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

Vėl kalbos apie Pabal 
tijos sąjungą

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

Turkai sumušė graikus

Leninas nusilenkia kapitalui

te Anglija paėmė kontrolėn kasyklas

Santo ekonominę Pabalti 
ii konferenciją.

Lietuva apleidžiama. Estonija 
ir Finlandija jau padarė sutarti

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

Rusijos bolševikai Nusi
lenkia kapitalui.

bal. 4. —HELS1NGFORS,
Galbūt įvyks nauja ekonominė 
konferencija tarp Finlandijos, 
Estonijos, I^atvijos ir Ivilki
jos bėgiu kelių ateinančių sa
vaičių iŠ priežasties busiančio 
pasirašymo ekonominės sutar
ties tarp Estonijos ir Finlan
dijos. Ta sutartis, kuri apima 
naujas reguliacijas apie mui
lus ant apsimainomų tarp tų 
dviejų šalių prekių ir naujas 
taisykles laisvesniam keliavi
mui ir pirklybai, beabejonės, 
bus naudinga kaipo pamatas 
sutartims tarp kitų Pabaltijos 
šalių.

Nors tos šalįs svarstė apie 
ekonomines sutartis per beveik 
dvejus metus, vis dar yra daug 
dalykų, apie kuriyoą jos nega
li susitaikinti. Net klausimai, 
kurie buvo išrišti pereitą me
tų sausio konferencijoj turi 
būti išnaujo apsvarstyti, ka
dangi sąlygos persimainė delei 
Rusų-Lenkų karo. Konferenci
ja galbūt įvyks Rygoje gegu
žio mėn.

Leis svetimų šalių kapitalis
tams valdyti dirbtuves.

PARYŽIUS, bal. 4. — Be
vieliais sovietų valdžios agen- 
tijos pranešimas sako, kad 
Rusijos sovietų valdžia griebė
si priemonių leisti svetimų ša
lių savininkams dirbtuvių Ru
sijoje naudoti savo nuosavybes 
tokia tvarka, kokia yra įvesta 
kasyklose.

Anglija paėmė kontrolėn 
kasyklas.

Kilos unijos svarsto apie pas 
kelbimą generalinių streikų.

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

Turkijos nacionalistai 
sumušė graikus.

Graikijos karaliaus brolis ir 
karvedys užmušti mūšyje.

LONDONAS, bal. 4.— Eve- 
ning News gavo žinią iš Kon
stantinopolio, kad turkų pas
kelbta, jog Graikijos princas 
Andrius, brolis karaliaus Kon- 
stanitno, mirė nuo žaizdų, ku
rias jis aplaikė ties Brusa.

Turkai taipjau tvirtina, kad 
gen. Vlachapoulos, kuris vedė 
graikų ataką ant turkų nacio
nalistų, tapęs užmuštas mū
šyje.
Graikai tapę visiškai sumušti.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
4.— Turkijos nacionalistų kva- 
tiera išlėkto pranešimą, kad 
Eski-Shehr mūšyje Turkijos 
nacionalistai visiškai sumušė 
graikus.

Turkų pranešimas yra da
tuotas bal. 1 d. ir sako, kad 
mušis, kuris siautė devynias 
dienas, tapo užbaigtas, Biležik 
tapo atimtas ir graikai pasit
raukė linkui Brussa.

Turkų transportai, lydimi 
bolševikų kanuolinių laivų, iš
sodino Ineboli dalį Kąra Bekiro 
armijos. Graikai tvirtina, kad 
Eski- Shehr fronte mušis atsi
naujino. w

LONDONAS, l»ai. 4.— Pre- 
mieras Lloyd George šiandie 
atidarydamas nepaprastą par
lamento posėdį, sušauktą ka
raliaus Jurgio delei didelio ang
liakasių streiko, paskelbė, kati 
valdžia paėmė savo kontrolėn 
ir operaviinui visas anglių ka-. 
syklaS Anglijoje.

Tas paverčia milžinišką ko
vą tarp angliakasių ir kasyk
lų savininkų į kovą tarp ang
liakasių ir valdžios, savinin
kams esant tik užinteresuota 
trečia puse.

šiandie visoje Anglijoje ta
po įvestos anglių porcijos. 
Apšvietimas gatvių iškabų tapo 
uždraustas, abchiai tapo išleisti 
tie patvarkymai, kokie buvo 
laike 1919 m. streiko.

Angliakasiai, geležinkeliečiai 
ir transporto darbininkai lai
ko bendrą posėdį. Sprendžiant 
iš režoliucijų ir prakalbų susi
rinkimuose, gali būti paskelb
tas generalinis geležinkeliečių 
ir transporto darbininkų strei
kas parėmimui angliakasių.

Admiraltija šiandie panaiki
no visus paliuosavimus ir pa
liepė visiems jurininkams ir 
oficieriams tuojaus sugrįšti į 
savo laivus.

Parlamente Lloyd George pa
sakė, kad valdžia yra pasi
rengus svarstyti kiekvieną su
manymą, kad kaip-nors radus 
būdą išrišimui streiko.

Net ir labiausiai konserva- 
tyviški darbininkų vadovai yra 
labai įpykę ant valdžios. Hen- 
derson, vienas iŠ taikiausių va
dovų, atvirai siūlo, kad Lloyd 
George, išbandymui savo spė
kos, paleistų parlamentą ir 
paskelbtų naujus rinkimus. Jis 
mano, kad sekamuose rinki
muose darbiečiai laimėtų ir 
Lloyd George užbaigtų savo 
dienas.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

Kaimo. Kiekvienas darbininkai 
privalėtų jį perskaityti Ntmt 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

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

Amerika liepia Vokietijai 
mokėti kontribuciją.

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

Amerika almėsianti Ver- 
sailles taikos sutartį.

Nebereikės pasportŲ.
Sugrąžins atevius su netikrais 

pasportais..

Ex-karalius nenori išsi 
nešdinti iš Vengrijos.

Apsigyvensiąs kaipo pilietis, jei 
negalįs būti karalium. Austrija 

grąsina jį nebepraleisti.

Teisėjas Alchuler skerdyk- 
ly arbitratorius.

CHICAGO. — Federalinis tei
sėjas Alschuler vakar paskel
bė, kad jis prižadėjo preziden
tui Hardingui ir darbo sekre
torių Davis pasilikti ir toliau 
iki rugsėjo 21 <1. arbitro toriu 
tarp skerdyklų darbininkų ir 
samdytojų. Jis pirmiau buvo 
skerdyklų arbitratoriu, bet bu
vo pareiškęs, kad jis nebegalįs 
toliau tų pareigų eiti.

Vieton to busianti priimta 
Knox rezoliucija, paskelbianti 

užsibaigimo karo.

WASHIN<rTON, bal. 4. — 
Dabar jau galima išdėstyti 
žingsnius kokius administraci
ja pienuoja užbaigimui karo 
su Vokietija ir kitais svarbiais 
klausimais/ Tuos žingsnius ga
lima apibudinti sekamai:

1. Pilnas atmetimas Versail- 
les taikos sutarties, taipjau tau
tų lygos santarvės.

2. Priėmimas Knox rezoliu
cijos, paskelbiančios taiką.

3. Tarybos apie atskirą su
tartį su Vokietija, išritant delei 
karo iškįlusius klausimus.

4. Paskelbimas Knox rezoliu
cijoje Amerikos mierio koope
ruoti su talkininkais išlaikyme 
Europos taikos, jei jai gręstų 
kokia šalis ar šalįs.

5. Priėmimas atskiros rezo
liucijos, kad Jungt. Valstijos 
stovi su talkininkais laikyme 
Vokietiją atsakominga už karą 
ir turinčia mokėti kontribuci- 
ją iki jos nuojiegumui.

6. Tarybos su Anglija ir Ja
ponija apie sumažinimą gink
lavimosi.

7. Sutikimas su. kitomis val
stybėmis įkūrime tautų sąjun
gos, bet laikant ies Jungt. Val
stijų tradicinės ix>litikos nesi- 
maiŠymo į Europos reikalus 
ir pasilaikymo laisvės veikimo.
Nė Viviani nesitiki ratifikavimo

WASHINGTON, bal. 4.— 
Iš svarbaus nario Francijos de
legacijos patirta, kad buvęs 
Francijos premjeras neturi vil
ties, kad Jungt. Valstijos rati
fikuotų Versailles taikos sutar
tį ar įstotų į tautų lygą.

Pasirodo, kad Viviani po sa
vo pasitarimų su prezidentu 
Hardingu, valstybės sekretorių 
Hughes, senatorių Lodge ir ki
tais, įsitikrino, kad Hardingo 
administracija mano įvykinti 
taiką su Vokietija 
Knox rezoliucijos.

Autoritetu šio tikrinimo yra 
Lauzanne, Le Matin redakto
rius, kuris atvyko kartu su 
Viviani. Jis pats vakar kalbė
josi su prezidentu Hardingu.

pagelba

EAGLE, Tex., bal. 4.— Pa
sak čia gautų žinių, 33 žmęh 
nes liko užmušti susidūrus ta-

Amerikiečiai pasiliks 
Vokietijoje.

WASHINGTON, bal. 4. — 
Karo departamentas paskelbė, 
kad Amerikos okupacinė armi
ja Vokietijoje nebus sumažiri- voriniam ir pasažieriniam trim 
ta prieš liepos 1, 1921. kiniui ties Gartra, Meksikoje.

Bet išreiškia viltį, kad kontri
bucija bus teisinga ir leis < 

Vokietijai atsigauti.

iš apleidžiančių 
bet įva- 

sVetimšaKai turės

WASHINGTON, bal. 4. — 
Valstybės departamentas pas
kelbė, kad iš apleidžiančių ar 
įvažiuojančių į Jungt. Valsti
jas Amerikos piliečių nebebus 
daugiau reikalaujama paspor- 
tų. Taipjau nebus reikalauja
ma pasportų
šią šalį svetimšalių, 
žiuojantįs 
turėti pasportus; i.- ‘

Tečiaus patariama išvažiuo
jant vistiek apsirūpinti paspor
tais, ar kitais reikalingais do
kumentais, kadangi be paspor
tų vistiek negalima įvažiuoti į 

| kitas šalis.
Taipjau keli šimtai immlg- 

rantų, kurie buvo atplaukę į 
New Yorką ir grąžinti atgal, 
kadangi turėjo klostuotus pas- 
portus, bus atgal sugrąžinti ir 
jiems bus leista įvažiuoti į šią 
šalį. Valstybes gi departamen
tas stengsis susekti kas tuos 
pasportus klastuoja.

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

Lietuviai Siberijos seime.
PEKIN. — “Steigiamasis sei

mas,” atstovaująs žmones vi
sos Siberijos į rytus nuo Bai
kalo ežero, pradėjo posėdžius 
Čitoje, sodyboje tolimųjų rytų 
respublikos.

60 nuoš. delegatų yra komu
nistai. Sekamu stipriausiu ele
mentu yra valstiečiai. Pasak 
rinkimų komiteto įpranešimo, 
atstovais yra 255 diidžrusiai, 21 
baltgudžiai ar ukrainiečiai, 1 
lenkas, 5 žydai, trįs lietuviai, 1 
estonas, 6 buriatai ir 5 natura- 
lizuoti korėjiečiai.

Telegrama iš Čitos sako, kad 
socialrevoliucionieriai riutarė 
įeiti f prezidiumą, kadi įvairios 
partijos pradėjo išleidinėti 
deklaracijas apie tolimųjų rytų 
respublikos konstituciją ir kad 
politiųė padėtis Čitoje yra ge
ra; visų politinių partijų dele 
gatai turi pilną laisvę.

WASHINGTON, bal. 4. — 
Formalia išdėstimas Jungt. 
Valstijų nusistatymo apie Vo- 

| kietijos kontribuciją yra už
vertas šiandie valstybes depar
tamento pasiniai ny m uose raš
tais su Vokietijos valdžia. Jie 
yra formoje memorandumo, 
perduoto per Dresel, Amerikos 
komisionierių Berline.

Vokietijos raštas, datuotas 
kovo 23 d., yra parašytas Vo
kietijos užrubežinių reikalų 
ministerio Dr. Walter Simona 
ir sako, jog “yra visiškai aišku 
valdžiai ir žmonėms, kad Vo
kietija turi mokėti kontribu
ciją kiek tik ji pajiegia mokė
ti,“ bet geidauja “peržiūrėjimo 
bešališkų ekspertų,“ kad nus
prendus kiek ji pajiegia mo
kėti.

Savo atsakyme, datuotame 
kovo 29 d., valstybės sekreto
rius Hughes išreiškia pasiten
kinimą Vokietijos “ne dvipras
miu išsireiškimu“ pageidavimo 
mokėti kiek tik ji pajiegia ir 
sako, kad Jungt. Valstijos “sto
vi su talkininkų valdžiomis 
laikyme Vokietiją atsakominga 
už karą ir todėl moraliai tu
rinčią mokėti atlyginimą, kiek 
tas yra galima.“
.“ši valdžia,” sako toliau Hu

ghes, “mano, kad ji mato Dr. 
Simona memorandume nuo
širdų troškimą iš pusėis Vokie
tijos valdžios atnaujinti tary
bas su talkininkais naujais pa
matais ir tikisi, kad tokios ta
rybos, kartą atnaujintos, gali 
privesti prie greito susitaikimo, 
kuris tuo pačiu laiku paten
kins teisingus talkininkų reika
lavimus ir leis Vokietijai viltin
gai atnaujinti savo produkty- 
vinj veikimą.”

VIENNA, bal. 4. — Austri
jos kabinetas pranešė Vengri
jos valdžiai, jei nebus tuojaus 
nužymėtas laikas išvažiavimui 
ex-karaliaus Karoliaus, Austri
jos valdžia panaikins užtikri
nimą saugosios jam kelionės. 
Delei tos notos Vengrija priža
dėjo, kad Karolis apleis tą šalį 
bėgyje 48 <val. nuo nedėlios 
nakties.

Karolis nenori apleisti 
Vengriją.

BUDAPEŠTAS, bal. 3. — 
Ex-karalius Karolis pasakė 
šiandie savo svitai Steinaman- 
ger, kad jis nenori apleisti 
Vengrijos. Jeigu jis negali pa
silikti joje kaipo karalius, jis 
apsigyvensiąs šalyje kaipo pap
rastas pilietis.

Jau pirmiau buvo pranešta, 
kad ex-karalius atsisako apleis
ti Steinamanger dėlto, kad jis 
buk sergąs ir du unievrsiteto 
profesoriai išvažiavo į dvarą, 
kad ištyrus kas jam yra. Jei 
jo sveikata yra silpna, bus pa
imtas ligonvežimis, kuriuo jis 
galėtų išvažiuoti iš Vengrijos.

Jo kelias' vis dar tebėra ne
nuspręstas, delei Austrijos so
cialdemokratų protesto prieš

’ į leidimų pervažiuoti per Tyro- 
I lių, kur jis turi daug šalininkų.
Buvo pasiūlyta, kad jis butų’ 
gabenamas per pietinę Bavari
ją, bet tečiaus delei to reikėtų 
susitarti su Vokietijos valdžia. 
Tokios komplikacijos ir vilki
ną ex-karaliaus išvažiavimą.
Ultimatumas buvo paduotas.

LONDONAS, balandžio 4.— 
Central Ncws žinia iš Viennos 
sako, kad Šveicarijos legacija 
Viennoje paskelbė, jog ex-ka- 
ralius Karolis sugrįš į Šveicari
ją šiandie. Kuriuo keliu jis ap
leis Vengriją, nežinoma.

šiandie gauta patvirtinančių 
žinių, kad “mažoji antante“ 
prigrąsino karinėmis priemo
nėmis prieš Vengriją, jei Ka
rolis neapleis tos šalies prieš 
ket vergą.
Vengrijai L . --------------- --------- --------- ---- —-----
Čecho-Slovakijos, Rumanijos ir Jojas J. Košys skaitė paskaitą 
Jugo-SIavijos. apie lietuvių praeities darbus.

“Eltos Žinios”.

