 ■

Į DR. M. STUPNIGKI Š
1 3107 So. Morgan S t.,
į Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto h 
J ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence $lvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448 .

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

Akušėras
3203 So. Halsted StM Chicago. ■

Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 5 
v. v. Nedaliomis 10-12 lyto.

DR. S. BlEžIŠ
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.

LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS :
1424 So. Halsted St. S

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

Gyvenimo Tel. Yards 6098.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

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

Phone: Boulevard 4121

DR. C. KASPUTIS 
—Dentistas—

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

9—12 A.
Telefo: Boulevard 9199 

—.. .......... .. ....
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Ketvertas, Balandžio 21, ’2I

siamas 26-se. Uždaryta bus 
42 fabrikai, o palikta po abe
jone 19. Delei gamybos su- 

tte Mthuaniak kwPd>. Ce7 iii | siaurmimo šitoje pramonės
■k** MTtlUMrihAM DAILY

■dtte B ftrigaitfe

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ratesi
IB per year in Canada.
10 per year outside oi Chicaga.

Entared u Second C1m« Mattel 
March 17th, 1914, at tha Port Office 
•f Chicago, UI., andai tha act ai 
March Žnd, 1879,

Naujienom eina kasdien, ilakiriant 
Mklildlenius. Laidžia Naujienų Ban- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500. 
■ ■ .... i ■■■■..■..

Miabakamejl Katatf
ChJcagoje — paltai

Metama ,----- t n, |8.M
Puaai metų________ J u mu 4.50
Trims minėdama - . „ BJ25
Dviem mintai<una - _ , 1,75
Veinam w4aed«l - - , f , w „ 1JD0 

Chicagoja — per Milatojaal
Viena kopija t n - 08
Savaitei >
Minėsiu! — -r

|7.DO
. 4.00
. 2.00
. 1.50

Matams
Pusei metų

Vienam minaaiuj r i , .75 
tdetuvon ir kitur uistenlueaei 

(Atpiginta)
Metame __________ - n — ■ |8.D0
Pusei meti  4.50
Trims mineaiama - - — 2.25 

Pinigus reikia siųst! palte Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rusijos 
industrija.

šakoje neteks darbo apie 
19,000 darbininkų.

Linų audimo fabrikų 
dirbs 18; bus uždaryta 41, o 
abejotinoje grupėje palik
ta 7.

Kanapių audimi fabrikų 
dirbs 10; vienas fabrikas 
užsidarys, o šeši paskirti į 
abejotinų grupę.

Mezgimo darbas eis 14-je 
fabrikų, o 5 bus uždaryti.

Šilkų audimo pramonėje 
dirbs 21 fabrikas, 22 bus 
uždaryti, o 8 palikti po abe
jone.

Panašus gamybos susiau
rinimas nutarta įvykinti ir 
metalo industrijoje.

Tai tokia yra pramonės 
padėtis dabartinėje Rusijo
je. Sovietų respublikos ga
myba ne kyla, kaip pasako
ja bolševikų šalininkai, o 
nuolatos puola. Ji sparčiais 
žingsniais žengia prie galu
tino žlugimo. Štai delko 
bolševikų valdžia deda di
džiausių pastangų, kad pri
traukus Rusijon užsienio 
kapitalą: ji mato, kad savo 
jiegomis ji neįstengs atgai
vinti Rusijos pramonę.

Vieno Amerikos laikraš
čio korespondentas praneša 
iš Rygos, kad Rusijos Vy
riausioji ekonominė Taryba 
nutarė uždaryt dar dau- 
giaus audimo ir metalo dirb
tuvių; tas nutarimas esąs 
paskelbtas oficialiame bol
ševikų organe “Pravdoje”. 
Uždarymo priežastis — ku
ro stoka.

Audimo fabrikai esą pa
daimti" tris" grupes: pirma
jai grupei priskirta tokie fa
brikai, kurie dar turi kuro 
ir kuriuose todėl darbas bus 
tęsiamas; antrajai grupei — 
tie fabrikai, kuriuos reikės 
uždaryt; trečiajai — tie, ku
rių likimas palieka abejoti
nas.

Iš 87 audimo fabrikų, ku
riuose gaminama medvilnės 
(bovelnos) dirbiniai, darbas 
bus tęsiamas šįmet 23-se fa
brikuose. 46 fabrikai bus 
uždaryti, o 19 fabrikų palik
ta abejotinoje grupėje.

Kas dėl vilnonių audimų 
fabrikų, tai darbas bus tę-

Klerikalai stoja 
už Lenkų poniją.

Amerikos klerikalai, pa
galios, pradėjo aiškiai rody
ti savo veidą.

Iki šiol jie su pasipiktini
mu kratydavosi nuo to prie
kaišto, kad jie yra dvarinin
kų užtarėjai ir Lenkijos sėb
rai; bet dabar jau jie ima at
virai prisipažinti prie to.

Chicagos “Drauge” pas
kutinėmis dienomis tapo iš
spausdinta du įdomiu strai
psniu delei Tautų Lygos pa
siūlytųjų derybų tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos. Viename 
jų jisai pataria Lietuvos val
džiai laikytis štai kokios po
litikos tame dalyke:

“Lietuvos valdžia turė
tų parodyti Hymans’ui 
(Tautų Lygos prezidentui. 
“N.” Red.),kad nuo Lenkų 
ponijos Lietuvoje nėra at
imtos piliečių teisės, kad 
jos žmonės nestumiami 
nuo valdžios, jei jie nuo-

širdžiai prisideda prieĮgas”: kad įgijus Tautų Ly- 
krašto kūrybos. Tą pri
tyręs ir savo akimis pama
tęs Hymans’as turės pro
gos ir drąsos kreipti Briu
selio konvenciją į tą pusę, 
kad Vilnius liktų Lietuvai, 
kad lenkiškas gaivalas 
Lietuvoje darytųsi ištiki
mas jos valstybei” (Žiur.
“Dr.” baL 18 d.)
Taigi Chicagos klerikalų 

organas sako, kad Lietuvos 
valdžia turi pasirodyti prie
lanki lenkų ponijai Lietuvo
je, idant įgijus Tautų Lygos 
simpatiją. Tiktai tuo budu 
Lietuva, girdi, galinti atgau
ti Vilnių.

Ar senai praėjo tas 
kada “Draugas” šaukėt 
Tautų Lyga yra imperialis
tų padaras, kurios Lietuva 
visai neprivalo pasitikėti! 
Ar senai Chicagos klerika
lai, dalyvaudami bendroje 
lietuvių demonstracijoje 
prieš želigowskį, balsavo už 
rezoliučiją, kurioje buvo pa
sakyta, kad Lietuva turi ko
vot su lenkų ponija, o ne 
lenktis jai!

Tie žodžiai, pasirodo, 
šiandie jau yra užmiršti.

Toliaus klerikalų organas 
rašo:

“Lenkai, matydami 
Prancūzijoje ir Belgijoje 
politiškus reikalus, gal nu
sileistų ir atsižadėtų Vil
niaus, bet jie pastatys rei
kalavimus, kad Lietuvos 
ponijos dvarai nebūtų at
imti be atlyginimo. Tame 
juos parems ir Belgai ir 
Prancūzai ir visi talkinin
kai. Tada Lietuvos ponija 
bus lenkams dėkinga.

“Lietuvai dabar atseina 
du klausimu : 1) ar atsiža
dėti Vilniaus, ar atsižadė
ti dvarų atėmimo ir 2) jei 
atsižadėti dvarų atėmimo, 
tai ar to atsižadėjimo ge
rumus palikti Lenkams, ar 
pasiimti patiems. 'Tuose 
dviejuose dalykuose Pa
žangos partija prisilaikė 
protingų pažiūrų. Nors 
mes neiname su ta partija 
kituose dalykuose, bet 
drauge su ja mes norėtu
me veikiau palikti dvarus 
ponams, kad tik Vilnius 
liktų Lietuvai... ”
Tai ve kur suka “Drau-

gos simpatiją, tai, girdi, rei
kia, ne tiktai nestumti len
kų ponijos Lietuvoje nuo 
valdžios, o ir neimti jų dva
rų. Tegu geriaus Lietuvos 
valdžioje sėdi grafai Tyške- 
vičiai ir kitokie lenkų ponai, 
tegu Lietuvos beturčiai pa
lieka be žemės — kad tik 
Vilnius tektų Lietuvai!

Klerikalų organo redak
torius žino išanksto, kad 
Lenkija statys tokius reika
lavimus Lietuvai delei Vil
niaus, ir jisai ragina'Lietu
vos valdžią priimti juos.

