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Tarybos su Anglijos angliška 
siais prasidsjo.

Abejoja apie jo pasisekime
Valdžia tebemobilizuoja koriuomenę.

■ I ■ * .

tymu, kokiu mes apleidome 
paskutiniąją konferenciją.“

Transporto darbininkų uni
jos sekretorius Robert Wil- 
liams irgi nemato dalykų pa
gerėjimo. Jis sako Daily He- 
rald:

“Nežiūrint niekurios dailės 
presos išreikšto optimizmo, 
padėtis tebėra tiek pat įtemp
ta, kaip kad ji buVo ir pirmiau. 
Kumščia grąsinanti ir kardu 
žvanginanti 
George ir jo 
tik sudrutino 
ir transporto 
sisprendimą pasirūpinti, kad šie 
dalykai užsibaigtų ant naudos 
angliakasiams.**

Tarybos su Anglijos 
angliakasiais prasidėjo.

Bet kasyklų savininkai dar nė
ra prisirengę net savo pusę 

perstatyti.

LONDONAS, bal. 11. — Ta
rybos taq> Anglijos kasyklų 
savininkų ir streikuojančių 
angliakasių jau prasidėjo šį
ryt pirklybos bute. Tarybos tę
sėsi tik vieną valandą ir tapo 
atidėtos iki 4 vai. po piet. Ta
rybose pirmininkavo iždo kan
cleris Robert S. Horne.

Premieras Lloyd George pa
siūlė konferencijai, kad kasyk
lų savininkai pirmiausia per
statytų savo pusę dalyko, kodėl 
jie skaito reikalingu algų nu- 
k a po j imą, o paskui savo pusę 
perstatytų angliakasiai; tada 

paskirti iš kiekvienos pusės 
po 6 žmones, kurie ir vestų 
tarybas, su ar be pagelbos val
džios, o apie davinius tų tary
bų raportuotų savo komite
tams.

Manoma, kad tarybos tapo 
pertrauktos todėl, kad kasyklų 
savininkai dar nėra prisirengę, 
perstatyti savo pusę ir . apginti 
savo tvirtinimus. ,

laikraščiai labai optimistiš
kai kalba apie tas tarybas ir. Lloyd George 
4 ■ Ir « « i Ir n z 1 t Ir/% z« nil • A —. « —_. ! IX. —.tikisi, kad geležinkeliečiai su 
transporto darbininkais strei
ko jau tikrai nebus. Bet tai 
dar sunku pasakyti, kadangi 
skirtumai tarp kasyklų savi
ninkų nusistatymo ir angliaka
sių yra labai dideli: savininkai 
nori algas nukapoti, o anglia
kasiai reikalauja, kad jos butų 
pakeltos, <’•

Darbiečių organas Daily He- 
rald sako, kad darbininkai ap- 
laikė pirmą pergalę ir kad ži
nios apie, kad geležinkeliečiai 
buk priešinasi streikui yra ne
teisingos ir perdėtos.

Times tvirtina, kad streikas 
valddžiai atsieina £16,(MM),000 į 
savaitę. Jis sako, kad angliaka
siai veik visur klauso federa
cijos įsakymo nekliudyti ka
syklų saugumui.

Valdžia kariuomenės mobili
zavimo ir savanorių verbavimo 
nestabdo ir nestabdysianti iki 
angliakasiai nebus sugrįžę į 
darbą.

Darbininkų vadovai nėra |x?r- 
daug optimistiški. Nors tufll ir 
mano, kad tarybos gali kartais 
pasisekti, daugelis jų netiki 
tam ir mano, kad darbininkus 
dar laukia ilga ir sunki kova, 
iki jie pasieks pergalę. Narys 
angliakasių pildomojo komite
to Noah Ablett pasakė delei 
tarybų:

“Padėtis tebėra kebli, ant 
kiek mes esame paliečiami. Ji 
pasilieka tokia pat, kokia bu
vo pirmiau. Mes pradėjome 
konferenciją tokiu pat nusista-

SOCIALDEMOKRATAS.
Muąų draugų laikraštis U 

Kauno. Kiekvienas darbininkas
Num.
to 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 > 10 nu
meriai. \ j
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Turkai puola graikus.
Bando sulaužyti graikų frontą 

dviejose vietose.

