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Vokiečių ministerija rezignavo
Lenkai siaučia Silezijoj

Chicago, IlL^ Ketvergas, Gegužio (May) 5 d., 1921 ' • No. 104

Lietuva nesitiki susitarimo 
Briuselio tarybose

ambasadoriai apsilankė pas pre
mjerą Stambuliski ir įteikė pro
testą prieš bandų veikimą Dob- 
ružoj, Trakuose ir Makedoni
joj, kurios esą neva kurstomos 
Bulgarijos. Stambuliski jiems 
atsakė, kad tokis tvirtinimas 
neturi pamato ir kad valdžia 
yni pasirengusi leisti tą dalyką 
ištirti.

Pasirodo, kad Bulgarijos kai- 
niinų susirūpinimą pagimdė tas 
faktas, kad neatsirado savano
rių, kurie stotų žandarmerijom 
Bulgarai valstiečiai nenori tar
nauti plėšikais.

Vokietijos ministerija
• ' rezignavo.
LONDONAS, gdg. 5. — Aug- 

ščiausiai talkininkų tarybai pra
nešta, kad Vokietijos kabinetas 
rezignavo.

Taryba tebctęaė savo posėdį 
ir po vidurnakčio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 5, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai nebesusitaiko.
Nesuranda budy kaip Vokieti
ja gali išmokėti kontribuciją. 

Susidomėję ir Amerikos 
pozicija.

LONDONAS, geg. 4. — Di
delių susikirtimų šiandie įvyko 
dėlei būdų mokėjimo kontribu
cijos. kurią talkininkui uždėjo 
iųit Vokietijos, sulig ulfimatu- 
mo sąlygomis. Ekspertams ne- 
•^usitaikius vyriausiai tarybai 
prisiėjo prailginti saivo posėd
žius, kada galima butų pasitarti 
su kontribucijos komisija. -

Sprendžiama, kad kontribu
cijos komisija pripažino sau 
teisę, sulig Versailles sutarties, 
pasakyti, “be pašaliečių maiši- 
mos” kaip ir kada Vokietija tu
ri mokėti kontribuciją.

Finansiniai ekspertai buvo 
parašę trijų rusių sąlygas, bet 
jiaskui jas pripažinta netinkan
čiomis.

Taryba parodė didelį susido
mėjimą apie Amerikos pozici
ją linkui uždedamų Vokietijos 
naujų baudų. Tai parodė keli 
tarybos sprendimui:

1. Nutarimas nedaryti laivy
no žygio prieš Vokietiją be 
Jungt.-Valstijų užgirimo.

2. Nutarimas pakviesti Jungt. 
Valstijas dalyvauti ateityje tal
kininkų tarybose.

3. Premjero Lloyd George 
spi rimasis, kad visi inter- 
nacionial dalykai, nors kiek 
paliečiantįs Ameriką, butų ati
dėti ir apsvarstyti vėliau.

True translation filed with the post- 
nvaster at Chicago, III., May 5, 1921 
as reąuired by the act of OcL 6, 1917

Balkanuose vėl verda
Jugo-Slavija grąsina užgriebti 

dalį Bulgarijos. Santikiai 
įtempti.

SOFIJA, geg. 1. — Santikiai 
tarp Bulgarijos ir kaiminiškų 
valstybių priėmė kritišką po
būdi. Didelio susirūpinimo pa
gimdė žinios, kad Jugo S tavi ja 
koncentruoja kariuomenę palei 
rubežių ir grąsina užimti Wed- 
lin, Lom ir Kustendil apygar
das ir turtingas anglių kasyk
las Pernike.

Keletą dienų atgal Jugo Sla- 
vijos, Rumunijos ir Graikijos

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbtulnkan 
orivaiėtų j j perskaityti. Num 
Jau atėjo Socialdemokrato 4, 
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų oflstS.
/ 

True* translation filed with the post- 
nvaster at Chicago, III., May 5, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Rusija grąsina Rumunijai.
Koncentruoja kariuomenę pa
lei Rumunijos rubežių ir veda 
propagandą pačioj Rumunijoj.

KONSTANTINOPOLIS, geg.
4.— Bolševikų pozicija linkui 
Rumunijos kasdie . darosi vis 
grasesne. Rusijos užTirbežinių 

reikalų komisaras čičcrinas po 
pranešimui Rumunijos valdžiai, 
kad taikos tarybos, kurios tu
rėjo prasidėti Rygoje pradžio
je gegužės, tapo atidėtos neap
ribotam laikui, pasiuntė nau
ją aštrią notą bal. 29 d.

Rusijos /valdžia skundžiasi, 
kad duotieji Rumunijos val
džios paaiškinimai senųjų klau
simų dalyke yra nepatenkinan- 
tįs. Ji taipjau kaltina, kad Ru
munijos armija bombarduoja 
Ukrainos kaimus ir palengvina 
veikimą Petluros bandų, kurios 
jiereina Dniestro upę po ap
sauga Rumunijos kareivių.

Rumunijos paaiškinimas, kad 
menamas bombardavimas Uk
rainos kaimų buvo vien tik ke
li paklydę šūviai laike artileri
jos praktikos šaudimo, tapo at
mestas čičerino, kuris reika
lauja tikresnių žinių apie tai, 
kokių žingsnių bus padaryta, 
kad sustabdžius aiškiai ned
raugiškus aktus Rumunijos 
palei Dniestro up .
kareivių palei Dniestro upę.

Tuo pačiu laiku Rusija kon- 
centruoja kariuomenę palei Be-' 
sa rabi jos rub. Sovietų komanda ] 
dabar sukoncentravo visą 
14-tą armiją, susidedančią iš 
15 divizijų, o dar 4 divizijos 
yra laikomos rezerve Mogile
ve. •

Be to bolševikai veda smar
kią komunistinę propagandą 
Rumunijoj, daugiausia palei 
Besarabijos rubežių, kur jie 
turi savo slaptas organizacijas. 
Daugiau to, daugelis propagan
distų pereina Dniestro upę ir 
apsigyvena jiačioj Rumunijoj 
kaipo artistai ar pirkliai.

Pranešama, kad Besarabijoj, 
kur daugelis yra nepatenkinti 
Rumunijos valdžia, žydus gy
ventojus jau pasisekė pritrauk
ti prie komunizmo.

6 ŽMONĖS UŽTROŠKO GASU. kuriems sulig sutarties buvo 
-| gvarantuota autonomija, bet 

CHICAGO. Visa Jono Jakus-(kuriuos paskui užgriebė bolše- 
czyk šeimyna, gyvenusi 1455 . vikai.
TelI PI. užpereitą naktį užtroš- * Finlandijos atsakymas užsi-
ko nuo gaso — vyras, moteris, baigia pareiškimu, kad tik nuo 
ir keturi vaikai. j tos dienos, kada sovietų valdžia

Lenkijos dievaitis

True translation filed with the post- 
nvaster at Chicago, III., May 5, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

Lietuva nesitiki pasiseki
mo Briusselio tarybą.

Lenkai reikalaus Lietuvos pa
dalinimo ir “unijos.” Koncent
ruoja kariuomenę Vilniuje.

KAUNAS, geg. 4. — Pasak 
gautų šiandie čia žinių, Lenki
jos kareiviai sustojo darę pro
vokatoriškas puolimus neutra
liame zone, bet lenkai vistiek 
tebekoncentruoja kareivius Vil
niaus apielinkėse.

Tuo pačiu laiku Lietuvos už- 
rubežinių reikalų ministerijai • 
pranešta iš Briusselio, kad Len
kijos delegatai pasiūlys dabar 
taikomoj taikos konferencijoj, 
padalinti Lietuvą į du kantonus 
— Kauno ir Vilniaus. Lenkai 
taipjau mano pasiūlyti Lietuvai 
sąjungą kariniuose ir politi
niuose dalykuose tų dviejų ša
lių.

Lietuvos valdžia įsakė savo 
delegatams nepriimti šių pa
siūlymų.

Lietuvos užruįježinių reikalų 
ministerija mano, kad ta kon
ferencija pairs nepasiekus jo
kio susitarimo.

True translation filed with the post- 
m-aster at Chicago, III., May 5, 1921 
as reąuired by the act 6f Oct. 6, 1917

Finlandijos kivirčiai su 
Rusija.

Rusija reikalauja pildymo su
tarties, to paties reikalauja ir

Finlandija.

COPENHAGEN, geg. 4. —
Finlandijos atsakymas į Rusi- 

| jos užrubežinių reikalų minis- 
t terio čičerino nota apie mena
mus peržengimus sutarties apie
rubežius tarp tų dviejų šalių, 
meta kaltę už tuos peržengi
mus ant Rusijos.

čičerino nota buvo labai aš
traus pobūdžio ir pareiškė, kad 
Finlandija jau ilgą laiką laužo 
sutarti 811 sovietų Rusija. Jis 
klausė ar Finlandija mano lai- 
kytis sutarties sąlygų ir stačiai 
parėmė nesenai papildytą bol
ševikų sulaužymą rubežių Re- 

Įpolo ir Poražerid distriktuosc,

nutars laikyties sutarties, pri
ims atsakomybę už užpuoli
mus ant Finlandijos parubežio 
sargybos ir neleis ginkluotoms 
bandoms užpuldinėti Finlandi- 
jos legaciją Maskvoje, susitai- 
kimas tarp Finlandijos ir Ru
sijos gali prasidėti. i

1,1 ——— ■***»■» ...iv —

Rubsuviy unija aplaikė 
nauja laimėjimą.

Fabrikantų pasikėsinimas teis
mais sunaikinti uniją vėl nuėjo 

niekais.

[Telegrama Naujienoms]
NEW YORK, geg. 4. — New 

Yorko drabužių fabrikantų pa
siūloj imas teismais sunaikinti 
rubsiuvių uniją', kuri veda su 

tais fabrikantais atkaklią ko
vą, vėl nuėjo niekais. Tūlos 
kompanijos, užpakalyj kurių 
stovėjo visa fabrikantų asocia
cija, buvo patraukusios Amal- 
gamated Clothing Workers į 
teismą, reikalaudamos iš unijos 
atlyginimo nuostolių, kuriuos 
tos kompanijos aplaikė laike 
jų pačių paskelbto lokauto. Jos 
taipgi reikalavo injunetiono, 
kad unija daugiau nebegalėtų 
remti rubsiuvių kovą su savo 
samdytojais, šiandie užsibaigė 
viena* tokių bylų, ir užsibaigė 
pilnu unijos laimėjimu, nes 
kompanija negavo nuostolių 
atlyginimo, negi neišgavo in
junetiono.

Kiek laiko atgal unijų buvo 
teisman patraukusi Fricdman 
Co.» kuri reikalavo, kad teis
mas uniją išardytų. Bet teismas 
tokį kompanijos reikalavimą 
atmetė. Taigi unija aplaikė jau 
antrą svarbią pcrglilę teismuo- 

6 ŽUVO. NELAIMĖJE SU 
TRAUKINIU.

BLUEFIELD, W. Va., geg.
3.— šeši žmonės liko užmušti 
ir 27 sužeisti, kada Norfolk & 
Western traukinis ties Wetach 
užvažiavo ant anglių traukinio.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 4 dien., užsienio pinL S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pingais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $3.98
Austrijos 100 kronų ........... $0.29
Belgijos 100 kronų už......... .. $7.62
Danijos 100 kronų ........... $18.15
Finų 100 markių ................... $2.20
Francijos 100 frankų ........... $7.93
Italijos 100 lirų ............. .....  $4.89
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
Lenkų 100 markių ............... $0.13
Norvegų 100 kronų ........... $15.35
Olandų 100 guldėnų ..........   $35.30

' Šveicarų 100 kronų ........... $17.74
švedų 100 kronų ............... $23.47
Vokiečių 100 markių ........... $1.60 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 5, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917» .

Lenkai puola Sileziją.
20,000 lenkų užgrėbė dalį Sile
zijos. Susirėmė su talkininkų 

plebiscito kariuomene.

OPPEIN, augšt. Silezijoj, geg. 
L Pasak vietos talkininkų at
stovo suteiktų žinių, organi
zuotos lenkų spėkos, siekian
čios apie 20,000, užėmė visą 
augšt. Sileziją, į pietus nuo Ko- 
sel-Tarnowitz linijos, išėmus 
kelius miestelius. Dabar lenkai 
eina toliau į šiaurę.

Pasak tų žinių, lenkai dabar 
eina į Gross Streblitz, į šiaurę 
nuo tos linijos, gerai sutvarky
tomis eilėmis, naudodami mo
torinius vežimus. Jie yra ap
rūpinti šautuvais, kulkosvai
džiais ir dinamitu. '

Italijos kareiviai Rybnike, 
pietinėj plebiscito •apygardoj, 
susidedantįs iš pulko infante- 
rijos ir dviejų kuopų kulkas- 
vaidininkų, yra apsupti 3,000 
lenkų ir smarkus mušis siautė* 
per keletą valandų. Kiek žino
ma, iš italų pusės užmušti trįs 
oficieriai, vienas jų augštos 
rangos, ir 12 kareivių.

«*•
Lenkai puola vokiečius.

VARŠAVA, geg. 4. — Suki
limas augšt. Silezijoj pradėjo 
urnai panedėlio naktį ir greitai 
išsiplėtojo Beuthen, Pless, Ryb- 
nik ir Tarnowitz distriktuose.

Pasak laikraščių, lenkų kovo
tojų organizacija užėmė Kato- 
witz ir kitus miestus, po per- 
sišaudimo iš kulkasvaidžių su 
vokiečiais, bet "Ftęancijos karei
viai galinus apramino padėtį.

Vėlesni laikraščiai sako, kad 
8 lenkai liko užmušti ir 16 su
žeista Katowitz apygardoj susi
rėmimuose su vokiečiais, ban
dant pasigriebti kontrolę ant 
prie Lenkijos rubežiaus esan
čių distriktų. Tūlam laikui len
kai buvo įgyję kontrolę, 
bet talkininžų komisija įsimai
šė ir gabaus įvykino ramumą.

Lenkijos plebiscito komisio- 
nierius Silezijoj, Adelbert Kor- 
fanty tapo atšauktas, kadangi 
jis pasisavino didesnes teises, 
negu jam buvo duotos.

Francuzai persergsti lenkus.

PARYŽIUS, geg. 4. — Patir
ta, kad Francijos valdžia per
sergėjo Varšavos valdžią, jog 
Lenkijos interesai gali atsidur
ti pavojuje iš priežasties lenkų 
sukilimo augšt. Silezijoje.

Smarkios riaušės ištiko nie- 
kuriose dalyse ir Francijos oku
paciniai kareiviai buvo susirė
mę su lenkų gaujomis.

Vėliausios žinios parodo, kad 
sumišimai dar nėra užsibaigę.

Francijos infanterijai su tan
kais pasisekė aipvalyti Beuthen 
ir Katowitz nuo riaušininkų, bet 
visgi dar tebejaučiama didelio 
susirūpinimo už visą padėtį.

Kareiviai nedalyvauja.

BERLINAS, geg. 4. — Minis- 
teris Simons kalbėdamas reich
stage pasakė, jog nėra prirody
mų, kad Lenkijos reguliariniaį 
kareiviai dalyvauja augšt. Sile
zijos sumišimuose.

True translation filed with the post-> 
nvaster at Chicago, III., May 5, 1921 
as reąuired by the act of Oct 6, 1917 

Japonija pulsianti Rusiją.
RYGA^ geg. 4. — Maskvos 

Iz vesti ja išspausdino žinią, kad 
Japonija pienuoja griebtis griež
to žingsnio prieš sovietus. Laik
raštis sako, kad į tą pieną įei
na atgabenimas į Siberiją per 
Japoniją gen. Vrangelio armi
jos; tą armiją gi paskui sujun
gti su gen. §emionovo spėko
mis.

Kabeliai užmušė 90< 
žmonų.

» .

MANILA, geg. 4. — IM) įno
ry, jų tarpe ir religinis fana
tikas Untongf tapo užmušti ne- 
dėlioj Philipinų konštabelių 
būrio susirėmime ant Šulu'sa
los.

Morų skerdynė sekė po to, 
kaip jie užmušė sukatoj 4 kon- 
štabelius. Veik visi konštabc- 
liai buvo pasiųsti vytis morus, 
kurie tapo perimti ir ištikusia
me mūšyje /veik visi morai li
ko šskersti.

REIKALAUJA PANAIKINTI 
KAUCIJĄ.

CHICAGO. — Distrikto pro
kuroras Clyne vakar pareika
lavo iš apeliacijos teismo, kad 
tasis panaikintų ir atimtų kau
ciją devynių nuteistųjų I.W.W;t 
narių, kurie paskirtu laiku 
neprisistatė kalėjimam Jų tar
pe yra Wm. D. Hayhvood, už 
kurį yra užstatyta $15,(MM) kau
cijos, o už kitus 8 užstatyta po 
$10,(MM) už kiekvieną. Clyne 
pasakė, kad jis nelauks Hay- 
\voodo sugrįžimo, kad konfis-A 
kavus už jį užstatytąją kaucb. 
ją. Hayvvoodo advokatas Chri£l 
tenscn gavo nuo Haywoodo 
kablegramą, kurioj jis sako, 
kad jis sugrįš iš Rusijos kaip 
tik užsibaigs III Internaciona
lo kongresas lieiMis mėn.

TALKININKAI PERSERGSTI 
, GRAIKUS.

KONSTANTINOPOLIS, geg.
4.— Vyriausioji talkininkų ko
misija pranešė Graikijos ir 
Turkijos (sultono) valdžioms, 
kad Konstantinopolio ir perta- 
kų neutralitetas turi būti pil
domas. 5*

Graikams taupjau pranešta, 
kad jie neturi bandyti savintis 
teisę kratyti ar kontroliuoti tal
kininkų pirklybinius laivus. Tai 
padaryta todėl, kad neleidus 
pasikartoti panašiems daly
kams, kaip nesenai padaryta 
krata ant japonų laivo.