Tokius pienus žmonės iš 
savo piršto neiščiulpia, ir 
mes neabejojame, kad 
“Draugo” redaktorius išdės
tė tuos Lenkijos “reikalavi
mus” ir savo “pasiūlymus” 
ne dėlto tiktai, kad jam to
kia mintis atėjo į galvą, be
svarstant Lietuvos padėtį. 
Žinant, kad Amerikos kleri
kalai palaiko labai artimus 
ryšius su savo vienminčiais 
Lietuvoje, ir matant, kaip 
klerikalų vadai nuolatos va
žinėja iš šios šalies į Lietu
vą ir iš Lietuvos į šią šalį, 
galima drąsiai tvirtinti, kad 
tie pienai, kuriuos kun. Bu- 
čys paduoda, kaipo savo sie
los išpažintį, yra jau apsvar
styti ir prirengti klerikalų 
partijos viršūnėse pačioje 
Lietuvoje.

Matoma, jau ir ginčytasi 
buvo nemažai delei tų pienų, 
kadangi “Draugo” redakto
rius spėja, kad daugelis 
krikščionių demokratų vadų 
Lietuvoje nepritars tiems 
pienams, ir kad socialistai, 
priešindamiesi tiems pie
nams, “daug mažai teišma
nančių žmonių atitrauks 
nuo krikščionių demokra- 
4.. »

Šitą mintį “Draugas” iš-Į padaryti nesunku. Supranta
reiškė formoje polemikos su, i®1#11 Pri® *® ,lnrl)o nepri-

... . . , , , . aizlZa it* nafva a<> i nn trinAini tyiii-
socialistais, kurie buk norji 
surišti Lietuvą su Vokietija 
arba Rusija. Jisai prirodi
nėja, kad toks surišimas ne
išeitų Lietuvai ant naudos, 
kadangi Prancūzija ir Len
kija esančios daug galinges
nės. Lietuva, pasak “Drau
go” turi turėt “proto” ir riš
tis su- šiom dviem valsty
bėm.

Nuo šitokių pasiūlymų iki 
unijos tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos yra tiktai vienas 
žingsnis.

Taigi dabar aiškiai mato
me, į kurią pusę traukia mu
sų klerikalai. Jie nori, kad 
Lietuva jieškotų. talkininkų 
ir Tautų Lygos malonės. Jie 
nori, kad tuo tikslu Lietu
vos valdžia nusilenktų lenkų 
ponijai ir neimtų jų dvarų. 
Jie, pagalios, nori, kad Lie
tuva prisišlietų prie dvari
ninkų ir ponų valdomos 
Lenkijos.

Kad pakreipus žmones 
prie šitokios politikos) kleri
kalai žada atgauti Lietuvai 
Vilnių. Idant atvadavus 
Vilnių nuo Žėligowskio, jie 
siūlo visą Lietuvą pastatyti 
Želigowskio sėbrų letena!

Gerai, kad klerikalai, pa
galios, atvirai pasisakė, kur 
jų širdys lihksta. Su atviru 
savo priešu Lietuvos darbo 
žmonės mokės apsidirbti.

• ■ sidės ir patys sąjungiečiai, mu- 
I sų organizacijos viršininkai ne
ką padarys. Čia visų reikalas.

L S. S. VIII Rajono C. 
K-to Posėdis.

Nutarė rengti Gegužės Pirmos 
apvaikščiojimą.

Pancdėlio vakare Naujienų 
name įvyko nepaprastąs L.S.S. 
VIII rajono centr. komiteto 
posėdis.

Ncatsilankius centralinio ko
miteto pirmininkui d. Malio- 
riui ir sekretoriui Čeponiui, su
sirinkimų atidaro d. St. Straz
das. Posėdžiui vesti išrinkta d. 

sekretorium —

ST. PSIBISBVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa) ♦

— Niekados.
Atsisėdo. Gartnianas rodėsi 

vo mintyse.
— Ir nerūkote taipgi? — 

Gordonas.
— Aš? Ne, nerūkau.
— Juk paskutinį kartą Londone aš mačiau 

jus nrkant.
— Dabar jau nerūkau.
— Kodėl?
— Nenoriu turėti jokių įpročių. Jokių.
— Norite pabuosuoti savo valią nuo viso-

paskendęs sa-

vėl užklausė

— Taip.
Vėl ilgai tylėjo.
— Ir jus niekuomet nemylėjote?— staiga 

paklausė Gordonas.
— Niekuomet! — atsakė jisai.
— Niekinate moteris?
— Ncg4iliu niekinti omis, dėlto kad nepri

pažįstu lyčių skirtumo; aš pripažįstu ir žinau 
tik žmones ir ntyliu tik visus žmones.

Gortnianas susimąstęs pa mažėti gėrė arba
tą ir rodėsi nejautė jokio noro daugiau kableli. 
Bet staiga jo veidas atgijo. Jisai metė į Gor
doną paniurusį žvilgsnį.

— Aš jau atsiliuosavau nuo savęs. O tik
tai žmogus, htsiliuosavęs nuo savęs, gali atlikti

L. S. Sąjungoje
“BANGA” JAU PASIRODĖ.

Antrasai musų organizacijos 
leidžiamojo lai|kraščio “Ban
gos” numeris jau pasirodė. Pa
sirodė i>o ilgos kelių menesių

Išrodo tad, jogei Lietuvos 
ir Amerikos klerikalų bosai 
yra griežtai nusistatę tuo 
klausimu: jie eis “Draugo” 
nurodytuoju keliu, net jeigu 
delei to turės skilti jų par
tija ir atsimesti daugelis jos 
pasekėjų!
. Bet negana to, kad kleri
kalai rengiasi ir į Lietuvos 
valdžią įleisti lenkų poniją 
ir jos dvarų “neužkabinti”, 
jie numato, kad Lietuvai 
reikės ir su pačia Lenkija 
susidraugauti.

Ir turiniu ir išoriniu “gy
miu” jisai toks pat, kaipir pir
masai. Del turinio nieko blo
ga negalima sakyti. Jeigu rei
kėtų pasakyti, tai tik dėl to 
“gymio”, taigi technikinės laik
raščio pusės. Ji yra nekokia. 
Spaustuve, kurioj musų orga
nizacijos laikraštis spausdina
ma, matyt, neturi nė tinkamų 
raidžių, nė preso. Delei to 
musų laikraščiui tenka nuken
tėti: pavienes jo kopijas par
duoti yra nelengva.

Būtinai reikėtų žiūrėti, kad 
musų laikraštis technikiniu 
žvilygsniu butų gražesnis. Bo
to, reikėtų pasirūpinti ir tuo,

j kad jis išeitų bent du kartu kios. To priežastis
mėnesy. Aš manau, kad tai bas. Tą patį pakartojo ir kitas

St. Strazdas.
Ant vietos 

varias: 1) dalyvavimas gegu
žinėj demonstracijoj, 2) rengi
mas masinio susirinkimo, 3) 
maršruto reikalai, 4) įvairus 
sumanymai ir 5) uždarymas 
susirinkimo.

Paimta svarstymui pirmasai 
dienotvarkio pnktas. Drg. Mar
kus duoda įnešimą, kad Aštun
tas Rajonas oficialiai dalyvau
tų Gegužinėj demonstracijoj. 
Siūlymas priimta. Kįla klausi
mas dėl paties dalyvavimo. 
Kemčža siūlo, kad dienotvar- 
kio 1 ir 2 punktai butų sujung
ti vienan. 'tatai padaryti rei
kalinga todėl, kad masinį susi
rinkimą rengti vakare bus ne
paranku. Jisai rengti reikalin
ga prieš demonstraciją. Siūly
mas priimta.

Drg. Kondroška siūlo, kad 
masinį susirinkimą rengti vie
nuoliktą vai. ryto. Iš čia, prog
ramų! užsibaigus, visi galės ei
ti demonstracijom Siūlymas 
priimta.

Rengimo klausimu. Siūloma 
rinkti specialinę komisiją, pa- 
atisoma, kad darbą vestų Agi
tacijos Komitetas. St. Strazdas 
išparodo, kad tuo tarpu, kol 
nėra nutarta pats rengimo pie
nas, rinkti komisiją neišpuola: 
darbas gal teks pasidalinti vi
siems centralinio komiteto na
riams. Siūlymas priimta.

Svarstoma kaip masinį susi
rinkimą rengti. St. Strazdas 
siūlo pakviesti du kalbėtoju, 
kelis vietos chorus ir daininin
kus. Siūlymas priimta. Ant vie
tos rengimo komitetas renka
ma. Išrinkta: St. Strazdas, Zy- 
montas, Kemeža ir Markus.