PARYŽIUS, bal. 11. — Gau
tosios Paryžiuje žinios iš Ma
žosios Azijos parodo, kad tur
kai spaudžia graikus pietinia
me sektore, taipjau ir šiaurė
je, Brusa apygardoje. Nuosto
lius graikų šiaurinės armijos 
parodo stovis trijų divizijų, ku
rių nuostoliai siekia 6,2(M) už
muštais ir sužeistais. 10-toji di
vizija likusi beveik visai išnai
kinta, visas pulkas 7-tos divi
zijos tajx) paimtas, o 3-ji di
vizija liko sumažinta iki dvie
jų batalionų. *

Suėmė grįšiančius turkus.
KONSTANTINOPOLIS, bal. 

10.— Mūšiai atsinaujino tarp 
turkų ir graikų Brusa fronte. 
Turkų kavalerija bando persi- 

geležinkeliečių Jaužti Per 8raikU liniiQ i rytus 
darbininkų nu- !111,0 Brusa.

pozicija Lloyd 
sėbrų kapitalistų

Darbininką manifestas.

Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje

No. 84

Baltijos valstybių atstovu 
pasitarimas.

Biuro

Balan-
Astoria

įvyko

[13 Lietuvos Informacijų 
Washingtone‘J.

WASHINGTON. — 
džio 6 dieną Waldorf 
viešbuty New Yoike
Baltijos Valstybių Suomijos, 
Estonijos, Latvijos ir Lietuvos 
atstovų pasitarimas delei už
mezgimo rtrliinesnių politikos 
ir ekonominių ryšių tarp šių 
valstybių. Toksai sukvietimas 
buvo padarytas (Lietuvos Atsto
vo Jono Vileišio sumanymu iš 
priežastis užbaigimo su Latvi-

vai Baltijos pajūrio pakrantį. 
Prie paruoštųjų pietų sutiko 
pirmininkauti ir vesti pasitari
mą Suomijos atstovas Ameri
koje ministeris prezidentas A. 
H. Saastamoinon.'

Pradedamas pasitarimą, Lie
tu-vos Atstovas pasakė ilgesnę 
prakalbą, kurioj jis padėkoda
mas visiems svečiams už atsi- 

1 nuo Brusa. į lankymą, nurodinėjo į svarbu-
ie| Pranešama, kad japonų lai- ma šių valstybių susivienijimo

LONDONAS, bal. 11. — Ga
na pesimistiškus pranešimus 
apie tarybas tarp angliakasių 
ir kasyklų savininkų šiandie iš
leido pirklybos taryba ir Lloyd 
George.

Trilypė gi sąjunga irgi išlei
do savo manifestą, aštriai pas
merkiantį premierą Lloyd 
George. Manifeste Lloyd Geo
rge yra kalti namas “lengvu 
priėmimu didelės atsakomybės 
už iššaukimą kraujo pralieji
mo ir civilinio karo.”

i valdžia yra 
taipjau kaltinama, kad ji “sus
pendavo maišėms naiulingus1 
įstatymus, tuo palikdama liue
sas rankas pelnagaudoms, taip-, 
jau pašaukė rezervus ir priėmė 
labai išlaidingą formavi
mą savanorių spėkų, 
įnagį prieš organizuotus 
įlinkus.’*

Manifestas pakartoja 
nimą, kad sustabdymas 
kasyklose nėra streikas, bet lo
kautas. Jis sako, kad tai yra 
“krizis darbininkų judėjimo is
torijoje, labai svarbus kiekvie
nai daliai darbininkų.”

“Jei šalies gyvibie gręsia 
pavojus,“ baigiasi manifestas, 
“tai ne iš darbininkų, o iš 
Lloyd George pusės.”

kaipo 
darbi-

kalti- 
darbo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 12, 1921 
as reųuired by the act of Oet. 6, 1917

t KAROLIS APLĖKSIĄS 
ŠVEICARIJĄ.
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“SS 2&I Teismas atmetė I. W. W 
nariu aoeliaciią.

bių padėtį ir jų faktiną padėtį, 
kurios priparodžiusios yra, jog 
jos moka ne tik tą savo ne
priklausomybę paskelbti, bet 
ir ją išlaikyti. Naujoji Ameri
kos administracija dar nėra 
išsitarusi, kokios laikytis po
litikos link Baltijos valstybių 
nepriklausomybės pripažinimo, | WASHINGTON, bal. 11. — 
tečiaus savo programoje yra Augščiausias teismas atsisakė

Atsisakė peržiūrėti Haywoodo 
ir kitų bylą. Turės eiti 

kalėjiman.