[Paštu per Lietuvos Informaciją 
Biurą Washingtone]

KAUNAS, II. 23. — Tremti
nių ir Belaisvių grąžinimo sky
rius praneša, kad vasario 24 d. 
atvyksta į Obelių karantiną 
599 tremtinių, Lietuvos pilie
čių.

Eltos 
korespondento pranešimu, Tel
šiuose Lietuvos Nepriklauso
mybes šventė vasario 16 d. 
švęsta, kaip viena didžiausių 
švenčių visi namai buvo pa
puošti tautinėmis .vėliavomis, 
darbą dirbant nesimatė, visos 
krautuvės ir įstaigos buvo už
darytos.

Bytą 10 vai. bažnyčioje įvy
ko iškilmingos pamaldos. Pa
maldose dalyvavo tokia minia, 
kad ir šventadieniais tiek ne
būna.

Po pamaldų prieš bažnyčių 
aįkštęje komendantas, apskri
ties viršininkas, gimnazijos 

mokyt. J. Sodiniam ir žydų at
stovas sakė trumpas, karštas 
prakalbas. Nors buvo šalčio 
apie 160, tačiau aikštė buvo 
pilna minios, čia buvo karei
vių ir šaulių būrys, gaisrininkų 
kuopa, liet, gimnazijos moki
niai ir žydų mokyklų bei liau
dies mokyklų vaikai, valdinin
kai, nekurios draugijos ir daug 
liaudies, net iš kaimų atvyku
sios. Po prakalbų trimytų or
kestras griežė IJetuvos himną, 
o minia drauge balsiai giedo
jo- 

« f .. 4

Vakarą “Džugo“ salėje Gy
nimo Komitetas surengė vaka- 
karą. “Kanklių” choras sūdai.

II. 22.

Tas ultimatumas navo keletą dainų, gimnazistės 
buvęs pasirašytas ! giedojo solo, gimnazijos moky-

SUNAIKINO DU KAIMUS.

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

Ex-karalius kraustosi Į
NEAPOLIS, Italijoj, bal. 4. 

—5 mylių platumo žemės nus- 
linkiinas, pasidaręs delei dide
lio lietaus, sunaikino du kai
mus Kalabrijoj. Nuslinkimas 
tečiaus buvo taip lėtas, kad 
visi gyventojai įstengė pabėgti.

LONDONAS, bal. 4.— Užru- 
bežinių reikalų ministerio pa- 
gelbinirrkas Lloyd Graeme šian
die paskelbė atstovų bute, kad 
ex-karalius Karolis jau pradėjo 
savo grįžtamąją kelionę į Švei
cariją.

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

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

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
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 į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

. ....................................... ................. ........................ .......................... ■!



KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y

Provokatoriški darbai

kauke
Cigarette

ar tai su

It’sToasted

rei

DARBININKŲ ŽINIAI

Lietuvon

nepasitikėjimą

Jaunimas - 
Draugijos

JEWELRY 
STORE

komu- 
panaši

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė*

Vai, 1—2; 7—9 po piet.

nariai 
rei- 

Misiją

4587 8. Ashland 
Cttcaro, III

daroma? Kaip 
kai unija susi- 
kovoj su kapi-

lieka decentralizuoti

taigų, laiva

būt uždėta
Jis neša tą sunkenybę 

iš peties ir 
nelaukdamas už-

DR. A. P. GURSKIS • 
Lietuvis Defttistas

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. *
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 rak. g 
išskiriant nedėti 
■a««aB«aa

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

220 Milwaukee Aven 
Keaosha, Wia.

Dr. A. L. Graičunas, 
Centr. Sckr.

P. S. Siųsdamas aukas pažy
mėk kokiam sluoksniui aukos 
yra skiriamos.—

pagal Žibu
rėlio Draugijos atsišaukimą 
tūkstančiais veržiasi prircngia- 
mosna mokyk losna — išblyš
kę, išalkę, išlydėję ir kas su 
jais atsitiks jei neateisime pa- 
gclbon. Pusiaukelėje įgįs džio
vą ir kitas ligas alina&as jie- 
gą kūno ir proto

5. Lietuvos Universitetas su 
savo įvairiais fakultetais; su 
tūkstančiais Jaunimo neturtin
gų tėvų, *!>« dalija; vienok ne- 
liautinai j ieško įgyti profesijos 
mokslo šakos su kurios pagal
ba ateityje turės užimti gyve
nimo vairą Uuosos Demokra
tines Lietuvos.

mokyklos kursas, su 
pamatu rankosna, kad 
turėtų įnagį kovoje už

IIIIIIIIHIIIIUIIIIIIII^
$100 VICTORY BONDSAĮ.

Duodame dolerį ant dole
rio už Victory Bondsus. 
Klauskit P. M. Kaičio.

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 

8301 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Tek: Boulevard 6775
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK

JOSEPH O. SOBOL
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block

Namų Ofisas Miesto Ofisas 
1645 Wahansi« Are.
Tel. Haymkt 8869. Tcl. Main 2593

2. Desčtkai tūkstančių Ex 
Kariškių, dauguma jų yra pra 
radę sveikatą. Jiems reika 
linga Rczortai ir Ligonines at
gaivinimui ir atgavimui svei
katos.

3. Tūkstančiai elgetų ir se
nelių — jiems reikalinga prie
glauda ir šiokia tokia priežiū
ra, kad jie nors po kojų nesi
painiotų ir gėdos tautai neda-

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

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

fisu sąryšyj su advokatu Harold O. 
Mulks, Room 1117,

Harris Trust Bldg.,
111 W. Monroe St., 

Chicago, III.

MOTERIMS DRAUGAS.
Reikale moteris kurios kenčia kiek

vieną mėnesį laike jų mėnesinių pe
riodų, kurios turi įvairius nesmagu-

Europęan American Bursai! 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas

kertės, paŠportai ir tt. 
NOTARIJUėAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

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

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 8 po pietų.

Tad dar sykį meldžiu kišk 
kišenėn ranką -ir trauk iš ki- 
šeniaus dešimtinę dedamas ant 
Rekonstrukcijos altoriaus savo 
auką Liuosai Demokratiniai 
Lietuvai.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

prižiu 
ir kudi

Tai ve, kokį darbą varo kai 
kurie komunistų —- 
žiniai, ar nešuliniai

Prieš 19 šimtmečių žmogus 
! pardavė žmogaus suną už 30 
sidabrinių. Jis, sąžinės griaus 
žiamas, pasikorė. Lapai to 
medžio, per kurį buvo permes
ta virvė, dreba ir po Šiai die
nai, o žmonija vis dar neat
leidžia to prasižengimo. Judos 
vardas tajio baisiausios panie
kos žodžiu.

Bet ar ne aršesni yra šimtą 
kartų tie, kurie parduoda tūk
stančius žmonių, o nepasikaria, 
ir kurių net sąžinė negriaužia?

-~Kriaučius.

lausytu p. Bekampio r jo drau 
gų patarimo, kad. imtų kelti 
“revoliuciją.” Kas atsiliktų? 
Ogi atsitiktų tai, kad Amalgn- 
meitų unija, teismo paliepimu, 
taptų išardyta į porą savaičių.

Kas pralaimėtų? 
mas: darbiu inkai.

Kas laimėtų? Atsakymas; 
fabrikantai ir keletas fabrikan
tų nusamdytų šnipų-provoka* 
torių, kurie gautų už pasek
mingą “džiabą” po pilną maišą

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

AuksyM, Cohtro- 
bijoi Grafo noias ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

si m-
jausmas apsireiškia

tingi gyvenimo sluogsniai rei
kalauja būtinas ir tai staigios 
pagelbos.

Štai tieji shiogsnfiai,—jpadi'r 
rink ir sušelpk nors vieną.

t. Su virš 70,000 našlaičių 
Lietuve* ateities piliečiai. Rei
kalingas jiems — maistas, 
apdengala®, butas ir nors pra
dinės 
amato 
užaugę

Kas nori siusti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

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

^teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas:

j. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvi, Advokatas 
Vakarais: 4609 S. Ashland Ar 

Phone Yards 1058 
Dienomis: Room 518 — 151 

N. Clark St., 
Tel, Randolph 8507.

1IMIIIM

PAšPORTAl
§ Kiekvienam lietuviui važiuojan* 
| čia m Tėvynėn pa gelbėsi m išgau

ti paiportą į 3 dienas.
: Siunčiam pinigus Lietuvon 
i telegrafiškai! Parduodame 
| laivakortes ant visų portą 
Į stačiai į Lietuvą be persė

dimo, į j
| Tūkstančiai lietuvių siunčiu pi

nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
de! m Jus. Rašykit t*oj.
Lith. Travel Bureau, 
136 East 42nd Street, 

New York, N. Y.

ūm
iu ištin
au savo 

iais, k li
ko rašoma

dėjimą, šonų skaudėjimą, sustirusias 
strėnas, nervų žavėjimą, ir paprastai 
sumažėjimus jautimo. Kurios jaučiat 
virš minėtus skausmus ir norit išgyti, 
tai kreipkitės prisiųsdamos 2c. štam
pą atsakymui, o aš jums nurodysiu 
greita pagelbą, kur gaut tas gyduoles 

P. HOTSUS,
85 ’Carver St., So. Lawrence, Mass.

Tiems visiems sluogsniams 
musų sočiaiio gyvenimo ateina 
pagelbon Lietuvos Raud. Kry
žius, kuriam tobulintis ir plė
totis eina talkon Lietuvai Gel
bėti Draugija arba L. G. D. su
trumpintai.

Todėl broluži ir sesute negali 
nei pamislyti šiame sunkiame 
momente liautis bešelpus savo 
duosna ranka ir širdžia L. G.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
VM mastai.
Laikrodi!*!,

,I Dar vienas pavyzdys:
Į Fabrikantų nusamdyti pro
vokatoriai slankioja tarp pi- 

Įkietuotojų, kurstydami darbi
ninkus kelti triukšmą, paleisti 

| revoliucinius obalsius. Provo
katorius siuntinėjama net į na
mus, net į gyvenamus darbi- 

I ninku butus, khf jie, atsilankę 
kaipo phimberiai, kaipo siuva
mų mašinų pardavinėtojai, 
kaipo paveikslų malevotojai, 

įsiūlo savo tavorą. O kada žmo
nės atsisako jų pirkti, nurody- 

1 darni, jog nedirba ir pinigų 
neturi, tai provokatoriai užve- 

Ida kailius apie nedarbą, apie 
unijų vadų atŽagareiviškunią, 
apie jų parsidavimą bosam, 

| apie reikalą pavyti iš vfciy se- 
I n uosius “oportunistiriius” per- 
I debilius, apie reikalą griebtis 
Į griežtesnių kovos būdų, pas* 
I kelbti generalį streiką, padaryti 
I taip, kaip, girdi, padarę “Rusi
jos darbininkai.”

Mūsiškiai komunistai, akom- 
I painiodami provokatorių me* 
Į liodijom, taipgi šmeižia Amai* 
Į ganieitų vadus; jie taipgi šū
kauja apie generalį streiką, 

Į apie jiaskclbiiną oba(lsių unijos 
darbininkų susirinkimuose, jog 
reikia imti priemonių kontrolę 
į savo rankas.

Ir taip musų garsiųjų komu- 
j nistinių vadų darbai yra pa
našus į provokatorių šelmys
tes, o šių pastarųjų šelmystės 
— j komunistines, kad ne skai
driausioj, nė aiškiausioj pava
sario dienos šviesoj negali 
žmogus išskirti, kurios jų prik
lauso komunistam, o kurios 
provokatoriam.

O rasi šitie darbai negali už
kenkti unijai? Pažiūrėkime.

Įsivaizdinkime sau, kad 
Amalgameitų unijos vadai pak-l

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunr.iestyj:
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėllais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3895

Pinigai Iš 
Kenoshos

Ką=tik Gavome iš Lietuvos
i Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos.

pilnu
L. G. D-jų viena iš rimčiausių 
organizacijų tarp Amerikos 
lietuvių.. Dar daugiau:

Mes ir jus, gerb. nariai, ži
note, kad įpirmulinis siuntinys 
'910<ML5O arba 12,882 frankai, 
kurie buvo siųsti 8 <L rugsėjo 
1919 m. Lietuvos Raudon. Kry
žiui per iM>ną Valdemarą Pary
žiuje ir kurie pinigai tapo per
duoti kun. Purizkiiii, tlabarti- 
niam Užsienio Reikalų Minis- 
teriui, ir po šiai dienai nėra 
perduoti Lietuvos Raudon. 
Kryžiui ir dievai žino, kaip 
greit galėsime tuos pinigus nuo 
p. Ministcrio atimti ir perduo
ti Liet. Raud. Kryžiui.

Na, ką jau bešnekėti apie 
dabartinį būdą siuntinio, kaip 
kad gerb. skyriai savavaliauja, 
— tai ir kalbos nėra apie tvar
kingą darbą. Su Centru sky
riai nesiskaito, o nuo Centro 

| reikalauja: guzikėlių> įgalioji
mų; o surinkę pinigus nesiun
čia Centran, o siunčia dievai 
žino kam ir kokiais keliais, ir 

[tu čia buk mandras ir sukon- 
I traliuok. Vienok Centrus už* 
; dyką negauna: nei guzikelių, 
nei įgaliojimų, nei pakvitavi
mo knygelių, negi kraso ženk
lelių — viskas tai kaštuoja pi
nigo. Ir kaip ilgai Centras 
gali tokią betvarkę toleriuoti?

Gerb. Skyriai, pagalvokit. Jei 
Skyriai nenorSs ir neras rei
kalinga susiklausyti su Centru, 
tai Centras priverstas bus dar
bą likviduoti. O kas nuken
tės? Ne L. G. D. Centras, nes 
jo nebebus, bet Lietuvos Rau
don. Kryžius, tai aišku. Centro 
nebus — sumažės agitacija, 
paskatinimas, paraginimas ir 
aukos sustos beplaukę. — Ir 
štai mažiausiai penki sluoks
niai musų socialio gyvenimo, 
jau ir taip kudi, dar kudesni 
pasidarys.

Galima užsikarščiuoti, gali
ma ir pasispardyti menuo, ki
tas; na, pusmetis ar metai; 
bet galų gale reikia gi sykį 
žmogui prablaivėti ir šaltai į 
savo darbą žvilkterėti, ypač 
kokios pasekmės iš to darbo 
pasidaro: .......

Štai, gerbiemieji, dar sykį 
perskaitykit žeminus paduotą 
atsišaukimą:

Rekonstrukcijos darbas 
prasidėjo.

Lietuviai! Ar sustosime im
sią ukelėje?

Penki svarbiausi nors skir-

T- Pullman 5432 

|Mi A. SHUSHO 
BM AKUŠERIU
į , u Turiu patyrimą
; V K I moterų ligose; ru- 
r. r pešt ingai prižiu-

I riu Ii
Į I kį laike ligos.

10929 S. State St.
Chicago, III.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■IVisi žinom, kad pasaulyj yra 
dvi tvirčiausios organizacijos: 
Masonų ir Katalikų. Tų or- 
ganizacijų obalsiai: “Togcther 
brothers!”-—

Viską, ką jie daro ir be abe
jonės atsiekia tikslą, tai tik 
vien dėlto, kad išvien veikia 
visi jos nariai, t. y. susiklau
so ir netik pripažįsta discipli
nos reikalingumą, bet šventai 
ją pildo, nežiūrint kaip sunki 
našta būt uždėta ant pečių 
brolio 
nemunnėdamas 
iš Širdies -r- ; 
tai atlyginimo

Ar nelaikąs ir mums L. G. 
D-jos nariams iš tų dviejų or
ganizacijų pasimokyti?

Taip, kaip šiandie mes, L. G. 
D. skyriai, stovim ir ilgiamės, 
tai neilgai egzistuosime: išpa- 
lengva kai Grigo bitės išskrik- 
sime.