Maršruto klausimu — St. 
Strazdas nurodo, kad maršru
tas sekasi vidutiniškai. Žmonės 
lankosi, tik finansiniu žvilgsniu 
— pasekmės turbūt bus neko- 

nedar-

patiekta dieno t-

Agit. Komiteto narys, d. Kon
droška. Maršrutas dar tęsiasi. 
Keturios prakalbos jau surengi 
ta, septynios rengiamos. Agi
tacijos Komiteto pranešimas 
priimta.

Įvairus sumanymai. — Drg. 
Kondroška siūlo pasitarti orga
no “Bangos” klausimu. St. 
Strazdas siūlo, kad pakeltasai 
klausimas butų atidėtas regu- 
liariniam centr. komiteto po
sėdžiui. Siūlymas priimta.

Pasitarus apie kuriuos ne- 
kuriuos musų organizacijoj 
reikalus centr. komiteto posė
dis uždaryta.

Sekamas reguliaris centr< 
komiteto posėdis pripuola pa- 
ncdėlyj, balandžio 25. Butų ge
ra, kad jame dalyvautų 
komiteto nariai, 
meti, kad šiame 
nedalyvavo kaip 
komiteto nariai, 
kad jiems musų 
reikalai “stovi pirmoj vietoj,” 
taigi tie, kur reiškė didelio ne
pasitenkinimo praeitąja rajono 
konferencija. —S.

visj 
Tenka pažy- 

susirinkime 
tie tie centr« 
kurie sako, 
organizacijoj 

- : ”l

Motina pakorė savo dukterį.

CHICAGO. — Mrs. Dora 
Zorge, 731 N. Dearborn St. sa
vo 8 metų dukterį, kuri pame
lavusi, pakorė ant durų ir lai
kė ją ten iki kiti žmonės ne
išgelbėjo. Ji užrišo mergaitei 
ant kaklo’ virve ir pakabino 
taip, kad nesiektų kojomis že
mės. Kada mergaitė pradėjo 
trokšti ir iškišo liežuvį, moti
na dar ant liežuvio užpylė rau
donųjų pipirų. Vėliaus mergai
tė nualpo, bet kiti namo gy
ventojai ją užtiko ir nupjovė 
virvę. Žiaurioji motina yra 
areštuota. » W jin

Redakcijos Atsakymai.
R. G. L. — Tamsta, mato

ma, nesupranti ką skaitai. Tię 
bjaurus žodžiai, kuriuos Tams
ta mini, yra ne “Naujienų” žo
džiai, o “Naujienų” priešų — 
komunistų. “Laisve” ir kiti 
komunistų organai nuolatos 
vartoja juos, ir “Naujienos” 
peikia juos už tai.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA

29 SOUTH LA SAULE STREET 

CHICAGO. IU-.

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

tą darbą. Metai atgal aš užmiršau katę, kuri 
suėdė mažus paukščiukus lizde. Buvo tai pas
kutinis kartas, kuomet aš pajutau save nelai
mingu, todėl kad supratau, jog turiu dar skai
tytis su savimi, kad dar neatsiliuosavau nuo 
savęs, kad nesubrendau darbui. Bet dabar aš 
jau ne nelaimingas. Darbas turi turėti savo 
šaknis smegenyse, o ne jausme. Aš niekinu 
anarchistus, todėl, kad pas juos viskas iš jaus
mo paeina. Del manęs darbas nėra darbas, jei
gu jo šaltinis guli pasigailėjimo jausme arba 
keršto. Ne, aš turiu susiprasti, kad tas, ar ki
tas yra gera, ir jeigu ką nors padarysiu, tai 
vien tik dėlto, kad susiprantu.

Gordonas buvo taip nuvargęs, kad sunkiai 
galėjo sekti paskui Gortmano mintis. Bet pas
kutinis sakinys suindomavo jį.

— Jąs nieko gyveninio nesigailite?
— Gailiuosi. Aš galėjau vieną kartą labai 

lengvai užmušti plantatorių, kurs nežmoniškai 
elgėsi su savo vergais, ir nepasinaudojau tąja

— O daugiau nieko?
— Nieko!
— Ir nejaučiate taipgi neapykantos?

— Kodel-gi jus norite atlikti tą darbų.
— Todėl, kad supratau ir įsitikinau, kad 

gera.
tas

Gordonas gėrė arbotą stiklas po stiklo ir 
paniuręs žiurėjo priešais save. Staiga jisai aty- 
džiai dirstelėjo į Gar t maną’.

— Jums, turbut, labai sunku išreikšti sa
vo mintis?

— Kodėl?

— Jus visuomet tylite.
Argi aš tyliu? Aš netemiju to. Mano min

tys taip aiškios, kad aš šnekuosi su jomis.
— Jus turbūt, labai daug galvojate?
— Aš tolydžio galvoju.

, Vėl nutilo. Bet staiga atgijo.
— Aš skaičiau jūsų veikalą — Kritiką esa- 

mujų ekonominių utopijų, — kaip jus jas pa
vardijate. Jis mane nepaprastai suinteresavo, 
nors aš visai su jumis nesutinku. Mes stovime, 
taip sakant, ant dviejų skirtingų poliusų. Aš 
tikiu į smegenyno galę, į galę susipratusios ir 
išmintingos valios, kuri gali sutverti naujas 
ekonomines sistemas ir įvesti jas gyvenimai!. 
Jus netikite į tą?

Jis klausiamon akiu dirstelėjo į Gordoną.
— Ne, netikiu, — piktai atsakė Gordonas.
— Ir taip, jus 

negali nieko sutverti? 
ko ūsą.

Gordonas staiga 
labai graži ranka, 
taip ploni, kad darė įspūdžio labai silpnų.

— Aš to nepasakiau, — Gordonas kalbėjo 
labai aiškiai, stengdamas pergalėti nučalsį. — 
Aš pasakiau, kad smegenys turės špoką kombi
nuoti, pasiremiant ant daugskaitlingo bandymo 
privesti nežinomą prie žinomo ir tverti naujas 
— ne, nenaujas, bet tik painesnes kombinacijas 
ir alsinešimus; 
kad smegenynas 
rėpti milijonus 
žasčių. O delei 
kokia pasirodys 
detališkai apsvarstyta.
galėtų sutvarkyti be galo skaitlingas viršutines,

tvirtinate, kad smegenys
Gartnianas nerviškai su-

patūmijo, kad Gartmano 
Pirštai buvo tiesus, ilgi ir

bet aš kategoriškai tvirtinu, 
jokiam atsitikime negales ap- 
mažiausių, smulkiausių prie- 
tos priežasties negalės atspėti, 
praktikoje sistema, norint ir 

Net daleidus, kad jisai

nelifcetas aplinkybes ir, su pagalba geriausios 
statistikos, iškalno apsibriežti, pavyzdžiui, kad 
ir vartojimą, visgi jisai negales likviduoti ir 
užvesti į kokią-nors schemą sielą, t. y. tas pats 
kas, pirm visko, ir yra vaisius ekonominių san- 
tikių — mulkystė; ir dar, didesne mulkystė 
spėjimas, kad buk toji psychika persikeis, per
sikeltus ekonominiams sentikiams. O todėl kad 
negalima apibriežti vienatinį faktorių visų sen
tikių — sielą, — bet kiekviena nauja sistema 
man atrodo utopija, keturkampis lankas, virvė 
iš smilčių.

— Anot jūsų, vadinasi, viešpataujanti tvar- 
yra gera, *— nerviškai pridėjo Gartnianas.
— Ne, negera, bet neišvengiama.
— Bet juk mus per milijonus metų moki

na, kad visa, kas neišvengiama, yra gera.
Gordonas nusišypsojo.
— To mus nunokino. 

Daleiskim, kad tai teisybe, 
vienok, ją reikia panaikinti, 
gera. Aš noriu ją griauti, 
jus gi dėlto, kad bloga,
kinti viešpataujančią tvarką dėlto, kad turite 
prirengę naują sistemą. O aš noriu griauti dėl
to, kad ant griuvėsių pražydės nauja tvarka, 
visiškai nuo valios žmogaus 
anksto ncapekaitliuota, bet visgi nemažiau ne
išvengiama ir pamatuota. s Galų gale išeina vis 
tas pats. Kaip tik mes sugriausime esamąją, 
aš neturėsiu daugiau ką veikti, jus gi galite 
tverti savo ateitį,. Įkisiremdami savo nuomonė
mis.

Gartnianas ilgaii žiurėjo į Gordoną.
— Kodėl jus norite griauti?