700 angliakasių sustreikavo.
BENTON, III., geg. 4. — 700 

angliakasių Midle Fork kasyk
loje sustreikavo po to, kai]) ka
syklų viršininkai atsisakė išpil
dyti egzaminudtojų reikalavi
mą, kad jiems butų duota sep
tynių dienų darbo savaitėje, 
nežiūrint ai* kasykla dirba, ar 
ne.

Auksinai dar 
tebėra pigus 

• r

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo jstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų 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 Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

t

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

Kapoja algas.
NEW YORK, geg. 4. — Ame

rican Railway Express Co. pra
nešė savo 80,000 darbininkų, 
kad ji mano nuo birželio 1 d. 
nukapoti algas, prailginti dar
bo valandas ir permainyti dar
bo sąlygas. "

BOSTON. — Netik Bosto
no, bet ir kitų rytines dalies 
Massachusetts valstijos miestų 
ir miestelių gatvėkarių kom
panijos ruošiasi mažinti savo 
darbininkams algas. Spėjama, 
kad tai bus pradėta daryti pir
mosiose gegužės mėnesio die
nose. *

Aeroplanai kovai su airiais.

LONDONAS, ge^. 2. — Ang
lijos aeroplanas *Trfivo naudoja
mas pagelbėjimui kareiviams 
kautis su Airijos sinn feineriais 
arti Dungarvan, kada jie už
puolė ant pasažierinio trauki
nio. Penki kareiviai liko sužeis-♦ 
tl.

Airijos Darbo partija išleido 
manifestą, kviečiantį nė vieną 
partiją nedalyvauti Airijos par- 
laemnto rinkimuose.
Virš 150,000 jurininkų išmesta

400 spaustuvių nusileido 
darbininkams.

INDIANAPOLIS, geg. 4.
Spaustuvių darbininkų unijos 
viršininkai paskelbė, lęad dau
giau kap 400 spaustuvų 128 
miestuose, kuriose dirba 6,662 
darbininkai, nusileido ir pasi
rašė kontraktą, įvesdami 44 
vai. darbo savaitę.
vat darbo savaitę. Bet streikas 
tęsiasi dar 500 spaustuvių,

Medžioklė Philadelphijoj,

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Valdžios 
agentai andais čia ♦ areštavo ke
turiasdešimta aštuonis “pavo
jingus radikalus”. Keli jų vei
kiausia bus deportuoti.

Visas sulaikytųjų žmonių nu
sižengimas ir pavojingumas 
esąs toks: pas juos rasta nc- 
geidaujamos literatūros.

Policijos viršininkas vietos 
laikraščių korespondentams be 
kita pareiškęs: “tai dar tik 
pradžia”: kas dabar padaryta 
Philadelphijoj, tas pat ‘neužil- 
gio busią padaryta visoje ša
lyje. L

Turėjome palmerizmą, gal 
susilauksime ir daughertizmą.
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Prieteliy imtynės.
[Ii Federuotoaios Presos]

WASHINGTON. — Vidaus 
reikalų sekretorius Albert B. 
Fall andais parašė ilgoką laiŠ« 
ką senatoriui Lodge’ui. Be ki
ta jis sako, kad privačių Ang
lijos interesų ir pačios Anglų 
valdžios kontroliuojamos alie
jaus kompanijos Meksikoje 
biauriai apgavusios Amerikos 
interesų kontroliuojamas kom
panijas.

Iki šiol ir Anglų ir Ameri
kos aliejaus interesai Meksiko
je darė visa, kad tie Meksikos 
konstitucijos skirsniai, kur kal
bama apie aliejaus kompani
jas, butų atšaukti. To reika
lavo ir reikalauja netik patys 
aliejaus interesai, bet ir Ang
lų bei Amerikos valdžios.

Vis dėlto, šiomis dienomis 
Anglų interesų kontroliuoja
mos kompanijos pareiškusios, 
jogei ateity jos jNtsirinksian
čios “savus kelius“. Tie gi “ke
liai“ vedą prie to, kad Ang
lų interesai esą nusitarę nobe- 
sišiaušti prieš Meksikos vald
žią. -

Ir visa tai padaryta nevei
zint to, kad pati Anglų vald
žia Meksikos klausimu savo 
politikos neatmainiusi. Anglų 
valdžios politika pilnai ata- 
tinkanti tai • politikai, kurios 
laikosi Jungtimi) Valstijų val
džia.

Tad, kodėl šitaip tie Anglų 
interesai daro? Esą labai aiš
ku: jie nori užbėgti už akių 
“broliškiems Amerikos, intere
sams“. Nusilenkdami Meksi
kos valdžiai jie tikisi gauti 
pirmenybes, i

Ir sekretorius Fall ir pats 
senatorius Lodge visa tuo reiš
kia didelio pasipiktinimo.

Kai kurie augštųjų sferų 
žmonės jau kuždasi, kad visa 
tai gali ytin rimtą padėtį su
kurti. (ialų gale, tatai galį pri
vesti arba prie karo su Mek
sika ar — nedraugingumo su 
“jurų karaliene“ Anglija.

Kiti laikai, kiti žmonės.
[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Žmonių 
patarlė sako: mainosi laikai, 
mainosi ir žtnonės.

Tai yra Ųesa. šiomis dieno
mis Washingtone buvo su
rengta pokilis. Bengė jį Ame
rikos Revoliucijos Dukterys. 
Bengė — Anglų ambasadoj! 
Tų pačių Anglų, kurie 1776 
metais siuntė savo legionus į 
Ameriką, kad sukilusius” tvar
kos ir ramumo ardytojus” nu
malšinus. Kitaip sakant —- nu- 
guiaužus kilusią šioj šaly re
voliuciją.

Apie ką tos “revoliucijos 
dukterys” kalbėjo? Manysite, 
kad apie narsiųjų revoliucio
nierių, kovojusių prieš Anglų 
despotizmą, nuveiktuosius dar
bus? Pasiriktumėte. Anglų, am- 
basadon susirinkusios poniutės 
pasirinko kitą temą. Kad ne
likus perdaug juokingomis, jos 
be kita suminėjo ir 1776 me
tus. Je, tik tuos metus, ir nie
ko daugiau. Paskui — visa 
sukosi apie tai, kaip šią šalį 
išlaikius nuo “raudonojo pa
vojaus” 1

Bevoliucijos dukterys kalba 
apie tai, kaip išlaikius šalį 
nuo “raudiMiojo pavojaus”! 

, Amerikoje vięa yra galima. 
Vis dėlto, toks tų “revoliuci
jos dukterų” žygis — Anglų 
ambasadon! — yra ir perdaug 
drąsus ir, reikia pasakyti, bc- 
gėdingas. —

“Socializmas kataliku 
bažnyčioj”.

[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON — Taip va
dinamoji National Civic Fede- 
ration andais paskelbė tam 
tikros savo komisijos raportą. 
Komisija tyrinėjusi padėtį šios 
šalies katalikų bažnyčiose. Ty
rinėjusi ir suradusi, kad ka
talikų bažnyčioj “‘laužiasi so
cializmo šmėkla”. Kai kurie 
kunigai, sako toji tyrinėjimo 
komisija, ažuot Kristaus mok
slą skelbti, populerizuoja... so
cializmą!

Vyriausieji “socializmo po- 
pulerizuotojai” esą Bcv. John 
A. Ryan ir Bcv. B. A. McGo- 
wan.

Išmintingi žmonės tečiaus 
žino, kad nė Ryan nė McGo- 
ivan nėra jokie socializmo po- 
pulerizuotojai. Jie yra tik kur 
kas gudresni nei daugelis kitų 
šios šalies kunigų. Jie žino, 
kad jeigu bažnyčia nieko ne
sakys prieš “esamąjį socialinį 
paktą”, jos reputacija turės 
susmukti. Todėl jie ir prata
ria vieną kitą netinkamą Šios 
šalies plutokratijai žodį. Ve, 
dėlto jie ir pasidarė “tokie 
raudoni”.

Kalbamosios federacijos pa
skelbimas nūdien sukėlė ytin 
aitrių debatų. Vadovaujantys 
Amerikos klerikalų laikraščiai 
daro stiprių atakų ant tos fe
deracijos ir pačios komisijos 
narių, kurie “surado”, jogei 
katalikų bažnyčion “laužiasi 
socializmo šmėkla”.

Del Wall gatvėj kilusios 
ekspliozijos.

[Iš Federuotosios Piesos]

NEW YORK. — Tam tik
rose sferose vis dar neužmir
štama toji ekspliozija, kur 
kiek laiko atgal buvo kilusi 
Wall gatvėje. Tų sferų žmo
nėms mirt begalo svarbu su
rasti tos ekspliozijos kaltinin
kus. Tik tų sferų žmonės sa
vo darbą pradėjo ne iš to ga
lo, iš kur reikėtų pradėti. Vi
sas New Yorkas kalba, kad 
dėl tos ekspliozijos tenka kal
tinti nieko kita, kaip pačius 
eksplioduojamųjų medžiagų sa
vininkus. Vis dėlto, dar iki 
šiol tebejieškoma “raudonų
jų”-.

Kiek laiko atgal areštuota 
vienas italas, Ligi. Sakoma, 
kad jis esąs vyriausias tos eks
pliozijos s u rengėjas. Kokie yra 
išparodymai, kad kalbamąją 
eksplioziją suruošė Ligi? Kol 
kas jokių.

Vis dėlto, tam “tikrų sferų 
žmonėms” labai svarbu, kad 
žmonių mintis butų nukreip
ta “kiton pusėn”. Svarbu 
jiems sulošti — komediją.

Haywooda‘*. tikrai 
esąs Rusijoje,

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Andais čia 
paskelbta tam tikras pareiški
mas, po kuriuo pasirašo tre
čiojo Internacionalo agentija 
Amerikoje. Pareiškime išrodo- 
ma, kad pramoniečių unijos 
darbuotojas, William D. Hay- 
woodas, kuris šiomis dienomis 
turėjo grįžti į federalinį kalė
jimą, tikrai nuvykęs į tarybų 
Rusus. Nuvykęs ten ne sava 
valia, bet paties kalbamojo In
ternacionalo reikalaujamas.

u, Iš 4 pareiškimo darosi aišku, 
kad į Jungtines Valstijas pra
moniečių darbuotojas nebgrįš.

Norely išprovokuot 
darbininkus.

W. FRANCIS AHERN. 
[Specialš Naujienų ir Federuotosios

Presos korespondencija]

SYDNEY, Australija. — Tu
rime daug išparodymų, jogei 
Australijos kapitalistai, naudo
damiesi dabartiniu nedarbu, 
daro visa, kad kaip nors iš
provokavus darbininkus. Kaip 
ir kitose kapitalistinėse valsty
bėse, musų kapitalistai ren
giasi visatiniu puoliman prięš 
organizuotuosius ^ios šalies 
darbininkus. • 

r , ♦

Kodėl tai daroma, nesunku 
suprasti. Kapitalistų klcsa did
žiojo karo metu* netik neat- 
siekė to, ko jinai tikėjosi, bet 
dagi stipriai save diskreditavo. 
Nors pradžioj didžiojo karo, 
ir karui besitęsiant pirmosios 
darbininkų klesos eilės buvo 
stipriai supurtytos. Nors vieš
pataujančioji klesa ir pajėgė 
užkrėsti jas taip vadinamuoju 
“karo svaiguliu”, bet galuti
nai sudemoraližuoti vis tiek 
nepajėgė. Karą likvidavus dar
bininkai apsidairė ir pamatė, 
kad jie buvo apgauti. Jie to
dėl ir vėl ėmė burtis į daik
tą. Burtis ir už savus reika
lus kovoti.

Taip yra Australijoje, taip 
yra ir kitose valstybėse.

Kapitalistai, nedrįsdami išei
ti atviron prieš darbininkus ko
von, kada jie yra pakankamai 
stiprus, ryžosi pasėti tarpe jų 
nesutikimo. O jeigu ir tai ne
galima, tai išprovokuoti juos. 
Išprovokuoti taip, kad galėjus 
panaudoti militarinę jėgą.

Taip dabar daroma Austra
lijoj. Kapitalistai mato, kad 
pasėli tarp darbininkų nesu
tikimą, pasėti jį tinkamu ma
štabu, jie nciHijėgs. Tat jie 
“kitų kelių” j ieško.

Australijoj nūdien, kaip ir 
kitose kapitalistinėse valstybė
se, siaučia nedarbas. Ir orga
nizuotieji ir neorganizuotieji 
darbininkai /leki to labai ken
čia. Nepasitenkinimas didelis. 
Reikalinga todėl kas nors da
ryti. Reikalinga, kad nors tam 
tikra darbininkų dalis pereitų 
“Įstatymų ribas”. Trumpai sa
kant, reikalinga, kad darbinin
kai sukeltų riaušes ar ką nors 
panašaus. Tuomet kapitalistai 
turės progos pasišaukti pagal
bon valdžią. Tuomet jie turės 
kariuomenę ir karo stovį. Tuo
met darbininkų organizacijas 
ir jų darbuotojus smaugti 
lengva.

Australijos kapitalistai prie 
to ir eina. Jie sukorė nedar
bą, ir jie dabar ryžasi, pagal
ba tam tikri) provokatorių, su
kelti neramumą — riaušes.

Organizuotieji Australijos 
darbininkai, vis dėlto, tiesia
mus jiems spąstus puikiai nu
mato. Jie pasirūpins, kad ap
ėjus juos. Apėjus, bet patiems 
spąstų tiesėjams vis tiek ra
mumo nedavus. Jeigu gi kada 
nors jiems teks išeiti atviron 
prieš samdytojus ir jų gynė
ją valdžią kovon, tuomet jie 
išeis pilnai prisirengę.

Ne|sileldo Australijon.

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australija. . — 
Kiek laiko atgal čia buvo at
vykęs vienas žymus Airijos lo- 
bininkas, Thomas Gratten Es- 
monde. Atvyko, bet paviešėti 
Australijoj jam neteko. Maža 
to. Esmonde visai neišleista 
krantan. Australijos valdžia da
vė įsakymą, kad jis tuč tuo- 
jaus butų gražinamas. Ir Es- i 
monde turėjo grįžti.

Kodėl? Labai aišku ir papra
sta. Edmonde mat esąs Šinn 
Fein '"'Organizacijos žmogus... 
Nors Anglų valdžia ir nepa
jėgia detalingai jo nusižengi
mą iŠigirodyti, taigi ir areš
tuoti jį, bet jinai žino, kad 
jis yra “negeidaujamas”. O 
kas negeidaujama Anglijai, tas 
turi bu t negeidaujamas iY Aus-

11 ra Ii j ai.

Nenor kalbų apie 
tarybų Rusus,

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australija. — Mel- 
bourno profesinės sąjungos 
kiek laiko atgal bandė sureng
ti didelį masinį susirinkimą 
— prakalbas. Kalbėti buvo pa
kviestas prof. Goodv, kuris 
kadaise buvo nuvykęs tarybų 
Rusuosna. Jisai turėjo kalbė
ti apie bolševikų valdžią ir 
ekonominę bei politinę padėtį 
Rusuose? Prakalbos turėjo 
įvykti miesto svetainėj. Bet pa
skutinėj valandoj svetaine ta
po atsakyta... Atatinkamieji 
valdininkai pareiškė, jogei te
ma, kurią pasirinkęs profeso
rius Goode, esanti “ir neinte
resinga ir žalinga”.

Karo aukos Airijoj.
[Iš FederuotosioH Presos] 

LONDONAS. — Kokios bai
senybės dedasi Airijoj rodo 
tik-ką paskelbti skaitmens. Jie! 
yra tokie: nuo sausiV 1 d., š. 
m., Airijoj nužudyta) daugiau 
kaip penki šimtai žmonių.

Duotuosius skaitmenis pada-' 
linus, davinys yra toks: Airių,1, 
sinn fein organizacijos narių, 
nužudyta daugiau kaip trys 
šimtai. Kareivių ir policistų — 
apie du šimtai.

Kiek žmonių tuo pačiu me
tu sužeista, tikrų žinių nėra. 
Pati valdžia sužeistųjų* žmo
nių skaičiaus neskelbia. Kadir’ 
skelbtų, jis nebūtų tikras. 0 
tai dėlto, kad daugelis sužeis
tųjų spėja ištrukti.

Aplamai, padėtis Airijoj nei 
kiek nepakitėjusi. Žmonių ne
pasitenkinimas ten esąs labai 
didelis. Tą nepasitenkinimą val

džia stengiasi nugniaužti kar
du ir kulka. Vis dėlto, geidau
jamų pasekmių tatai neduoda. 
Šimtai žmonių nužudoma, o 
kiti — sužeidžiama. Gi ramu
mo kaip nėra, taip nėra.

Seveios Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Atgaivinkite 
sava nervus.

Jeigu jaustite pavargta, aržus, ner
vuotis, lengviai sujudintas, jausiąs 
nuo triunksmu, negalite miegoti —• 
tada nepadarisite giariaus imdamas

SEVERA’S 
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikru® gy- 
dulee d«l tokiu negalų. Jie nutilda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
Prekfi $1.26. Gaukite nuo sava 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4509 S. Ashland Av., Chicago.

Tel. Yards 1053.

SMŪGIS AMERIKOS FIL
MŲ KORPORACIJOMS.

[Iš Federuotosios Presos]
AUCKLAND, Naujoji Zelan

dija. — Naujosios Zelandijos 
valdžia šiomis dienomis išlei
do tokį patvarkymą, kuris 
griežtai draudžia rodyti krato
muosiuose paveikiuose scenas 
iš plėšikų, žudeikų ir kitų kri
minalistų “darbuotės”.