Lokautas prieš New Yorko 
Amalgameitus dar tęsiasi. 
Kriaučiai betgi laimės. Tatai 
pri]>ažįsta ir musų karštako
šiai. Dar nesenai Jankauskas, 
geras “pagarsėjusio 
draugas, pareiškė viename
kriaučių susirinkime maž
daug taip: “Musų kova, reikia 
prisipažinti, tapo pralaimėta. 
Darbai prasideda, dirbtuvės 
taikosi. Bet draugai, nepraras
kime vilties’*... ir tt.

Jankauskas, sakydamas, kad 
“musų kova tapo pralaimėta,“ 
turėjo omenyj tai, kad jam, 
jo draugui Bekampiu! ir ki
tiems “revoliucijų” kėlėjams 
nepavyko išmesti iŠ unijos nė

Sbipiakovo, nė Schlossbergo, 
nė Hilhnano.

Vienok pa duota augščiau 
Jankausko mintis taip keistai, 
taip širdingai atatinka vaitoji
mams fabrikantų ir kontrak
torių, kurie nejiajiegę sugriauti 
Amalgameitų uniją, turi at
naujinti sutartis su ja, kad 
žmogų net abejone pagauna, 
ar čin Jankausskas savo varde
lius rauda, ar jo lupomis rau
da bosai ir bosienės, kurio® ir 
“cnatą” aukojo bevažinėda- 
nws su |>agarsėjusiu Brookly
no kriaučių delčia t u.

Tiesa, kad ne Jankauskas 
važinėjo. Čia, veikausia, pas 
Jankauską užuojautos 
pati jos 
tas j>ats jausmas, kurį praėju
sio šimtmečio biologai jjastebė- 
jo net šunyse.

“Prakišę” kovą, mūsiškiai, 
tai yra Brooklyno komunistai, 
jau kuris laikas tyli. Užtai pra
bilo jų draugai iš Chicagos. 
Štai “Vilnis” 12 numeiyj rašo, 
kad Amalgameitų organe 
“Darbe” unijos viršininkai tik 
giriasi laimėjimais.

O kodėl nevalia Amalgamei- 
tams girtis? Jau 25,000 New 
Yorko kriaučių sugrįžo darban. 
Atsidariusios dirbtuvės pripa
žino uniją. Atnaujinta sutar
tys; užsiliko 41 valandų dar
bo savaitė; darbininkų solida
rumas išlaikė kratinius; kitų 
miestų kriaučiai atėjo pagal
bon New YorkieČianls, nežiū
rint provokatorių užmačių pa
sėti nepasitikėjimą darbinin
kuose unijos vadais. Ar nega
lima girtis šitokia unija, ar 
negalima ja didžiuotis?

Gi iš kitos pusės — kuo ga
li komunistai pasididžiuoti ? 
Ar tuo, kad paskilbusis jų 
brooklyniškis delegatas su bo
sime driganto flirtą veda? 
lokiais žygiais galima, rasi, 
girtis tik kareivių tarpe. Tik 
kazarmėse tokie nuopelnai kair 
kada augštai statomi, bet ne 
darbininkų, ne imijistų tarpe.

New Yorko lokalai grįžta 
darban nusileisdami 10 nuo
šimčių uždarbių.

O ką mūsiškiai komunistai i 
pasakys? Jie gal pasigirs tuo, 
kad jų vadovaujami Brookly
no lietuviai kraučiai turėjo: 
sugrįžti darban netekdami 15 j 
nuošimčių algų, gi paskui dari 
nusileisti po 7 ar 8 dolerius? 
Ak, jų delegatas traukė juos 
už virveles į Beržiečio šapą.

O kokią rolę lošė musų ko
munistai lokautui ištikusį 
Amalgameitus?

štai “Keleivis” nepriėmė vie-į 
no karštagalvių paskelbimo, Į 
kur jie negražiai koliojasi. Į 
Vaje, tu mano! Kiek dėl tol 
triukšmo sukelta. Na, bet ką-gi 
reikia pasakyti apie “komunis
tus,” kurie leidžia lapelius, I 
dergia juose unijos viršininkus, 
skleidžia indus, idant sukėlus | 
durbiiunkuose 
savo vadais?

Ir kada tai 
tik tuo laiku, 
rėmė mirtinoj 
tolu!

Ir kas tatai daro? Nugi, 
yoliucionieriai

bet tikri “raudonieji” “revo
liucionieriai.”

Kas reikia apie juos manyti 
ir kas reikia manyti apie jų 
draugus, kurie tupi Chicagoj? 
Sena rusų revoliucionierių 
pasarga skamba: “Dabokis, 
brolau, perdaug smarkaus re- 
vohucionierio: po jo

Vieni pradėjo patys stačiog 
siųsti Lietuvon, buk tai Lietu
vos Raudon. Kryžiui. Kiti sta
čiog Lietuvos Misijai. Treti 
sukolektavę pinigus pas save 
laiko.

Na, gerb. nariai L. G. D., 
klausiu Jūsų: Kaip dabar Lie
tuvos Raudon. Kryžius turės 
pakvituoji. Ar už visą sumą 
priimtų pinigų nuo Lietuvos 
Misijos, ar kiekvienam skyriui 
atskirai; na, ir I 
rui už pasiųstus pinigus?

Žodžiu Liet. Raud. Kryžius 
už kiekvieną ar mažą ar dide
lę apštį pinigų turi išduoti 
tris pakaitavimus: 1.) Lietuvos 
Misijai; 2) L, G. D. Centrui 
ir 13) Skyriaus.

Graži ir palengvinta siste
ma darbo ■— ar netiesa? Ar 
Lietuv. Raudon. Kryžius netu
ri kito darbo, kąip tik kvitas 
rašinėti Amerikos lietuviams...

Mes gi viena žinom, kad prie
šai musų to ir laukia. Jie tri
na delnus iš džiaugsmo, kad

Bekampio | šnipo iltys kyšo.’*
Kai kiuių mūsiškių 

nistų taktika stebėtinai 
į šnipų taktiką.

Reikia gal faktų, kad ^ro
džius tai? Gerai. Amalgamei- 
tų unijos konstitucijoj yra pa
našus paragrafas:

“Pramonine ir tarp-pramo- 
ninė organizacija, pastatyta 
ant tvirto pamato aiškaus ži
nojimo ir klestino susipratimo, 
suteiks organizuotai darbinin
kų k lesa i gamybos sistemos 
kontrolę, ir darbininkų klesa 
Imis tada pasirengus paimti ją 
į savo rankas.”

Pasiremdami, visų pirma, ši
tuo paragrafu samdytojai da
bar ir traukia Amalgameitų 
uniją teisman, stengdamiesi 
prirodyti, kad ta unija grū
mojanti apversti augštin ko
jom visą Amerikos tvaiką; jie 
šaukia, idant teismas išskirsty-| 

[tų uniją.
Bet to vieno paragrafo 

rikantam neužtenka. Jiem 
kia daugiau faktų, kurie 
kiau liudytų Amalgameitų 
jos baisumą. Tat ve, 
do musų komunistai 
pro voką toriškais lapeli 
riuose tarpe kita 
šitaip:

“Rengkime milžiniškas be
darbių <lemonstradijas. Masi
nėse demonstracijose ir masi
niuose susirinkimuose iškeiki- 
me obalsį: “Darbo priemonių 
kontrolė darbininkams!”

Bet provokatoriai pražiop
sojo vieną dalyką: jie nepadė
jo kokis lokalus išleido tą la
pelį. Tada tai ištikro jie- butų 
atsiekę, savo tikslą, tada tai 
fabrikantai tikrai butų galėję 
prikibti ir jau sulenkti uniją 
į ožio ragą.

Kaip girdėjau, Brooklyno 
provokatoriai rengiasi atitaisy
ti savo klaidą kada leis kitus

Tik žiurėkim į savo darbus 
Patogumo delei suriko 
L. G. D., kad pinigus 
kia siųsti per Lietuvos 
Lietuvos Raud. Kryžiui.

Centras nesipriešino ir šven
tai pildo valią narių.

Bet ką-gi daro skyriai L. (i
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Kelias I Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Bauer. 
Versta iš vokiečių kalbos, 
šiame veikale aprašo opiau

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

Kas tai yra Socializacija
Paraše K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
ši knygutė yra taip aiški ir 

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

Vokiečių Nepriklauso- 
myjŲ Socialdemokratu 

veikimo Programas.
Šioje knygelėje darbininkai 

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

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak

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

pigiomis kainomis

Aukso dantjs 22 Karat
$3 ir augščiau

Bridge Work
$4 ir augščiau

Platės $5 ir augščiau

D R. B E R N
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

———
Phone: Lawndale 1744

Joseph Shuf litowski & Co.
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22nd St 

Tarpe Califomia Avė. ir 
Marshall Blvd.

Chicago.

Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

4 . f ’ ' »•

Skaudus patyrimas.

/F
ANTON FUERST and CO.

Parduoda namus, apsaugo 
nuo ugnies 

4153 W. 26 St.
2410 So. 52nd Avė

Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

no 
ihujU* 
no 
fuxr

Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą dratais per žmonės, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
ruotojus arba malevotojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
jūsų namą į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime nei mažiausio 
brūkšnelio ant jūsų ušoko 
sienos.

Nėra šiukšlių arba jokių 
parankumų jums ir kaina 
daug žemesnė negu jus tikitės.

Mes galime ateiti ir pasakyti 
tikrą kainą, jei jus norite.

ar

ne
yra

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 

6031 So. Halsted St. 
Phone Normai 2022 

2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

LIBERTY BONDS 
Mes mokame piluą marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK ft CO. 

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

r

Kaip
Žmogus 
Mąsto

Paraše James Allen 
Vertė St. Biežis

Turinys:
1. Mintis ir būdas
2. Minties pasekmė į ap

linkybes.
3. Minties įtekmė į svei

katą.
4. Mintis ir tikslas.
5. Mintis — faktas nu

veikime.
6. Svajonės ir idealai.
7. Rimtumas.

Daugeliui žmonių ši 
knygelė nurodė kelią į 
geresnį ir laimingesnį gy
venimą. Visi privalėtų 
Šią knygelę perskaityti.

Kaina tik 15c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Skoliname Pinigus
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
MADISON IR KEDZIE

STATE BANK
Narys Federal Reserve System

3131 W. Madison St., Chicago.
Tel.: Kedzie 3980.

Atdara visa diena: Sub., ir Utamin- 
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Phone Canal 5496 
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

CoM Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.__________

DAŽAI — DAŽAI — DAŽAI
Kiaušiniams dažai, kokius naudojot 
Lietuvoj. 8 gražausių spalvų; nu
džiugta į 1 miliutą. Pirkit anksti. 
Vienintėlė vieta Chicago, kuriųj ga

lit gauti.
RED CR0WN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L. 

10657 Michigan Av., kam p. 107 gt.
Įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

Mes naudojame geriausios vertės 
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymą.

Phone Canal 6254

( ADOLPH L. ZACHAREWICZ 
Kostumeriškas Siuvėjas

Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.

2300 Sb. Leavitt St.

Tel.: Victory 2400
Compo-Board vietoje balanų 

ir tinko.
Geo. Green Lumbcr Co.

22-os gatvės tiltas.

■ Tel. Canal 2975—2976

Just
■ WHJSTLE
H Chicago

WHISTLE BOTTLING CO.
W 1901 W. Roosevelt Rd.

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

ir 
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijom

Reikalauk knygelės “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVU
Pilniausia armijos stako.
1628 West 47-os gatvės 

Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, I1L

9309 Cottage Grove Avė.
Pusvilnonės pančiakos ...........
Vilnoniai Armijos marškiniai

25c. 
$3.95

A. C. Flynn Heating Co
6402 So. Ashland Avė.

Phone Prospect 886 
Garu, karštu 
oru šildymas. Nauji Šildomi pe
čiai įvedami, 
pataisomi.

vandeniu ir karštu

Seni tildomi pečiai

Chicagos Lietuviai užmokėjo 
suviršum pusę milijono dolerių 
grynais pinigais už patyrimą, 
kad urnai negalima bagotu pa
sidaryti, kad į mėnesį laiko pi
nigai nepasidvigubina ir, kad 
tie, kurie panašius nebūtus pri
žadus duoda, paprastai esti tik
tai apgavikais.

Jeigu visi tie tūkstančiai 
Lietuvių, skaitydami Naujienas 
butų • klausę Biznio Apžvalgos 
vedėjų patarimo, tai jie nebūtų 
praradę tokios milžiniškos su
mos pinigų, o anaiptol su ja 
butų uždirbę nors nedidelę, bet 
tikrą sumą dolerių.

, Apgavikas Jonesi pradėjo im
ti nuo Lietuvių pinigus šių me
tų Sausio mėnesio pradžioj. Iki 
Vasario mėnesio 15-tai dienai 
jis, kaip apskaitliuojama, buvo 
jau suėmęs $500,000-00. Vietoj 
$500,000.00 jis davė ar rengėsi 
duoti savo kostumeriams apie 
10,000 Šerų dviejų subankruti- 
jusių kompanijų, būtent, Stan
dard Parts Co. iš CIevelando, ir 
American Road Machinery Co. 
iš New Jersey. Tų šėrų vertė 
yra tarp kelių centų ir poros 
dolerių už Šerą. Skaitant, kad 
už tuos Šerus galima butų gauti 
po pusantro dolerio, Lietuviai 
yra gavę $15,000.00 už savo su
mokėta pusę milijono dolerių- 
Tas* reiškia, kad jie turėjo nuo
stolio $485,000.00. Tai yra pa- 
vyzdis blogiausios, kvailiausios 
sviete spekuliacijos.

Prieš tokią spekuliaciją, mes 
nesykį perspėjome Lietuvius 
šioje apžvalgoj ir nurodinėjo- 
me, kaip galima su atsargumu 
uždirbti su pinigais didesnį nuo
šimtį.

Apie tą patį laiką, kada Jo
nesi skelbė savo humbugą Lie
tuviams ir rinkosi nuo jų tūk
stančius, mes davėme savo skai
tytojams nurodymų-, kur laikyti 
pinigus, idant su jais uždirbus 
šešis ir daugiaus nuošimčių be 
rizikos. Tarp kitko, pavyzdžiui, 
mes tada nurodėme kaipo vieną 
iš atsargiausių vietų pinigams' 
indėt tulus bonus. Tarp musų 
labai rekomenduotų bonų buvo 
American Tel. & Tel. Kompani
jos 6 nuošimčių bonai. Tie bo- 
nai tada buvo pardavinėjami po 
$95.00 už šimtdolerinį boną, dar 
bar šitų bonų kaina yra lygiai 
$100.00. Tai reiškia, jog ant 
vieno bono išaugo $5.00 uždar
bio. Jeigu visi to agento Jone
si apgautieji žmonės už tuos au
kštus jam pinigus butų pirkę 
norp tos vienos American Tel. 
& Tel. Kompanijos bonus, tai 
šiandien su savd pinigais jie bu
tų gavę priauglio $26-040, o be 
to butų gavę dviejų mėnesių 
procentus, kas lyginasi sumai 
$5,200.

Priauglio
Procento

šiandien gali atsiimti savo už
darbį, o kuris nepaklausė tie su
kišo pinigus tokiam Jonesi ir 
prarado 97 centus iš kiekvieno 
savo dolerio. Mums yra žino
ma, kad Chicagoj “tebesidar
buoja” keli kiti žmonių “bago 
tintojai” panašus į Jonesi. Nė
ra jokios abejonės, kad ir su 
tais kitais neužilgo turės atsi
tikti tas patsi kas atsitiko su Jo
nesi, nes nieko kito negali at
sitikt. Kiek pas tuos kitus pra
puls Lietuvių pinigų mes nega
lime atspėt, vienok nujaučiame, 
kad prapuls labai daug. Nors 
ir žinant tai iš kalno, tų pinigų 
turbut nėra bučky išgelbėt.

jais, teikdamas tinkantį pasitar- 
navimą kaimynams ir tapdamas 
jų draugais — sulaukęs tokių 
sukaktuvių už tiesų gali pasi
didžiuoti prieš apielinkę.

Marketo Kainos.