(Bus daugiau)

musų nauja tvirtovė

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas

3323 S. Halsted SI.
Tel. Boulevard 1310

Miesto Ofisas

127 N. Deirborn St.
Tel. Central 4411

ka

Bet lai būna taip. 
Tokiam atsitikime, 
ypač italei, kad ji 
todėl kati ji gera, 
Jus norite panai-

iš-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 Kast Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 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, 111.

Skaitykite ir Platinkite



——

DAR VIENA MUŠEIKŲ AUKA

Telephonai

5 DOL

(Tąsu seka ant O-to putslp.)

00 YOU KN0W WHY
sąra’’

UAMUAlO**'

V/R.ITE

Mirė skerdyklą darbininkų uni 
jos darbuotojas S. Lukošius.

ANO PONT KN0V* ntATHE.»*S 
BtKN HARR lt O T£N *£**5-

metų 
kuris 
drau-

MftMHOOD 
ANC 
e&ftVTN

F. AD. RICHTER & CO 
3rd Are. & 35th St., 
Brooklyn, New York

<iEE,E()IVH 
JUST LOOKtT 
HIM MftKE 
LOve. .___

<O»N< 
DfbFF'f 
OVE.R. 
THhT 
VISION

Foę. UAND'S 5*KE 
"fOU Bl< r—
stop sptLuuę J 

.THE SOUP f* 
• CXJWN NOVR < 
TT SH«lT I

Kaina 
35c. ir 70c. 
už bonką.

PO NOU KNOW WHX THE'/ 
Ji O <tOO<lX >VER. THE

HER.0

OKNILORCP. , 
IM .SinpLV ( 

;------L.BOOBN /
1 OVC.R. I 

jttOI th\s 7 
UEACHNG 

y

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Nori numažinti pieno kainą.
Kitas bandymas numažinti

CBICAGOS 
:: ŽINIOS::

Jei jus negalite žindyti jūsų kūdikio, išsirinkite 
maistą, kuris yra maistingas ir taip lengvai virški
nantis, kaip jūsų pačios pienas. Duokite jūsų kūdikiui

I F E. LA. (n
UOVE VHTH X0VR 
REPiUTtFUL FHC€

*—\TOOPN DUR.INČ
\NOUR

Žgk X PEpFOfcMM«< 
k ETC.r^--------

KĄ JUS DEDAT Į JŪSŲ 
KŪDIKIO BUTELĮ

Dr. A. R, Bliiunlhal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akto Egzaminsojtt Dykai

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

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

l*liysician and Sorgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų. 

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

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas. 

,4Į8f y ; i Mes vartojam
- ■ ’ .J 'pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
Ypatinga doma at- 

w kreiptame
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki

Nedėliomto, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Aahlaitd Avė. kamp. 47 St, 

Telepbone Yards 4317 
Iloulevard 6437

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrajj su Inka
ro vaizbažcnkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

Tel. Pullrnan 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., • Roselande, 

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

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

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

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

Kampas 18 ir Halsted S$.

respubliką; 
nuskirti pa- 

ištirimui dalykų sto- 
Anglijos ir Airijos, 

šito memorialo buvo 
prez. Hardingui, kur 

čionai 
sumų ir 

to iš Har- 
konvencijo- 
kad Jimgt. 
boikotuotu

Telefonas Pulln.an 856
DR. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dcntistas
10801 So, Michigan Av., Rosciand. 

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

Tel. Austin 737
’ DR. MARYA 

D0WIATT—SASSz 
Kątik sugrįžo iš CalifornijlJrir 

vėl tęs savo praktikavimą p<TNo.
5208 W. Harrison St.

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

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS
m Specialistas

Vvrai, kurio serga chroniškomis ligomis, kraujo
V užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
T privatinėmis ligomis.

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

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdibn nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utarninkais ir Ketverghis nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

geriausias maistas kūdikiams — vartojamas per 
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūk
stančių moterų.

Pain-Expelleris 
yra naudojamas, su- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
jamą pagalbą.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. IT. GINDICM 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 88th Street.

Tribūno 
ke teisman 
ną ir porą 
ninku už mokėjimų perdideles 
sumas pinigų J. Lynch ir 
Mesce, kurie rūpinasi miesto 
pataisymu, kelių pagerinimu, 
etc. Kalbamo dienraščio pastik, 
tas jų darbas butų galimas at
likti už dvidešimt sykių pigiau.

IfffBRNAYlONAL C ARTOON CO. N. Y
ANO 5AVF- A MU-LION PICTURES 

OF Tltf-

DR. YUSKA
1900 So. Halsted S t 

Tel. Canal 2M8
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

Senelis vagis išgąsdino.

Georgo Kcmple, 72 metų 
senelis, stvėrė surudijusj šautu
vų ir atstatė jį porai juodvei- 
džių, kurie utArninke norėjo 
apvogti krautuvę. Jis šovė iš 
šautuvo, bet šautuvas buvo 
neužtaisytas, todėl vagys pa
bėgo iššaudami keletą šūvių, 
kurių vičnas sužeidė krautuv- 
ninko sunu.

Moteris vagių vadas.
Moteris ir du vyrai įsisėdo j 

A. Furno automobilį (laxicab) 
panedėlio vakare. Kuomet gi 
važiuotojas išvežė juos prie S. 
Ashland ir W. 87-tos gat., tai j 
moteris atstatė vežėjui revolve
rį ir pareikalavo, kad jis nusi
vilktų savo uniformą (švarką 
ir kepurę). Vežėjui tai pada
rius vienas vagių įsivilko į jo 
uniformą, atėmė iš jo $24 ir 
automobilį ir nuvažiavo. Poli
cijai mano, kad ta uniforma ir 
automobilis bus pavartotas to
limesnei vagystei.

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )

Reikalauja greitaus pripažini
mo Airijos respublikos.

Tolimesniam Airių posėdžių 
tęsiny konvencija išnešė reika
lavimų, kad Jungt. Valstijų 
prezidentas Hardingas tuojau 
pripažintų Airijo 
kad dabar butų 
siuntiniai 
vio tarp

<4Kaminakrėtis‘’ scenoje.
Meldažio svetainėje praeitą 

nedėldicnį Laisvės Kanklių 
Choras statė Petrausko “Ka- 
minakrėtį.” Pirmą kartą teko 
man tą operetę scenoje matyt, 
ir man ji labai patiko. Patiko, 
matyt, ir visai susirinkusiai 
publikai, sprendžiant iš jos 
gausių aplodismentų. Už gerą 
sulosimą “Kaminakrėčio” liau- 
rų vainiko lapelis priklauso A. 
P. Kvedarui: 
gabus choro ' 
novas scenos, 
kaminakrėčio 
bai tiko. Tai 
mylįs suodžių 
Ogi p'. Stogis,

Moterų policija.
Miss Jessie Ihnford praeitą 

panedėlį laike prakalbą ir iš
sireiškė, kad buk Chicagoje rei
kalinga sudaryti specialis mo
terų policijos departamentas.

Pusė pneumonijos ligonių 
miršta.

Cbicagos daktaras Bobertson 
pareiškė, kad 50 nuoš. pneu
monija sergančių miršta. Utar- 
ninke pareikšta, kad 29 nauji 
apsirgo pneumonija ir dvylika 
mirė nuo los ligos. Anot Dr. 
Spalding pneumonija esanti iš 
sykio labai panaši į slogas, to
dėl daugelis jialiegusių ir ne
sirūpina, kol visai sunkiai pa
liegsta.

DR. M. HERZMAN
I» RUSIJOS

Gerai lietuviam^ žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 
runras Ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186 

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

Cook apskrities ligoninėj va
kar rytą mirė vienas skerdyk
lų unijos darbuotojas, Mcat 
Cutters and Butchers unijos 
55 I lokalo biznio agentas p. S. 
Lukošiūnas. Savaite laiko atgal 
jis nežinomų piktadarių buvo 
bjauriai primuštas. Spėjama, 
kad jį sumušė tie patys mušei
kos, kurie kie*laiko atgal nu
žudė. kitą tos pačios unijos dar
buotoją, Kikulskį. Tamsiosios 
jėgos Lukošių neapkentė taip 
pat, kaip kad jos neapkentė Ki- 
kulskio. Toilel joms buvo la
bai svarbu “pašalint” juos.

Ponas Lukošiūnas gyveno 
3308 S. Morgan gat. Buvo 62 
metų. amžiaus. Paliko moterį 
Marijoną ir dukterį Sofiją, ku
ri v ra vedusi su adv. Sėbol.

tvirkimą, tai tik klausykis! O 
aplink juos stovintys daininin
kai irgi puikiai jiems pritarė.