Išteisino lietuvius.
SPRINGFIELD, Ilk, bal. 11. 

— Dar pernai rudenį vieno šni
po išdavimu tapo areštuota čia 
keli žmones, jų tarpe ir keli 
lietuviai ir tapo apkaltinti suo
kalbyje išsprogdinti ir apip
lėšti prie Sangamon upes Illi
nois Central traukinį. Už suo-IUV1UUS savu | .M..., ..uunnij, nuu-

pričmusi principą tautų apsis- peržiūrėti bylą William D. kalbį išsprogdinti traukinį jie 
prendimo. Savo kalboj Walter Haywood ir kitų I. W. W. na- buvo teisiami trįs mėnesiai at- 
M.Chandler plačiai nurodinėjo,1 rių, kurie yni nuteisti ilgiems gal, bet tapo išteisinti. Dabar 

i neva už , buvo teisiami už suokalbį apip
lėšti traukinį, bet vėl tapo iš
teisinti. Jury pripažino, kad tas 
suokalbis yra bjauri fabrikaci
ja šnipo Walter Moleski, kuris 
ir buvo vyriausias valstijos 
liudininkas. “Mes manome, kad 
jie yra ramus piliečiai, įtrauk
ti į suokalbį delei nežinystės,“ 
sako jury raportas. “Mes ma
nome, kad jie turėtų būti aš
triai pabarti už klausimą pie
nų suardyti traukinį, bet mes 
esame griežtai priešingi jų tei- 
simui kalėjiman.”

kaip tat jis dalinai yra daręs metams kalėjiman
Amerikos senate, jog visi pa-1 suokalbį kliudyti valdžiai vesti 
matai, kurie reikalaujami de- karą.
lei tautų pripažinimo kaip tat I Teismo atsisakymas maišytis 
ir atskirą teritoriją, tikėjimus,! j tą bylą užbaigia ilgą kovą, 

Hay- 
Dalbar

. , Vl . .v. . . j 11 Ulf-AUU IVUUHI U. UlMJllHMa, ! i "J"t
jos respu ika 8ie^ 1 ka|ba< ir faktinis tautų bu- kad pagalios išteisinus 
ino, kursui yra suteikęs Lietu- ....................  ' . ’ , T ir in

vas su 1JMM1 grįštančių iš Sibe- delei laimingesnio politinio ir 
rijoos turkų karo belaisvių ta-, ekonominio šių valstybių plėto- 
po sulaikytas Graikijos laivy- ‘ jimosi. Kokia forma šio susi
no ir nugabentas į Graikijos j vienijimo bus surasta tinka- 
portą. Valdžia rengiasi paduo-1 minusia, tai tame jau darbas 
ti protestą prieš užgriebimą 
laivo.
Esą tik 600 graikų užmušta.
ATHENAI, bal. 10. — šian

die išleistas oficialinis prane
šimas apskaito, kad graikų 
nuostoliai Mažosios Azijos mū
šiuose siekė 600 užmuštais ir 
3,400 sužeistais.

True translatfon filed with the post- 
master at Chięago, III., April 12, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Silezijos vokiečiai rengią 
sukilimą.

PARYŽIUS, bal. 11. — Gau
tosios žinios nuo talkininkų ko
misijos augšt. Silezijoj sako,

1 visų šių valstybių- vyriausybių, 
o mums pasilieka tik kelti ir 
auklėti šio susivienijimo rei
kalingumo obalsiai.