$26,040
... 5,200

Viso pelno................... 31,240
Palyginant su nebūtais paža

dais, šitas pelnas $31,240 ant 
pusės miliono, gautas į du mė
nesių, gal-but išrodo ne didelis, 
bet iš tikrųjų tai yra milžiniš
kas pelnas, ir tokį pelną nevisuo- 
met galima gaut. Deja, musų 
patarimą, kada mes jį davėme, 
labai nedidelis skaičius Lietuvių 
tebeklausė. Kurie paklausė

■ ADAM M. MACARUS
NOTARAS

■ 3256 S. Wallace St., Chicago

Parduodu laivakortes, 
siunčiu pinigus į visas 
pasaulio dalis. Apdrau- 
džiu, parduodu žemės ir 
namus, skolinu pinigus.

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

1946 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės

Artinasi Meksikos krizis.
Suvienytųjų Valstijų naujoji 

valdžia ir kapitalistai žiuri žvai
ra akia į Meksiko. Obregono val
džia Amerika negalima sakyti, 
kad butų patenkinta, nors Obre- 
gonas stengiasi įtikti ir Suvie
nytoms Valstijoms ir Meksikai. 
Savu keliu Meksikoj Obregonas 
jau nebeturi pilnos kontrolės ir 
jo intekmė mažėja. Kartais jis 
gali pats norėti, kad Amerika 
įsikištų. Iš kitos pusės Ame
rika tur-but nepraleis pirmuti
nės progos įsikišti ir vienokioj 
ar kitokioj formoj paimti Mek
siką savo kontrolėm Gali labai 
būti, kad tai viskas atsitiks dar 
šiais metais. Prekyba su Mek
sika tada laikinai bus pertrauk
ta.

Vakar marketo kainos Chica- 
goj ant tūlų dalykų buvo seka
mas:

Sviestas — centralizuotas 46 
c., kaina retailiariams ekstra 
statinukčs 51c., spaustas 54c.

Kiaušiniai — švieži pirmieji 
23 ir 23^ c., paprasti pirmieji 
21 ir 23c., maišyti lotuose 21 ir 
23c., ypatingai sudėti balto me
džio dėžėse 25 ir 26c-, margiu
kai 171/2 ir 18c., purvinukai 18 
ir I9Į/2C.

Gyva paukštiena — kurkęs 
40c., vištos 28c., pavasariniai 
vištukai 33c., gaidžiai 21c., an
tys 36c., žąsys 16 ir 18c.

Negyva paukštiena — kurkęs 
vasariniai vištukai 33 ir 34c., 
48. ir 50ę., vištos 31 ir 32c., pūv
antys 37c., žąsys 25 ir 26c. '

Bulvės — šiaurinės baltosios 
100 svarų $1.00 ir $1.15.

Saldžiosios bulves — $1.50 ir 
$2.00 už hamperį.

Žali trūktai — obuoliai $4.50 
ir $7.50 už statinę, $2-50 ir 
$5.50 už dėžę, vynuogės $3.25 ir 
$3.75 už dėžę, lemoai, $3.00 ir 
$4-00 už dėžę, orančiai $3.50 ir 
$5.00 už dėžę, žemuogės $4.50 ir 
$5.00 už 24 kvortų dėžę.

žalios daržovės
$3.00 ir $3-50 už statinę, aspa- 
i’agai $4.00 ir $7.00 už kreitų, 
salieriai $2.50 ir $2.75 už krei
tų, kopūstai $150 ir $2.50 už 
kreitų, morkos $3.00 ir $3.50 už 
statinę, žyduoliai kopūstai $1.50 
ir $2.00 už keritų .agurkai $4.00 
ir $5-00 už dėžę, žalieji cibuliai 
$1.00 ir $1.50 už dėžę, galvose 
salotos $4.50 ir $5.00 už kreitų, 
lapuose 20c. už dėžę, grybai. J5 
ir 80c- už svarų, cibuliai 75 ir 
$1.00 už maišelį, špinakai $1.00 
ir $1.25 už bušelį, tomateos 
$5.00 ir $5.50 už kreitų.

Kalėdų 
dovanos

Prirengta pas mus 
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piausty- 
stytas stiklas, 
French Ivory etc.

Henry Rhein, 
Jewelry Store, 
per 30 metų prie 

1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį 

laikrodį.

C. R. CLAUSEN
Ex pertas Rupturų

Išdirbėjus 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų;

bresų dėl 
ir platės dėlnenormalių kūno dalių, 

kojų. SpecialS atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak. 
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI.

Phone: Wentworth 2679.

Phone Yards 1030

WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 
Aptiekorius

Receptai musų speciališkumas.
4459 So. Wood St.

OLOWECKI’S 
Music House

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago

burokai

Biznio nupuolimas 
taksos.;;

/1 •

biz-Kovo mėnesyj Amerikos 
nis buvo nupuolęs labai žymiai. 
Sakoma, kad tai įvyko iš didelės 
dalies todėl, kad kovo 15 d. bir- 
niai- ir pavieniai žmonės mokėjo 
valdžiai taksas. Apie penki mi- 
lionai žmonių turėjo sukti gal
vas apie taksas, mokėti už tak
sų atskaitų prirengimų ir pačias 
taksas. To rezultataš'buvo\ tas, 
kad kovo mėnesyj visoj Ameri
koje buvo pirkta ir parduota 
vienu miliardu ($1,000,000,000) 
dolerių mažiaus, išdirbystė nu
puolė $500,000,000 ir kitos ša
kos $500,000,000. Valdžia ši
tais kaštais surinks su viršum 
keturis miliardus dolerių ($4- 
000,000,000), ir juos išleis metų 
bėgyje. Tų pinigų sukolektavi- 
mo didelė našta betgi supuola 
daugiausia ant kovo mėnesio.

Jei tau reikia 
GERO PLUMBERIO 

Kreipkitės prie 
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

1707 W. 47th St. 
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.

DARBAS

Seni Biznieriai.
Kiekvienas žino kiek yra svar

bu įsigyvenimas, pažintis ir pa
sitikėjimas žmonėmis su kuriais 
prisieina turėt/ laiks nuo laiko 
bizniškus reikalus. Praėjusi 
sekmadieny, Balandžio 3, 1921, 
H. B. Stern apvaikščiojo 30 me
tų sukaktuves nuo įsteigimo sa
vo krautuvės ant Bridgeporto 
po num. 3442-44 So. Halsted St. 
Kuomet ypata išstovi biznyje 
toj pat apielinkėj per tiek metų 
tai jam negalima pavydėt link
smumo ir pasitenkinimo iš tokio 
sulaukto apvaikščiojimo. Per 
metų eiles pirkliaudamas ir su
sipažinęs su apielinkės gyvento-

Phone Drover 215 
S h a n k e 
M u s i c Store, 

K s t. 19 12.
Fonografai, re 
kordai ir gro
jami grojikd- 
niai voleliai. Pi

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
■ PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
3003-89 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294

State Bank 
draugiš- 
turi būti 
depozito-

patarimų

Ar Jūsų bankierius yra 
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankieriu.

The Cicero
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bankerio ir 

rio.
Delei draugiškų

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

CICERO STATE BANK
48th Avė. and 25th PI.

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

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

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 S. Halsted Str.
Chicago, III.

Serai
Bonai

Perkame šėres ir bondsus
Norintieji parduoti ar pirkti įvairių kom
panijų serus, ar sužinoti jų stovį, prašome 
kreiptis į mus.
Mes specializuojame pirkime ir pardavime 
įvairių kompanijų šėrų ir bondsų ir todėl 
galime daug pagelbėti tiems, kurie turi pir
kę menkos vertės šėrų.
Priimame už pilnų vertę Liberty ir Lietu
vos Laisvės Bondsus.

PEOPLESINVESTMENT CO., 
220 S. State St., Room 1422, Chicago.

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Trlner's American
Allilr of Bltter Wlne
Yra labiausiai užtildama 

gyduole.

Parduodama visose 
vaistynėse.

JOSEPTH TRINER COMPANY 
1333-45 So. Ashland Avė.

NATIONAL TEATRE 
Halsted netoli 63rd St

Visų šių savaitę 
FRIENDLY ENEMIES 

KITĄ SAVAITĘ 

Too Many Husbands 
Nejudamieji paveikslai

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS 
Siutų ir Kelinių

Į Vėliausios mados ir žemiausios 
kainos.

PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago. 
Tel.: Roosevelt 7968

Phons Yards 987
D. LIPTSICH

Ęashion Cloak Shop 
Ploščlai, siutai, dresės ir veistis. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės obelio kainomis.
3401 So. Halated St.

Phone BoulevanĮ 6878 
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not inc^ 
of Chicago 

Gaminių rūbų išdirbėjai 
8631 So. Halsted St.

šita yra kokybės vaistinė. 
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOVVSKIS
Prescription Drug Store 

Lietuviška Aptiek* 
2859 S. Leavitt St., kampas 24 gat. 

Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

PADVIGUBINK 
SAVO ĮEIGAS 

Įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Gold Real Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėsimai 

nešantis 6%.
Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.

Kokia jų vertė?
Užklausimus apie 
įvairių Šerų ir bonų 
vertę dykai atsako 
Naujienų skaitytojams 
Naujienų Biznio Apžvalgos 
vedėjas. — Nepirkite 
Šerų ar bonų, nesužinoję 
jų tikros vertės.
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prekybą t
statyt muitus ant įgabena- naciona|4-

tų šalių: nu- ma balsų stoti į Maskvos Inter-

Bet štai dabar ta pati Klara 
Zetkin buvo priversta svarbiam 
tarptautinio darbininkų judėji
mo klausime pasipriešinti Mask-

CHICAGO, ILLINOIS.
Tdephont Roosevelt 8500

Subeeription Ratasi 
ptr year in Canada. 
per ymur outaide of Chic^.

March tad,’ 1879.

Chicagoje — paltui 
Matam*

•edildienius. Laidžia Naujienų Baa- 
drovi. 1789 So, Halstad St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

4wt 4.50 
_ 8^5 
^,1.75

Metama
PumI meti_____
Trims mlneaiams
Oriam mlnaalamt

r.oo
.4.00
. 2.00

- .75

Vien* kopija 
Savaitei 
Ulbėsi oj

ftdetuvon ir kitur girdai
(Atpiginta)

Metama —...............................   |8.00
Putai mat* imi
Trinu minėdama bjb

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymą.

Rengia dirvą priva
tiniam kapitalui?

is Paryžiaus pranešama, 
kad tenai gauta bevielinė te
legrama iš Maskvos, kurio
je sakoma, kad Rusijos so
vietų valdžia rengiasi duoti 
užsienio kapitalistams teisę 
vesti fabrikų industrijos 
biznį.

Iki šiil sovietų Valdžia bu
vo nutarusi duoti užsienio 
kapitalistams teisę vesti biz
nį tiktai miškų, žuvavimo ir 
kasyklų" industrijose. Taigi 
dabar daroma dar vienas 
žingsnis pastangose pri
traukti Rusijon užsienio ko- 
pitalą.

Amerika stoja už 
kontribucijos 
sumažinimą.

Jungtinių Valstijų valdžia 
pasiuntė Vokietijai praneši
mą, kuriame išreiškiama 
viltis, kad šios šalies valdžia 
stos už peržiūrėjimą karo 
atlyginimo, kurį paskyrė 
talkininkai Vokietijai Ver- 
sailles’iaus taikos sutarty
je-_____ V?

Kaip jau musų skaityto
jai žino, dabartinė Amerikos 
administracija remia Eran- 
ciją josios reikalavime, kad 
Vokietija prisiimtų kaltę de
lei pasaulio karo ir kad ji 
duotų kiek galint didesnį 
karo nuostolių atlyginimą 
Francijai, Belgijai ir tt. Bet 
Amerikos valdžia, matoma, 
vis dėlto nenori eiti taip to
li, kaip Francijos šovinistai,! 
kurie yra pasiryžę visai pa
smaugti Vokietiją.

Pabalti jos valsty 
bių vienijimąsi.

Estonija ir Finlandija pa
darė ekonominę sutartį, ku
ri neužilgio turės būt pasi
rašyta. Prie šitos progos 
ketinama padaryti konfe
renciją ekonominiais klau
simais tarpe paminėtųjų 
dviejų šalių, o taip pat ir 
tarpe Latvijos ir Lenkijos.

Tų sutarčių ir konferenci
jų tikslas yra- palengvinti

iJ* išgabenamųjų pre- 
: kių, sutvarkyt keliavimų iš 

vienos šalies į kitų ir tt.
Sumanytoje keturių Pa-1 vos diktavimui ir prasišalinti iš 

I baltijos valstybių konferen-l komunistų partijos valdybos, 
cijoje tečiaus Lietuva nėra Aišku, kad Jungtinė Vokietijos 
minima. Irtai veikiausia Komunisty Partija> susidariusi 
dėlto, kad Lietuvos dalyva-F buvusio*ios

i t i-- r» jungos ir iš nepriklausomųjų so-Lenkija. Pas- cialdemokratų atskalos, jau ima 
taroji stengiasi izoliuoti smukti, neišgyvavusi nei metų 
Lietuvą, kad galėjus leng-1 laiko.

I viaus prieš jų kovoti.
Bet Lietuva turi stengtis 

neprileisti prie to. Jeigu 
kitos Pabaltijoš valstybės ____________
susivienytų, o Lietuva pasi-lse buvo keletą k7rtV^įZipik^ 
liktų viena, tai ji neatlaiky- tinimu minėta apie tai, kad ad- 
tų savo nepriklausomybės, vokatas Andrius Bulota dalyvar 

vo Rusijos Steigiamojo Seimo 
J narių konferencijoje, įvykusioje 
‘ Paryžiuje, ir kartu su kitais tos 

konferencijos nariais balsavo už 
rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
tautos, gyvenančios senosios Ru-1 
sijos teritorijoje, susijungtų su 
Rusija federacijos ryšiais. De
lei to jisai buvo apšauktas Lie
tuvos priešu.

Bulotos klausimas gana gerai 
išsiaiškina iš polemikos, kilusios 
tarpe jo ir “Lietuvos Ūkininko” 
redakcijos, todėl bus ne pro ša
lį supažindinus su jos turiniu 
“Naujienų” skaitytojus. | 

“Lietuvos Ūkininko” 9-anie 
numeryje tilpo sekamas A. Bu
lotos laiškas:
“Lietuvos Ūkininko” Redakcijai.

Teikitės įdėti šį mano pa
reiškimą dėl žinios, atspaus
dintos 5 Nr. “L. U.” ir užvar
dintos : “A. Bulota pavirto ru
su”. i

Ne mano asmeniu užimsiu 
skaitytojų domę, tik randu 
reikalinga pareikšti, kad tas 
Jūsų straipsnis neatatinka 
faktams, tvirtindamas, esą 
Paryžiuje Rusijos Steigiamo
jo Susirinkimo narių Konfe
rencijoje buvo priimta “rezo
liucija, kurioj kalbama apie 
Rusiją sienomis prieškarinė
mis sienomis ir kurioje to
kioms tautoms, kaip Lietuvą, 
pažadama tik šiokia tokia au
tonomija”. Sulig to straipsnio, 
buvusieji posėdyje totoriai 
balsavę prieš tą rezoliuciją, o 
aš, Bulota, už ją.

Galiu užtikrinti ir pačios 
konferencijos oficialiais biu
leteniais išrodyti, kad rezoliu
cijos apie Rusiją prieškari
nėms sienomis nei aš nei kas 
kitas tenai balsuoti jokiu bu
du negalėjome, nes tokia re
zoliucija nebuvo niekeno nei 
siūloma nei balsuojama.