įstatymas pradės veikti nuo 
gegužes 1 d. Tas įstatymas tai 
stiprus smūgis Amerikos filmų 
korppracijoms.

Įstatymai — ne jiems.
[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. —- Ir miesto 
valdyba ir valstijos valdžia 
neva ryžosi pelnagaiujas na
mų savininkus pažaboti. Išlei
sta tam tikrų įstatymų. Bet... 
namų savininkai kelia remias 
ir visa. įstatymai, vadinas, ne 
jiems.

AR TAVO KŪDIKIS GERAI 
MIETČA?

Jei ne, tai kas nors kenkia. 
Gal neduodate gerą maistą. Kū
dikio mažas pilvelis, turi būt 
gerame stovyje, arba jie nemie- 
gos. -I j

Ant puslapio 5 šio laikraščio 
šiandien telpa pagarsinimas Pie-
no. Iškirpkite kuponą ir pasiu
skit Borden Companijai, o ji 
pasiųs veltui nurodymus, kaip 
naudoti šį pieną penėjimui kū
dikio, kartu prisius savo “Kūdi
kių Gerovė” knygą.

SUSTOK — ŽIŪRĖK — IR — KLAUSYK — 
Į šį patraukiantį pasiulyma šeši daiktai tik už $6.00.

Rašyk šiandien reikalaudamas virš parodomų daiktų seto, ir kuomet ap- 
lalkysi juos, parodyk savo kaimynams ir draugams ir tt. ir lai jie nuspren
džia jų vertę.

Jei nori pepįstatyt šiu.03 augštos vertės daiktus, tikrai buk pirmas pa- 
sipaudou proga slo didelio pasiūlymo, o busi musų atstovu.

Dalykas yra labai atliekamu, todėl nėvilkink. Tik iškirpk šį paveikslėlį, 
parašyk AIŠKIAI savo vardų ir antrašą, įdėk su 85c. krasos ženkleliais ar 
kitokiu budu padengimui persiuntimo lėšų, o mes pasiųsime daiktus tokius 
pat kokie parodomi augščiau ir aprašomi žemiau.

1. Augštos rūšies laikrodis su gegute, veik brangiausio ir ilgai laikan
čio medžio, gražiausio rankų darbo išmarginto, kuomi pasidaro brangesniu. 
Goriausio iŠdirbimv, kaipo nustatymas laikyme teisingai laiko, kurį ir laiko, 
kurį reguliuoja svarumas ir gvarantuojame, kad užteks amžinai.

2. Automatiškas plaukams kirpti. Nusikirpsi plaukus pats sau, pana
šiai kaip kad šukuojiesi.

3. Geležinkelio mados laikrodėlis, sidabriniais nikeliniais viršeliais, gra
žiai nupališiuotas ir išmargintas. Nikelio jo viduriai taip nustatyti, kad 
laiko teisingai laiką ir gvarantuojamas daugeliui metų.

4. Paauksuotas žiedas su vardo ir pavardės pirmomis raidėmis.
5. Barometeris, naujausiai patvirtintas išradimas, kuris parado orą vie

ną dieną iš kalno, kuomet maža moteriška išeina per duris, prieš grąžų orą, 
ir prieš lietu moteris nepasirodo, ir vietoje irtoters išeina su lietsargiu. Iš 
vidaus ant durių thermometeris, kuris nurodo temperatūrą. Tokis puikus 
daiktas be kurio nei vienas negali apsieiti.

6. Puikiausia pasižymėjimui knygelė, apdaryta gražiais odos apdarais 
su veidrodžiu ant apdarų. Tai yra puikiausia daiktas, kurį kiekvienas
turi turėt.

Nei vieną iš paminėtų daiktų neparduodame atskirai, kadangi šfc kliu- 
bas siūlo, todėl m<&s galimo parduoti už tokią žemą kainą, kad pasiekus vi
sus ir jei atrasi, kad jie neverti dvigubos kainos nei musų kaina, grąžinsime 
pinigus. Šis daiktų setas tikrai patrauks tamistos draugus ir jie skubinais 
įsigyti setą, o gal pats norėsi kitą. TODĖL, VEIK TUOJAUS!

UNION SALES CO.» Dept. 470,
673 W. Madison St., Chicago, UI.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj 
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausiai! par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėliomis iki 4 vai.

Western Furniture Co.
2810,W. Harrison St, Chicago, III.

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolg gvarantuota 10 metų su, daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200.

» ••

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Vklst. daleisdami išegzaminuoti 
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomus publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite 
tuo jaus. Veltui pristatome. Jei atsineši te šį pagarsinimą, bus 
nuleista $3.00.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JAU TIK TRYS DIENOS LIKO IKI

ietuviškų Vestuvių
STATO “BIRUTĖ” ARYAN GROTTO TAMPLE, WABASH IR 8 GAT.

Europąan American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz į 

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

kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUSAS 

Real Estute, Paskolos, 
Insurinui ir tt.

809 W. 35th S't., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vale..* Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.

-Ned.: -iki 3 po pietų. xį

.. —........
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidum.iestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH C. SOBOL 
. Advokatas

154 W. Randolph St. 
Room 479 Tel. Main 2593 

Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,

Tel. Huymarket 3869.
... . ..... . ..........   1

j Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis ‘v.
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

Apsauga 0^sn.. .,.' 
piusįj^DMdendal

Siūlome
AŠTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ, 

PENKIŲ METŲ GOLI) MORT- 
GAGE COUPON BONDS už 

. nominalę vertę ir teisingą palu-

Palukis išmokama geg. pirmą į 
ir lapkr. pirmą kas metai.

į Saugų ir gerą investinimą
! siūlome, nepaprastai gerą pelną 

nešantį.
P. G. Perich & Company 

Investmcnt Securities
1705 Magestic Building

22 We«t Monroe St.
Te!.: Dearborn 1466.

Tik aprubežiuotam laikui,
• priimsime Liberty Bonds už 
nominelę vertę.

frisasar,-t-—ram- r'ir -~-ft Z

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

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

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

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Deimantei, 
LalkrodUai,

Auksybl, Celum- 
bijos Grafonolas Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4137 S. Ashland 
Av«m Chicago, III.

Tikietus galima gauti šiose vietose: Naujienų ofise, Uni- 
versa] State Bank, Baltutis, 903 W. 33rd St., A. Micevičius, 

Blvd. 3969, Sutkaus krautuvėj, 3423 S. Halsted St., Kulio vai
stinėj. -

Nedelioje nuo 4 vai.
TEATRE Vadovauja Komp. Mikas Petrauskas.

“BIRUTE”.
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Reikalauja visatine 
nusiginklavimo.

[Iš Federuotosios Presoa]
WASHINGTON. — Baland

žio 18 dieną čia buvo a (vy
kusis speciali ne moterų dele
gacija — viso aštuoniasdešimta 
aštuonios moters. Delegacija 
atstovavo dvydešimt aštuonias 
valstijas ir patį Columbijos 
distriktą.

Delegacijos atsilankymo tik
slas — reikalauti, kad prezi
dentas Hardingas “savąją įta
ką panaudotų“, sušauktų did
žiųjų valstybių įgaliotinių kon
ferenciją ir surastų priemonių 
“ginklavimosi kvaituliui gilin
ti“.

Hardingas delegaciją pri
ėmęs “labai mandagiai“. Ma
ža to. Jis pareiškus, jogei “re- 
publikonų administracija visa 
stengsis padaryti — kiek tatai 
bus galima“.

Je, kiek tatai bus galima!

Haywoodas įstojęs ko
munistu partijon.
[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Artimi pra- 
moniečių darbuotojui, Williain 
D. Hayvvoodui, žmonės sako, 
kad jisai yra įstojęs komunis
tų partijon. Ton partijon jis 
įstojęs gerokai prieš apleisiant 
šią šalį, būtent, sausio mėne
sy.

Taipjau pareikšta, kad tary
bų Rusuosna jisai numykęs ne 
kaipo pramoniečių unijos, bet 
komunistų įgaliotinis — dele
gatas.

Abejojama, ar Haywoodas 
begrįš į Jungtines Valstijas. 
Jeigu taip tai kaucija, levi
ni buvo u-žstatyta irž ji, turės 
žlugti.

Komedija dar nesi
baigia.

[Ii Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Tam tik
ras sferos užsimanė sulošti 
komediją. Toji komedija tai 
Wall gatves ekspliozija. Vei
kiantys komedijoj asmenys 

justicijos departamento 
agentai ir kapitalistinė vietos 
spauda.

Komedijos turinys, trumpai 
sakant, yra toks. Jięškoma 
“raudonųjų boinbininkų“. Vie
nas jų jau surastas. Tai italas 
Tito Ligi, iš Pennsylvanijos 
valstijos. Jisai nūdien yra po 
dešimt tūkstančių dolerių kau
cijos.

Prieš kaltinamąjį, kaip patys 
vietos laikraščiai sako, panau
dota visos “naujovinio torlu- 
rasnmo priemonės“, o visgi 
justicijos departamento agen
tams nepavyko Ligio prisipa
žinimą gauti. Dagi ir toks at
žagareivių laikraštis, kaip New 
York Times, stipriai abejoja, 
ar Ligi yra kaltas. Girdi: “nu
sižengėlis visa tai išlaikyti ne
galėtų. Maža to, kartais ir ne
kaltam tatai butų perdaug“.

Vadinas, lošiama komedija 
Ik* vyriausiojo joje karžygio. 
Nėra kaltininko!

Bet kam tuomet tie dešimt 
tūkstančių dolerių kaucijos? 
Kam? Tai žinoti patiems lošė>- 
jams. Vis dėlto, atidus žiūrė
tojai jau spėjo sumatyti. Kau
cija yra reikalinga, tik tam, 
kad didžiojo karo metu Ligi 
vengė savas karines pareigas 
eitų. Jisai yra taip vadinamas 
“draft dodger'is“ — nenorėjęs 
stoti kariuomenėn. Tai ir visa.

Vis dėlto, kapitalistinė spau
da kalba apie jį kaipo apie 
“raudonąjį bombininką“... Esą, 
ji areštuojant bute rasta du re
volveriai ir “daugybė anarchis
tinės literatūros“.

Tiesa, kad bute, kur gyveno 
pats Ligi ir jo brolis, du revol
veriai rasta. Bet valstijos įsta
tymais laikyti bute revolverį 
nėra draudžiama. O kai dėl tos 
“daugybės anarcliistinės Ii tėra - 
turos“, tai jos nerasta, čia pa- respublikos” draugingi santy- 
čių laikraščių “išradimas”. | kiai nesusikurtų. Tai visa.

Toks jau “išradimas“ yra ir 
tos jų laikraščių) pasakos, 
kad po IJ.gio butu rasta “slap
tų katakombų“. Tikriau sa
kant, požeminių kelių. Tos 
“katakombos“ tai nebenaudo
jamų kasyklų šaltai. Bet jie 
surasta ne po Ligio butu, o net 
du bloku atstu — po kitu bu
tu.

Vadinas, tie vietos laikraš
čių “išradimai“ reikalingi tik 
tam, kad komediją sekančius 
žmones užbovijus. Komedija 
pradėta, ir ji reikalinga lošti. 
Ligi, kol nesusiras kitas “įta
riamas bombininkas“, turi būt 
vyriausia toj komedijoj karžy- 
gis. Paskui, paskui... jeigu toks 
nesirastų — well, bus galima 
padaryti taip, kad ir ožka iš
liks sveika, ir kopūstas čielas 
ir vilkas sotus. Tuo pasirūpins 
patys justicijos departamento 
agentai ir uolus jų padėjėjai iš 
kapitalistinės spaudos.

GALI KILT POPIEROS 
DIRBĖJŲ STREIKAS.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Kad kokios, 
pradžioj gegužės menesio ga
li kilt didelis popieros dirbė
jų streikas.

Kiek laiko atgal popieros 
trustas i>askelbė, jogei gegužės 
mėnesy bus sumažinta visų 
darbininkų algos ir darbo va
landos pailginta. Suprantama, 
organizuotieji popieros trusto 
darbininkai savo samdytojų už
mačioms griežtai pasipriešino. 
Jie milžiniška didžiuma balsų 
samdytojų pasiūlymus atmetė.

Kaip išrodo, ir patys samdy
tojai nusileidimo daryti neno
ri. Pirmosiose gegužės mėne
sio dienose jyasibaigia įdary
toji tan> samdytojų ir darbi- 
iittik.j sutartis. Jeiffti popieros 

trintas spirsis, jeigu jis ant 
žut-btit norės savas užmačias 
pravesti — streikas pasidarys 
neišvengiamas.

Popieros trustas, beje, aiški- 
kad mažinti darbininkams 

algas ir ilginti valandas darbo 
jį verčianti sekama aplinkybė: 
“karnos popierai nupuolė, biz
nis mažėja“. Bet tai yra ne
tiesa. Praeitais metais trusto 
pelnai buvo milžiniški. Šerai, 
kurie metai laiko atgal buvo 
verti tik trylikos dolerių, šian
die kainuoja net penkiasde
šimts du doleriu!

14 pt. KAIP KRAŠTUO
JAMA ŽINIOS.

[Iš Federuotosios Presos]
WASHJNGTON. — Savaitė 

laiko atgal Jungtinių Valstijų 
spaudoj buvo įdėta tokia žinia: 
vienas buvusio Meksikos pre
zidento Carranzos generolas, 
Pablo Gonzales, tik-ką perėjo 
Meksikos rubežių. Perėjo jį iš 
Texas valstijos. Jisai dabar va
dovaus armijai, kuri eina prieš 

"dabartinę Meksikos valdžią ir 
jos prezidentą Obregon.

9

Bet... Washingtone jau gauta 
žinių, kad tuo metu, kai Jung
tinių Valstijų spaudoj pasiro
do kalbamoji žinia, generolas 
Pablo Gonzalea sėdėjęs trau
kiny, besiartinančiam prie St. 
Lotus miesto. O dabar tasai 
generolas gyvena viename Chi- 
cagos viešbuty. Jisai ten užsi
registravęs tikrąja savo pavar- 
de.

Maža ir to. Nė pats gen. 
Gonzales negi kitas kuris už
muštojo Meksikos prezidento 
Carranzos sekėjas eiti prieš 
dabartinę Meksikos valdžią ir
jos prezidentą Obregon visai 
nemano. Tad kam buvo toji 
“svarbi žinia“ reikalinga? "’Ve 
kain. Jungtinių Valstijų inte
resams Meksikoje yra labai 
svarbu įrodyti, jogei “kaimy
nėje respuįiikoje dar ir šian
die nėra ramu“. Trumpai sa
kant, tiems interesams svarbu 
virti tą pačią smalą, kurią jie 
ki šiol virė — neprileisti, kad 
tarp šios šalies ir “kaimynės

Geriau vėliau, negu niekad.

[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Žmonių 
patarlė sako: geriau vėliau, ne
gu niekad. Tai, matyt, supran
ta ir musų valdžia, šiomis die
nomis paaiškėjo, kati valsty
bės departamento patvarkymu 
.keli Jungtinių Valstijų valdi
ninkai, esantys Japonijos sosti
nėj Tokio, vyksta į tolimųjų 
rytų, Siberijoj, respublikos so
stinę Čitą.

Tai, vadinas, galų gale visgi 
atsiminta apie tos respublikos 
Stčigiamojo Seimo atsišauki
mą, kuris taip ilgai slėpta. 
(Atsišaukimas buvo išspaus
dintas Naujienų nr.) Negera 
tik tai, kad į Čitą pasiųsta kaip 
lik tie žmonės,, kurių nuomo
nes atatinka Japonų valdžios 
nuomonę. Savo pranešimą Wa- 
shingtonui, be abejonės, jie 
stengsis tomis nuomonėmis 
persūdyti..

NORI SUVIENYT VISAS 
PROFESINES SĄJUNGAS.

[Iš Federuotosios Presos

SYDNEY, Australija. — Šioj 
šaly pradėta stiprus judėji
mas. Vyriausias to judėjimo 
tikslas yra — suvienyti visas 
profesines sąjungas — unijas. 
Judėjimo daviniai džiuginan
tys: iki šiol už tokį visų pro
fesinių sąjungų suvienijimą 
pasireiškė nemažiau, kaip 75 
nuoš. toms sąjungoms pri
klausančių darbininkų.

Norima, kad visos dabar gy
vuojančios sąjungos gera valia 
savųjų konstitucijų atsižadėtų 
ir susitartų priimti vieną ben
drą visoms konstituciją.

Jeigu sumanymas pavyktų, 
b nėra abejonės, T<frd jis pa
vyks, tai Australijos darbinin- 
kai turės kiečiausiai (visam 

pasauly) organizuotą savo kla
sės organizaciją.

“Užmiršti žmonės“.

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australiją. — Tie 
žmonės, kur metai kiti atgal 
kone ant rankų nešiota, kurie 
tuomet vadinta “pasaulines de
mokratijos karžygiai“, šiandie, 
gavę pasiliuosuoti iš karinės 
tarnybos, liko “užmirštais žmo
nėmis“. Tūkstančiai buvusių
jų kareivių vaikšto gatvėmis 
— vaikšto nuo vienos dirbtu
vės vartų prie kitos, ir niekur 
negauna darbo. Maža to. Ir 
pati valdžia juos baigia “už
miršti”: jų pensijos vis maži
nama ir mažinama. Daugelis 
jų turi šeimynas, ir jų padė
tis yra stačiai pagailėtina.

šio svieto galingieji visuo
met saviems “karžygiams“ ši
taip atsiteisdavo.

Kaip pragyvenimas “pinga“.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Visur, ir 
pačiame New Yorke, nūdien 
labai daug kalbama apie tai, 
‘^kaip pragyvenimas pinga”.