Lošėjai buvo visgi geri. Kas 
nežino scenos mylėtojos Ve
ronikos Navikaitės, VaiČiuš- 
kos? Kili, nors buvo nauji, bet 
irgi geri. Pavyzdžiui, Pranas 
Vėbra, kuris buvo Pranuko 
rolėj, gali būt motinai gam-

DR. VAITUkSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių {tempimą, kuria 

esti, priežastimi galvos ekaudčjimo, 
svaigvdio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
sitikimvnce egzaminavimas daroma su 
elektra, paiudunčią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakar*. N* 
dčJdieniato nuo 10 ryto iki 1 po piet 

OfHas 1553 W. 47th SU* kampas 
Ashland Are. Te). Drover 966(1

savaitę, valdžios agentų. Daliar- 
tinė pieno kaina, 14 centų 
kvorta, yra perbrangi, pareiškė 
Bussel J. Poole. Jis palyginda
mas su tai ką ūkininkas gauna 
parduodamas pieną ir Chica- 
gos pristatytojai lupa už 
tą pieną, stato klausimą, 
kodėl Minneapolis ir Mihvau- 
kec gali parduoti pieno kvortą 
po 13 centų pirkdami pieną 

au pat kainą kaip ir 
u pieno pristatjttą-

jis pasirodė ne tik 
vedėjas, bet ir ži- 
. Patsai Kvedaras 

rolėj taipjau la- 
: tikras plėčkutę 

karžygis atrodė. 
— kas jį “suby- 

tys” malūnininko rolėj? O jau 
kad uždainuoja kaminakrėtis

Iškirpk šj apgarsinimų, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą 
PALIKTI STORAGIUJ

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda-- _ ,
W vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir i^’1 ."1 

kaip naufr !
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.

i 2810 W. Harrison St., Chicago, Iii.
U |M| Mes turime parduoti už neužmik ėjimą rendos palaikymui dvi- I
J li^^B dešimts augštos rųŠioe Victorolų (kalbančių mašinų) už kurią i t ’ į ’ t
1 ■ ■/ MM reikėtų mokėti net iki $200. parsiduoda už $35 ir duosime veltui —IĮ---- I

| 24 rekordų paritinkime ir 200 adatų. Dauguma mažinu naujos ir u I
1| • užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- * j
S vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame ®

{" yveninvO negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug-
tos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime JL .

parduoti dešimti augštos rąšies tikros- odos seklyčiai setų, lovų ir w I
1 i ’ Karpctų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio iŠdirbimo. Mes par- nll ■ ■ įJĮ duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos, m |

■ Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm voltui
I H Mfl ■ 1 visas miesto dalis ir apiclir.kos, taipgi pnsiunčlan.e C. O. D. ir n|B B ■■ 
' daleidžiarnc peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. v

Liberty Eoudsui priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai. po pietų.

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

mBaHanaaaaaaHaaHHiM
Pullman 5432 

IiPbB *■ SHUSHŪ 
PJa| RKUŠERKA

Turiu patyrimą 
niotenI ligose; ru- 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi- 

BBBR^O^^Sl M laike ligos.
\ ; ' d l(,929 S. State St.nsm jii.

c'meke vViTH 
THriT POLL, ' 
E>LL5TEK <-->

Telephone Yards 5834

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

iL“.U0 ?iki 9 v-vak-
8325 So. Halsted St., Chicago, H

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

Tribunas patraukė teisman 
miestą.
kompanija patrau 
majorą Thompso 
kitų miesto valdi

Policiją kaltina.
Vaikas septyniolikos 

amžiaus, Bcn Lipshop, 
prisipažino, kad su savo 
gaiš yra pavogęs bent $10,000,- 
000, skundžia tris detektyvus 
kad buk jie jį mušę ir spardę 
kol jis prie (o prisipažinęs. De
tektyvai užsigina. Bus tyrinė
jimas.

paruošta 
pareikšta, jog 400,000 
gyvenančių Airijos 
dukterų reikalauja 
dingo. Taipgi toje 
je, norima pavesti, 
Valst. vertei vos 
Anglijo,jo dibtus darynius Bei 
jos laivais čionai atgabentus 
Airiai žiūrėsią, kad ir Indija 
taptų nepri'klausomiiiga, etc.

AHD ŠIT FOR A vmoua
^ALONAL CARmON CO., K. K

The Borden Company
Borden Boilding New York

DR, W. F, KAJLISZ 
8 p Md ai v man Moterą Ilgo* Ir Cblrargija 

lltf MILVALASE A f E. LEICABO,

Iškirpk šj kuponą DABAR — ir pririųsk ŠIANDIEN 
it gauri DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kudikj sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106

Vardas ...........  -...... v.... . .................. -
Adresas ..................................................... .......

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, Vm.

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

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ DR. G. M. GLASER | 
i Praktikuoja 30 metai

Ofisas*
1 8149 S. Morgan St., kertė 32 St. į
‘ Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų.
■ OFISO VALANDOS:

' Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 I 
g vakare. Nedėlionr.is nilo 9—2 1
■ po piet. z I
Įg Telephone Yards 687 1

. Dearbom pašto vagis 
pagautas.

Vienas iš keturių vyrų, ku
rie apiplėšė ant $390,000 Dear- 
born stoties paštą suareštuotas. 
Penki paštininkai jį pažino ir 
tikri, kiYH jis dalyvavęs toje va
gystėje. Jo vardas — Julius 
Levy, gyvenąs 5030 Michigan 
avė.

Gibbons mirė.
Harry B. Gibbons, apskri

ties iždininkas ir demokratų 
uolus darbuotojas, staigu mirė 
praeitą utarninką. Jo laidbtu- 
vės įvyks ryto, lodei ęyto bus 
uždaryta City Hali ir kiti val
diški namai. Iždininku galbūt 
bus išrinktas Patricik J. Carr. su malūnininku apie svieto iš

Tiesos sugriovė gyvenimą.
Keletas patvarkymų dėl jau

nų sugriovė Mary Prohowink 
namus. Jinai būdama trylikos 
melų apsivedė su Steve Danko 
ir apleido Chicagą. Bet kuomet 
ji sulaukė keturiolikos metų, 
lai tėvai ją parsivežė atgal į 
Cbicagą ir liepė eiti dirbti, 
sakydami, kad jie pridabosią 
jos kūdikį, kurį ji susilaukė 
gyvendama sn savo vyro. Sulig 
Cbicagos įstatų, 14 metų vai
kai gali jau dirbti, bet kad Ma
ry nėra pabaigus nei trečio 
greido (grade), tai ji ir darbo 
negalėjo gauti. 'Kaipgi jai kai
po motinai uždrausta ir mo
kyklą su mergaitėmis lankyti. 
Todėl ji tapo paimta į pa taisos 
namus. Ji nori grįšti prie savo 
vvro, bet čia tiesos sako, kad 
14 metu motina ir žmona ne
gali būti tinkama. Bus 
mas.

■ AU 1$ Net Cold Thal Glittors ?
’ SUCH 
VOICE. 
OH.THtM
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)
!■ NAUJIENOS, ChicagO, UI. Ketvergas, Balandžio 21, ’21

tai dėkingas už apdovanojimų 
dailiu tenoro basu. Jam reikė
tų tik pabūti porą trejatą me
tų Kvedaro rankose, tuomet 
liktu geras dainininkas. Tekly- 
tė Elziutės Zanavičiutės asme
ny j irgi buvo fine. Nors jinai 
man tų vakarų į aki pataikė 
orendžio lupena, bet kad ge
rai pasižymėjo scenoje, tai ir 
už tai duodu absoliucija.

Labai didelis džiaugsmas rei
škėsi pas kaminakrėčio sūnų 
Pranuli bei malūnininko duk- 
tere Teklytę kuomet “bokštas 
sugriuvo“ ir sužiedotuvės įvy
ko. To džiaugsmo banga užlie
jo ir jųjų tėvelius, kurie pra
dėjo vaišinti vienas kitų nuo
širdžiais bučkiais. Bučiavosi, 
nejausdami, kad malūnininko 
miltai paliko žymes ant kami- 
nakrėČio pečių, bet užtai ma
lūnininko baltiem drabužiam 
ir veideliui teko didelis žiups- 
nys suodžių!

Po vaidinimo publika dar 
linksminosi šokiais.

—Atomas.

landus dienoj. Bet šiandie sam
dytojui ir vėl subruzdo darbi
ninkų organizacijas griauti. 
Mat, jie pamatė, kad darbinin
kų susipratimas ir jų organi
zacijos stato didelin pavojun 
samdytojų pelnus. Jiems to
dėl labai svarbu, kad tos or
ganizacijos iškriktų, kad dar
bininkai imtų piltis tarp 
vęs.