Rusų pažangioji visuomenė 
yra atsisakiusi nuo prieška
rinių Rusijos sienų, o savo 
vienbalsiai priimtoj rezoliuci
joje “apie naujai susikurusias 
pakraštines valstybes”, minė
toji Steig. Susirinkimo narių 
Konferencija pareiškė, kad ji, 
laikydamasi principo tautų ap
sisprendimo laisvės, skaitosi 
su buvimu naujai susikurusių 
pakraštinių valstybių ir su jų 
valia apginti savo savistovy
bę; Konferencija tikisi, kad 
po demokratinio Rusijos su
tvarkymo tos valstybės ir Ru
sija dėl socialinių bei politi
nių ir kultūrinių interesų ar
tinsis viena prie kitos; pagei
daujama forma to susiartini
mo, sulig priimtos) rezoliuci
jos, yra ne “šiokia tokia auto
nomija”, bet federacija; pa
galiau toj rezoliucijoj pabrėž
ta, kad Rusijos demokratija 
neturi pretenzijų nei prie fe
deracijos nei prie kokio kito 
ryšio su busimąja Rusija 
traukti tas valstybes ginkluo
ta ranka, bet vieninteliu tei
singu keliu susiartinimo pri
pažįsta susitarimą, pamatais 
laisvės ir lygybės darančiųjų 
sutartį šalių.

Tokia tai buvo rezoliucija, 
labiausiai paliečianti Lietuvą. 
Čia ne “šiokia tokįa autonomi
ja”, o pripažinimas Lietuvai 
ir kitoms pakraštinėms val
stybėms teisių, lygių su busi
mąją Rusija: tarsis kaip lygi 
su lygia!

Rezoliucijoje gi, dėl kurios

Apžvalga g
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iš buvusiosios spartakiečių są
jungos ir iš nepriklausomųjų so-

GINČAI DELEI BULOTOS.

Amerikos lietuvių laikrašČiuo-

SUIRUT® VOKIETIJOS. 
KOMUNISTUOSE.

Centralinis Vokietijos komu
nistų organas, “Die Rote Fah- 
ne” (Raudonoji Vėliava) prane
ša, kad Jungtinėje Vokietijos 
Komunistų Partijoje įvyko 
stambių nesusipratimų kai-ku- 
riais klausimais, ir kad tų nesu
sipratimų rezultate turėjo pasi
traukti iš partijos valdybos pen
ki nariai: Daumig, Levi, Zetkin, 
Brass ir Adolph Hoffmann. 
“Die Rote Fahne” rašo: •

“Centralinis partijos komi
tetas laikė posėdžius Berline 
tarp 22 ir 24 d. vasario. Buvo 
svarstoma šie klausimai; obal- 
sis sąjungos su Rusija, san-l 
tykiai tarpe komunistinio In
ternacionalo ir Komunistų 
Darbo Partijos Vokietijoje, 
Italijos partijos skilimo klau
simas, organizavimas komuni
stinio Internacionalo pildomo
jo komiteto, klausimas Tha- 
moso ir Grafo Muenchene.

“Delei centralinio komiteto 
nutarimo Italijos partijos ski
limo klausime, penki valdybos 
nariai atrado, kad jie nebe
gali toliaus būti partijos val
dyboje, kadangi tas nutari
mas blogai atsiliepsiąs ant to
limesnio Vokietijos partijos! 
įdėtoj imosi. Pasiremdami ši
tokiu motyvu, pasitraukė iš 
Jungtinės Komunistų Partijos! 
valdybos sekami draugai: Į 
abudu pirmininku Daumig iri 
Levi, sekretoriai Zetkin ir 
Brass ir valdybos narys 
Adolph Hoffmann. Centrali
nis komitetas paskyrė jų vie
ton: pirmininkais — draugus 
Brandler’į ir Stoeckeriį, sek
retoriais — draugus Boett- 
cher*į, Emstą Meyeriį, Weg- 
mann’ą, valdybos nariu — 
Sievers’ą (iš Berlino).”
Nesutikimas tame klausime 

I apsireiškė šitokiu budu: Jungti
nės Komunistų Partijos valdyba 
priėmė rezoliuciją, kurioje ap
gailestaujama Italijos socialistų 
partijos skilimas ir išreiškiama 
nuomonė, kad Italijos komunis
tų partija galėtų veikti išvien! 

I su Serrati frakcija. Tai buvo aiš
kus prieštaravimas Maskvos In
ternacionalo centrui, kuris grie- 
štai reikalavo partijos skilimo 
Italijoje ir liepė Italijos komu
nistams pertraukti ryšius su 
Serrati frakcija.

Jungtinės Komunistų Partijos 
centralinis komitetas nupeikė to
kį valdybos nusistatymą, ir tai 
prispyrė senuosius partijos va
dus pasitraukti iš valdybos. Tai
gi Daumig, Levi, Zetkin, Brass 
ir Hoffmann faktinai tapo iš
mesti iš partijos valdybos.

Tie asmens yra gabiausi ko
munistų vadai Vokietijoje. Ypa
tingai stambi veikėja yra Klara 
Zetkin. Laike Francijos sociali
stų partijos suvažiavimo ji spe
cialiai nukeliavo į Franci ją, slap 
tai dasigavo į suvažiavimo sve
tainę ir pasakė karštą kalbą, ra
gindama partija dėtis prie ko
munistų Internacionalo. Jos kai- I 
ba daug prisidėjo prie to, kad Į 
Francijos socialistų partijos su
važiavimas nutarė didele didžiu-

nebuvo sutikimo tarp totorių 
ir visų kitų Konferencijos na
rių buvo kalbama ne apie nau
jai susikurusias valstybes, tik 
apie svetimtaučių padėtį ir 
teises pačioj Rusijoj, ypač tų 
tautų, kurios neturi savo at
skiros teritorijos — kaip žy
dai ir tie patys totoriai — ir 
kurios negalės ar nenorės Su
daryti federacinio vieneto bu
simoj federacijoj. Totorių už
sispyrimas įbrukti šiame klau
sime būtinai savąją o ne ben
drą rezoliuciją, privedė tik 
prie to, kad Konferencija bei 
vienos iš jų nebalsavo. Taigi 
aš net ir negavau balsuoti nei 
už, nei prieš tą rezoliuciją, 
apie kurią kalba “L. U-ko” 
straipsnio autorius.

Bet ar ne keista, kad tas 
autorius surado rusų laikraš
tyje “Obščeje dielo” (pine 
progos sakant gaha juodašim
tiškas laikraštis!), iš kurio 
jis semia savo žinias, tik tą 
rezoliuciją, kuri nepatiko to
toriams ir kuri Lietuvos val
stybės nepaliečia, o nerado ta
me pat laikraštyje (Nr. iš 16 
sausio) anos vienbalsiai pri
imtos rezoliucijos, kuri sta
čiai pašvęsta pakraštinėms 
valstybėms, tarp jų ir Lietu
vai.

Vietoj rūpintis paversti ma
nę rusu, tas straipsnio auto
rius butų daug gražiau pasi
elgęs, jei butų suteikęs skai
tytojams teisingas žinias to
kiame rimtame klausime, kaip 
atsinešimas Konferencijos ir 
plačiosios Rusų demokratijos 
prie pakraštinių valstybių ir 
musų Lietuvos.

Su pagarba, A. Bulota.
19. 2. 1921.
Atsakydama j tą laišką, “L. 

U.” redakcija savo prieraše sa
ko: ,

Vis dėlto šitas A. Bulotos 
aiškinimas nedaug ką keičia 
dalykų esmę. “Lietuvos Ūki
ninko” pasakymas dėl rusų 
Paryžiaus! konferencijos buvo 
išreikštas tik kitokioje formo
je, o pats rusų S. Susirinki
mo narių konferencijos rezo
liucijos turinys bei prasmė 
nebuvo iškeisti. Sakysim, ru
sai nori federacijos. Bet kas 
yra ta federacija? Trumpai 
kalbant, yra tai autonominių 
dalių arba savarankiškų 
valstybių politinis vienetas. 
Ar gali Lietuva išlaikyti sa
vo suverenitetą, būdama fe
deracijos ryšiais surišta su 
Rusija? Aišku, kad Lietuva 
būdama savo gyventojų skai
čiaus atžvilgiu mažesnė už 
Rusiją beveik 50 kartų jokiu 
budu negalėtų savo politikos 
vairą kreipti geidžiamon pu
sėn. Ir faktinai Lietuva butų 
nemalonaus Rusijos protekto
rato globoje. Jei rusų pažan
gioji visuomenė yra atsisa
kiusi nuo prieškarinių Rusi
jos sienų, kaip A. Bulota sa
ko, ir laikosi tautų apsispren
dimo principų, 
tos rusų pažangiosios visuo
menės atstovai nerado reika
linga pareikšti toje Paryžiaus, 
konferencijoje, jog jie sank
cionuoja naujai susidariusių 
valstybių apsisprendimo ak
tus. Juk ir Lietuvoj, ir Lat
vijoj, ir Estijoj senai yra iš
rinkti demokratingu, visuoti
nu, lygiu ir slaptu balsavimu 
Steigiamieji Seimai, kurie jau 
yra pasauliui paskelbę ir pa
tvirtinę savo valstybių nepri
klausomą gyvenimą. Ar gali 
būti dar geresnis šitų valsty
bių apsisprendimas ? O gal tie 
pažangieji rusai mano, kad 
visos tos naujos valstybės te
galintos apsispręsti būdamos 
Rusijos globoje? Rusai šian
dien negali nežinoti, kad Lie
tuvos apsisprendimo faktas 
jau yra įvykęs dalykas. Ir jei
gu šitą faktą jie ignoruoja, 
tad tuo patim kėsinasi ant 
Lįetuvos respublikos nepri
klausomybės. Todėl ruąų Pa
ryžiaus rezoliucija musų visai 
ne džiugina, bet lyg sakyte 
sako, jog ateityje, jei bolše
vizmas griūtų, Lietuvai tektų 
kovoti ligi tol, kol kiti Rusi
jos šeimininkai pripažintų ir

tad kodėl

patvirtintų 1920 m. liepos 12 
, v d. sutartį.

Vadinti rusu A. Bulotą da
vė progos ta aplinkybė, kad 
A. Bulota buvo nuvažiavęs ir 
dalyvavęs Rusijos Steigiamo
jo Seimo narių konferencijoj, 
tarytum A. Bulota dar ligšiol 
jaučiasi esąs Rusijos pilietis 
ir einąs tas pareigas, kurias 
kitados buvo uždėjęs jam Ru
sijos St. Susirinkimas. Juk 
tais laikais mes visi esame 
buvę Rusijos valdiniais, ta
čiau dabar mums nė į galvą 
neateina reikšti kokių nors 
pretenžijų ten, kur butų 
sprendžiamas kokis nors Ru
sijos piliečių klausimas tarp
tautinėse derybose. Vienam ir 
tam pačiam žmogui negalima 
juk būti dviejų valstybių pil
nateisiu piliečiu.

Dabar “L. U.” skaityto
jams duosim patiems spręsti 
apie visą tą dalyką iš paties 
A. Bulotos kalbos, pasakytos 
Paryžiuje per tą rusų konfe
renciją. Duodame tik svarbes
nes jo kalbos ištraukas, paim
tas iš “Biuleten Soveščanija 
Clenov Vserossijskago Učredi- 
telnago Sobranija”.

“Aš nemaniau kalbėti, — 
sakė A. Bulota, — bet po to, 
kai totoriai taip griežtai išėjo 
su savo tam tikra rezoliuci
ja, teks ir man, kaip draugui 
Brušvitui susimąstyti: ir 
man, kada aš parvažiuosiu na
mo, gali pasakyti: — “o štai, 
kada totoriai įnešė savo re
zoliuciją, kodėl tu, Bulote, 
lietuvi, neįnešei savo?” Ta
čiau toksai bijojimas nereika
lingas : kuriant valstybinį dar-, 
bą ir mąstant apie tai, kaip 
visiems įtaisyti kuo geriau, 
reikia pasistengti atsikratyti 
nuo savo nuosavaus daržo, 
reikia pažiūrėti į bendrąją 
dirvą, o paskui jau į savo pri
vatinę. Kalbant apie tautybių 
apsaugojimą nereikia kiekvie
nos jų reikalus žiūrėti sky
rium. Tokiu budu juk tektų 
rašyti specialines rezoliucijas 
totoriams vienos apskrities, 
totoriams — kitos apskrities, 
lietuviams, latviams ir t. t. 
— tai negalima, šitame' pasb 
tarime tegalima tik bendrai 
ir aiškiai nustatyti tautų 
klausimo išsprendimo princi
pus. Įneštą į svarstomąjį 
klausimą totorių karštumą aš 
aiškinu tuo, kad ne taip dar 
senai visoms Rusijos tau
toms kartu buvo nuo rusų 
patvaldybės spaudimo. Toto
riams matyt ir dabar yra sun
ku ir todėl jie, susirinkę tri
jų asmenų skaičiuje, užsima
nė surikti apie save”.

Toliau A. Bulota buvo taip 
pasakęs:

“Aš gi turiu pasakyti, kad 
jei visi tie principai, kurie 
įdėti pagrindinėj rezoliucijoj, 

• įvyktų gyvenime, tada, kaip 
mes tikimės, Rusija pagaliau 
nurimtų, tad ir totoriai, ir 
lietuviai, ir lenkai, ir visos 
kitos tautų mažumos butų 
gražiai aprūpintos savo tauti
nių teisių atžvilgiu. Tik vie
nintelis vargas, ar mes ligi 
tol išgyvensime ir šitą gerovę 
pamatysim, bet stengtis prie 
to reikia”....

O dabar “L. U.” skaityto
jams gal bus įdomu paklausy
ti totorių prieštaravimų prieš 
A. Bulotą ir visą tą rezoliu
ciją.

Totorius Ischakovas pasa
kė:

“Išėjusieji kalbėti latvių 
tautos vardu Brušvitas ir lie
tuvių tautos — Bulota skaitė 
mums doros pamokas ir no
rėjo sutaikytojų rolę vaidinti 
tarp velikorusų ir totorių tau
tų. Aš turiu pasakyti pir
miausia, kad aš labai abejoju 
dėl to, ar jųjų tautos įgaliojo 
juodu būti tarpininkais tarp 
totorių ir velikorusų, o antra 
vertus, ar velikorusų tauta* 
reikalinga jų advokatinės pa
galbos? Mes, totoriai, visai jų 
neprašėme. Mes su rusų tauta 
ilgai kariavom, bet paskuti
niais metais gyvenom su ja 
geruoju, o jei kokie nesusipra
timai iškyla, tad mes juos pa
šaliname geruoju susitarę ir

žinome, kiek aukų jie yra pa
siuntę j Lietuvą ir kiek dar 
pas save laikosi. Nors Liet. 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
Draugija bandė duoti atskaitas 
“Garso” špaltose, tečiaus tame 
laikrašty maža kas galėjo pas
tebėti, kuomet tas laikraštis 
retam kam žinomas.

Antras dalykas, klerikalai ir 
viešai nesidrovi aikvoti suau
kotus centus. Štai, pavyzdžiui, 
jie mokėjo Dr. Rutkauskui 

Gana daug Amen- 1 ,ncncs| .!r.sluntc «
‘Lietuvą pasivažinėti neva Lie
tuvos labui. Bet ką gero nu
veikė tas žmogus ten nuvažia- 

-------- jie Rutkauskas pag- 
vą, aukauja Lietuvos reikalams K|žo lr ,alko Pakalbąs, bet nei 
ir važiuoja Lietuvon, kad tenai !ncp"!?ako:..k’ •>'?. vcikS 
prisidėjus kokiu-nors darbu vi
suomenės arba politikos dirvo- j. 
j e. Ir niekas jiems delei to ne
daro priekaištų.

Bet ir “Lietuvos Ūkininko” 
redakcijos išvadžiojimai apie fe
deracinį Lietuvos susivienijimą 
su Rusija yra silpni. Ji sako, 
kad “Lietuva būdama savo gy
ventojų skaičiaus atžvilgiu ma
žesnė už Rusiją beveik 50 kar
tų jokiu budu negalėtų savo po
litikos vairą kreipti geidžiamon 
pusėn. Ir faktinai Lietuva bu
tų nemalonaus Rusijos protek
torato globoje.” Bet jeigu Ru
sija užsispirtų jiega prijungti 
prie savęs Lietuvą — ką tuomet 
darytų Lietuva, būdama beveik 
50 kartų mažesnė už Rusiją? O 
tai juk gali būti, jeigu Lietuva 
nenorėtų turėti jokių ryšių su 
Rusija.