Taip kalbama, bet kaip esa
ma tikrenybėj? Tikrenybėj tuo 
“pragyvenimo pigimu“ kai kas 
ytin gerai naudojasi, šiakite 
jums vienas pavyzdėlis — Na
mų savininkai šiomis dieno
mis laike savo susirinkimą, 
kur nutarta padidinti rendas. 
Romios turėsiančios būt padi
dintos nuo gegužės 1 d. Ir 
kai kuriais atvejais — net 50 
nuoš.! /

Kuriasi Federuotosios 
Presos Lyga.

[Iš Federuotosios Presos]

CHICAGO. — Vyriausia Fe
deruotosios Presos redaktorius, 
E. J. Costello, praneša, kad 
bėgiu pastarųjų trisdešimties 
dienų įvairiose Jungtinių Val
stijų vietose įsikūrė Federuo- 
tosios Presos Lygos skyriai. 
Viso lygon įstojo daugiau kaip 
penki tūkstančiai narių.

Toji lyga sukurta tuo tik
slu, kad prisidėjus prie vienin

telės darbininkų žinių agenti- 
jos išlaikymo ir tinkamo jos 
išbujojimo.

Tuo tarpu Federuotoji Pre
są turi savo skyrių bei kores
pondentų Vokiečiuose, Angluo
se, Prancūzuose, Australuose ir 
kituose Europos kraštuose. Vis 
dėlto, finansinių žvilgsniu 
agentija dtir nėra tinkamai su
stiprėjusi. Tatai, kad jai pa
dėti, ir kuriama kalbamoji ly
ga. Kiekvienas lygos narys 
moka tam tikrą mokesnį — 
penkis dolerius metams.

Australijos darbininku 
spauda.

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australija. — 
Kiek laiko atgal šiame mieste 
buvo sušaukta visif Australi
jos darbininkiškų laikraščių 
redaktorių suvažiavimas. Arti- 
miausis to suvažiavimo tikslas 
buvo surasti tinkamų priemo
nių naujiems darbininkų dien
raščiams kurti ir išlaikyti. Iki 
šiol Australijos darbininkai tu
ri tris didelius dienraščius, bū
tent, Brisbane, Adelaide ir Ho- 
barte. Vyriausiame šalies mie
ste, Sydney, tokio dienraščio 
dar neturima. Neturima jų ir 
visojo eilėje kitų miestų.

Suvažiavimo metu didžiau
sios domės kreipta į tai, kaip 
tokį dienraštį sukarus Sydney 
mieste. Tenka pažymėti, kad 
suvažiavimo paruoštasai pienas 
jau vykinama. Kad kokios, 
gale metu Sydney jau turės 
savo darbininkišką dienraštį 
Spėjama, kad čia toks dien
raštis galės turėti apie du šim
tu tūkstančių skaitytojų.

Be suminėtųjų trijų dienraš
čių Australijos darbininkai lei
džia visą eilę savaitinių ir mė- 
nesinivj raAči ų. Visi; tų
laikraščių turtas sudarę dau
giai! kaip vieną milioną dole
rių.

Kad reikiamose vietose nau
jų . dienraščių sukarus, tam 
Australijos darbininkai mano 
surinkti dar kokį mrlioną do
lerių.

Nauj’as karo vilkams 
pagalys.

[Iš Federuotosios Presos]
WASHINGTON. — Kad ko

kios, Internacionalinė Mašinis
tų Asociacija bus tasai paga
lys, kur žymiam laipsny su
mažins plėšriųjų karo vilkų 
— amunicijos fabrikininkų — 
apetitus.

Gegužės mėnesy Berno mie
ste, Šveicarijoj, įvyks tos aso
ciacijos kongresas. Kongrese 
dalyvaus ir Amerikos metalo 
darbininkų įgaliotiniai. Vy- 
riausis kongreso dienotvarky 
punktas busiąs — kaip ir ko
kiu badu amunicijos dirbimą 
sustabdyti.

Tenka pažymėti, kad šituo 
klausimu metalo darbininkai 
jau senai yra susidomėję.

 i

NIEKUOMET PIRMIAU 
TOKI DIDELĖS VERTĖS 
DALYKAI NEBUVO SIŪ

LOMI DYKAI.
Kodėl nepasinaudoti proga 
dabar, kol dar nepervėlu. 
Mes turime tik 600 šių ran
kų darbo staltiesių su ar
tistiškais papuošimais. Vie
ną tokių staltiesių pasiųsime 
jums dykai, jeigu jus užsa
kysite pas mus keturias ker
tinas ne vėliau kaip į 30 die
nų nuo dabar.
Tik pasižiūrėk į šias puikias 
naujos mados iliustruotas 
kertinas, kurios ornamenta- 
liškai papuoš jūsų langus. 
Jos yra vėliausio modelio, 
padayrtos taip, kad tik vie
na kortina reikalinga dėl 
kiekvieno lanko.

Jų artistiškas papuošimas ir gvarantuotas rankų darbas priduoda joms didelės 
vertės. Jos atrodo labai brangios, nei už $15.00 negausit geresnių arba kurios 
ilgiau laikytų. Mes jas siūlome jums pagal speciulę kainą tik už $2.95 kiek
vieną. Bet jeigu jus užsisakysit ant syk dėl keturių langų, tai sutaupysit 1 dolerį, nes keturias mes atiduosim 
jums už $10.80. Priegtam pridėsime dari PUIKIA STALTIESĘ visiškai DYKAI.
Atminkit, kad šis specialia supažindinimo pasiūlymas tik ant šio mėnesio. Todėl siųsk užsakymą tuojaus, o už
tikriname, kad nesigailisi.

'ĮTm-nvirT

Nesiųsk mums jokių pinigų. Tik pa
siųsk kuponą su 35c. stampomis dėl 
persiuntimo lėšų. Ūkusius užmokėsi, 
kuomet siuntinys ateis į jūsų namus.

UNION SALES CO., Dept. 190
2029 W. CHICAGO AVĖ., 

CHICAGO, ILLINOIS.
Mes gvarantuojame pilną užsiganėdi- 
nimą arba pinigus sugražiname.

Draudžia kalbėti apie 
apsisprendimo teisę.

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australija. — čia 
gauta žinių, kad darbininkų 
atstovai Naujosios Zelandijos 
parlamente andais buvo pakė
lę tokį klausimą: parlameptas 
turėtų reikšti geidavimo, kad 
Anglų valdžia pripažintų Ai
riams apsisprendimo teisę. Val
džios partija ir pats ministe- 
rių pirmininkas pasiūlymui 
stipriai priešinosi. Darbininkų 
atstovų pasiūlymas tuo bildu 
atpuolė. Tuomet vienas darbi
ninkų atstovas pareiškė: jeigu 
pati valdžia nenori visa tai 
svarstyti, tuomet šitas klausi
mas bus perkeltas į piliečių 
minias. Mįnisterių pirminin
kas trumpai ir griežtai atsa
kė, kad tokiame atveyj vald
žia areštuosianti kiekvieną par
lamento narį, kuris tuo klau
simu drįs eiti į piliečių minias.

Pranešimas
• 1

Visuomenei
Mes, FRANK J. SZEMET ir FRANK G. LUCAS, buvusieji nariai A. 

Grigas & Co., prie 3114 So. Halsted St., šiomis dienomis atidarėm 
naują Offisą, naujoj lietuvių kolonijoj, Brighton Parke, prie 4217 
Archer Avė., šalę didžiojo Brighton Park Teatro. Todėl ,gerbiami 
musų kostumeriai, reikale meldžiame kreiptis prie musų, o mes 
stengsimės patarnauti kuogeriausiai.

Su pagarba,

SZEMET & LUCAS, 
Real Estate

Renting, Loans & Insurance

4217 Archer Avė., Chicago, III.

fBUDAVOJAME namus
Flatus ir bungalows. Augštos rūšies materijo

ms ir puikiausis unijistų gabių darbininkų darbas už 
tokią žemą kainą, daug pigiau, nei kuri kita įstaiga 
pasaulyj galėtų. Perkame tokiomis daugybėmis, to
dėl galime siūlyt už didelį nupiginimą. Nebudavok 
namo, nematęs mus.

District Sales Manager distriktams j šiaurius 
nuo 51-os gatvės, į pietus nuo 22-os gatvės, į va
karus nuo Wentworth av. District sales manager

STANLEY RUBEY,
4021 So. Maplewood Avė., 

Tel.: Lafayette 5284.
> P-s Rubey lietuvis. Telefonuokite arba rašykit 

jam. Nekainuos nieko, kad gavus faktus.
THE HOME BUILDERS ASSpCIATION,

National Headquarters 
139 North Clark Street, 
Telephone Rand. 5886.

John Ruski n
BEST AND BIGGEST CIGAR

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

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

NAUJAS IR NAUDINGAS PASIŪLYMAS!
DYKAI I STALTIESĖ DYKAI t

< KUPONAS’.
Gerbiamieji: — Malonėkit prisiųsti man ...........  kortines, už kurių
persiuntimą siunčiu 35c. $10.50 užmokėsiu po aplaikymui. AŠ užsa
kau keturias jų, kad galėčiau gauti staltiesę dykai.
Vardas ir Pravardė.......................................................  „
Adresas .........................................................................................................
Miestas ir Valstija............................ .............................................................

Darbininkai atstovai vald
žios pagrūmojimo tečiaus ne
nusigando. Iki šiol tokių susi
rinkimų surengta visa eilė. Bet 
ne vienas parlamento narys 
dar neareštuotas.

Streiklaužos šaudo 
darbininkus.

[Iš Federuotosios Presos]
PEABODY, Mass. — A. C. 

Lawrcnce Leather kompanija 
andais atsisakė “turėti by ko
kių reikalų su darbininkų uni
ja“. Ji norinti įvesti taip va
dinamą open shop. Darbinin
kai metė darbą. Kompanija 
tuoj pasisamdė streiklaužius ir 
apginklavo, juos.

Andais streikininkams ban
dant perkalbėti kelis streik
laužius, vienas jų streikinin
kams atsakė šuyiais. Vienas 
streikininkas pavojingai sužeis
tas. šovikas sulaikytas.

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 3101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy
venimo vieta 701 W. 31st St., kam- 
pasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

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

Mrs. A. Michniewicz

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. I. VEŽELIS ■
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-toa gatvia 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

ĮIIIIIIRIIIIIIIIIIII
■ Telephone Yards 1532e DR. J. KULIS e

LIETUVIS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
I Gydo visokias ligas moterų, vai- 

a ką ir vyrą. Specialiai gydo Hm- g 
g pančias, senas ir paslaptin- 
g gas vyrų ligas.
g 8259 So. Halsted St., Chicago. g 
FBBBJiBBBBBBBBBBBBBBa

. i 1/■»» t* <*►*»*■«* I M

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Rea. 2914 W. 43rd SU»et 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Telephone Yards 5332 B

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

Chicago, III.
g VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |
■ ir nuo 5 iki 8 vakare. B 
B B
rBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Telephone Van Buren 294 
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
1—4$ vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

I
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Tel. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS

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

Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. ■ 
Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

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

..................... , . , p,

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tai. Prospect 1157
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NAUJIENOS
I LiTMUAAHAkV OAB&Y

Telephone Rooaevelt 8500

Havch Bnd. 187*.
Naujienos eina kasdien, flakiriant 

nedildieniua. Leidžia Naujlann Ben- 
drevi, 1789 So. Halstod SL, Chicago, 
1U. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Chicagoje — pažini 
Metams --

Viena kopija
Savaitei____

Trims mėnesiams

Mums apie tai neteko nie
kur girdėt, išimant tai, kas 
buvo parašytą mūsiškių kle-

tinimo aktas ir pačios bylos 
kai prieš jį buvo išnešta kal
inėtu vistiek buvo prokuroro 
padėjėjas. Visa, kas buvo pa
daryta, tai gruodžio 28 dieną, 
praeitais metais, jam duota ata- 
stogų ir tų atastogų metu ne
mokėta algos, šiaip gi— pons 
Kilroe buvo teisėtas prokuroro 
padėjėjas. Maža to. Tą dieną, 
kai Kilroe rasta esant kaltu, 
ir nuteistas, jisai dagi buvo 
nuėjęs prokuroro raštinen ir 
ten savas pereigas ėjęs. ‘

Kilroe buvo nuteistas, bet pa
skyrimas bausmės atidėta iki 
bal. 12 d. Tą dieną prokuroro 
padėjėjas atėjo pasiklausyti 
kaltinimo aktą ir kokia baus
mė delei to bus paskirta.

Jam prisakyta užsimokėti 
penkis šimtus dolerių pabau

dos.
Tas pats teisėjas, kur pasiun

tė ilgiems metams kalėjiman 
Larkiną ir Gitlową, nusižen
gusiu prieš taip vadinamąjį 
kriminalines anarchijos įstaty
mą, antdėdamas bausmę pro
kuroro padėjėjui pareiškė, jo- 
gei jis (taigi, prokuroro padė
jėjas) yra vienatinis maitinto
jas savo senų tėvų. Tuo budu 
paskirtoji bausmė esanti pilnai 
pakankama.

Bet juk ir Gittowas buvo 
vienatinis savo senos motinos 
ir tėvo maitintojas!

Del ko buvo kaltinamas pons 
prokuroro padėjėjas? Jisai no
rėjęs išleisti “sausomis” vieną 
bigamistą, Napoleoną Bourasse.

Pons prokuroro padėjėjas 
buvo rastas esant kaltu, pa
lieptas užsimokėti penkis šim
tus dolerių pabaudos, bet to 
neveizint jis ir Šiandie dar yra 
prokuroro padėjėjas — paleis
tas atastogoms, suprantama, tik 
algos negauna.

Bet tuo pačiu laiku brookly- 
niškio laikraščio Brooklyn 
Standard Union koresponden
tas, Roy Weller, prisaikintųjų 
teisėjų jau rastas esant kaltu 
ir nūdien reikalauja pasigailė- 

i jo. Kodėl? Visa labai papra
sta ir reikšminga: koresponden
tas savo laikraštin buvo įdė- 
ęs žinutę antgalviu “Kai ku

rios įdomybės Kilroe byloje”. 
Jelei to korespondentas pa
šaukta teisman ir reikalautas 
pasiaiškinti, kodėl jis 
jut nubaustas, kaipo 
tojus teismo.

Ak, ištikro, kas 
pasimot ant tokio
kaip bėdinasai prokuroro pa
dėjėjas Kilroe?

mui, kad juos prašalinti tarp
tautinėje skalėje.”

__ Moters ir dagi komunistės— 
i rikalų spaudoje. * Apie tai I o neranda geresnio budo išaugš- 
kol kas, matyt, nieko nėra tinl savo ‘‘viršiausiąją įstaigą”, 
girdėję nė kiti laikraščiai. Į 
Kodel-gi tad ir kokiu budu 
tiktai vieni klerikalai suuo- 

» dė tokį svarbų sekretą ?
Mes labai abejojame, kad | “generalis štabas” Maskvoje.

• tas klerikalų tvirtinimas bu
tų teisingas. Mums rodos, 
kad reikalavimas nekonfis- 
kuot lenkų dvarus Lietuvo
je, yra nestatomas niekieno 
daugiaus, kaip tiktai Lietu- j 
vos dvarininkų; franeuzams 
ir belgams butų net visai ne
patogu į tokius dalykus kiš
tis. Jeigu-gi musų klerika
lai remia jį, tai dėlto, kad jie 
simpatizuoja dvarininkams, 
o ne dėlto, kad nuo jo pri
klauso Vilniaus likimas.

Tokią nuomonę apie kleri
kalų atsinešimą linkui dvarų 
mes įgijome iš pirmesnio kle
rikalų elgimosi. Jie priešino- 

j si dvarų konfiskavimui juk 
ir tada, kada apie derybas Į delei to įvairios rųšies 
Briukselyj dar niekas nesap
navo.

Kol klerikalai aiškiai nepa 
sakys, iš kur jie patyrė, kad 
Francija ir Belgija buk sta
tančios Lietuvai tokią sąly
gą, kad dvarai nebūtų kon
fiskuojami, — tol mes many-

nuomenes organizacijai, gene
raliniu štabui!

Klerikalų “generalis štabas” 
randasi Romoje, o komunistų

ATMETA KOMPROMISUS SU 
LENKAIS.
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Pinigus reikia palto Monay
Orderiu, kartu ro užsakyme.

Steigs Bankus 
Rusijoje

Oficialia Rusijos bolševikų 
laikraštis “Ekonomičeskaja| sime, kad jie apgaudinėja 
Žizn” rašo, kad Rusijoje 
reikia atgaivinti taupomo- 
sius bankus ir mokėti nuo
šimčius už pinigus, kurie bus 
padedami į tuos bankus. 
Bankų steigimo tikslas esąs 
paskatinti valstiečius ne
slėpti ir nekrauti pas save 
sidabrinių pinigų, kuriuos 
valdžia yra nutarusi mušti.

Taigi" ' sovietinė Rusija 
greitai susilauks naujos re
formos, kuri jos tvarką pa
darys dar panašesne į bur-j 
žuazišką. Nesenai joje tapo 
įvesta prekybos laisvė uki-l 
inkams, o dabar Rusijos vai- j 
džia jau rūpinasi pinigų sis
temos sutvarkmu: muša si
dabrinius pinigus, galvoja 
apie bankų steigimą, apie 
procentų mokėjimą ir t.t.

Jeigu valstiečiai lasvai 
pardavinės savo javus ir gy
vulius; jeigu atliėkąmus pi
nigus jie dės į bankus ir 
gaus už tai procentus, — tai 
jie darys lygiai taip, kaip 
visų kitų špilių valstiečiai .