Suomijos Ministeris, kalbė
jęs antruoju, nurodinėjo ypa
tingai j pavojų šioms valsty
bėms nuo Rusijos, kuri kitados 
buvo pavergusi šias neslavų 
tautas, ir linkėjo ypač plačiau 
kaimynuojančiai su rusais Lie
tuvai veikiau laimingai baigti 
savo ginčus su Lenkija ir gauti 
nuo visų valstybių, lygiai ir 
nuo Suvienytų Valstijų Ameri
kos savo nepriklausomybės

vęs užgrobimas ir faktinis jų woodą ir jo draugus, 
galėjimas ekonominiai ir poli- jie vėl bus grąžinti į Leaven- 

, tinai išsilaikyti yra pilnai pri-’worth kalėjimą. Nuo kalėjimo 
!" j parodomi šių valstybių gyve- juos gali išgelbėti dabar vien 

nime.
Toliaus kalbėjo R. Caldwell, 

kursai yra ne vieną sykį jau? 
užtaręs lietuvių reikalus ir pra
šęs suteikimo Lietuvos pripa
žinimo nuo buvusio ---------
administracijos ir jau yra, kaip . 
pasisakė, klebinęs ir šią admi-, 
nistraciją. Delei daugelio prie
žasčių dalykas vis atidedamas, Pirmą kartą jie buvo teisia- 
iki paaiškės ir visas nusistaty- (mi teisėjo I^andis, kuris vėliau 
mas link Europos politikos, buvo nuteisęs ir penkis socia-
Tečiau R. J. Calwell didžiai (listus 20 metų kalėjiman kiek- 
apgailestavo delei įsivyravusios vieną. Tų socialistų nuteisimą 
imperialistinės politikos Len- ■ vėliau augščiausias teismas pa- 
kijoj, o šią Lehkiją palaiko naikino už tai, kad Landis 
juk Francija. Todėl daug at- teisingai elgėsi byloje.

prezidento pardonas.
Reikalavimas peržiūrėti bylą 

’ buvo paremtas tuo, kad fede- 
raliniai agentai darė kratas nu
teistųjų namuose visai neturė- 

kad 
teis- 
pri-

i warrantų ir 
todėl, paties augščiausiojo 
mo nuosprendžiu, rastieji 
rodymai yra nelegališki.

Wilsono i°ki5
EX-KAIZERIENE MIRĖ.4 . .

Prof. Herbert 1 Adams Gib- 
bons iš Princeton prisiminė 
apie Amerikos atskirų valsty-

kad tame distrikte tapo susek- bių buvusius ginčus kovojant 
ta pilna vokiečių militarinė or- už savo nepriklausomybę. Tie 
ganizacija, su pilnu batalionu, 
kiekvienoje apygardoje. Visa vo atidėti į šalį ir tapo prieita 
spėka susideda iš 20 batalionų prie kooperacijos, bendro vei- 
ir turi kiiilkasvaidžių šautuvų ir kimo. Be tokio nusileidimo 
kitų ginklų ir yra prisirengusi Šios valstybės gal ir šiandie dar 
veikti. Esą vokiečiai rengiasi butų tebebuvusios 
prie ginkluoto sukilimo, jei j°s vadovavimu. Jis prisiminė 
talkininkų vyriausioji taryba1 žodžius Benjamin Franklino, 

« a • l" T * 1 Lit i v a —JL — -i ~ m

ginčai ir maži nesutikimai bu-

po Angli-

kursai yra pataręs, idant visos 
valstijos laikytųsi išvien, jeigu 
nenor būti kiekviena atskirai 
(“We mušt all bang together, 

laimėjo lenkai ir delei to Frau- if we would not all liang sepa- 
cija nori atiduoti Sileziją Len
kijai.

atmestų Vokietijos reikalavimų 
augšt. Silezijos. Vokiečiai lai
mėjo didelę didžiumą balsų vi
same plebiscite, bet poroj vietų

RYMAS, bal. 11. — Oficiali- 
niai tapo paskelbta Lucerne, 
kad buvusis Austro-Vengrijos 
karalius Karolis nutarė 
noru išvažiuoti iš Šveicarijos iri 
kad jis veda tarybas su kita 
valstybe apie jo priglaudimą. 
Manoma, kad ta “kita valsty
be“ yra Ispanija.

kijoj, < 
juk Francija. Todėl daug at
sakomybės už visą padėtį šian
die krinta ir ant tos valstybės.

Buvusieji susirinkime Balti
jos valstybių atstovai John J. 
Kalnin, Latvijos atstovas, ir Ot- 
to Lepel, kaip naujai nuskirta- ' 
sai Estonijos atstovas, abudu 
yra pabrėžę savo kalbose apie

ne-

Francija siūlo salas už 
skolą.