Bulotai tečiaus galima užmes
ti, kad jisai dalyvavo tokioje 
konferencijoje, kurioje dešinieji 
Rusijos socialistai - revoliucio
nieriai veikė išvien su kadetais. 
Kadetai šiandie kalba apie bu
vusios Rusijos tautų federaciją, 
bet tikrenybėje jie yra imperia
listai, kurie nori pavergti mažą
sias tautas.

nesikviečiam jokio vertėjo, 
nei latvio, nei lietuvio, nei žy
do, ir ateityje jų nesikvie- 
sim”.

Taigi Bulotai prikaišiojama, 
vieną, kad jisai, būdamas lietu
vis, neišsižada pilietybės teisių 
Rusijoje ir skaito save Rusijos 
Steigiamojo Seimo nariu. Ant
ra jam prikaišiojama, kad jisai 
nori, kad Lietuva susijungtų fe
deracijos ryšiais su Rusija.

Pirmas priekaištas yra men-1 
kos vertės. t 
kos lietuvių, kurie turi piliety-1 
bės popieras Jungtinėse Valsti
jose, skaito save ir Lietuvos pi-l 
liečiais. <

Skaitytoju Balsai
(Z7i iirę t kitaa itame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.}

Lie- 
ko-

rin-

bu- 
ten, 
Ko-

KUR EINA MUSŲ AUKOS?

Prisižiūrėjęs į lietuvius Ame
rikoje, matai kaip stropiai jie 
rūpinasi Lietuva ir deda jos 
aukurui sunkiai uždirbtus sa
vo centus. Tai pagirtinas dar
bas. Tečiaus pažiūrėkime, ko
kiais keliais eina tos musų au
kos, arba kam jos tenka: 
tavos valstybės iždui, ar 
tiems komitetams.

Socialistai ir tautininkai
kdami Lietuvai aukas siuntė 
jas Į Lietuvą per Lietuvos At- 
stobybę arba Misiją. Tuo 
du musų aukos ėjo tiesiai 
tam jos buvo skiriamos,
inunistai, varydami propogan- 
dą prieš Lietuvos valdžią, Lie
tuvos apsigynimo reikalams 
aukų nerinko. Bet pažiūrėki
me Į Romos katalikų federa
ciją, kuri skaitosi lojališka Lie
tuvos valstybei. Klerikalai sto
vi labai neaiškioje pozicijoje. 
Kunigai bei jųjų šulai laikyda
mi prakalbas šaukia: broliai, 
vienybėn, aukokite, dėkite Lie- 
uvos gelbėjimui. Tečiau itic 

rėksniai sudėtąsias aukas siun
čia į Lietuvą vyskupams, ku
nigams, arba Į Tautos fondą.

Todėl kjla klausimas, kas 
tąsias aukas sunaudoja: vysk. 
Karevičius, kunigai 'bei Tautos 
fondo bosai, ar Lietuva, kuri 
numetė šimtmečių vergijos 
grandinius ir kuriai mes au
kojame?

Sąžiningai dirbantys žmonės, 
man rodos, turėtų pasitikėti 
Lietuvos atsiųstąja Misija ir 
per ją siųsti aukas į Lietuvą, 
nes juk ir klerikalai sakos re
miu Lietuvos valstybę. O Lie
tuvos Misija Amerikoje kaip 
tik ir yra tos valstybės atsiųs
ta čionai darbuotis. Bet nesiun
tinėti aukas per visokius Kare
vičius, kunigus ir tolygius po
nus, kurie nori dykai duoną 
valgyti.

Išauginusia klerikalai gimdo 
abejonės, kam tenka jų surink
tos aukos, neišduodami pilnų 
apyskaitų. Dabar mes juk ne

Lietuvoje. Vien tik šaukia, au
kokite, aukokite kariškiams 
ir siųskite surinktas aukas 
vysk. Karevičiui. Bet kodėl ne 
Lietuvos valstybei?

Lietuvių visuomenė turėtų 
užprotestuoti prieš tokius ne
geistinus klerikalų dariais.

—Liaudies Balsas.

• Valstybės nuosavybės 
neša pelną-

[•dsoioif sosoij soĮsoąotuopo j]
Sydney, N. S. W., Australi

joj. — New South Wales dar
bininkų valdžia turi įkarusi ke
lias valstybes dirbtuves ir jos 
atneša didelę naudą valstijos 
gyventojams. Tos įstaigos ve
da kompcticiją su privatinėmis 
Įstaigomis ir ne tik sutaupino 
žmonėms daug pinigų, bet ir 
valstijai davė nemažą pelną.

Štai kokį pelną davė valsti
jos kontroliuojamos 
bės:
Plytnyčios 
Metalo kasyklos 
Akmenų laužyklos

nuosavy-

$198,375 
163,900 
25,685 

232,505 
Cementinių dūdų darb. 179,245 
Valstijos duonkepykla 
Valstijos auto, garažas 
Lentų pjovyklos 
Vaistų sandėlis

52,005
32,100
46,190
31,170
33,100 
didžiaReikia atsiminti, kad 

ma šių dirbtuvių tik nesenai 
Į pradėjo veikti, tad niekurios 
jų davė tik mažą pelną.

Tik dvi valstybės dirbtuvės 
davė nuostolių. Valstijos me
džio sandėliai davė $637,585 
nuosotlių, daugiausia delei ne
tikusio pereitos, priešingos dar
bininkams, valdžios vedinio. 
Bet kadangi abi tos dirbtuvės 
pardavinėjo .gaminius už pigią 
kainą, tad žmonėms joĮkio 
nuostolio vistiek nebuvo.

Reikia žinoti, kad valstijos 
Įstaigos yra .vedamos tik tam, 
kad suteikus pigi] patarnavimą 
žmonėms, o ne dėl pelno, tad 
pelno nesigainiota ir jis .pasi
darė netyčiomis. Privatinės į- 
staigos bandė boikotuoti valsti
jos Įstaigas, bet tas joms nepa
vyko.

Dabar darbininkų valdžia 
mano reorganizuoti visas vals
tijos Įstaigas, kad pašalinus 
visas bereikalingas išlaidas, taip 
kad jos galės pardavinėti savo 
gaminius dar pigiau ir nešti 
žmonėms dar didesnę naudą.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas Miesto Ofisas

3323 S. Halslid SI. 127 I. Dearborn St.
Tel. Boulevard 1310 Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th f]. Ruimas 1827 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 
Telephone Central 33G2

2121 North Western Avė. 
Valandos: nuo G iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2.013 
i Rezidencijos telf. Albany 8716

Telcphono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, UI.
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baisiausi vargų. žmonių. Jie uždaryti, kaip 
nevalninkai, esančiuose apygar-

riuosc, apriesti dratu, jie nere- 
1 tiri išmesti ant tuščių salų 
Mramiškų jūrių, ir neturėdami 

Lietuvos Valdžios įgaliotinis dankčio, kasa dėl savęs že- 
Konstanlinopolyj, p. Branislo-' mėj kasinius arba tilpsta ©lo
vas Blovieščiunas, atsiuntė ^se: jie apvilkti draakanuose 
Naujienoms šitokį atsišauki- (ir duodasi jiems, kaip almužna, 
mų, kurį jis prašo išspausdin- (kų-noęs iš valgio, taip kad 
ti Naujienose, o taipgi norėtų, į silpsta jų organizmas deJci sis- 
kad ir kiti Ainerikos lietuvių ‘ 
la i k raščia i a Išimi usd i n t ų:

ATSIŠAUKIMAS. .

šaukiasi į Amerikos lietuvius 
dėl pagalbos. pa 

ar
ai

Liet aviai!
Jau gal ir prie jūsų pririe

dėjo vilnis žinių apie kuodi- 
džiausį nelaimingų padėjimų 
tų žmonių, kurie pagal galės 
politiškų atsitikimų Rusijoje

PENTUOJU IR POPIERUOJU
Pirmos klesos (.kubą gvarantuoju. 
Visos popieros už 50% nuinušimą. 
Sampclius parodysime jūsų na
muose ir apKainavimą suteikiame 
veltui.

Pašaukit
Seeley 3854 visada.

teinatiško nedavalgymo. Tarpu 
jų 1000 lietuvių, kurie yra dar 
daug sunkesniam padėjime, 
jog liaudiška pagelba siekia tik 
rusus; lietuviam gi visur da
rosi, užroda (kreipiasi jų ati
džia), kad jie piliečiai naujos 
respublikos ir liaudiškas atjau
timas nuo jų ncužkentančiai 
nusigrįšta ir tuom pačiu atima 
nuo jų ne tik materiališkų pa
šalpa, bet. dar neretai muša 
per veidų jų tautiškos savimei-

Žymiausiu bildu pastarieji 
dalykai priverčia juos slaptai 
naktį perlįsti drūtas, su baime 
būti sugautais ir didžiai nu
baustai, tik dėl to, kad pasiek
ti miestų. Čia neturint nei

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoje ji ir negalėtų apseki 
be jo. Pain-Expclleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

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

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

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
Ietį, kuomet vaikai nupuola ir susimusa— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili
nto ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expelleri.

ubagauja. Daugu uiti iš jų su H 
ankštuoju mokslu: inžinieriai, j 
įpicieriai ir 1.1., alkanuoju ir ■■ 
gauna sau duonos pardavinė
dami ant gatvių laikraščius, 
pirosus, švarindami 'batus, 
ba net stačiai prašydami 
mužnos.

Perduoti dvasiškų tų žmonii, 
stovį aš neturiu jiegų, bet man 
rodosi, kad jie arti tos gro
bės, kurių gali peržengti arba 
išdikumu arba nusižudymu.

Kame gyvas tautiškas susi
pratimas, tuos kurie dvasia yra 
lietuviai, šaukta ant pagelbos 
savo broliams — duokite jiems 
galios sugrįžti į tėvynę. Val
džia Lietuvos užimta (pervei- 
zčjiniu savo vidurinių neatklo- 
jamų klausinių, prie tam esan
ti materiališkai neturtinga, j: 
atsišaukė kaip galėjo. Išgelbė
jimas — vien tik liaudiškoje ir 
labdarį šik oje ;i>ašalpojc. Regė
damas kaip žydai, armėnai, ru
sai, gruzinai, totoriai šelpiami 
savo tautos organizacijų, aš 
atsiminiau apie lietuvius Ame
rikoje, kad tik jie gali paduoti 
pagalbos rankų sunykusioms ir 
baisiausi vargų kenčiantiems 
savo broliams Turkijoj.

Aš esu persitikrinęs jūsų 
tvirtai sutvirtėjusią ja tautišką
ja vienybe ir tikiu, kad1 jus.ne
palik si te neatsiliepę į musų 
šaukimų, ir dėlto aš nesviruo- 
ju kreiptis prie Jūsų.

Aukokite, broliai, kiek kas 
galite, nors ir mažutėmis su
momis. Kiekvienas Jūsų centas
atgaivins visai dvasioje nupuo- 
lusiojo viltį. Ir atminkite, kad 
kiekviena prakišta diena ap- 
seina 
ašarų, 
centas 
dvasių

Lietuvių organizacijas šau
kiu prie energiško darbo rinki
me aukų ir persiuntime jųjų 
į Lietuviškų Komitetų Konstan
tinopoly].

Pirmininkas Lietuviško Ko
miteto ir ĮgaJiotjnis Lietuvos 
Valdžios:

$35$35

Ištdrpk šį apgarsinimų, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginamų
palikti storagiuj ■■■

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

‘ WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St, Chicago, III.

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimta augŠtoa rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) vi kurtą 
rcilaetų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkalda
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti* Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
•tos rųšies gvarantuotą kalbamąją maliną, »Taipgi, mes turimo 
parduoti dešimtį augŠtos rųiiea tikroa odoa sėklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji ir yiiiausiu ifaiirbimo. Mes par- 
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
irisas miesto dalis Ir upieiinkea, taipgi ilsiunčiame C. (k D. ir 

alcidžiame peržiurltl arba užsimokėti aplaikąa siuntinį* 
Liberty Bondsaį priimami.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

Politikierių lizde. EINU Iš BIZNIO! 
DIDELIS BARGENAS!

' f
Didelė Eksplozija šalip musų 

krautvės namo, sugadino ir mu
sų tavorą. Viskas turi būt par
duota, nepaisant nuostolių. Mes 
užtikriname, kad uždarbio šiame 
išpardavime nepadrysime. Vy
rų ir vaikinų siutai ir overkotai 
$10, $15, $20, $25, $30, $35 ir 
$40. Daugybė siutų ir overko-i 
tų po $5.50. Tikros odos išver-

DR. M. HERZMAN
■It RUSIJOS

Gerai lietuviam® žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, drf- 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
81 U) arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St, 
VAL.; 9—10 lyto ir 8-—9 vai. vak.

bedugnes kančių ir 
ir ne vienas paaukotas 
nebus nukentėjusiųjų 
užmirštas.

n» Fedoruotosios Presos]
Washington. — Augštcsniuo- 

se republikųnų rateliuose ap
kalbamas yra naujas kabineto 
reorganizavimo numanymas, su 
lig kurio karo ir laivyno butų 
sujngti ir vienų bendrų gynimo 
departamentų, kurio galva bi> 
tų dabartinis laivyno sekreto
rius Edwin l>enby iš Michigan. čiami kotai, kuriuos pardavojo

Karo sekretorius John Weeks $75, $$5 įr $H0, dabar $22.50. 
iš Massachusette veikiausia pri- Vyrams kelinės $3 ir augščiau. Į 
tars tam sumanymui, jei jam Vaikams siutai $3.50 iki $15? 
bus duota iždo sekretoriaus Ąpįe 150 mažai dėvėtų siutų ir 
vieta, kurios jis ir pirmiau 
troško. Jis tų vietų gaus, jei- 
gus dabartinis iždo sekretorius 
Andre\v Mellon sutiks grįsti 
atgal į Pittsburghų prie savo 
geležinkelių, aliejaus, plieno, 

alum i no, 
kitų biznio

Tol Yards 3654
Mrs. A. Michnicwicz

AKU6ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Perm- 
silvanijos hos- 
pitalžse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
<la rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

3113 S. Jialsted St., Chicago, III. 
(hnt antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

------ ----------------------------- . ■ Telefonas: Drover 7012 
overkotų ir lengvų kotų $7.50. Į

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

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 Stouth Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

TeJephonai:

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

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

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

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

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. jfo piet.

Kapitonas B. BJavieščiunas. 
Sekretorius: Ažclis
Adresas Komiteto:
Constantįnopole, Turąuie 
Rue Mineral No. 5 (a cote 
Ošinanti-—Medjid) Perą.

Kovo 5, 1921.

ncsiseke iž- 
Jis, matyt,

<y

Phone Canal 257

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo Lontėti? Mano «p®- 

eltlis gydymo būdoj išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai Žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti ta j a biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

Lietuvos Atstovybės 
Amerikoj pajieš- 

kojimai.

John Ruski n
BEST ĄNb ’BIGGEST CIGAR 

’ ’ y • Lt • . ■< 'Fik ■ % • f* • >•* 4 ’ •

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

L I.KWIS CIGAR MFG. CO., NEVVARK, N. J.
Oidžiausiii nepriklausoma Cigarų dirbtuve

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

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

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

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

»JLW
lltf MILWAinnRX ATT. CBICASO,

Jieškomi:
Kazimieras Urbonas iš Kra

žių, Raseinių apskrities, gyve
nęs 142 Slocum St., Edwards- 
ville Pa.

Vincas Grakauskas, Judrėnų 
kaimo, Telšių apskrities, gyve
nęs 80 Vine St., Montello, Mass.

Juozas Vaiciukynas iš Jezno. 
Alytaus apskrities, gyvenęs 218 
Walnut St., Virginnia, Minn.