Valstiečiai-gi Rusijoje su
daro apie 90 nuošimčių visų 
gyventojų. Jeigu 90 žmonių 
iš šimto gyvens buržuazinė
je tvarkoje, tai suprantama, 
kad ir likusieji 10 žmonių ne
galės gyventi komunizme.

Tuo budu visa bolševikų 
pasaka apie tai, *kad jie į- 
steigę Rusijoje komunizmą, 
pasirodo, yra 'muilo burbu
las. I

žmones tikslu patarnauti 
dvarininkams.

t Apžvalga į
W i ragiinaagagnE-------
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“KARINGOS” MINTYS.

Iš kur jie žino?
So. Bostono “Darbinin^ 

kas” rašo: 1
“Dabar paaiškėjo, kad 

Vilniui atgauti esanti ypa
tinga ^išlyga: Francija ir 
Belgija rems Lietuvai Vil
niaus grąžinimą, jei Lietu 
va nekonfiskuos dvarų.”
Mes klausiame to klerika

lų organo: iš kur jisai žino, 
kad franeuzai su belgais iš- 
tiesų stato tokią “ypatingą 
išlygą”? Kas sakė, kad jie 
tokią išlygą stato?

Chicagos kunigų "Drauge” 
vienas literatas rašo apie kuni- 

' gijo^ rolę politikos kovoje, ir 
sako:

“Musų planeta — tai* tos 
nuolatinės kovos arena. Dvie
jų dvasių pasekėjai, tai dvi 
armiji, gana gerai jau orga
nizuoti nors ir tebesanti dar 
organizavimosi stadijoje. Ar
miji su generaliais štabais, 
su visų ryšių ir laipsnių va
dais; armiji gerai upginkluo-‘ 
ti įvairiais geriausiais nau
jos gadynės ginklais iš dva
sinės ir medžiaginės kultu- 
ros srities, šviesios dvasios 
generalio štdbo vieta jau nuo 
devyniolikos amžių vis t6 
pati ir visieųis žinomi — 
tai Roma, Vatikanas. Tą ge- 
neralį štabą suorganizavo 
pirmas — patoai Kristus. 
Kur yra tamsiosios dvasios 
generalinis štabas nėra aiš
kiai dar žinoma. Vieni spė
ja, kad Romoje (masoneri- 

. jos centras), kiti kad Ncw 
Yorke (žydijos valdžia), o 
greičiausia tasai štabas mai
no savo štabo vietas.”
Iš šitų klerikalų rašytojo iš

vadžiojimų skaitytojas gali ma
tyt, kokią didelę įtaką į žmo
nių protavimą padarė didysis 
pasaulio karas. Net kunigų 
spaudoje visuomeninių idėjų 
kova yra lyginama prie mū
šio tarpe armijų, turinčių gink
lus, generalius štabus ir t.t.

Militarizmo dvasia tečiaus 
yra užkrėtus ir lokius • sluogs- 
irius, kur jai, rodos, butų vi
sai ne vieta, štai, paklausykite, 
ką rašo vadinamojo lietuvių 
moterų ‘progresyvio” susivie
nijimo organas “Moterų Bal
sas” apie besiartinantį komu
nistų Internacionalo suvažiavi
mą :

“Vadinasi, viršiausios pa
šalio revoliucinio proletaria
to įstaigos visuotinas suva
žiavimas artinasi. Jis jau 
netoli. Todėl ir mes dar kar
tą turime gerai peržiūrėti 
savo eiles. Patirti musų tru
kumus ir perduoti juos mu
sų geneęalio štabo suvažiavi-

Kalbėdamas apie “Draugo” 
pasiūlymą palikti Lietuvos dva
rus lenkų ponų rankose, kad tuo 
budu atgavus Vilnių, Worceste- 
ria “Amerikos Lietuvis” sako:

“Reiškia, ‘Draugas’ norėtų, 
kad lietuviai eitų su lenkais į 
kompromisus delei sostinės 
Vilniaus ir už jos atvadavimą 
paliktų Lietuvos lenkams dva
rininkams dvarus. Toks lie
tuvių nusileidimas, musų nuo
mone, yra negalimas dalykas. 
Palikus dvarus lenkų ponams, 
Lietuvoje vėl butų varoma 
lenkų politika, jie turėtų nuo
latinius susisiekimus su Var- 
šava ir, pagaliaus, Lietuvoje

neramumų. Be to, palikus 
lenkų dvarininkams dvarus kil 
tų nepasitenkinimas tarp Lie
tuvos darbo žmonių, gyrusių 
Lietuvą nuo užpuolikų, ku
riuos didžiumoje sudarė tie pa
tys lenkai dvarininkai.”

IMA ABEJOT.

Brooklyno “Vienybė” nežino 
ką pasakyti apie Lietuvos val
džios politiką Vilniaus klausime 
—ar ji yra “gili”, ar “svyruo
janti”. Premjero Dr. K. Griniaus 
pareiškimas, duotas Amerikos 
spaudai prieš pat prasidedant 
Briukselio deryboms, paskatina 
ją prie šitokių galvojimų:

“Pripažinti Vilniaus ‘nepri
klausomą valdžą, ir ‘duoti Ry
tų kraštams ’ autonomiją’, 
mums rodos, yra lygus atsiža
dėjimui Lietuyos sostinės Vil
niaus. šitokių reikalavimų 
stato ir žinomasis lenkų bandi- į 
tas Želigovskis, kuris net ir in- 
kurė Vilniuj ‘Centralinę Lie* 
tuvą’ lygiai tokia pat ‘Vil
niaus nepriklausomybe’ pasi
remdamas.”

“Vien.” mano, kad toks “svy
ravimas” Lietuvos valdžoje pa
reina nuo to, kad ji pasiduoda 
Steigiamojo Seimo didžiumai, 
kuri susideda iš “kadų” (krikš
čionių-demokratų). Bet argi mi- 
nisteriai gali kitaip elgtis? Sei
mas stato ir atstato ministerius, 
todėl jisai ir kontroluoja juos..

• Ne tame yra blogumas, kad 
ministeriai klauso Seimo didžiu
mos, tame, kad tą didžumą (su
sidedančią iš klerikalų) remia 
liaudininkai. Jeigu liaudininkai 
neitų į valdžią, tai klerikalams 
tektų vieniems visą atsakomybę 
ant savęs paimti, ir tuomet — 
nebijokite! — jie nebūtų taip 
drąsus sėbrautis su lenkų poni
ja. * O dabar klerikalai mažai 
kuo rizikuoja. Pastatę valdžios 
priešakyje “bedievį” ir liaudinin
ką Grinių, je gali visas savo šu
nybes suversti ant kitos parti
jos galvos.

Vėplos yra liaudininkai, kad 
jie duodasi šitaip isnaudot 
dams”!

ja buržuazinę valdžią, bet su
tinka su idėja buržuazinėj 
valstybės, tai tas žmogus yra 
arba durnius, arba veidmai
nis. Jisai mato tik gyveni
mo paviršius, bet nemato pa
čių blogybės šaknų .

"Gi menševikai yra lygiai 
tokioj padėtyj. Jie kritikuo- 

I ja mažmožį, o remia, palaiko, 
šelpia patį blogybės pamatą, 
pačias šaknis... Jie kritikuo
ja Grinių-Stulginską-Voldema- 
rą, bet tą sistemą, tą kapita
listinę valstybę, kuri auklėja 
Grimus-Stulginskus-Voldema- 
rus — jie remia, jie palaiko. 
Jie visuomet šaukia: valstybę 
tai mes remiam.”
Brooklyno komunistų “politi
kas”, vadinasi, norėtų, kad tos 

valstybės, kuri turi Grinių, 
Stulginską ir Voldemarą, nebū
tų.... Gerai, o ką jisai siūlo jos
vietoje?

Tasai rašytojas stoja už so
vietinę valdžios sistemą, bet ji
sai turbut ir pats pripažins, kad 
Lietuvoje tą sistemą neįvykinsi 
nė šiandie, nė ryto; kadangi te
nai dar beveik nėra nė pramo
nės, nė skaitlingos darbininkų 
klesos. Ką-gi tad tasai “Lais
vės” smarkuolis siūlo Lietuvai 
per tą laiką, kol jo numylėtoji 
sovietine vadžia dar nebus ir ne- 

Igalės būt įsteigta?
Jisai nieko nesiūlo, o nori tik

tai, kad “kapitalistinė (!) vals
tybė” sugriūtų. Reiškia, jisai 
priima anarchistų poziciją. O 
prie anarchistinių idėjų jisai 
linksta, matyt, dėlto, kad jo gal
voje yra didelė anarchija.

Tik pasigėrėkite jo logika: 
buržuazinė valdžia, girdi, yra 
buržuazinės valstybės produk
tas, kadangi be buržuazinės 
valstybės negali būti buržuazi
nės valdžios! Na, o be buržua
zinės valdžios ar gali būt bur
žuazinė valstybė? Jeigu kurios- 
nors šalies valdžia yra ne bru- 
žuaziška, tai ar tos šalies vals
tybės yra buržuaziška?

Visi žmonės yra papratę va
dint “buržuažiška” tokią valsty
bę, kurios valdžia yra buržua
ziška, o ne i atbulai — vadint 
“buržuaziška” tokią valdžią, ku
ri yra buržuazinėje valstybėje.

Toje pačioje valstybėje val
džia šiandie gali būti buržuaziš
ka, o už kiek'laiko socialistiška, 
komunistiška arba kitokia. Tai
gi yra visai netiesa tas, ką sako 
tasai “Laisvės” strakalas, buk 
buržuazinė valstybė esanti "pa
matas”, o buržuazinė valdžia 
esanti “vaisius”, išaugęs ant to 
pamato. Ir valstybės ir valdžios 
pamatas yra ekonominiai visuo
menes santykiai.

Jeigu Lietuvos ekonominiai 
santykiai yra tokie, kad ta kle- . 
sa, kurios reikalus atstovauja 
Grinius, Stulginskas ir Voldoma 
ras, šiandie yra galingesnė už 
kitas klesas ir todėl laiko valdžią 
savo rankose, — tai ar dėlto turi 
būt griaujama Lietuvos respub
lika? Jeigu sugriūtų Lietuvos 
respublika, tai juk Lietuvos že
mė tuoj aus patektų po Lenkijos 
ponų arba kitokių -banditų le
tena. Nejaugi darbininkams 
butų iš to kokia nors nauda?

a to
kai 
pa- 
kad 
nc-

reikšti ir darbininkiškus laik
raščius leisti, žodžiu, šiandie 
Ispanuose viešpatauja arši ir 
begedinga valdžios bei samdy
tojų diktatūra — geležinė kum- 
ščia. Darbininkai 
priemonių stveriasi. K; 
Įima veikti viešai, jie 
“požemį.” Profesinių 
ir šiai]) kiti 'svarbesnieji susi
rinkimai laikoma laukuose. 
Darbininkų spauda taipjau “po
žeminė.” Nors valdžios agentai 
ir daro visa, kad šitą požcmjnį 
veikimą "išrovus,” bet be pa
sisekimo. Tolydžio jis darosi 
vis platesnis ir kietesnis.

Beto, valdžiai nepavyko ir 
viešąjį darbininkų judėjimą 
pasmaugti. Ispanuose dabar ei
na visa eilė didelių streikų, 
būtent, medvilnes, rudos kasi
mo ir triobesių statymo indus
trijose.

todėl kitų 
nega

lėjo 
jungų

Tarno Mooney reikalu.

“ka-

BABELIO BOKŠTAS 
GALVOJE.

yra 
bur- 
bur-

“Laisvės” Vabalas, įsivaizda
vęs save labai dideliu politikos 
žinovu, rašo šitokį pamokslą 
“menševikams”:

“Buržuazinė valdžia 
produktas, yra išdavas 
žuazinės valstybės. Be
žuazinės valstybės negali bū
ti buržuazinės valdžios. Bur
žuazinė valstybė yra šaknis, 
yra pamatas, o valdžia yra 
tiktai vaisius, išaugęs buržua
zinėje valstybėje.

“Rodosi, tai yra pamatiniai 
dalykai. Jeigu kas kritikuo- •

ly “demokratija"
LOUIS P. LOCHNER 

[Speciale Naujienų, ir Federuotosios 
Presos korespondencija]

BERUNAS. — Išdidus 
Prancūzų atėjūnai, s kur dabar 
laiko savo rankose Pareinio 
srytį, keisiu budu “amerikani- 
zuojasi”. Gal palys tikrai ne
nusimanydami, jie ris de’to 
pradeda persiimti “liberalin- 
guoju Avilsonizmu.” Nors jie 
žodis žodi n ir nekartoja to
kias buvusiojo Jungtinių Vals
tijų prezidento nukaltas fra-

naujovi- 
tai

saugų demokratijai”, 
nė laisve” ir tt., bet visa 
jie pasako kitais žodžiais. Jie, 
būtent, kalba apie “Brolį Dar-

į Liaudį” ir 
atėjimai yra 

Nes •— ko- 
reikiamos

bu,” “Dii-bančii 
tt. Tuo išdidus

kiuo-gi kitu budu 
kontribucijos išgausi?

.Tokie yra jų “demokratijos” 
žodžiai. Tos “demokratijos” 
darbai betgi liudija visai ką ki
ta. šitame ve ir tikrasai “ame 
rikanizmasV Ir buvusia Jung
tinių Valstijų prezidentas juk 
pasižymėjo tik tuo, kad jis 
“begalo ir krašto1’ kalbėjo. 
Kalbėjo, bet nič nieko nedarė, 
kad išlaikyti tą pasaulį "saugų 
demokratijai” ir, pagalios, pa
čią “naujovinę laistą.”

Pasipūtusioj i atėj imai daro 
tą patį. Kalbėdami apie “brol 
darbą” ir ‘‘dirbančiųjų liaudį” 
jie tesirūpina tik vienu — sa
vą kontribucija. Maža to. Pas- 
tarasai dalykas jiems yra 
svarbesnis už visa kita — ir 
visa kita — ir nukariautosios 
šalies gerbūvį ir paprastąsias 
jos gyventojų pilietines teises.

Kad tai nėra tik prasima
nymas, gali paliudyt tų 
junų dalbai. Pavyzdžiui, 
jie atėjo į Pareinio srytį, 
kartotinai buvo sakyta, 
šilas atėjimas nieku budu
reiškia "by kokį ned ra u gi ilgu
mą”. Visa, ko jie norį, tai — 
"tvarką ir ramumą” išlaikyti. 
Pasirodo tečiau, kad tai buvo 
tik gražus žodžiai. Tikrenybėj, 
okupuotosios sryties gyvento
jams, o ypač darbininkams, 
yra antdčta sunkus nukariau
tojų jungas.*

Nors tie pasipili usicj i atėjū
nai visa ryžusi padengti gra
žiomis frazėmis, nors gauto
sios iš Pareinio sryties žinios 
yra išmargintos "rožinėmis 
palvomis”, bet tarp eilučių vis- 
iiek galima išskaityti, kaip iŠ- 
tikrųjų yra. šiakite vienas chi- 
cagiškio Tribūne koresponden
to pranešimas iš Duesseldorfo: 
"Spaudos cenzūravimas kaipir 
nepažymus. Francuzų komen
dantas yra pareiškęs, jogei b/ 
koks tos spaudos užsipuolimas 
ant talkininkų kariuomenes tu
rės tą pasekmę, kad lai spau
dai bus antdėta kuogriežčiau- 
sių suvaržymų”.

Koks naivumas! Spaudos 
cenzūravimas kaipir nepažy- 
mus, bet tai spaudai bus ant- 
dėla kuogriežčiausių suvaržy
mų...

O kaip yra su tuo "broliu 
darbu”? Apie tai gauta kita 
)anaši žinia. Gauta iš to pa
ties Duesseldorfo. Žinioj be ki- 
a pasakyta: "By koks strei

kas yra griežtai draudžiamas”.
Okupuotosios sryties darbi

ninkai dabar skaito "rožinius” 
atėjūnų pareiškimus ir nieku 
Judu negali suderinti juos su 
ų atėjūnų darbais — jų žod

žių ir darbų "demokratiją”.

[Iš Federuotosios Presos] *'» 
SAN FRANCISCO.— Vietos 

dienraštis, The San Francisco 
Call, išspausdino dar vieną 
John MacDonaldo laišką. To 
paties MacDonaldo, kur kadai
se buvo valstijos liudininkas 
prieš Tanią Mooney. Kiek laiko 
atgal tas MacDonaldas prisipa
žino, kad jo liudymai buvę ne
teisingi. Tuomet jis dagi buvo 
pasirengęs stoti prieš taip va
dinamą “grand jury,” kad sa
vo tvirtinimus tinkamai išpa- 
rodžius. Bet... Jis nestojo.

Dabar MacDonald pasisako 
ir tai, delko jis nestojo prieš 
“grand jury” ir tai, kad apie tą 
bylą jis žinąs ‘dar daugiau” 
nei kad savo “prisipažinime” 
suminėjęs.

San Franciscan MacDonald * 
negrįštąs todėl, kad jisai gavęs 
“patikėtinų išparodymų,” jo- 

gei taip greit, kaip jis pasiro
dys prieš “grand jury,” pats 
bus apkaltintas ir įkalintas!

Kiek tame MacDonaldo pa
sakyme yra tiesos, sunku pa
sakyti. Bet kad šitaip gali at
sitikti, abejoti netenka. štai, 
šiomis dienomis patraukta tje- 
son policistas Hand. Tai tas 
?ats policistas, kur miesto ma
jorai 
Tarno 
<ant, 
rimai
cisto pareiškimą pakartojo ir 
eurie nckurie laikraščiai. Po
licijos departamentas sujudo, 
laba r ve, policisto Drappcr 
land reikalas atsidūrė polici- 

,os taryboje! Hand kaltina
mas “dėl nederamo policistui 
elgesio.” Kokio elgesio? Ogi, 
<ad jo pareiškimai buvo iš
spausdinta laikraščiuose.