BERLINAS, bai. 11. — Iš

DORN, Holandjoj, bal. 8.— 
Ex-kaizeriene Auguste Victoria 
pasimirė šįryt. Ji sirgo nuo 
1918 m. ir jau senai buvo lau
kiama jos mirties. Ji buvo gi
musi 1858 m. Laidojama bus 
Pottsdame, Vokietijoj, kur pir
miau gyveno kaizeriai. Bet 
ex-kaizeris negalės dalyvauti 
tose laidotuvėse, nes jo niekas 
neįsileis Vokietijon.

Nori panaikinti geležinkelių 
darbo tarybą.

WASHINGTON, bal. 11. — 
Atstovas Tincher šiandie įnešė

reikalingumą Baltijos valsty-1Amerikos finansinių šaltinių bilių dabar veikiančią geležin
iams vienytis ir bendrai ginti j patirtą, kad Francija pasiūlė helių darbo tarybą, kurios už
gavo nepriklausomybę. Iš Lie- ‘Jungt. Valstijoms savo Vaka- duočia yra nustatinėti algas 
tuvių pusės kalbėjo dar šiame rų Indijos salas apmokėjimui darbininkams ir rišti nesutiki- 
susirinkime d-ras Jonas Šliu
pas, nupiepdamas atskirą šių 
valstybių buitį, kaipo neslavų 
tautų ir iškeldamas sumanymą 
apie sudarymą naujų vandens 
kelių, kurie galėtų sujungti 
Nemuną su Dniepru, Baltąsias 
juras su Juodosiomis, ir Lietu
vos Atstovybės sekretorius M. 
Vinikas, kursai yra kvietęs ne
pamiršti šių pasitarimų ir to
liau juos palaikyti ir Lietuvos 
Atstovo vardu padėkojo vi
siems susirinkusiems už gra
žius ir skaisčius sumanymus, 
o ypač Suomijos Ministeriui, 
kuriam teko ir perstatyti kal
bėtojai ir atsiliepti po kiekvie
no kalbėtojo kalbos.

Prie šių pietų dalyvavo Suo
mijos Atstovas ministeris A. 
H. Saastamoinon, Lietuvos At
stovas J. Vileišis ir Lietuvos 
Atstovybės darbuotojai M. Vi
nikas ir B. C. DeWolif, Latvi
jos Atstovas John J. Kalnin, 
Estonijos atstovas Otto Lepel 
ir konsuliaris agentas P. A. 
Pabstel, Kongreso narys Wal- 
ter A. Chandler, prof. Herbert 
Adams Gibbons, R. J. Cald- 
well, Generalis Suomijos kon
sulas A. Solitander, d^-ras Jo
nas Šliupas ir Prekybos ir Pra
monės Direktoriato nariai J. 
Lopato, kaipo pirmininkas, P. 
S. Vilmontas, kaipo vice-pirm. 
ir F. Bagočius, kaipo sekreto
rius. Iš pakviestųjų pietums 
neatvyko Latvijos finansinis 
atstovas Ozolis, kursai tą die
ną buvo užimtas kitame posė
dyje.

Francuos skolų ir kad pakė-pmis su samdytojais. Jis siūlo 
lūs jos pinigus. Talkininkų dip- pavesti tas pareigas eiti tarp- 
lomatiniuose rateliuose paša-' valstijinės pirklybos komisi- 
kyta, kad talkininkai žino apie jai. 
tą pasiūlymą.

(Francija Vakarų I imli jos e 
valdo Guadelouper ir Matique 
salas, 1,073 ketv. mylių dydžio 
ir dalį St. Martin salos).

Nori naujų mokesčių.

Nori priverstinos arbitracijos.
I WASHINGTON, bal. 11. — 
Darbo sekretorius Davis svar- 

(sto įstatymus, kurie priverstų 
i samdytojus ir darbininkus tar
tis su darbo departamentu 
pirm negu skelbti streiką.