Antanas Urbutis iš Radviliš
kio, Šiaulių apskrities, gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

Povilas Daraška, gyvenęs Chi- 
cago, III. .

Vincas ir Bronislavas Jasunai 
iŠ Pentiškių, šakių apskrities.

Jonas Pocevičius, gyvenęs 
New York, N. Y.

Juozas, Jonas ir Augustinas 
Petrauskiai.

Feliksas Bružas ir Pranas Bo
čius visi iš Derkintių kaimo, Ša
čių parap., Mosėdžio vals.

Liudvikas Matukas iš Jedžiotų 

kaimo, Truikinų filijos, Skuodo 
vals.

Kazimieras Urbonas, Barbora 
Urboniutė, Kazimieras Jarum- 
bauskis, Jonas Sirulis iš Alsed- 
žio miestelio, Telšių apskrities.

Kazimieras Dobryka iš Dep- 
šių kaimo, Gruzdžių vals., Šiau
lių apskrities, gyvenęs McKee’s 
Rocks, Pa. • .

Kas žinote apie šiuos asmenis) 
suteikite pilnai visas informaci
jas ir žinias šiuo antrašu: 
REPRESENTATIVE OF LITH- 

UANIA IN AMERICA.
703 — 15th St., N. W., 

Washington, D. C.

vandens jiegos ir 
interesų.

Melionui ikišiol 
do departamente,
negali sueiti su publika ir ne
gali net kalbeli ir mųstyti, ka
da kas pas jį atsilanko. Jį pa
rinko • senatoriai Penrose ir 
Knox ir užpakalyje jo yra 
Rockcfellerio ir Morgano inte
resai. Jis norėjo tik pripažini
mo, kokį teikia paskirimas į 
kabinetų ir tų žinių, kokių ga
li jis gauti kontroliuodamas iž
do departamentų. Dabar jis 
tai atsiekė ir politikieriai kal
ba, kad jis už kelių menesių re
zignuos.

Jeigu Mellon rezignuos, 
Weeks bus paskirtas iždo sek
retorių ir jeigu Deby ras pri
tarimų kongreso, laivyno ir 
karo departamentai bus su
jungti. Argumentai tokiam 
sujungimui bus tai, kad dabar 
darbas abejuose departamen
tuose kartojasi ir bereikalingai 
prisieina laikyti didelį štabų 
darbininkų, kuriuos galima bu
tų pašutinti sujungus tuos abu

lavesta /vienam žmogui, taip
jau intendantūra ir užsibaigtų 
)egalinis dalinimasis ir savy- 
įtovis supirkinėjimas reikme* 
ių.

Suprantama, kad tokis dide- 
is reorganizavimas negali į- 

vykti, jeigu nebus pergrupuoti 
durai ir kitų v departamentų, 
nes gynimo sekretorius kitaip 
gytų didelę galę kabinete. De- 
ei tos priežasties galbūt kon
gresas ir nepritars suliejimui 
tų dviejų departamentų.

Ūkininkai yra susidomėję 
galimu Weeks paskiriimu į 
Meliono vietų, kadangi’ Wecks 
yra griežtai priešingas federa- 
iniam farinų paskolos aktui. 
Judamas senate Wecks pasakė 
cal'bų, kurioj jis prirodinėjo, 
<ad Naujosios Anglijos ban- 
cieriai, kurie yra paskolinę 
ūkininkams virš $2,000,000, tu
ri teisę varyti savo biznį ne- 
diudomi jokių federalinių pa
skolos sistemų, kurios teikia 
įaskolos už

.ši nikius.
mažesnius 

negu , reikajauja 
vatiniai kapitalistai. Iždo 
rotorius gali suparaližuoti 
>askoilos ‘ akto veikimų.

nuo 
pri
šok

ai viso

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J I E N 0 S”

m Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

: DH. J. SARPALIUS ■
■ 1424 So. Halsted St. i
■ Vai. 10 iki 12; 3 ikj 5; 6 iki 8. ■ 
5 Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Į IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti 
tiesioginiais laivaisi į ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj. H - - --— ---- -------------

Atsikvicskit savo gimines bei drai\- ■■■■■■■■■■■■*■■■■■■! 
gus musų dideliais, greitais laivaią.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
■Tel.: Yards 6666

i Boulevard 8448

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

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

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Tel. Boulevard 2160 t

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

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
'i,

Tel. Pujlman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:8-0 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telefonas Pullnr.an 85G
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av^ Roseland. 

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

Dr. R. Wagner .
Mano specialia gydymas yra 

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

Phone: Prospect 2704
---------  

!»■.—.i.——.  .............. .. 1 .   i.—.e..

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienon.1 ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

1‘hone: Boulevard 4121

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 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nųę 1Q iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki -8130 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

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

Telephone Yards 5332

Į DU. M. STUPNICKI 
3107 So. Morgan St., 

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

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

Va- 
7 iki 
8110 
4988

Telephone Yarils 1532

DR. J. KULIS :
LIETUVIS

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

pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. |

3259 So. Halsted St., Chicago. ■

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kump, MarshfieM av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

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

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

‘ Res. 615 So. Humpherey Avė., 
DR. AB1GAIL TRAXLER 

Physician and Surgeon
Specialiste moterų ir vaikų ligų. 

1669 Blue Island Avė., 
Kampas 18-tos CHICAGO.
- ------ ■ ■— "• — ^'-Į- ~ ........... f -I

- ------- - 1 ----- r—------------
IJdLf-------------- -------------------------------

Ofiso Tol. McKinley 76
• DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas ^EuropiŠKas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111 

Arti 38th Street.
-..—..m.. , -OTMSahMBHMB

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

po piet.
Telephone Yards 687

Telephone V»n Bures 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. 1. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 pe piet, 
7—*8 vak. Nedaliomis 10—12 diena.

DR. TUSIA
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 68rd St. 
Tel. Prospect 3466

J

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

8331 S. Halsted St., Chicago, Ui.
Valandos:—

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

Telephone Y arda 5884

'DR. P. G. WIE6NER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Hulbtcd St., Chicago, III.
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CHICAGOS
ŽINIOS

NAUJIENŲ šfiRININKAMS.

Daugelio Naujienų šėrininkų 
adresai bendrovės knygose yra 
pasenę ir turi būti pataisyti dar 
prieš busimą šėrininkų susirin
kimą, kurs turės įvykti po to, 
kaip užsibaigs K. Jamonto ir 
St. Dargužio byla prieš Naujie
nų bendrovę. Visi šėrininkai to
dėl yra prašomi greitu laiku su- 
siųsti savo naujus adresus į 
Naujienų ofisą. Ant laiškų 
rašykite žodžius “šėrininko 
resas.”

Naujienų Bendrovės 
Valdyba.

už- 
ad-

Vaikus samdyti agentas.

The Boys* Repubtic • įsteigė 
samdymo agentūrą savo na-

kraustė mergaitės kambarį, 
valgė ir ilgai šnekėjosi.

Prie Clark ir Dearborn gat
vių jis susitiko su mokiniu 

, Clarence Graham, kuriam jis 
pasakęs helio ir paskui po ke- 

. lių žodžių išsitraukė revoverį 
ir peršovęs mokinį į koją pa
bėgo. d^aham sakos, kad visai 
to žmogaus nepažinęs ir su nie
ku pykčio neturėjęs.

Paskui, sulig nusakymo, tas 
pats vagis įlindo į Virginia ko
telio kambarį, kur ra<Tos ketu
riolikos metų mergaitė Elcza- 
beth Comstock.

“Rasi galėtum duoti man ką 
nors valgyti bei gerti? Aš alka
nas,” — pareiškė mergaitei va
gis. Mergaitė padavė jam dvi 
bananas ir stiklą vandens. Jis 
suvalgė bananas, išgėrė vande
nį, paskui užsidegė jos tėvo ci
garą ir kitus tris įsidėjo kišcr 
nėn ir vis kalbėjo su mergaite. 
Kitą gi penkioliką minutų jis 
pašventė kambario apkrausty- 
mui. Vagis pasiėmė keturias
dešimta dolerių, kailių ir dei
manto špilkneių.

Chicagos merginas nuvažiavo 
j Michigan City, kur prisigė
rė munšaino ir paskui nušovė 
restauranto savininką, iš pen
kių vyrų atėmė automobilį, 
kuriuo palakstė po miestą ir 
paskui iNitsai nusišovė. Jo gi 
draugė, Ilclcn Conway, chica- 
gietė, kuri taip pat buvo pri
šėrus munšaino, ištrukus iš po
licijos, 
pėje.

manoma, prisigirdč u-

Apvogė pasivadindami policijos 
agentais.

Mielinei Cuticho, 3911 Ohio 
gat., pavogė $1,100 trys vagys. 
Vagys atėję. į jo namus persis
tatė jNilicijos agentais ir gir
dėję buk jis turįs negerų pini
gų. Tuomet žmogus parodė 
savo pinigus, kuriuos vagys pa
siėmė ir išėjo.

no konferencija, kurioje daly
vavo dvidešimt trys delegatai. 
Rajonui pri kai tįsančių kuopti 
Chicagoje ir apielinkėje yra 
devynios. Konferenciją atidarė 
Rajono organizatorius P. Mi- 
ller. Tvarkos vedėju išrinktas 
J. Juknis; mandatų tvarkymo 
komisijon išrinkta I). Millcr ir 
J. Lapaitis. Vietoj neatsilankiu
siojo sekretoriaus J. Čeponio 
konferencijos tarimus užraši
nėti išrinktas A. Liutkus. Spau
dos komisijon išrinkti A. Ke- 
mėža ir P. Millcr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo mainos žvogerio, 

Juozapo širvinsko, Kauno rėd., Tau
ragės apskr., šakių kaimo, 10 motų 
atgal, girdėjau gyveno Chicago, III. 
Meldžiu atsišaukti jo paties, arba 
žinanti, malonėkite pranešti šiuo 
rašų.

JOHN BAJORINASy 
1825 Hammond Avė., 
S. W. Canton, Ohio.

ant-

PARDAVIMUI NAMALŽEMĖ

riams, kuri y daugelis greitai I Galiau plėšikas pasakė
taps paliuosuoti iš mokyklų 
vasaros atostogoms. Norintieji 
darbo gauti turi susižinoti su 
Louis Darfaman, 2111 Poto- 
mac avė.

Mirė J. F. O‘Malley.

“Tur
būt Ims man laikas keliauti. 
Gerai mane įsižiūrėk i t, kad ga
lėtum policijai atvaizduot kaip 
aš išrodau.” Mergaite savo tė
vams nupasakojo, kad tai 
vęs gražus vagis ir puikiai 
si taisęs. Policija mano, gal 

yra beprotis.žmogus
mc-

Vienas užmuštas, 
sužeistas.

antras

George Schmidt, 
Kedvale avė., nedėlioj 
muštas ir jo draugas Harry 
Olson sunkiai sužeistas, kuo
met jų motordviratis susidūrė 
su automobilium.

iu po UŽ-

bu-
ap- 
tas

Automobilių vagys

Frank Dutkiewicz, 
mis gat., ir Tony

sugauti.

John F. 0‘Mallcy, ilgus 
tus darbawsi pirmam warde 
politikos dirvoje, nedėlioję mi
rė Grant Hospitale. 
per ilgą laiką buvo vienas ge- snehker pietus pavalgęs ėmė 
resnių Demokratų partijos va- diskusuoti su savo kolegais 
dų. Buvo išrinkta į House of kokia bausme reikėtų bausti 
Representatives ir Senatą. Jis automobilių vagis. Kuomet gi 
suorganizavo Jeffersono kliu-, jis išėjo laukan prie savo au- 
bą, kuris tapo galinga organi- j tomobilio, 

.. ..... . r.-. . . ... i.i

automobiliu bedisku- 
,vjv suojant apie bausmę.
Velionis j Teisėjas Samuel F. Wein-

zacija politikoje. Taippat ir 
daugiau žymesnių darbų nu
veikė. Tečiaus jis pakilo iš taip 
vadinamos tamsumos ir per 
vargą prasisiekė į augštesnįjį 
gyvenimą.

Užmušė moterį.

Antvelykyj smagiai vaikinai 
važinėdami užmušė Eugeniją 
Coote, kuri laukė gatvekario. Į 
važiuotojus jiolicija ėmė šau
dyti, kuomet pastarieji nesus
tojo. Tečiaus nepataikė ir tik 
vėliau 
(tymo

sulig automobilio nuro- 
vaikinai tapo suimti.

pašovė ir hotely mergai
tę apvogė.

Nedėlios vakare apsireiškė 
naujos rųšies vagis, kuris pa
šovė žmogų gatvėje, paskui 
pro langą įlindo į hotelį, ap-

Vieną

Severos Gyduoles užlaiko
. "'i •. ■ • JI

šeimynos sveikatą.

Odos niežu ligas
yra tankiai nepaktančlamas. Jos apsl- 
reiSka per raudonumo, kariu, per puillu- 
klei, prakaitavimo, o k« bloglaus, per ne
paliaujamo nležlejimo, smelkimo ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas 
dalis kūno, o tas tik padaru blogiau*. No
kta tiki te tuos kankinimus. Pasinaudokite

Severa’s

ESKO
(pirmiau Severo Odos Mo«tl*) t* apsaugo- j 
Jatl mostį dėl odos niežu ir velkiai pasiek- 1 
ai t® geldlnga paselpa. Tūkstančiais žmo- 1 
nlu, kuri vartoji ta mostį dėl yvalrlu odos J 
niežiį, yra visai užganėdinti. Jie rada Jos ] 
glara pasek m g — ta pat Ir jus atrasti. < 
Pardavinleta visose gerose aptlekoee. į 
Prekė 50 centai. 1

'>• SEVERĄ CU« 
CEOAR RAPIDS, IOWA

Pavogė

, tai jo neberado.
“Pasikark” — sukeikė jis.

Lietuvio ir airio muštynės.
Per atvelykį kai kurie dar 

kiaušinius mikleno, gi lietuvis 
NN ant Halsted ir Dvidešimtos 
gatvių ėmė snukius miklenti su 
airišiais.

Miklenimo priežastis tokia: 
paminėtoj vietoj sunkniubo pa
vargėlė moteris (matyt . nes
veiko proto), kurią apstojo 
žmonės. Tada jaunas lietuvis 
NN ėmė sakyti, kad jai nėra 
nieko blogo, tik reikią išsimie
goti, o du airiai laikės nuomo
nės, kad jinai serga ir reikia 
jai daktaro. Iš to iškilo pešty
nės. Airiai būdami du, žinoma, 
lietuvį nuveikė. Beto, airiai 
naudojos amerikoniškos muš
tynių mados, kuomet lietuvis 
iš rusko taikė airiams ausin.

Kuomet NN antrą ar trečią 
sykį pergriuvęs atsistojo, nu
sišluostė kruviną- nosį ir atga
vo kvapą 
penkias 
tai airiai 
gi išėjo į 
sugniaužė
j stovinčias moterėles ir mažus 
vaikučius kartojo: “Eikšit čio
nai, eikšit čionai bile vienas 
jūsų!” Moterys ir vaikai trau
kės tolyn, o lietuviai vyrai juo
kės: “Gerai jam. Jis ša po j e la
bai mandrus” —Matęs.

sienon atsišliejęs per 
niinutas ar ilgiau, 

jau buvo dingę. NN 
vidurį gatves, špygą 
kišenėje ir atsisukęs

Muziką jo moteris nužudė.
Muzikas CarI Pelligrini, 714 

S. Marshfield avė., nedėlioj 
prisigėrė ir ėmė vaidytis su sa
vo moteria, kuri pagavus re
volverį jį nušovė. Tą ji pada- 

gindamosi.rius save

Nušovė
William

du ir pats
Riscau

save.
pasiėmęs

Liberty Land&InvestmentCo
ofise atliekama sekami reikalai:

PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farm-ų, lotų ir namų.

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

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

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

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

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

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

401 Loo- 
Kupecki, 

4809 Loomis g., nedėlioj tapo 
sugauti vogtame autoombily, 
kurį prisivijo (policijos motor- 
dviratis. Vagys prisipažinę, 
kad jau esą ketvirtą automo
bilių pavogę.