Tad kas gali tikrinti, kad 
aip neatsitiktų ir su kalba

muoju valstijos liudininku 
MacDoftaldu?

nesenai pareiškė, jogei 
Mooney byla, kitaip sa- 
iškeltieji prieš jį kalti- 
buvo suklastuoti. Foli

neturėtų

Prašo boikotuot Ispanijos 
prekes.

[lš Federuotosios Presos]

BARCELONA. — Ispanijos 
Nacionalinė Darbo Konfedera
cija kreipėsi į visų Europos 
valstybių profesines sąjungas, 
prašydama, kad tų valstybių 
darbininkai boikotuotų Ispani
jos prekes. Tokį pat atsišauki
mą gavo ir Amerikos Darbo 
Federacija. Atsišaukimo auto
riai sako, kad jeigu organizuo
tieji darbininkai sutiks boiko
tuoti Ispanijos prekes, jie boi
kotuosią Amerikos prekes. Tai 
jie darysią remdami Amerikos 
darbininkų reikalavimą paliuo- 
suoti politinius nusižengėlius.

Tašai Ispanijos darbininkų 
atsišaukimas yra tiesioginė be
galinių represijų pasekme. Val
džia, samdytojų reikalavimus 
pildydama, visas Ispanijos dar
bininkų profesines sąjungas 
padarė nelogalinėmis. Jauksian
čiai darbininkų įmesta kalčji- 
mosna ir šimtai sušaudyta, 
šiandie Ispanuose skaitoma nu
sižengimu nešiotis su savim 
profesinės sąjungos kortelę! 
Jeigu pas by vieną darbininką 
policija ras profesines sąjun
gos kortelę, be jokio išsiteisi- 
nimo toks metama kalėjiman.

šitokiai padėčiai susidėjus, 
joks viešas darbininkų veiki
mas yra negalimas. Negalima 
netik susirinkimus laikyti, bet
ir savas nuomones laisvai pa- ro padėjėjas

AUSTRALIJOS GELEŽINKE-

LIEČIU KOPERATIVAS.
[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australija. — Me
ni laiko atgal Ncw Šaut h Wa- 
es’o geležinkeliečiai įkūrė ko- 

nerativą. Tuomet geležinkelie-

cutis būrelis geležinkeliečių, 
dėlis taipjau buvo visai men
tolis.

šiandie New South Waleso 
geležinkeliečių koperativas turi 
daugiau kaip dešimt tūkstančių 
narių ir apie pustrečio milio- 
no dolerių kapitalo.

Bėdinasai prokuroro
> padėjėjas.

[Iš Federuotosios Presos]
NEW YORK. — Keli mėne

siai atgal New York o paviečių

jas, Edwln P. Kilroe, buvo 
apkaltintas, o balandžio 2 die
ną rastas esant kaltu 
konspiracijos “prieš įst 
ir teisingumą”.

Kai kurie žingeidus žmones 
tečiaus sužinoję, kad prokuro- 

Kilroc ir tada,

<iclci

žmogaus,

Nauji baubai.

[Iš Federuotosios Presos]
CHICAGO. — Kuro spešiu- 

iatoriai ir vėl subruzdo. Ban
doma įtikinti biednuomcnę, jo- 
gei sekamą žiemą bus “tikras 
euro badas”. r

Kodėl tai daroma, nesunku 
suprasti: spekulia toriai nori 
naudotis, kol dar galima nau
dotis.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas Miesto Ofisas

3323 S. Halsted St. 127 N. Ditrborn St.
Tel. Bouievard 1310 Tel. Central 44i»

"""VI

DR. A. MONTVID '
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgais
25 East Washington St.

Mareliai! Field Annex 
181 h fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362

2121 North Westem Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

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

8261 So. Halsted St., Chicago, I1L
V ____________ i -
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Ar Gompersas pasi
trauks?

[Iš Federuotosios Presos] 
VVASHINGTON. - - Jau ge

roka valanda, kaip vaikšto 
gandai, jogei dabartinis Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas, Šamas Gompersas, pa
sitrauks nuo savo vietos. Pasu* 
trauks sekamoje Federacijos 
konvencijoje, kuri neužilgio 
įvyks Denvery, Californijos
valstijoj. ,

Kol kas išparodymų,. kad 
taip tikrai bus, nėra. Vis dėl
to, šitie garniai atatinkamuose 
Federacijos rateliuose sukėlė 
ytin gyvo susidomėjimo. Gom- 
perso sekėjuose reiškiasi tam 
tikro nervingumo žymių. Vie
ni jų tikrina, kad Gompersas 
pasitraukti nuo savo vietos nė 
nemanąs; kiti vėl pakuždomis 
tariasi: gali būt, gali būt...

Nė vienam nėra paslaptis, 
kad šiandie Amerikos^Darbo 
Federacijoje “jau netaip“, kaip 
kad būdavo pirma. Opozicija 
Gompersui dūlėje ir stiprėja. 
Kad ji butų pakankamai stipri

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS!
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir nvurmurinio paviršiaus, sta
bų ir garadžlų stogams.*

Tol.: Victory 2400 
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22*1(1 St. Bridge. 

Vardas
Adresas

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šimtus 

tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių Šešių dešimtų 

metų.

SVEIKI KŪDIKIAI YRA 
TAUTOS TURTAS

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

Jeigu jys nęgaiiie žindyti savo kūdikio —— niekad 

nerizikuok kuo kitu, bet duok jam

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK )

The Borden Company
Borden Euilding New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN, 
ir gausi* DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdiki sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas juaų kalboje. 0106.

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijimu, inkšti), pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis. I .

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 508. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubq„ Cbicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRĄKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vąk. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. U tani inkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedamą į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
Ą. BARTKUS, Pres.

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

CHICAGO.

A Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Speclalumas: Moterų ligos ir Chirurgija.

I 1145 MILWAUKEE AVĖ.

nugalėti Gompersą, tam niekas 
netilk Vis dėlto, kad ji gali 
stipriai jį diskredituoti, nieks 
neabejoja.

s. Iki šiol Gompersas stovėjo 
Ir dabar dar stovi su kraštuti
niais šios šalies atžagareiviais. 
Jis sakė ir dabar sako, kad ta
rybų Rusus pripažinti^ ir su 
jais tartis negalima, lieto, jis 
griežtai nusistatęs prieš kiek
vieną pažangų šios šalies dar
bininkų judėjimą.

Nėra abejonės, kad Federa
cijos minios, bent tam tikra 
jų dalis, šitokiuo savo vado el
gesiu labai nepatenkintos. Jos 
niurna.

Visa bėda tečiaus yra tame, 
kad Šiuo laiku Federacijoj nė
ra nė Vieno nors kiek popule- 
ringesnio darbuotojo. Jeigu 
Gompersas ir pasitrauktų* tai 
jo vieton ateitų kitas jo plau
ko žmogus. Daugiausia šansų 
laimėti turi United Mine Wor- 
kers unijos .prezidentas John 
Lewis. Bet ir jis neką geresnis 
už Gompersą.

REIKALAUJA NUSI
GINKLAVIMO.

[Iš Federuotoaios Presos]

WASHINGTON. — Tam 
tikras nacionalinės Amerikos 
katalikų asociacijos komitetas 
andais paskelbė deklaraciją, 
kur išparodoma, jogei pirma-

sai prie visatinio nusiginklavi
mo žingsnis yra sušaukti 
atatinkamą visų didžiųjų val
stybių konferencijų ir “drau
giškai, sava valia susitarti, 
kaip ir kokiuo bildu sumažin- 
1i ginklavimosi svaigulį.“

Po deklaracija pasirašo ir 
San Francis^p arkivyskupas 
Hanna.

SACCO-VANZETTI BYLA 
PRASIDĖS GEGUŽES 31.

[Iš Federuotoaios Presos]
BOSTON. — Gegužės 31 die

ną prasidės dviejų italų, kal
tinamų dėl žmogžudybės, by
la. Tai Sacco ir Vanzctli byla.

Jau geroka valanda, kaip 
tiedu italai laikomi kalėjime. 
Vienas jų dagi yra nuteistas. 
Nuteistas, nors jokių tikrų iš- 
parodymų, kad jis yra nusi
žengęs, nebuvo ir nėra.

Byla yra susidomėję netik 
patys Naujosios Anglijos, bet 
ir Italijos darbininkai. Juo to
liau, tuo labiau darosi aišku, 
kad piktosios reakcininkų jė
gos yra padariusios, sąmokslą; 
sąmokslą pašalinti “iš kelio“ du 
veikliu italų darbininkų dar
buotoju.

Italijos darbininkai Sacco ir 
Vanaetti reikalą taip populeri- 
zavo, kad Italijos valdžia no
rint nenorint buvo priversta 
daryti atatinkamų žingsnių. 
Nūdien Italijos ambasada Wa- 
sbingtone* jau yra pradėjusi 
atatinkamą tyrinėjimą. Numa
toma, jogei galų gale reikalą n 
ji įsimaišys — reikalaus, kad 
įkalintieji italai butų paliuo- 
suoli.

Australijos skerdyklų darbi
ninkai vienijasi.

[Iš Federuotosios Presos]

SYDNEY, Australija. — Au
stralijos skerdyklų darbininkai 
tariasi susivienyti į vieniu ąta- 
tinkainą skerdyklų darbininkų 
sąjungą — uniją. Iki šiol Au
stralijoj veikė bent kelios sker
dyklų darbininkų unijos. Ta
tai daug pakenkė patiems sker
dyklų industrijos darbinin
kams: tinkamai pasipriešinti 
samdytojams jie nepajėgdavo.

Nauj’i baubai.
[Iš Federuotosios Presos]

LONDONAS. —- Gudrioji 
Anglų lapė, premjeras Lloyd 
Georgė, suradov naują baubą. 
Baubą, kuriuo norima pabau
ginti netik stambiuosius lobi- 
ninkus, bet ir jų “sil]>nesniuo- 
sius brolius” —s smulkiąją bur
žuaziją. Tasai baubas — “di
dis visai Anglijai pavojus”; 
socializmo pavojus.

Andai viename bankete 
premjeras pasakė stiprią kal
bą, kuria jis savo klausytojus 
graudeno — vienytis arba vis
ką prarasti. Esą, socializmas 
ruošiasi sunaikinti visa, “ką 
didieji abiejų partijų pranašai 
ir vadai yra sutvėrę“. Socia
listams, girdi, reikalinga įsi
gyti tik 4 nuoš. balsų daugiau 
ir jie galėsią viešpatauti.

Viešpataujančios Anglų vi
suomenės gudrioji lapė puikiai 
nusimano, kad jis kalba ne tą, 
kas reikėtų kalbėti. Jis gerai 
žino, kad Anglų darbininkai 
apie naikinimą visa, ką “di
dieji pranašai’’ yra sutverę, nė 
nemano. Tuo tarpu jie nema
no ir apie jokią kruviną revo
liuciją, kuria Lloyd George 
taip baugina savo sekėjais. Jis 
taipjau* žino ir apie tai, kad 
Nepriklausomoji Darbo Parti
ja savo konvencijoje 521 bal
sų prieš 97 atmetė pasiūlymą 
priimti maskviškio Internacio
nalo sąlygas.

O vistiek Lloyd George įti
kinančiai kalba apie “didelį 
pavojų“. Kodėl? Jis turi išro- 
kavimo. Tas išrokavimas — 
naujieji rinkimai. Šiaip ar taip, 
tų rinkimų metu Anglijos dar-^ 
bininkų jėga turės būt dar 
ryškesne. Kad visa to neprilei- 
dus — ve, Lloyd George su
rado naują baubą. Jisai ir jo 
patarėjai tikisi, kad tuo jiems 
pavyks atitraukti, nuo darbi

ninkų blut dalį tų smulkiasic* 
[nrržuazi jos shiogsnių, kurie 
iki šiol ėjo kartu su pastarai
siais.

Tik tam šitie buinbau suras
ta, tik tam taip daug kalba 
gudrioji lape Lloyd George}. 
Bet pažangioji Anglų visuome
nės dalis Šitoms pasakoms tur
būt nebepatikės. Po to, kas 
padarytą su Vokietija, Airija 
ir pačiais Anglų darbininkais, 
visiems darosi aišku, kad ne
tik Anglų demokratija, bet ir 
visa demokratija ypatingai bu- 
vo apgauta. Anglijos darbinin
kai ir visi pažangus žmonės 
visa tai perdaug gerai žino, 
ir todėl naujasai Lloyd Geor- 
ge’o baubas juos neįmes nė 
paties niinisterių pirmininko 
nė jo patarėjų glėbin.

Susigriebė.
[•Iš Federuotosios Presos] \ 

VVASHINGTON. - Kongre
sui dabar yra pasiūlytas nau
jas įstatymo sumanymas, ku
riuo norima šios šalies gyven
tojams naujų mokesčių ant- 
dėti. Jeigu tas j>asiulymas bus 
priimta,^metinės valdžios įei- 
gos padidėsiančios kokiais 3 
ar 5 bilionais dolerių.

Pinigai musų valdžiai reika
lingi. Ir kamgi jie ndbutų rei
kalingi? Bet...

Tbji pinigams sunkti prie
mone, vis dellp, stipriai dis
kredituotų pačią republikonų 
administraciją. Naujasai pa
siūlymas — bilius yra toks, 
kad juo antdedaina dar dides
ne našta šios šalies biednuo- 
menei, pirmoj vietoj darbinin
kams. Jeigu pasiūlymas liktų 
įstatymu, tai kiekvienas sva
ras duonos, cukraus, mėsos ir 
kitų būtinų darbininkams reik
menų bus apmoksčiuota. O 
stambieji šios šalies lobinin- 
kai išeitų “sausomis“. Jįems 
netik kad neprisieitų tų nau
jųjų mokesnių mokėti, bet dar 
naujų pelnų pasiraustų: kai 
reikėtų mokėti “taksus“ — 
kainos prekėms padidėtų. Ma
ža to. Naujųjų mokesnių ati
dėjimas reikštų tai, kad da
bar esantieji mokesniai nuo 
pelnų ncbuįii' taip uoliai ren
kami. DaugtSi^ patriotingųjų 
lobi ninku ir vėl ^išeitų “sau
somis“.

Tokiame atsitikime tečiau^ 
pati valdžia save diskredituo
tų. Jos oponentai turėtų pui
kios progos kritikuoti Hardin- 
go administraciją ir šios ša
lies piliečių minias savon pu
sėn patrauklų. Kaip kongre-^ 
sas šiandie nebepaisytų “drau
gų balsuotojų“, vis dėlto, po- 
nųr įstatymų leidėjų reputaci
jai visa tai stipriai pakenktų.

Jie todėl susigrlėbė.^ Tam 
tflerose sferose šiandie jau to
kios nuomonės reiškiama, kad 
naujasai pasiulymas bus at
mestas. Kad tas pasiulymas 
butų atmestas, apie taK “sa
vo žodį” tarė ir išoriniai da
bartines repulblikonų admini
stracijos globotojai. Tenka to
dėl manyti, kad pasiulymas 
jei ir nebus atmestas visai, tai 
bus žymiai apkarpytas.

Ir Gompersas prašneko.
[Iš Federuotosios Presos]

AILBANY. — šiomis dieno
mis čia laikyta New Yrorko 
Darbo Federacijos konferenci
ja. Konferencijoj dalyvavo ir 
pats Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas, Šamas Gom
persas. " '

Konferencijoj be kita tar
tasi dėl priemolių “^rakamai 
samdytojų pasimojimus at
remti“. Kalbėjo ir Gompersas. 
Ir šis stipriai smerkė New 
Yorko legislaturą bei patį val
stijos gubernatorių, kum jie 
bertla’ujd sai'ndytoj'hins, beši- 
ryžmiliems profesines sąjun
gas griauti.

Vienas delegatas be kita ko
respondentui įkirto: “Bėdinasai 
Gompersas tik šiandie jis 
sužinojo, kad legislatura ir gu
bernatorius bernauja samdyto
jams I“

I IHICAGOS

:: ŽINIOS ::

CHICAGOS DARBININKŲ 
JUDĖJIMAS.

šia n ir ten Cbicagos darbi
ninkai nerimauja už algų nu
mažinimą. Vieni jau išėjo 
streikuoti* kiti dar streiku grū
moja. Spaustuvninkai apšaukė 
streiką ir- dar niekur toliau 
nenueita. Dabar gali kilti ir 
pieno išvežiotųjų streikas. 
Pieno išvežioto jų unija Įr 
Illinois Milte Dcalcrs* asociaci
ja, verteivos vis dar nesi taiko. 
Vieni stato savotiškus reika
lavimus, antri — savotiškus. 
Tečiau visgi girdėti, jog mažes
ni pieno verteivos nusileidžia 
darbininkams ir todėl arti su
sitaikymo.

Duonos kepėjai pas! mojo nu
mažinti savo darbininkams al
gas net iki $5 į savaitę. Unis- 
tai tą išgirdę metė dhrbą. Šian
die tas dalykas bus. aptartas 
unijos darbuotojų. Unija nusp
ręs ar iššaukti streiką arba pri
imti $5 numažintas algas.

Stokjardų sustreikavusių dar
bininkų dalis sakę, buk pristo- 
janti prie 10 nuoš. numažintų 
algų. Bet pakeliai užsispyrė 
numažinti 15 nuoš. Pakeriai 
sutinka su 10 nuoš. numažini- 
ino, lik tada, jei darbininkai 
padarys kontraktą ant šešių 
mėnesių. Darbininkai nori pa
daryti «kontraktą ant visų metų. 
Čia darbininkai su bosais ir ne
susitaiko.