WASHINGTON, bal. 11. —
Atstovas Mott įnešė bilių, kad ......... ,
vieton perviršio pelno taksų’—Laike 9 valandų čia prisni- 
uždėti 1 nuoš. taksų ant visų g0 5 coliai sniego, šaltis sunai- 
pardavinių. kino daržoves ir vaisių žiedus.

Sniegas.
WILMINGTON, Del., bal. 11.

rately”). Todėl kviesdamas 
prie sudarymo tarp šių valsti
jų kokios nors sąjungos, nuro
dinėjo, kaip tas svarbu kiek
vienai tų valstybių daboti, 
idant ir jos kaimynės nebūtų 
slavų užlietos. Jeigu žlugtų 
Lietuva, tai tas patsai pavojus 
grėstų ir Latvijai ir Ęstonijai, 

į I kad 40 rusų komunistų bus de- J o pagaliau ir. Suomija, likusi 
pati viena, negalėtų atsilaikyti 
prieš slavų įsiveržimą. Todėl 
jos visos išvien privalo ginti 
savo nepriklausomybes.

Ką tik sugrįžęs iš Europos 
kongresmanas Walter M. 
Chandler, kursai buvo atsilan
kęs visose trijose valstybėse ir 
matęs su Suomijos Užs. minis- 
teriu, plačiai nurodinėjo į po-

PINIGUKUBSAfi.
Vakar, bal., 11 d., užsienio pini- 

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

toma Amerikos pingais šiaip: 
Anglijos 1 svaras .
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 kronų už 
Danijos 100 kronų.......
Finų 100 markių ......
Francijos 100 frankų .. 
Italijos 100 lirų ....... .
Lietuvos 100 auksinų .. 
Lenkų 100 markių ......
Norvegų 100 kronų.......
Olandų 100 guldSnų .... 
šveicarų 100 kronų.......
Švedų 100 kronų ........
Vokiečių 100 markių

Deportuos 40 rusų.
WASHINGTON, bal. 11.

į Darbo departamentas paskelbė,
i Kau rusų Koinirnisių dus oc- 
i portuoti Manchuria laivu ba- 

J.8a^U landižio 14 d.
Dar apie 100 pasilieka ant 

Ellis salos, laukdami savo 
lės deportavimui.

ei-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 12, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 •

Rusija neįsileis amerikiečių.

Kongreso posėdžiai 
prasidėjo,

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o 
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad ju 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 pinigų sjuntimo 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 
E a New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 

respondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie- 
vos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau

jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir i vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St, Chicago/HL

WASHINGTON, bal. 11. — 
— r šiandie atsidarė nepaprastas 

Charles Recht, kuris veda rei-. kongreso posėdis, šiandieninia- 
kalus Ludwig C. A. K. Mat- me posėdyje tik prisaikinta 
tens paskelbė, kad nuo bal/ naujus narius ir patvirtinta1 
20 d. visi amerikiečiai bus pa- paskirimai į komitetus. Paskui1 
šalinti iŠ Rusijos, kol sovietų kongresas pranešė prezidentui,1 
ambasadoriui, turinčiam galę kad jis yra susitvarkęs ir pasi-! 
išdavinėti pasportus, nebus leis- rengęs išklausyti prezidento , 
ta atvykti į šią šalį. pranešimo. Prez. Hardingas

'veikiausia paseks Wilsono pa-’ 
vyzdžius ir pats perskaitys sa
vo pranešimą kongresui ryto. |

NEW YOBK, bal. 11.

Skaitykite ir Platinkite

$8.92 
$0.28 
$7.42 

$18.05 
. $2.60

$7.14 
$4.46 
$1.65 
$0.13 

$16.15 
$34.65 
$17.36 
$28.65

$1.65

Žemės drebėjimas Chinijoj.
SHANGHAI, bal. 10. — Ne

didelis žemes drebėjimas ištin
ka kasdie Kansu distrikte nuo 
pereito gruodžio 16 d. Iš ten 
pranešama, kadi (T didelių že
mės nuslinkimų užtvenkė Tsin- 
gning upę ir gręsia palviniai, 
jei greit nebus pradėtas nukosi
mo darbas.

HHMMHBMMHHI
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Tarybos su Anglijos angliaka 
siais prasidėjo.

Abejoja apie ju pasisekime
Valdžia tebemobilizuoja koriuomenę.