Gelžkelių darbininkai Washing- 
tone.

Prezidentas Hardi ng užva
kar telegramų pakvietė B. M. 
Jewell, American Federation of 
Labor prezidentą, kad atvyktų 
Washingtonan dėl pasitarimo 
gelžkelių darbininkų reikale. 
Peršovė užsiprašęs svečiuosna.

Natalla De Carlo nedėlioj už
siprašė svečiuosna Philip Vana 
ir Jack Palerato, kuomet gi tie 
įžengė į jo namą,’ jis paleido 
šūvius ir abudu savo svečius 
sužeidė. Paskui gi vieną apka
binęs ėmė bučiuoti ir sakyti, 
kaip jis jį mylįs.

Pašautas.

Ivy Redmond, porteris, 
Grand Park hotely tapo pašau
tas penkių vagių, kurie įėję 
vidun paliepė ten buvusiems 
pakelti rankas. Porteris nesis
kubino su paraginimu ir už 
tai jį pašovė. Vagys paėmę 
registerio $30 įsibėgo.

Nušautas.

Stadile nedėlioję

iš

savoFiori 
namuose , gere su moteria ir 
paskui jis tapo nušautas. Poli
cija spėja, kad jį nušovė jo 
pusbrolis pamatęs su moteria 
girtuokliaujant.

Airiai ruošia didelę konvenciją.

Visuotinis reikalavimas pri
pažinti Airiu respubliką, tiki
ma bus sėkmingas, kuomet bus 
sušaukta tautiška konvencija 
Amerikos Asociacijos delei pri
pažinimo Airių respublikos Me
di nach kopličioje balandžio 18 
ir 19 d.d.

Airių darbuotojai vakar at
vyko į Chicagą ir pradėjo savo 
posėdžius ant tryliktų lubų 
Cunnardo namo, 1.40 N. Dear- 
l>om g-vė. Koteliuose jau nuo- 
muota kambarių penkiems tūk
stančiams delegatų. Airių
ganizacija turinti 1,000,000 na
rių.

or-

Lietuviu Rateliuose
L. S. S. VIII Rajono 

konferencija
3Nedėlioję, balandžio 

Stančiko svet., Roselande, Cbi
cago, buvo L. S. S. VIII Rajo-

d.,

Iš centralinio komiteto ra
porto paaiškėjo, jog Aštuntas 
Rajonas pinigiškai stovi neblo
gai — ižde turi virš šimto do
lerių. Rajono agitacijos komisi
ja pranešė, kad ateinančią sa
vaitę prasidės L. S. S. VIII Ra
jono agitacijos maršrutas, bus 
rengiamos prakalbos Chicagoje 
ir apielinkėje. Kalbėti pasiža
dėjo studentas T. Kučinskas. 
Kalbėtojui . bus mokama po 
penkis dolerius už prakalbą. 
Taipgi prakalbose bus veltui 
dalijama ’ Socialistų Partijos 
platforma ir Lietuvos “Social
demokratas.” Virtoje iŠvažinė- 
jusių centralinio komiteto na
rių į kitus miestus tapo išrink
ti sekantieji: J. Vilis, R. Rad- 
zevičia ir St. Strazdas. Peržiū
rėjimui Aštunto Rajono iždo 
išrinkta komisija iš šių narių: 
D. Millcr, J. Izbickis ir J. Ka
valiauskas. Nutarta likviduoti 
Rusijos Išeivių Konferenciją 
(kuri faktiškai jau nuo 1919 
metų nustojo veikus), likusius 
pinigus, šimtą dolerių, pas 
Konferencijos iždininką A. Le
kavičių paimti į L. S. S. Aš
tunto Rajono iždą ir apversti 
juos stiprinimui darbininkiškos 
spaudos čionai ir Lietuvoje.

St. Strazdas užproponavo, 
kad reikia ipadiskusuoti apie 
“Naujienų” bylą. Strazdas pa
siūlė susirinkimui savo paties 
paruoštą rezoliuciją prieš 
“Naujienų” “bosus.” Pasikarš
čiavus prieš Jurgelionį ir Gri
gaitį ir pavariils agitaciją už 
Jamonto frakciją, buvo bal
suota ir septyriiais prieš šešis 
balsus rezoliucija tapo atmes
ta. Tuomet vėl pavartota sky- 
mas, kad, esą, buvę negerai 
balsuota. Antru sykiu balsuo
jant devyniais " prieš aštuonis 
balsus ta Strazdo rezoliucija ta
po priimta. Režoliuciją nutarta 
pasiųsti visiems lietuvių laik
raščiams, išskyrus “Draugą.” 
Buvo išnešta rezoliucija reikalu 
laliuosavimo E. Dėbso. Kita 
rezoliucija buvo išnešta protes
tui prieš Lietuvos valdžios žiau
rumą, kad Lietuvoje uždarinė
jami darbininkų laikraščiai, 
trukdomas darbininkų organi
zavimosi. Toliau dar pasvars
čius keletą mažesnių dalykų, 
conferencija užsidarė. Delega
tai skirstėsi blogame upe. Tam 
viskam priežastis buvo Straz
do rezoliucija. Mat St. Strazdas 
<ažin-ko įtūžęs ant kokių ten 
Naujienų “bosų,” tad su skun
dėjais Naujienų ir varo agi
taciją prieš Naujienas.

—Delegatas.

JIEŠKAU <ledes Petro Budviėlo, 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Švėkš
nos parap., Jonikaičių kaimo. Ame
rikoje gyvena 11 motų. Paskutiniu 
laiku gyveno apie New Yorką. Jis 
pats ar kas kitas malonės pranešti, 
busiu dėkingas.

K. GEČAS, 
2517 W. 45 PI. 

Chicago, III.

JIEŠKAU Paulinos Zirzeckienės, 
Kauno pavieto, Šilalės valščiaus, 
Ždaupenų kaimo. Pirmiau gyveno 
apie New Yorką. Ji pati ar kas ki
tas malonės pranešti, busiu dėkinga.

ONA AUKŠTAKALNIENĖ, 
2517 W. 45 PI. 

Cbicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKO vaikinas kambario Bridge- 

porto apielinkėj. Butų geistina, kad 
šeimyninke pagamintų valgį, 
džiu atsišaukti šiuo antrašu.

JONAS STROLIS, 
3130 Ix>we Avė., 

Chicago, III.

JIEŠKO DARBO

Mėl

JIEŠKAU darbo prie rašto. Turiu 
patyrimų Real Estate ,taip pat dirb
tuvės knygvedystėj. Rašau angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir lietuviškai. Ap
siimu dirbti už mažų atlygnimų.

A. J. Z.,
4834 Wegg Avė.,

• East Chicago, Ind.
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JIEŠKAU darbo, ant farmos netoli 
Chicagos. Esu pilnai patyręs. Ar
ba darbo prie bildingo dženitoriui už 
pagelbininka.

Atsišaukite
JOKŪBAS ČIAPAS, 

855 W. 51 st PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių. moterų prie rin
kimo popieros.

1451 So. Peoria St.

REIKIA merginos ar mojteries kal
bančios angliškai, lietuviškai ir len
kiškai ir galinčios vartoti type- 
writer. Atsigaukit per laiška.
CENTRAL MFG. DISTRICT BANK, 

1112 W. 35 St.

keikią darbininkų
■ VYRŲ

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

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., 

3301 So. Halsted St.

REIKIA darbininko prie far- 
tnų mieste. Gera alga.

11750 Ashland Avė.

REIKIA kriaučiaus prie kos- 
tumeriško darbo. Kreipkitės:

A. ALEKNA, 
911 West 33rd St., 

Tek: Boulevard 6836.

REIKIA patyrusio vyro ūkės dar
bui. Kai-vių milžt nereikia.Kai*vių milžt nereikia. 

Atsišaukite
CHA S W ILK A S, 

Breckenridge, Mich.

REIKIA kriaučiaus prie kostu- 
miersko darbo. Gera mokestis, dar
ias ant visados.

Atsišaukite
F. DEGIMAS, 

832 W. 33rd St.

Pranešimai
Roseland. — Lietuvių Scenos Mylė

toju Ratelio mėnesinis susirinkimas 
įvyks utaminke, balandžio 5 d., Stru
milos svetainėje; 158 E. 107th St.. 8 
vai. vakaro. Naujų reikalų yra: rin- 
dmas darbninkų rengiamam vakarui 
lalandžio 10 d.; neužbaigtų? priėmi
mas konstitucijos ir aptarimas ar rei- 
calinga rinkti veikiamąjį komitetą iš 
lenkių ypatų. Yra ir dauginus rei
kalų. Visi nariai teiksitės būti laiku.

— Valdyba.

Bridgeport. — Svarbias prakalbas 
rengia S. L. A. II apskritis utamin- 
ce, balandžio 5 d., Mildos svet., 3140 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
žanga veltui. Kalbės D-ras Alseika 
nesenai atvykęs iš Lietuvos), Dr. A. 
VIontvidas ir Dr. C. Kasputis. Atsi- 
ankykite visi. — Valdyba.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

JIEŠKAU Ipolito Petraičio, 30 
m. amžiaus. Turi 5 m. sūnų. Jis gy
veno Gary, Ind. Paeina iŠ Batakių, 
ūgio 5 pėdų 4 colių, sveria 149 sva
rus. Mėlinų akių, rausvų plaukų. Kas 
tokį vyrą pamatysit praneškit juo
siu dovanų $25.00,

J. KLEVINCKIS, 
1546 Jefferson St, Gary, Ind.

REIKIA patyrusio bučerio. Atsi
šaukite tuojau.

WORKERS’ CONSUMERS ASS., 
2005 West Lake St;, 
Melrose Park, III., 

Tel.: Melrose Park 1740.

REIKIA agentų pardavojimui ge
rai žinomų kvapsnių populiariškiems 
gėrimams, kurių labai reikalauja; 
išdirbama gabiausiif chemistų. Gali 
padaryt $100 iki $150 savaitėj. Ra
šykit pas:

BOB MANUFACTURING CO., 
5436 — 2nd Avė., 

Pittsburgh, Pa.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas 

ir 5 kambariai gyvenimui.
2224 Indiana Avė.

Atsišaukit 1 vai. po piet.
--------------- 1--------------------------- ------------

PARDAVIMUI 2 stalai biliardui 
(pool-table). Išrodo, kaip nauji. Par
duosiu pigiai. Pardavimo priežastis 
— išvažiuoju į kitą miestą.

S. BRAZAUSKAS, 
1546 Jefferson St.

Gary, Ind.

PARDAVIMUI puse ga
liūno rakandų; barai, ais- 
baksis ir keisas. Parduosiu 
pigiai ir greitai. Atsišaukite 
tuojau. Yra 17 kambarių. 
Renda $25.00. 613 W. 14 PI.

PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų ir gerai ei
na; visokių tautų apgyventoj vietoj, 
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus 
galima duoti. Kampinis namas, 35 ir 
Ashland, 3457 So. Ashland avė. Par
davimo priežastį, patirsite ant vietos.

PARDAVIMUI kotų šapa: 4 elek
tra varomos mašinos, stalai ir čy- 
stijirno ir kvarbavimo, geroj kaimy- 
nistėj. Parduosiu arba priimsiu į 
partnerius. Negaliu apsidirbti.

RELIABLE TAILOR, 
958 N. Robey St.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 3 augštų, viso 30 kamba
rių. Elektra, gasas, maudynės. 
Viskas nauja.

3346 Wallace St.
Savinin. gyvena 3352 Wallace St.

PARDAVIMUI milžiniškas pianas, 
geležinė šėpa (safe) ir saliuno ais- 
bakšis labai pigiai iš priežasties — 
pardavimo biznis. Daiktus galite ma
tyti po num. 418 W. 18th St. Savi
ninkas

1464 Indiana Avė., 
Chicago, III.

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

1734 W. 51st St.

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

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su 
poolroomiu’, lietuvių apgyventoj 
apielinkėj. Atsišaukite 

3357 W. 38th St.

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

Lithuanian Department 
127 N. Dearborn St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni
joj. Biznis gerai eina. Pardavimo 
priežastis, savininkas kitos tautos — 
ne lietuvis. *

1942 Canalport Avė.
Tel.: Canal 654.

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

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

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

J. MASKALIUNAS, 
2515 So. Halsted St.

r ■■
PARDAVIMUI saliunas labai ge

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

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

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

943 W. 33rd St.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor ir 
saldainiu krautuvė. Turiu parduoti 
geitu laiku, geroj lietuviais apgyven
toj vietoj.

Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Kreipkitės šiuo antrašu.

PETER SENKUS, 
3300 So. Morgan St.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W. Harrison St.
RAKANDŲ BĄRGENAS

Pirma negu pirkisit' rakandus, atei
kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasulijime. $200 saiza tikras mahago- 
ny fonografas, su dviem sprenžinom, 
grajija visokius rekordus, pilnai gva- 
rantuotas, parsiduoefa tik už $55 su 
rękordais 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 icaip 
nauji. Persiduos jums prienamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

NAMAI-žEMfi.
PARDAVIMUI namas ir 2 lotai 

geroj vietoj. 1 karvė, 25 vištos. Kai
na $4,500. Įmokėt $500, likusią dalį 
išmokėjimais ant ilgo laiko. Mainysiu 
ant loto. Namas yra 5538 So. Kost- 
ner Avė. Kreipkitės

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 39th St. 

Tel.: Lafayette 4167

PARDAVIMUI farma, arba mainy
siu ant namo, 160 akerių geros že
mės. 100 akerių ariamos, 60 akerių 
stambaus miško ir geri budinkai. 
Wisconsin Valstijoj. Kaina $8,500.

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 39th St., 

Tel.: Lafayette 4167.

5637 So. Troy St., pardavimui pui
ki 5 kambarių bungalow ant plataus 
loto. Antaugštis ir skiepas, porčiai; 
pirmos klesos stovyj. Didelis nupi- 
ginimas už cash.

PARDAVIMUI farma su budinkais 
— 160 akerių: 150 akerių dirbamos 
ir 10 akerių girios. Yra užsėta 70 
bušelių kviečių ir dobilų. Žemė ge
ra; sodas 154 medžiai, prie upės, dvi 
mylios iki miestui, bažnyčių ir dypo. 
Pusė mylios iki mokyklai. Kaina 
$8,000; įmokėt $3,000, likusius ant 
lengvų išmokesčių. Platesnes žinias 
suteiksiu laišku.

ADOLFAS BUJAUSKAS, 
R. 1, A — 6, Custer, Mich.

PARDAVIMUI “fram-j" namas, 4 
pagyvenimų ir biznis, 6-3-3-5 kamba
rių. Kaina $7.000.00. Rendos mė
nesiui $70.00. ■ Išmokėiimais.

P. KOBILECKI, 
1709 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų muro 
namas: elektra, vana, gasas, antaug
štis, skiepas ir visi kiti parankamai. 
Pardavimo priežastis — apleidžiu šią 
šalį. Parduodu visai pigiai, tik už 
$7,200. Taipgi parduodu rakandus: 
karpetą, klijonkę, kuknios šėpą ir tt. 

3211 So. Union Avė. 
2-os lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI 2 lotu, arba mainy
siu ant automobilio. Lotai randasi 
labai geroj vietoj..

Kreipkitės pas
L. PAUGAS,

1615 So. Califomia Avė.
Tel.: Rockwell 8641.

Galima matyt nuo 5 iki 9 vak.

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

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

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

J. ZACKER.
3301 So. Halsted St. !

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

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

ĮVAIRUS skelbimai
Pasakykit mums mierą savo 

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

22nd St. Bridge

PIEŠĖJAS 
Piešiame visokius paveikslus.

Padidiname fotogafijas, taipgi ūž
imam dekoracijas, darbą atliekame 
sulig užsakymo.

P KAČERAUSKAS,
903 W. 83rd St., 

Chicago, III.

MOKYKLOS

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.

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

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

Kampas Lake St., ant 4-ty lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bieniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.
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