Kapitalistai bent iš dalies 
vo tikslo jau yra atsiekę, 
siekę tuo, kad į darbininkų 
ganizacijas jieips pavyko
siųsti savus provokatorius — 
darbininkų vienybės ardytojus.

provokatoriai daro visa, 
kaip nors darbininkų uni- 
ir jų politines organizaci- 
sugriovus. Jeigu darbinin- 
laiku nesusipras, jeigu jie

sn-

sa- 
At- 
or- 
pa-

Uždavinys No. 9 buvo apie nupirki
mą 100 gyvulių už 100 dolerių. To 
uždavinio atsakymas toks: Pirklys 
nupirko 1 karvę, 9 telyčias ir 90 ver
šiukų. — Teisingų atsakymų atsiun
tė: Aldona Grušiutė, Juoz. Jokulx)« 

I nis, Vincas Vilkunas, Misa Helena 
Virbicky 9 m., Misa Vera Strodoms- 
kaitė Grade 6A, Marijona Kazlauskie
nė, Ulas Raudonius Grade 7B, Wal- 
ter Murma, Chas. Miller, Paul Kum- 
pik, Jdozas Chilenskas, Br. Macno- 
rius Grade 8 iš Kenoshos, Jonas Vit- 
kauskis iš Kenoshos, T. šveistis, J. 
Mitchell iš Waukegano, J. Griunas, 
Peter Česnauskas Grade 6A. W. Shar- 
ka, V. Giriotas iš Dvright, III., Frank 
Schnolis, St. Norgaila, Pranas Sause- 
ris iš Allentown, Pa., Karolis Dagis 
iš North Chicago, P. P. Vaitkus iš 
Johnston City, III., Ona Žalpienė iŠ 
So. Omaha Nebr., Fr. Jodvalkis iš 
Leechburg, Pa.. Zuzana Antanaitis 
iš Fauntain, Mich., p-lč Stanislava 
Mažrimiutė iš Springfield, III.,A. Luk
šys iš Bridgeport, Conn.

Originaliai tą uždavinį išrišo p-lė 
S. Vitarčiutė. Ji sako: Pirklys ne
pirko 3 karves, 5 telyčias ir 90 ver
šiukų, o 2 veršiukai vėliau gimė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI t
JIEŠKAU darbo prie šeimynos su 

pagyvenimu ir valgiu. Turiu 1% 
metų vaikutį, kurį turiu su savim 
laikyti. Kam reikalinga atsišaukite.

K. RUČINSKIENE,
10944 So. Indiana Avė., 

Roseland, 111.

ROSELAND
Prakalbos.

Balandžio 14 d. LSS. 
rajonas čia buvo surengęs pra
kalbas. Kalbėjo stud. T. J. Ku
činskas. Žmonių buvo neper- 
daugiausia, nes nespėta tinka
mai išgarsinti.

Kalbėtojas aiškino, kaip iš
sivystė kapitalas ir kaip buvo 
pavergta darbininkų klesa. Kar
tu aiškino ir apie tai, kaip dar
bininkai, pamatę jiems daro
mas skriaudas, išėjo kovon 
prieš kapitalistus: . privertė 
juos darbo valandas sutrum
pinti ir pagerinti sąlygas da» I 
I>o. Buvo laikai, kada darbinin
kai dirbdavo po keturiolika va
landų dienoj. Tai buvo tada, 
kai jie buvo neorganizuoti, kai 
jie savų profesinių sąjungų ne
turėjo; kada darbininkiškoji 
vienybe jiems buvo kaipir sve
timas dalvkas. šiandie — kili 
laika). Šiandie, po ilgų kovų 
ir dideliy ntilcų, <lat»gely vietų I 
jau dirbama po aštuonias va- I

VIII

ŠIANDIE
Joe Pconka svetainėj, 

15709 South Halsted St., 
Harvey, III., L. S. S. 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.

nuo ugnies
....    „ ■ , ■ ■.

Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA
29 SOUTH LA SALLC STRtCT 

CHICAGO. H.L.

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtoyft

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Dešimts tukstanšiy

J Uždavinj No. 8 teisingi} atsakymų 
atsiuntė dar IŠ tolimesniu vietų: Ado
mas Žalis iš Doninhan. Mo., K. But
kus iš Scrantono. Pa., P. Juzeliūnas iš 
So. Omaha, Nebr., Olga Ažunaris, 
Waterbury, Conn.

I Uždavinį No. 7: Ona Žalpienė iš 
So. Orr.-aha, Nebr., p-lė Marcelė 
mokaitis iš Lawrence, Mass.

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 saliunas, daugiausia 
lietuviais apgyventa, 
bai pigiai. Pardavimo 
tirsite ant vietos.

Atsišaukite.
1942 Canalport

Parduodu la 
priežastį, pa

Avė

RAKANDAI

Si-

vi-

BUNGALOWS.
5 šviesus kambariai 

įmokėt reikia $650.

6 šviesus kambariai 
įmoket reikia $650.

$3,250,

$3,950

PARDAVIMUI pirmos klesos bar
bernė, 4 balti krėslai ir kiti visi rei
kalingi įtaisymai. Priežastis parda
vimo — einu į kit^ biznį. Mane ga
lima matyt vakarais nuo 8 iki 10.

K. ZAKARAS, 
2707 W. 47 St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
kitų tautų apgyventoj apielinkėj .biz
nis per daugel metų. Priežastis par
davimo; savininkas išvažiuoja Lietu
von.

GEO. NORBUTAS, 
3601 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, maho^any grojiklis pi
anas, victrola, puikiausias Buick So
dan automobilius — bėga ir atrodo 
kaip naujas. Taipgi ir namas par
davimui. Parduosime atskirai je/ 
tuojaus bus parduoti.

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

6 švesųs kambariai 
įmokėt reikia $800.

$4,750

8 šviesus rezidencijai 
riai $4,8^0, įmokėt $3,600.

kambar

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

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

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

kad
jas 
jas 
kai 
pasiduos tų samdomu ir ne
samdomų provokatorių įtakai 

kapitalistai tikrai savas už
mačias praves. Tuomet mes ir 
vėl turėsime 10 ar 12 vai. dar
bo dieną. Geriausias pavyzdis 
čia yra Socialistų Partija. Jos 
suskaldymas yra tų pačių mo
kamųjų ir nemokamųjų provo-

Ikatorių darbas. Kas atsitiko su 
Socialistų Partija, tas pats atsi
tiko ir su musų Liet. Socialistų 
Sąjunga, kuri turėjo kelis tuk
siančius narių ir daugiau kaip 
penkiasdešimts tūkstančių tur-1 
to.

Visa tai buvo padaryta yk 
ačiū tam, kad darbininkai iš
sidavė tų mokamų ir nemaru
mų provokatorių įtakai. Toks 
šalaputris “Kovos“ redakMrius, 
kuris, pasirodžius policijai, iš
dūmė “savais keliais,“ ir šian
die tais keliais tebevaikšto, bet 

I sąjungiečiai delei to turėjo di- 
deliausių nuostolių. O kaip su 
patauška Jukeliu? Jisai buvoĮ 
areštuotas ir, rodos, 
deportavimui. Vis 
šiandie jis bastosi po 
lietuvių kolonijas ir 

| vo “smalą;“ gi šimtai žmonių, 
kurių visas nusižengimas buvo 
tik tame, kad jie tokiems pa- 
tauškoms įtikėjo, uždaryta ka- 
lėjimosna ir paskui deportuota. 
Ką visa tai reiškia? Pagalios, 
kodėl tiems musų organizaci
jos tardytojams reikėjo -net tris 

komunistų partijas įkurti? Aiš
ku, ir ten pati “smala“ verda
ma.

Drg. Kučinskas ragino darbi
ninkus, kad jie vietoj tarp sa
vęs piautis kovotų prieš bendrą 
visiems priešą, kapitalistus. 
Taipjau ragino skaityti darbi
ninkiškus laikraščius ir knygas 
ir dėtis į vietos LSS. 137 kuo- 
P9-

Užbaigęs kalbą d. Kučinskas 
sutiko atsakinėti į klausimus. 
Vienas atsistoja ir klausia- “Aš 
žinau tik vieną komunistų par
tiją, bet kalbėtojas aiškino apie 
tris. Kaip čia yra? Kalbėtojas 
paėmė “suvienytų komunistų” 
organą ir paaiškino, kad yra 
trys komunistų “partijos,“ bū
tent, Komunistų Partija, Ko
munistų Darbo Partija ir Su
vienytoji Komunistų Partija. 
Klausimo padavėjui to pakako.