II 
tymu, kokiu mes apleidome 
paskutiniąją konferenciją.”

Transporto darbininkų uni
jos sekretorius Robert Wil- 
liams irgi nemato dalykų pa
gerėjimo. Jis sako Daily He- 
rald:

“Nežiūrint niekurios dailės 
presos išreikšto optimizmo, 
padėtis tebėra tiek pat įtemp
ta, kaip kad ji buVo ir pirmiau. 
Kumščia grąsinanti ir kardu 
žvanginanti pozicija Lloyd 
George ir jo sėbrų kapitalistų 
tik sudrutino į 
ir transporto darbininkų nu 
sisprendimą pasirūpinti, kati šie 
dalykai užsibaigtų ant naudos 
angliakasiams.”

Tarybos su Anglijos 
angliakasiais prasidėjo.

Bet kasyklų savininkai dar nė
ra prisirengę net savo pusę 

perstatyti.

LONDONAS, bal. 11. — Ta
rybos tarp Anglijos kasyklų 
savininkų ir streikuojančių 
angliakasių jau prasidėjo šį
ryt pirklybos bute. Tarybos tę
sėsi tik vieną valandą ir tapo 
atidėtos iki 4 vai. po piet. Ta
rybose pirmininkavo iždo kan
cleris Robert S. Horne.

Premjeras Lloyd George pa
siūlė konferencijai, kad kasyk
lų savininkai pirmiausia per
statytų savo pusę dalyko, kodėl 
jie skaito reikalingu algų nu- 
kapojimą, o paskui savo pusę 
perstatytų angliakasiai; tada 

paskirti iš kiekvienos pusės 
po 6 žmones, kurie ir vestų 
tarybas, su ar be pagelbos val
džios, o apie davinius tų tary
bų raportuotų savo komite
tams.

Manoma, kad tarybos tapo 
pertrauktos todėl, kad kasyklų 
savininkai dar nėra prisirengę 
perstatyti savo pusę irzapginti 
savo tvirtinimus. <

laikraščiai labai optimistiš
kai kalba apie tas tarybą ir 
tikisi, kad geležinkeliečiai su 
transporto darbininkais strei
ko jau tikrai nebus. Bet tai 
dar sunku pasakyti, kadangi 
skirtumai tarp kasyklų savi
ninkų nusistatymo ir angliaka
sių yra labai dideli: savininkai 
nori algas nukapoti, o anglia
kasiai reikalauja, kad jos butų 
pakeltos, ( ’

Dftrbiečių organas Daily He- 
rald sako, kad darbininkai ap- 
laikė pirmą pergalę ir kad ži
nios apie, kad geležinkeliečiai 
buk priešinasi streikui yra ne
teisingos ir perdėtos.

Times tvirtina, kad streikas 
valddžiai atsieina £16,000,000 į 
saVaitę. Jis sako, kad angliaka
siai veik visur klauso federa
cijos įsakymo nekliudyti ka
syklų saugumui.

Valdžia kariuomenės mobili
zavimo ir savanorių verbavimo 
nestabdo ir nestabdysianti iki 
angliakasiai nebus sugrįžę į 
darbą.

Darbininkų vadovai nėra per- 
daug optimistiški. Nors tufli ir 
mano, kad tarybos gali kartais 
pasisekti, daugelis jų netiki 
tam ir mano, kad darbininkus 
dar laukia ilga ir sunki kova, 
iki jie pasieks pergalę. Narys 
angliakasių pildomojo komite
to Noah Ablett pasakė delei 
tarybų:

“Padėtis tebėra kebli, ant 
kiek mes esame paliečiami. Ji 
pasilieka tokia pat, kokia bu
vo pirmiau. Mes pradėjome 
konferenciją tokiu pat nusista-

Darbininku manifestas
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Baltijos valstybių atstovy 
pasitarimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 12, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Turkai puola graikus.
Bando sulaužyti graikų frontą 

dviejose vietose.

PARYŽIUS, bal. 11. — Gau
tosios Paryžiuje žinios iš Ma
žosios Azijos parodo, kad tur
kai spaudžia graikus pietinia
me sek toro, taipjau ir šiaurė
je, Brusa apygardoje. Nuosto
lius graikų šiaurinės armijos 
parodo stovis trijų divizijų, ku-

Biuro

Balan- 
Astoria 

įvyko

[Iš Lietuvos Informacijų 
Washingtohe).