Prie si reiklioj ančių dar pri
sidėjo 3,.000 darbininkų, kurie 
parūpindavo vidurines pasta
tytam namui reikmenis, kaip 
tai lubas, langus etc. šiems 
darbininkams bosai numažino 
algas nuo $1.10 iki 70 centų 
valandai. Algos numažintos nuo 
geg. 1 d. šitų darbininkų strei
kas paliečia namų statymą, 
nes tuojau pritruks langų, du
rų, lubų, ect., pastatytiems na
mams. O jeigu dabar statytojai 
sugrįžtų prie savo darbo, tai 
ir tuojau tas atsilieptų. Unijų 
darbuotojai sako, kad statyto
jams sugrįžus prie darbo, kom
panijos sutiks mokėti viduri
nių reikmenų parupintojams 
$1.50 į valandą. Nes be tų dar
bininkų netik bus neparanku 
didelius namus statyti, bet ma
žus namus visai nebus galima 
statyti.

> Thomas S. Kearney tvirtina, 
kad buk tik 20 nuoš.. statytojų 
nedirbą, o kiti dirbą; nors sa
koma, kad statytojų lokautas. 
Kontraktoriai sutinką mokėti 
statytojams senas algas —$1.25 
į valandą. Tik prie tokios algų 
skalės jiems esą sunku iš ban
kų pinigai gauti.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

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

be laiko eikvojimo.
Mes turime rmują būdą, kuris su

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

Mes ypatingai norimo pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymųs, 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 pasiulymas 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 už 
pasiuntimą.
r ~ "" ~..........  —....—

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 113 N.
Niagara aųd Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 

' method to: ' ' ‘

'........................................  .—y

Sviestas nupigo.
Vakar geriausio sviesto svarą 

buvo galima gauti už 37 cen
tu*. Panededy buvo dar 39 cen
tai, o bent mėnuo atgal — 59 
centai Keikia manyti, kad svies
tas dar ir daugiau nujrigs, kuo
met ganyklų žolė didesnė už
augs.

Teisėjas Landi s rezignavo.
Jcisėjas K. M. Landis užva

kar įteikė miesto valdžiai sa
vo rezignaciją. Trandis savo pa
reigas dar eis ligi birželio 15 d. 
O gal nei tiek, tikrai nėra nus
tatyta jo pasitraukimo diena. 
Dabar jis laiko du darbus, tei
sėjo ir Basebolės ta rjrini n kau
tojo. Kuomet praeitą metą jis 
užėmė antrą darbą, jo politi
kos priešai ėmė šnairuoti. Jie 
laikės, jog teisėjas negali dvi 
vietas, laikyti. Tas ir dar, ke
letas menkesnių įvykių prive
dė teisėją Landis rezignuoti.

Nebeduos darbininkams bonų.
Chicagos Federal Reserve 

bankas pareiškė, jog tolesniai

(Tąsa »eka ant 6-to puslp.)

PranešimaT
Pranešame, kad Darbo žmo

nių Knygyno katalogai 1920 me
tų jau išsibaigė, gi 1921 dar ne- 
gatavi, todėl kurie negavote 
teiksitės atleisti. Dabar Darbo 
žmonių knygyno SANDĖLIS 
išaugo į taip didelį, kad ta vie
ta, kurioje dabar yra pasidarė 
per ankšta, prisieina jieškoti di
desnės vietoš, kurioje butų gali
ma netik, kad visas Europoje ir 
Amerikoje išleistas lietuviškas 
knygas sutalpinti, p ir svetini 
tautiškų kad nemažai tilptų, tad 
dcl tos priežasties reikalinga 
taippat didelio katalogo, kokio 
dar liėtuviški 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 
iš spaudos ir jau atgabenta 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.
fl.BBBBUBBBBBBBBBBBBBB
JjTel.: Yards 6666

Boulevard 8448

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

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

v. v. Nedaliomis 10-13 ryto.
"■BBBBBMBBBBHBHBBBBB

Stogu Oengejas
Šiuomi pranešu visiems namų sa

vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengčjas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

Taipgi turiu didelį troką perkrau- 
stymui ir kitokiems visokiems pa
tarnavimas. Kreipkitės ypatiškai 
arba per telefoną.

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

Amerikos Lietuviams.
Duodu žinoti, kad atidariau Infor

macijų Biurą Kaune, po antrašu. 
Kaunas, Laisvės Alėja 72, Augustinus 
Skamarakas, Lithuania. Norėdami 
gauti žinių, apie judinamąjį ir neju
dinamąjį turtą, kaipo, bankinius, prie
mones arba biznio žinių — informa
cijų, kreipkitės augščiau pažymėtu 
antrašu prislunčiant $1.50, arba prie 
mano įgaliotinio Amerikoje, pono 
Frank Martišius, 726 \V. 19th Place, 
Chicago, 111., o jis suteiks paaiškini
mą, |

Dr. A. R. Blumentbal
AKIŲ SPRCIAL18TAR

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pro • 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiame į vai

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

4649 S. Ashland Avė. kum p. 47 St.
Telephone Yards 4317 

Boulevard 6437
------ -n—-r - ------ ——„

DR. M. HERZMAN
1S RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas iUakušeris. •

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

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

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

Į Dienomis: Canai 
Talephonai: •< **1110 arba 357

i Naktimis: Drezel 
’ 950 - Drover 4136 

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

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

. Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Viilkų Ligų.

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

valandos ryto iki i vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

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

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

Chicago, Illinois, 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

H Nuo 10 ryto iki'S po pietų, 6—8 « 
m vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■ 
EI po piet ■
■ Telephone Yards 687 ■
liVBBBBBBDIBSBaaBHBDa'l

Zg=-------------------1_!--------------------- ■£------------------------

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

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

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

Kampas 18 ir Halsted S t 
'ųrrv   i,d į-  ——r;....... ..... —

Tel. Austin 787

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nedčldienius.

lelcphone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. t
8325 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso lel. McKmley 76
DR. L H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojnme 

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

Arti 38th Street.
VUffT.-aTŪT-Tį.--- ~ - -■ - v -—J

r*--*- -----—-------------------
Telefonas Pulln.an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas

10801 So. Michigan A v., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienon; ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St„ Chicago, Ilk 

Phoue: Boulevard 4121DR. c; KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted StM Chicago, Ui.
Valandos:—

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

Tel. Pullman 342DR. L E. MAKARAS
: Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas | 
10900 Michigan Avė., Rosdande. į 

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



(Tąsa seka nuo 5ta pusi)

jisai nebeduos bonų savo dar
bininkams.

Namų savininkai nusileidžia.

laturdirptTleistas bilius \nuomi- 
ninkų naudai truputį pagązdino 
namų savininkus. Kai kurie jau 
pradėjo numažinti augštai pa
keltai remias. Tarp kitų J. B. 
Strausą, kuris įeina į nuoma 
rūpinimąsi komitetą, pareiškė, 
jog jo namo savininkas 
pakėlęs rendą nuo $90 iki 
mėnesiui. O užvakar jau 
nešė, kad jis persamdo
namą už $167 menesiui. »

Frank Johnson, 1429 Grego- 
ry gat., vagys pavogė $700 ver
tės kailių, tris ploščius ir dvi 
poras čeverykų.
, J. H. Heppner, 2724 Noyes 

gat. namų, vagys išnešė garni- 
toriu su laikrodėliu ir $10.

J. T. Simona’o, 624 Custer 
gat., pavogė naują automobilį.

ASMENĮ!JIESKOJIMAI PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME.

PADfiKA.

Ketvergas, Gegužio 5, 1921

NAMAI-ZEME

buvo 
$225 
pre
savo

Spaustuvių streikas tebesitęsia.
Praeitą savaitę iššauktas 

spaustuvių darbininkų streikas 
dar tebesitęsia. Vakar jis dar 
neturėjo jokio perversmo — 
jokių pasiūlymų kaip iš vienos 
taip ir iš antros pusės dar ne
buvo duota.

___________________/ 
f •

Chicagoj leidžiamas savaitraš
tis, The Board Ax, kuris paš
vęstas juodveidžių reikalams, 
pataria juodlveidžiams eiti prie 
majoro Thompsono ir valstijos 
advokato Crowe prašyti, kad 
jie sustabdytų bombų mėtymą 
į juodveidžių namus. Esą, tik 
juodveidžių dėka Thompsonas 
esti išrinktas į majorų, todėl ir 
jis turįs ijž juos užtarti.

Balt'more Cafe name Quin- 
cy gr t., rado paliktą gaso bom
bą. Kai pas areštuotas.

2,153 ex-kareiviams taj>o iš- 
»fuoti paliudijimai užvakar. 
Certifikatai rodo, kad jie užbai
gė šiokį ar kitokį mokslą.

Frank Morrison, kurio Chi- 
caga jieškojo už nužudymą de
tektyvo ir išvogimą banko, su
imtas Buffalo, N. Y.

Mrs. Bert C. Morrison nete
kus $11,000 brangakmenių teat
re. $2,500 atlyginimo, kas juos 
grąžins.

Tarp Chicagos ir New York 
orlaivis pradėjo tarnauti ke
liauninkams. Vakar pirmas tų 
komercinių orlaivių atskrido į 
Chicagą.

šešių metų7 vaikas, Frank 
Prosteke, žaidė kauliukais ir 
tuo tarp kas ten akmeniu su
davė jam į galvą. Del tos prie
žasties vaikas mirė. Motina 
ėmė skųstys, kad ji neturi kuo 
savo sūnų palaidoti. Graborius 
W. M. Pomiersky tuomet ap
siėmė vaiką veltui palaidoti.

Jackson Arms hotely užvakar 
iškilo gaisras. Degančiam na
me keletas moterų buvo sąmo
nės netekę nuo durnų, bet gi 
gyvastis nežuvo.

Praeitą mėnesį teisėjai Hugo 
M. Friend ir McDonald “subiti- 
no” visus kitus Chicagos teisė
jus — jiedu daugiausia žmo
nių nuteisė kalėjiman.

Bussell J. Poole, darbuoto
jas dėl brangaus pragyvenime 
tirinėjimo, užvakar suminėj, 
dešimt restaurantų, kurie ima 
net juokingai augštas kainas 

už sandvičius. Taip negali bū
ti, pareiškė Poole.

Kelionę į Wisconsin vasarna
mius užvakar nupigino. Vietoj 
3% cento dabar tereiks mokėti 
2’4 cento už anglišką mylią.

Užvakar visai tapo nuskirta 
dvidešimts kandidatų j . Circuit 
teismo teisėjus. Teisėjai bus 
renkami birželio 6 d. I kandida
tus įeina dešimts demokratų ir 
ctešimts rėpu±>Likonų.

DR. Š. BIEŽIŠ
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: 8110 
W. 42nd St Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 ild 12 dieną.

'**77^7777 ' PARDAVIMUI saliunas, kartu, pi
ji ĖSK AU savo vyro Stanislovo anas, registeris ir laikrodis. Dau-

(Steve) Klimo, kuris mane apleido I ginusia lietuviais apgyventa. Par-
apie 10 metų atgal. Seniau gyveno | duosiu labai pigiai, arba mainysiu ant 
Milvvaukee, Wis., dabai- nežinau kur. grOjjernė8 arba bučemės. Pardavimo 
Jis pats, nvalones atsilepti, arba kas priežastį patirsite ant vietos.
jį pažpsta, teiksis pranešti. Norečia Atsišaukite
^^“AttRlKUMTENE, 1942 Canmport Avė.,
4623 So. Paulina St., Chicago, III. —

Aš Antanas čėsna, dėkavoju už ge
rą patarnavimą brolio Juozapo laido
tuvėse, kurios atsibuvo geg. 2. Drau
gystėms: Garsaus Vardo Lietuvių, 
Meilės Lietuvių, Lietuviškos Vėliavos 
Amerikoj. Visiems draugams ir su
siedama, visai familijai, kad padėjot 
atlikti tokią didelę iškilmę, kurioje 
dalyvavo su viršum 60 automobilių. 

>Drauge tariu ačiū Viktorui Ambra
zevičiui už surėdymą gražios muzikos 
tariu širdingai ačiū. Lieku nuliudės 
brolis • Antanas Czėsna.

Ilsėkis broli Juozapai svetimoj šale
lei, toj šaltoj žemelėj Amžina atilsis.

JIEŠKAU Franciškaus Jotko, 
Židikų parap., Kalčių kaimo. Gy
veno Chicago. Meldžiu atsi
šaukti arba jį žinantį malonėki
te pranešti.
Jonas Vasiliauskas, Irons, Mich.

PARDAVIMUI kriaučių šapa: visi 
rakandai ir intaisymai. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja j 
kitą miestą.

Atsišaukite į Naujienas po Num. 
261.

Prieš Parodinė Paroda.
Vartotų karų, kurie bus jšstatyt 

vartotų karų parodoj, Coliseum — 
geg. 7 iki geg. 15. Galima matyt du
bas pas

MITCHELL AUTO CO.
VARTOTŲ KARŲ
IŠPARDAVIMAS

Pardavimui ant išmokėjimo
Iš 100 karų pasirinkimas

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

Pranešimai
North Side. — Rytmetinės žvaigž

des ir Pasilinksminimo Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą ketverge, geg. 
5 d., 8 vai. vak., Liuosybės svet., 1822 
Wabash Avė. Visi kliubiečiai laiku 
susirinkite, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. — J. MatricioG.

JIEŠKAU savo sunaus Domininko 
Yuochuno. Gyveno Westville, III. pas 
tėvą ir žadėjo važiuoti į Chicagą ap
lankyt motiną, bet kelyj prapuolė. 
Jisai yra 12 metų, geltonų plaukų, 
mėlynų aklų ir atrodo gana didelis. 
Apsirengęs buvo pilku siutu ar over- 
kotu. Kas suras tokį vaiką, meldžiu 
pranešt, o gausit dovanų $5.00.

ONA YUOCHUNIENE, 
3400 So. Union Avė.

arba į 222 Clark St., Westville, III. 
pas tėvą.

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj. Biznis įdirbtas per keletą 
metų, lietuvių, lenkų ir rusų apgy
ventoj vietoj. 4 kambariai pragyve
nimui, visi elektra apšviečiami, toilc- 
tai, vanos ir tt. Priežastį patirsite 
ant vietos.

4544 So. Califomia Avė. •

PARDAVIMUI Ico Cream Parlor 
ir saldainių krautuvė. Lietuvių ko
lonijoj. Biznis senas ir pelningas. 
Kas pirks, tas laimės.

3300 So. Morgan St.

Mitchell Auto Co.
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ PARO

DA PRASIDĖS NEDftLIOJ.
DIDELIS PASIRINKIMAS UŽDARŲ 

IR ATDARŲ KARŲ.

1920 Hudson 
Dixie Flyer 
Templar (Cal.

Top)
. . Cale

Drexel
Dodges , 
Apperson 
Willys-Knight 
Marmon

Klasei
Reo
Stephens 
King 8 
Nash, 1920

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

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

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

N. SIMON,
5525 So. Kolin Av.

PARDAVIMUI 3 flatų muro na
mas po 5x6x6 kambarius, skiepas, 
pastogė, vanos, elektra, gasas ir ga- 
radžius dviems karams. Parduodame 
labai pigiai už $9,600.00. Savinin
kas greitai turi išvažiuoti Lietuvon. 
Atsišaukite pas

VILKAS IR KAZANAUSKAS 
2242 West 23rd JP1.

Rubsuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj ge
gužės 6, Unijos salėj, 1564 N. Robey 
St. Pradžia 7:30 vakaro. Malonė
site atvykt visi Unijos nariai, bus 
daug svarbių reikalų.

— Sekr. Frank Juozapavičia.

JIEŠKAU kaiminkos Egnieškos Ur
baitės, iš Zakaimių kaimo, Naumies
čio par. Girdėjau jau vedusi, gyve
na Chicago. Labai norėčia susižinot. 
Turiu svarbų reikalą. Ji pati, ar 
kas žinot, malonėsit pranešti.

EMILIJA GRUPAITfi, 
4635 So. Wood St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, su 
rakandais (furniture). Parda
vimo priežastis — važiuoju Lie
tuvon.

2900 So. Lowe'Ave.

Scripps-Booth 
Westcott 
Chummy 
Franklin 
Studebaker 
Overland 
National 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Elgin 
Paige 
Oldsmobile 
Chevrolet 
Fordą

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
flatai po 6 ir 7 kambarius. Parduosiu 
pigiai ir ant lengvų išmokėjimų. Gali 
pirkti su mažu įmokėjimu, arba mai
nysiu ant bučernės-grosemes arba lo
to. Namas randasi 3823 S. Parnell 
Avė. Atsišaukite pas saviųinką.

1942 Canalport Avė.

PARDAVIMUI piet-rytinis kampas 
14-os ir Union gatvių, 51x100 pėdas. 
Kaina $13,500.00. Trijų augštų mu
ro namas, krautuvė, ofisas ir 
priešakis loto. Dviejų augštų 
namas užpakalyj. Priimsime 
cash, balansą išmokėjimais.

KOCH & CO.,
2603 So. Halsted St., 

Tel. Yards 1148.

PARDAVIMUI 3 flatų muro nau
jas namas ant West Side. Apačioj 
bučernė ir viršuj du pagyvenimai po 
6 kambarius. Cementuotas skiepas 
ir pastogė, garadžius dviems karams. 
Namą galima pirkti su bizniu arba 
be biznio, arba mainais ant didesnio 

.namo. Atsišaukite pas
VILKAS IR KAZANAUSKAS, 

2242 W. 23rd PI.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU partnerio — likau vienas 

biznyje, tad reikia partnerio. Turiii 
rakandų krautuvę ir dirbtuvę. Turi 
būt geras biznis man, arba kabinet 
makeris. Dabar /turiu daug orderių 
ant rankų išsiuntinėjimui. Geistina, 
kad partneris turėtų kapitalo apie 
$5,000 įvestinimui, kuris yra apsaugo
tas. Gera proga padvigubint pinigus. 