Kadangi žmonės ramiai ir 
atidžiai 
vedėjas 
tų, kad 
kalbos 
pakėlimu šitam 
pritarė. Taigi sekamos d. Ku
činsko prakalbos čia įvyks ket
verge, balandžio 28 d. Įvyks 
J. Stančiko svetainėj. Prakaal- 
bos bus tema: “Koks yra tarp 
socializmo ir komunizmo skir
tumas?“ Visi tie, kur šituo 
klausimu yra susidomėję, te
gul nepamiršta atsilankyti.

—Kuopietis.

nuskirtas 
dėlto, ir 
Amerikos 
verda sa-

klausėsi, tai prakalbų 
paklausė, ar jie norė- 
čia butų dar kitos pra- 
surengta. Visi, rankų 

sumanymui

UŽDAVINYS NO. 11.
Atmintis metinių mirties 

sukaktuvių 
BRANISLAVA GRAMALAITR 

Balandžio 21 d., š. m. sukan
ka metai nuo mirties musų my
limos dukrelės ir seselės, kuri 
sulaukus 1514 metų persiskyrė 
su šiuo pasauliu apleisdama 
mus. Nors metai jau sukako, 
vienok negalima pamiršti fr šir
dies skausmo užgesinti. Tai bu
vo mylima ne vien savųjų, bet 
ir svetimųjų, bet žiaurioji mir
tis išplėšė iš musų tarpo pa
čiame jaunystės žydėjime.

Lieka nuliude:
Motina, brolis ir sesuo. 

Michjgan City, Ind.

t

Keli lygiai žaislininkai atsiuntė ši
tokio pavyzdžio uždavinj, kurj lai ki
ti pabando išrišti. Ve:

Važiavo du kaimynu miestan ir ra
do 8 gorčių bačką pilną vyno. Su sa
vim jie turėjo dvi dykas bačkutes, 
vieną 3 gorčių, antra 5 gorčių. Kaip 
jie tą vyną pasidalino lygiai po 4 gor
čius, neturėdami kitokios mieros?

(Pastaba. — Tas vyno radimas tu
rėjo, be abejo, atsitikti prieš prohi- 
bicijos laikus. šiandie tokio turto, 
kaip vynas, niekas nemėto ir niekas 
nielcur jo negali rasti — nebent tik 
prohibicijos agentas).

Uždavinys No. 10, pasirodė, ne 
sai minkštas riešutas. Iki šiol tei
singu atsakymų i jį gauta vos penki. 
Nagi žaislininkai, da stipriau kasy- 
kitės pakaušį — nepasiduokite.

Kas turit naujų uždavinių, bet ge
rų — tokiu kad ne vienam galvužė 
braškėtų berišant — siųskite šian. 
Bet su uždaviniu reikia kartu atsiųsti 
ir jo išrišimas-atsakymas, nes kitaip 
paties uždavinio negalėsime suvartot. 
Ant konvertu visados pažymėkite 
“Žaislui”.

JIEŠKAU savo moteries Aleksan
dros Vitkevič, kuri prasišalino nuo 
manęs apie 3 menesiai laiko. Išsi
vežė 9 metų 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 VITKEVIČIA 
2136 W. 22nd PI., Chicago, III.
--------- --------------- - ■ . ...... , . , 

JIEŠKAU pusbrolių Antano ir Mar
tyno Mejerių, Pagramančio valsč. ir 
parapijos.

PETRAS YURGINAS, 
Box 322, 

Divemon, III.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Randasi pigus 4 ruimai iš užpaka.- 
lio.

3404 So. Morgan St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI už bargena eleetrie 
danas (self player) taip kaip nau- 
as; tinkąs į saliuną arba Ice Cream 
liznį. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite.
3925 So. Kedzie Avė.

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, bū
ro užmokėta $200, parduosius už $75.- 
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis 
Victrola, už kurj buvo užmokėta $225 
už $50, su rekordais ir deimanto špil
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyt 
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne- 
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

Žaislo vedėjas.

ŠTAI, DAR GERIAU!
Praėjusių savaitę mes skelbė

me tik šio laikraščio skaityto
jams dovanų — 50 centų kiek
vienam, kurs tik pas mus pirko 
vyriškus ar irfoteriškus čevery- 
kus. Geras skaičius pasinaudo
jo taje proga, kas parodė, jog 
sekate musų skelbimus’ ir pripa
žįstate musų krautuvę už pui
kausiu ant Bridgeporto, ir musų 
parduodamus čeverykus už ge
riausius. Už tų Tamstoms atiu. 
Mes visuomet stengsimės, kad 
išpildyt ką sakome.

Ateinančių savaitę mes palei
sime skelbmus visiems musų 
Kaimynams ant Bridgeporto ku
riuose bus kuponai verti 50 cen
tų perkant r>a.s mus čeverykus, 
vyriškus arba moteriškus. Kuo
met mokėsite prie kasos, paduo
kite ta kuponų iš skelbimo, o 
gausite 50 centų pigiau. Kodėl 
mes tai darome? Paklauskite 
pas mus.
TETER BROS. SHOE STORE 

3415 So. Halsted St.

Pranešimai

JIEŠKAU savo moters Nastazijos 
Jonaitienės, kuri apleido mane išsi
veždama 3-jų metų vaiką Stasiuką.] 
Kartu išvažiavo ir Adolfas Adomy- 
nas, kuris yra ant vietos' pasižymėjęs 
negarbingais darbais. Jis moka gra- 
jjt ant-smuikos ir klernetos. Ji per- 
siskirimo ne yra gavusi. Jei kas to
kią porą patėmys, malonės pranešt, o 
bus padėti į vietą.

B. YONAITIS, 
R. 1, Box 72, Herrin, III.

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

3316 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer 
nė. Turi būt parduota į trumpą lai
ką. Cash biznis.

Atsišaukite.
5011 So. Aberdeen St., 

Tel.: Yards 2332.
Chicago, III.

RAKANDŲ BARGENAS.
Pirma negu pirksit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite m-usų 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 
grindų pastatomą lempą, etc., visi 
kaip nauji. Parsiduos jumis prieina- 
mom kainom. Nepraleiskite šito bar- 
geno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.

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 abelna vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

HOMEMAKER LAND COMPANY 
127 N. Dearbom St., 

Chicago, III.

REIKIA TĖVU
NORIU atiduoti geriems žmonėms 

savo 9 mėnesių sūnų užlaikymui. Aš 
užmokėsiu už tai. 
turiu eiti dirbti, 
jienas num. 251.

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

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

Aš esu našlė ir 
Kreipkitės į Nau-

APVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 18 iki 27 metų am
žiaus. Esu velkinas 3-0 metų am
žiaus; turiu $2,000.00. Malonėkite 
atsišaukti netoliau, kaip Chicagos 
apielinkės .

F. MJLENT, 
4642 So. Mozart ,St., Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS.
PARDUOSIU pigiai ir greitai 

Priežastis pardavimo: Palikau našlė, 
negaliu viena laikyti.

Atsišaukite greit.
P. G.,

4107 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI dalis rakandų; par
duosiu ant syk arba atskirai. Par
davimo priežastis, šeimyninkės mir
tis. Nepraleiskite progos, nes tai 
gausite visai už pusdykę.

ALEX LUTEK,
1947 Evergreen Avev 

Galima matyt Subatoj po piet ir 
nedėlioj pirm piet.

PARDAVIMUI farma už Milwau- 
kees į šiaurius, 80 akerių, visa išva
lyta; 65 akeliai 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 svkiu. kaina $6,800. 
$3,000 imokėt. likusius už 6% ant 
ilgo laiko. Lietuviais apgyventa. 
Iijformaciių klauskit.

MR. GEORGE HAIDU, 
Camey, Mich.

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

EDW ARDAS M. KUBAN
45 Place netoli Jpliet Avė. 

Lyons, III.

NAMAI-ŽEME

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI geras saliunas 
lietuvių apgyventoj vietoj. At- 
sišaukitė

3200 So. Halsted St.
PARDAVIMUI grosemė ir 

bučemė lietuvių kolionijoj, biz
nis senas.

1731 S. Union Avė.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
ant 2 augštų, geram stovyje, netoli 
lietuviškos bažnyčios, rendos nešąs 
apie $120.00 į mėnesį. Turi būt par
duotas greitai iš priežasties ligos. 
Klauskite ant antro augšto iš fronto.

P. B.,
1737 So. Union Avė., prie 18 gatv.

I* A IM >AVr I IVI TU stuba, -tikras l>arjęe- 
nas. Turi būt tuojau parduota 5 
kambariai, didelis antaugštis, elektros 
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai 
— pardavimui labai pigiai.