, Atsišaukite telefonu.
L. S. S. Pildomojo Komiteto pir- SAM ZINN,

masai posėdis įvyks subatoj, gegu- Tel. Belmont 709
žės 7, kaip 4 vai. po pietų Naujienų L .■■■^--.-7. ..m
name. Visi komiteto nariai prašomi ■ ■ ■» ■ ■ ■ mm
šinųkX?i ne82estsč.xbių SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis posėdis bus Mildos svet. pėtny- 
čioj, gegužės 6 d. 8 vai. vak. Mel
džiami delegatai nesivėluoti, nes la
bai daug svarbių reikalų randasi ap
svarstymui. — Valdyba.

PARDAVIMUI saliunas — 
lenkų ir lietuvių apgyventoj vie
toj. Savininkas išvažiuoja ant 
farmos.

1537 W. 46th St.

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PLANAS

Kaina Įmokėt Mėnesinis
Karo mokestis
$200.00 $75.00 $25.00
300.00 100.00 80.00
400X)0 175.00 35.00
500.00 200.00 40.00
600.00 200.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 . 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai

ŪKĖS! ŪKĖS!

flatai, 
muro 

$5,000

PARDUODU Ūkę 40 akerių; 30 
akerių dirbamos, jauni gyvuliai, geri 
budinkai ir visi reikalingi ukininkys- 
tei įrankiai.

Atsišaukite pas savininką.
P. SIMANAUSKAS, 

R. F. D. 3, 
Rhinelander, Wis.

ŪKĖS

L. S. S. VIII Rajono Agitacijos Ko- m t 17777Z
miteto susirinkimas įvyks subatoj, YRA KAMBARYS nuomoti 
gegužės 7, kaip 3 vai. po pietų Nau- vįenam vyrui kartu SU kitu, 
jienų name. Komiteto nariai prašo-1 . * ,
mi susirinkti laiku. — J. Kondroška. Kreipkitės adresu: 545 W. 32nd

-----------  St. antros lubos.
Visų lietuvių duonkepių ekstra su-1 . . /

RANDAIAubum Avė. Visi kepėjai ir išve- 
žiotojai, taipjau |r kepyklų savininkai 
kviečiami susirinkti, nes yra svarbu?. I KAS TURIT garadžių ant rendos 
reikalas. tarp 31-os ir 34-os ir tarp Lowe Avė.

Liet. Duonkepių Draugijos Valdyba. ir Aubum Avė. Mek^įų greitai at- 
——-----——| siŠaukti.

3149 So. Halsted St., 
Tel.: Yards 3282.

Kardo Vakaras su paveikslais, mo
nologais, dialogais, dainomis ir šo
kiais įvyks nedėlioj, gegužio 8, Mel
dažio svet., 2244 W. 23rd PI. Pra
džia 7 v. v. Kviečiami gausiai atsi
lankyti. — Komiteas.

L. S. S. 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gegužės 8, kaip 
10:30 v. ryto M. Meldažio svetainėj. 
Visi draugai prašomi atsilankyti lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

Indiana Harbor. — S. L. A. 185 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
geg. 8, kaip 2 v. po pietų, paprastoj 
svetainėj. Visi nariai malonėkite 
būtinai susirinkti paskirtu laiku. Yra 
svarbių reikalų.

— Fin. sekr. P. S. Rindokas.

Rridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašelpinis Kliubas laikys savo mėne
sinį susirinkimą subatoj, gegužio 7tą 
dieną, 7:30 vakare, 3301 S. Morgan 
gatvė. Visi kliubiečiai malonėkite su
sirinkti laiku. — Nut. rašt. A. J. La
zauskas, 3339 S. Union Avė.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo numylėto sūnelio 

Domininko Yuochuno, 12 metų. Pra
sišalino iš Westville, III. bal. 27 d.

1921, apsivilkęs pil
ku kautu ir rudais 
everykais, juodoms 

pančiakoms. Kepu
rė, nežinau kokia, 

amsei geltoni plau 
melynos akys, 

veido, 4 pė- 
3® auK‘^io ir kokių
|L c<)'iii. Šnekėjo,
■į gali vienas į

MMMwflHHHChfcago nuvažiuoti 
pas savo mamą, bet 

niekas nežino ir nematė, kur jisai pa
sidėjo. Jau daugiau niekks jo nesu
laukė ir nemato. Kas patėmys ir 
praneš man, duosiu $10 atlyginimo 

ONA YUOCHUNIENĖ,
3400 S. Union Avė.,' Chicago, III. 
Arba į Westville, III, 222 Clark St.

JIEŠKAU savo draugo Prano Gie
draičio,* paeina nuo Jurbarko. Pir
miau gyveno Chicagoj, vėliau Penn- 
sylvanijost valst. Turiu svarbų reika- Ical^. 
ar kas

Turiu svarbų reika-
Meklžiu jo paties atsišaukti, 

jį žino pranešti.
MARTIN ŽUKAS, 

1850 W. Harrison St., 
Chicago, III.

JIEŠKAU Kazimiero, Kajetono ir 
Stanislovo Andriškevičių, Kauno rėd., 
Pandėlio parapijos. Girdėjau, kad 
gyveno Chicagoj. Meldžiu atsiliepti, 
nes turiu labai svarbių žinių iš Lietu
vos. Jei kas žinote juos, malonėsite 
pranešti už ką busiu dėkingas.

P. MIKŠIS,
1335 S. 2nd St., Philadelphia, Pa.

REIKIA bučerio.
Atsišaukite tuojaus.

836 W. 20th St.

mortgage nerokuojame 
Brokerage 
notary mokestis <• 
freitų apmokėt 
taksų mokėt

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, tarpe lietuvių, cash 
biznis, nėra knygučių. ,

Atsišaukite laišku Naujienų ofisan 
pažymint No. 263.

PARDAVIMUI saliunas labai pi
giai, lietuviais apgyventoj kolonijoj, 
arti šv. Jurgio bažnyčios. Pigi ren- 
da , keturi pagyvenimui kambariai. 
Laisnis iki Naujų Metų, lystas ant 3 
metų. Pardavimo priežastis, partne
rių nesutikimas.

Atsišaukite.
943 W. 33rd St.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei___ , _____
PAKEISK SAVO SENĄ KARĄ.
Tamstos senas karas (ne senes

nis kaip 1912) imamas mainais arba 
priskaitomas kaipo dalinis cash mo
kėjimas. . , , .

Visi perdirbti Mitchell karai lygiai 
gvarantuojajni kaip ir nauji.

Parduodami karai ant laiko. Pirk 
dabar.

MITCHELL
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI 

2328 2334
Michigan Avė. Michigan Avė.

Perdirbti karai parduodami abiejose 
vietose.

ATDARA 
DIENOMIS, 
VAKARAIS,

Dabar yra geriausias laikas 
pirkti ūkę.

Aš turiu daug ūkių pardavi
mui; visos arti Chicagos mies
to; turiu visokių didelių ir ma
žų su budinkais ir be budinkų. 
Ant katrų nėra budinkų, mes 
pagelbesim pasibudavoti ir duo
dame ant lengvo išmokėjimo. 
'Platesnių informacijų rašyk 
ba ateik pas

PAUL P. BAUBLY, 
' ’ 1404 W. 18 St,

Chicago, III.

ar-

80 akerių gera ir pigi graži ir ma
loni vieta, prie ežero; geri visi bu
dinkai, koki tik ūkei reikalingi. Di
delis sodas visokių vaisingų medžių, 
gera žemė. Kaina tiktai $2,500. Jie- 
Škantieji geros ir pigios ūkės, ne
praleiskite šitos progos.

40 akerių ir-gi puigi vieta ir budin
kai labai pigiai. Taip pigiai, kad 
pigiau nebegalima — kiekvienas pa
matęs, tai pasakys. Veik tuojaus, be 
atidėliojimo. Rašykit man laišką, 
arba galit tiesiog atvažiuot, o aš pa
rodysiu tas vietas, kurios be abejo
nės patiks.

JOSEPH GERIBO, ’ 
Box 142, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

3805

...... * ... .... . —

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RAKANDAI
TEL.: VIG’ ..

Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar
tą į mėnesį.

EXTRA 
Tikras pigumas.

80 kambarių Kotelis prie ežero ir 
40 akerių žemės, puikus sodas, 12 kitų 
budinkų, kambariai su rakandais ir 
viskas yra, kas tik reikalinga kote
liui: šaukštai, puodai, torelkos, lovos 
su patalais, stalai, krėslai 400 žmo
nių; pianas, daug laivų, elektra kiek
viename kambaryj ir viskas, kas tik 
reikalinga prie biznio. Vertė $45,000, 
parduodame už $17,500 arba išmai
nysime ant propertės Chicago. Pla
tesnių žinių kreipkitės pas

WEST REALTY EXCHANGE 
2015 So. Robey St., 

Chicago, III.

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

840

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra 

West 33rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 2790

REIKTA dviejų patyrusių 
moterų skirstymui atkarpų 
junk dirbtuvėj.

7425 S. Green St.

NORIU tuoj parduoti už paaukavi- 
mą 6 kambarių rakandus; visi augš- 
tos rūšie; kaurai, fruntinės, dining 
kambario, miegamojo kambario se
tai. Misingio lova, indai, grindų ir 
stalo lempos, mahogany grojiklis pi
anas, victrola, puikiausias Buick Se- 
dan automobilius t— bėga ir atrodo 
kaip naujas, davenport, ice box, kū
dikiui vežimėlis. Parduosime atski
rai jei tuojaus bus parduoti.

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

TIKRAS BARGENAS.
PARDAVIMUI Hudson, 7 pasažie- 

rių automobilius, išrodo ir važiuoja 
kaip naujas. Turi būt parduotas šią 
savaitę. Parduodama pigiai.

Atsišaukite.
3207 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME.

PARDAVIMUI pigiai 2 augštų mu
ro naujas namas, kampinis ant 60x125 
loto bizniavo, Storas ir 5 pagyveni
mai pą 6 ir 4 kambarius, kieto me
džio visi trimingai,.maudynės, elek
tra ir vėliausios mados visi intaisy
mai, balto'marbolo priemenes, greitu 
laiku parsiduoda tik už $22,500, da
bar tokį namą nei už $40,000 nepabu- 
davotum. Namas randasi apie Hal
sted ir 63rd St. Atsišaukit greitai 
pas.

PARDAVIMUI du bizniavi lotai 
pine 22-os, netoli Leavitt. Didelė lie
tuvių kolonija. Reikia pinigų buda- 
vojimui.

Kreipkitės prie
JOS. F. HARRAST, 

2118 W. "22nd St.,
J - J"------

MORTGECIAI -PASKOLOS

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterių parda
vėjų, lietuviškai ir lenkišku kalban 

’čių.
Atsišaukite.

I. GOLDSTEIN & SON, 
2400 So. Oakley Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

DIDELIS RAKANDŲ 
BARGENAS.

Parduodu savo gražiausi ir vėliau
sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. 
Vartoti tik 30 dienų. Patduosime 
ant syk arba atskirai. Taipgi $200 
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota 
10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9 
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų ne- 
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

DIDELIS BARGENAS ant Bridge
porto, 4 flatų medinis namas, gaso 
šviesa, rendos neša $672.00 į metus. 
Namas vertas $6,0-00.00, parduodama 
už $3,200.00 — 34th St. ir Emerald 
Avė.

Atsišaukite.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St.,
Klauskite Bumeiko.

SU $3500 cash nupirksi negirdėtai 
pigiai 3 augštų muro narną, 6 pagy
venimų po 6 ir 5 didelius kambarius, 
vanos ir kiti parankamai. Rendos 
$1500 metams, turi būt parduotas šią 
savaitę tik už $10,500' su $3,500 inmo- 
kėjimo, likusius rendos pabaigs mo
kėt. Namas randas ant Bridgeporto. 
Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER/
3301 So. Halsted St.

REIKIA vieno vyro prie žirk
lių į geležies atmatų kiemą.

WARSHAWSKYS & CO., 
1915 S. State St.

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai ir kartu galėsit gaut kambarius. 
Priežastis pardavimo ~ išvažiuoju į 
Lietuvą.

MRS. A. MITCHELL, 
1915 Evergreen Avė., 

Netoli Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI 8 flatų muro na
mas, murmuro stogas, augštas ant
augštis ir skiepas.

Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie
kio.

2938 So. Union Avė.

REIKIA West Side lankui solicito- 
riaus, rinkti naujus accoutus, su ban
ko patyrimu. Gera nuolatinė vieta, 
gera alga.

Atsišaukite Naujienų ofisan, pąžy- 
mint No. 264.

REIKIA patyrusių malevoto- 
jų namų malevojimui. Atsi
šaukite po 5 vai.

Bridgeport Painting Co.,
3149 S. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirksit rakandus, ątei- 

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras maha- 
gony fonografas, su dviem sprenži- 
nom, grajija visokius rekordus, pil
nai gvarantuotas, parsiruoda tik už 
$55 su rekordais ir deimantine adata. 
Davenport $25.00. Taipgi gražus 
Player pianas. Vėliausios mados par- 
lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą,* etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prieinamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta.
1922 So. Kedzie Avė.,

PARDAVIMUI naujas dviejų augš
tų muro namas, 5 kambariai į kiek
vieną saulė įeina. Viskas po šiai ma
dai. Lotas 30x125. Priimsime 
$1,500 įmokė jimą. Kaina greitam 
pardavimui $7,800.00. Atsišaukite 
prie savininko.

A. MILAUSKAS, 
1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

Didelis Farmų Bargenas
Tėvas su sunum nesutinka.
120 akerių, nauji budinkai, naujos 

mašinerijos, šilo, 9 karvės, 5 telyčios, 
daulės, 2 arkliai. Kaina $7,000.00. 
šmokėjimai. Rašykit pas

MARTIN PUSČIUS, 
Buvęs Cicero, III. Dabar

Box A, Stephenson, Mich.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI
Dešimts tūkstančiu

Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
tų iš Pullman Conypany, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėiimu, bus pardavoia- 
mi mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių 
niekad nebuvo savo žemunve. Taipgi 
užlaikome visokių kombinuotų gasinių 
pečių, kokios spalvos tik pageldauja- 
tfe, už numažintą kainą. Cash arba 
lengvais išmokėjimais.

L. COHEN, 
4614 So. Ashland Avė:

PADAVIMUI 1918 m. Eltrin 5 
sėdynių automobilius. T’o 4 vsil. 
galima matyt.

P. GALDIK, 
819 W. 34th St.

PARDAVIMUI 1917 Dodge auto
mobilius. Priežastis — apleidžiu mie
stą. Kaina $395.00. Galima matyt 
dieną ir vakarais.

GURSKIS,
4618 S. Talman Avė.

REAL ESTATE BARGENAS
Vienas 5-4 kambarių flatų namas.

Vienas 4-4 kambarių flatų namas.
Rendos $1320.00. _

$2,000.00 cash, likusią dalį išmokė
jimais.

GIBSON, 
3356 Parnell Avė.

BARGENAS IR ATEITIS.
Viena iš geriausių progų. Pikni

kams daržas, gražus, didelis miškas 
)rie pat streetkarių linijos Archer 
Avė. 14 akerių prie pat didžiausių 
jarkų Forest prezerver kuriuos jau 
iradėjo taisyti ir ant kampo dviejų 
jųlevardų. Kuris padarys piknikams 
laržą, tas aukso mainas turės greitu 
aiku. PUrsiduoda mažiau kaip už 

152,000 ant akerio. Tikrai verta dau
giau kaip $5,000 akeris. Atsišaukit 
jas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

REIKIA PINIGŲ
Ptmhiosiu pirmą mortgečių 

su 7%. Priimsiu Liberty Bond- 
sus už pilną jų vertę. Klauskit 
P. M. Kaičio.

3301 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 6775

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums z mierą savo 

kambario, o mes suteiksime 
maž-daug apskaitlia^ę kiek ab 
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN< 
DYS”. Tel. Victory 2400. 
GEORGE ęREEN LUMBER CO 

22nd St. Bridge

MOKYKLOS

M

BARGENAS.
2 lubų mūrinis namas su augštu

cementuotu skiepu, 2 flatai po id 
kambarius. Karštu vandeniu .ipsil- 
domas, viskas naujausios mados. Ren- 
dos $11O į menesį. T»a.vsiduoda už 
$7850.00. ____WEST REALTY ESCHANGL, 

2015 So. Robey St. 
’i ■ ■ 1

NEPAPRASTAS BARGENAS
3 augštų muro namas, kampinis 3 

Storai ir 3 pagyvenimai, štimu apšil
domas, rendos $2,500 metams, ant 
geriausios biznio gatvės apie 18ta ir 
Halsted St. Turi būt parduotas šią 
savaitę greitai už $18,000. Atsišaukit 
pas

J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI stubos rakandai, 
g-rnmatonas, setas, lova ir kiti ra
kandai. Galite matyt kaa dieną po 
lietų.

2956 So. Union Avė., 
2-ros lubos iš užpakalio.

ESU atvažiavęs su automobilium iš 
' <alamazoo, Mich. nuo farmų ir geg. 9 
d. grįžtu atgal. Todėl kas norėtų 
važiuoti pirkti farmą Mich. valstijoj,
d. grįžtu atgal.

;ai galėtų su manim' važiuoti, aš duo- 
čia patarimus ir parodyčia farmas.

Atsišaukite ne vėliaus subatos po 
pietų, S. SAKALAS, 1442 So. 49th 
Ct., Cicero, 111.

Vyrų ir 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 atmokėjim«fs. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.