N. S1M0N,
5525 So. Kolin Av.

PARDAVIMUI dviejų augštų mu
ro namas, 5 ir 5 kambarių; elektros 
šviesa, vanos ir gasas, visa moderniš
ka pagal šių dienų reikalavimą. 3 
metai statyta. Arti gatvekariu lini
jos, bažnvčios ir mokyklos. $1,200 
įmokėt. likusią sumą, kaipo renda.

Atsišaukite, 4400 S. Kedzie Avė. 
Matykite MR. MATZ,

. u DIDELIS BARGENAS.
160 akęriųi puiki farma. Gražus 

sodas ir namai, arti dviejų miestelių 
IVI ichigane. Kaina 1^3.1500.00. Taip - 
gi turiu kita farmą išmainymui ant 
savasties.

JOE STRESKA, 
2652 So. Springfield Avė.

REIKIA automobilių malevotojų 
bei spalvinių varnišiuotojų. Gera al- 

pirmos klesos vyrams — pasto- 
darbas.
HARRIS

2909

ga» 
vus

& ROTU CORP 
Indiana Avė.,

3 fl.

Bridgeport. — L. S. S. 4tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėhoj, 
bal. 24, kaip 10 vai. ryto Fellowship 
svetainėj, 831 W. 33 Pi. Visi drau
gai ir draugės prašomi atvykti — bū
tinai. Turime daug svarbių klausi
mų išrišti. Kviečiama ir tie, kur 
nori įstoti kuopon ir kartu veikti.

— A. F. Kazlauskas, Org.

Harvey, III. — šiandie, bal. 21, Joe 
Pconka svetainėj, 15709 So. Halsted 
St. rengiama didelės prakalbos. Kal
bės stud. T. J. Kučinskas. Pradžia 
7:30 v. v. Visi vietos lietuviai pra
šomi atsilankyti.

— Rg. Kom.

Bridgeport. — D-ro Alseikos atsi
sveikinamoji prakalba pėtnyčioj, bal. 
22 d., Mildos salėj. Pradžia kaip 
7:30 v. v. Dras Alseika kalbės čia 
paskutinj kartą prieš išvažiavimą at
gal į Lietuvą. Tatai kviečiame Chi
cagos lietuvius skaitmeningai susi
rinkti. — Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22-ra 
kuopa rengia išleistuvėms Dr. D. 
Alseikos draugišką vakarėlį, kuris 
įvyks subatoj, bal. 23 d. Mildos sve
tainėj, ant antrų lubų. Pradžia 7:30 
v. v. Draugijos nariai ir prieteliai 
prašomi atsilankyti. — Valdyba.

Pėtnyčioje, 22 d. balandžio, įvyks 
prakalbos, Raynwnd Chapel svet., 
816 W. 31 gat., kurias rengia Liet, 
šviet. Dr-j’a. Kalbės drg. P. Grigai
tis tėmoje “Lituvos darbininkų reika
lai”. Kas tik gyvas, lai atsilanko, 
nes tai bus žingeidžiausios prakalbos. 
Nepraleiskite progos.

Kviečia Komitetas.

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

L. L. I. Kom. Rašt» D. Petručionis.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Kazimiero Serbento, Su

valkų rėd. Girdėjau, buk gyvena 
VVhiting, Ind. Malonės atsišaukti, 
nes su jo broliu Andriejum susirašau 
ir jis norėtu susižinoti. Malonės 
atsišAukti arba atvažiuoti.

AŲG. GRICIUS, 
8043 W. 38th PI. 

Chicago, III.

REIKALINGAS patyręs aptieko- 
rius, kuris norėtų atidaryti su manim 
iš pusės aptieką. Turiu labai pui
kią vietą ir duosiu Balį 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.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė visokių tautų apgyventoj vietoj, 
daugiausiai lietuvių. Biznis įdirbtas 
per 5 metus. Turi būt parduota grei
tai. Savininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Platesnių informacijų klauskite tele
fonu.

Tel. Lafayette 1082.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
gyvenimą 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. 88th St., 
Brighton Parke.

. ; barbens. 
Turėtų' pradėt 

nuo panedėlio. Gera mokes-

REIKALINGA patyręs 
Darbas ant visados. r~ 
dirbti 
tis.

A. STASULAITIS, 
1405 So. 49 Avė., 

Cicero, III. __________________ i.
REIKIA barberio vakarais ir suba- 

tomis, arba tik subatomis. Turi būt 
patyręs. Iš mokyklos neatsišaukit.

Kreikitės Naujienų ofisan, po No. 
252.

AUTOMOBILIAI
NEGIRDĖTAI 

ŽEMOMS KAINOMS 
AUTOMOBILIAI.

Maxwell 1919 roadster .... $500
Buick touring ................... $275
Studebaker touring...........$350
Overland touring ............. $325
Chandlčr touring...........$1,100
Cleveland touring...........$1,100

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 Fordas, vasarine 
tx)dy, pirmos klesos padėjime, su spe- 
ciale “Magneto”, turi būt parduotas 
greitai. Savininkas apleidžia mies-

J. KING,
8186 So. Emerald Avė.

tą.

PARDAVIMUI Hudson automobi- 
ius, naujai “painted” geram stovy- 

je. Priežastis pardavimo — važiuo- 
,u j Lietuvą.

P. PUTES,
3222 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas per daug me
tų. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite Naujienų ofisan pažymint 
No. 250.

PARDAVIMUI saliunas su barais 
ir visais įtaisymais. Gera vieta, par- 
siduos nebrangiai. Pardavimo prie
žastį — patirsite ant vietos.

4329 So. Wentworth Avė.

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

t s i š JiLilci 10
2459 W. 46th PI. arti Western Av.

. Chicago, III.

Puiki proga kas nori prie Jackson 
Parku gyvent, naujas mūrinis namai' 
6 pagyvenimų po 5 didelius kambarius 
vėliausios mados intaisymai, kieto 
medžio trimingai. štimu apšildomas 
saulės porčiai iš fronto ir miegami 
gorčiai iš užpakalio dratais apdengti, 

tendos metams $5400.00, galima pa
kelti iki $6000.00, renda už tam pa 
našius namus toj apielinkėj moka pc 
$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 
Parduodant į porą mėnesių, 
šaukit greitai pas

J. ZACKER, 
8301 So. Halsted St. 

Chicago, III.

6 kambarių, visa aržuolo trimingo 
Cottage. Fumace šiluma, šiltas ir 
šaltas vanduo, gasas, elektra. Tik 4 
blokai nub parko. $2,800.00 cash 
reikia.

7007 So. Talm-an Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, labai gražioj vietoj, prie Jack
son Blvd. ir Wood St. Parduosiu už 
pusę kainos ir su mažu imokčjimu; 
nes turi būt parduota į 5 dienas. At
sišaukite greitai.

JOHN JANUSZKA, 
3131 Archer Avė. Tel. Lafayette 3905

$5000
Atsi-

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

PARDAVIMUI saliunas ir 4 
kambariai pragyvenimui $20 į 
mėnesį, Lysas ant 3 metų, prie
žastis pardavimo pitirsit ant 
vietos. 501 W. 38 St.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventa vieta; par- 
davmo priežastį patirsite ant 
vietos.
2900 Lowe Av., kampas 29 gatv.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir kitokių tautų apgyven
ta.

6915 So. Wes^ern St.

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

828 W. 14 St.
PARDAVIMUI saliunas lietuvių k 

kitų tautų apgyventoj vietoj. Par
duoda pigiai. Pardavimo priežas
tis apleidžia šį miestą, labai trumpa
me laike.

2819 W. 28th St.

PARDAVIMUI barbernė su 2-m 
krėslais. Lietuvių pusėtinai apgy
vento j vietoj. Tiktai viena barbernė 
randasi tame miestelyje.

PE«ER BALCHUL, 
723 Wash Avė., 

Racine, Wis.

Su $7,000.00 inmokėjimu greitu lai
ku galima nupirkti puikų naują mu 
rinį namą ant kampo 6 pagyvenimų 
po 5 ir 4 didelius kambarius vėliau
sios mados intaisymai, automatiškom 
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 rendom 
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, 
3301 So. Halsted St. 

Chicago, III.
-- .. - - . --

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

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

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI namas, mūrinis, 2 
augštų, 3 flatų, saliunas iš fronto, 
tinkanti vieta aptiekai ir garadžius 
užpakalyj. Netoli Douglas Park.

1600 So. Wasthenaw Avė.

MOKYKLOS
MA5TERZ 
SYSTEMS

Vyrtfir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

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

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICACO. 
• Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

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 knygėlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirminlnki.