WASIHNGTON. — 
džio 6 dieną Waldorf 
viešbuty New Yorke
Raitijos Valstybių Suomijos, 
Estonijos, Latvijos ir Lietuvos 
atstovų pasitafimas delei už
mezgimo {frtiinesnių politikos 
ir ekonominių ryšių tarp šių 
valstybių. Toksai sukvietimas 
buvo padarytas Lietuvos Atski

riu nuostoliai siekia 6,200 už- vo Jono Vileišio sumanymu iš 
muštais ir sužeistais. 10-toji di- priežastis užbaigimo su Latvi-

No. 84

litinę ir ekonominę šių valsty- Į Tojoma« gfmofn i Uf Uf 
bių padėtį ir jų faktiną padėtį, luldlllflu ullllulu Ii "i ” 

nariy aoeliaciia.kurios priparodžiusios yra, jog 
jos moka ne tik tą savo ne
priklausomybę paskelbti, bet 
ir ją išlaikyti. Naujoji Ameri
kos administracija dar nėra 
išsitarusi, kokios laikytis po
litikos link Baltijos valstybių 
nepriklausomybės pripažinimo, ( 
tečiaus savo programoje yra Augščiausias teismas

Atsisakė peržiūrėti Haywoodo 
ir kitų bylą. Turės eiti 

kalėjiman.

WASHINGTON, bal. 11. —

Išteisino lietuvius.
SPRINGFIELD, III., bal. 11. 

— Dar pernai rudenį vieno šni
po išdavimu tapo areštuota čia 
keli žmones, jų tarpe ir keli 
lietuviai ir tapo apkaltinti suo
kalbyje išsprogdinti ir apip
lėšti prie Sangamon upės Illi- 

atsisake ( nois Central traukinį. Už šuo-
priėmusi Įirincipą tautų apsis- peržiūrėti bylą William D. kalbį išsprogdinti traukinį jie 
prendimo. Savo kalboj Walter Haywood ir kitų L W. W. na- 
M.Chandler plačiai nurodinėjo, ’ rių, kurie yra nuteisti ilgiems 
kaip tat jis dalinai yra daręs metams kalėjiman neva už 
Amerikos senate, jog visi pa-' suokalbį kliudyti valdžiai vesti 
matai, kurie reikalaujami de- karą, 
lei tautų pripažinimo kaip tat 
ir atskirą teritoriją, tikėjimus, Į tą bylą užbaigia ilgą kovą

buvo teisiami trįs mėnesiai at
gal, bet tapo išteisinti. Dabar 
buvo teisiami už suokalbį apip
lėšti traukinį, bet vėl tapo iš
teisinti. Jury pripažino, kad tas 

Teismo atsisakymas maišytis suokalbis yra bjauri fabrikaci-

vizija likusi beveik visai jišnai- jos respublika sienų išlygini- kulbai ir (aklinis jjį tautų bu- kad pagalios išteisinus 
bin f n VU'OC nnlVaa 7_lnu‘.. IH(» kurdui VH» Mllioiknu I1OI1I-I . T. _ . T . • ...kinta, visas pulkas 7-tosMlivi- mo, kursai yra suteikęs Lietu- 
zijos tapo paimtas, o 3-ji di- vai Baltijos pajūrio pakrantį. 
vizija liko sumažinta iki dvie- RHe paruoštųjų pietų sutiko 
jų batalionų. »

Suėmė grįštančius turkus.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
10.— Mūšiai atsinaujino tarp 
turkų ir graikų Brusa fronte. 
Turkų kavalerija bando persi- 

geležinkeliečių Milžti per graikų liniją į rytus 
.1 nuo Brusa.

Pranešama, kad japonų lai- mą šių valstybių susivienijimo 
vas su 1,000 grįšiančių iš Sibe- delei laimingesnio politinio ir 
rijoos turkų karo belaisvių ta- ekonominio šių valstybių plėto- 
po sulaikytas Graikijos laivy- jimosi. Kokia forma šio susi
no ir nugabentas į Graikijos j vienijimo bus surasta 
•portą. Valdžia rengiasi padno- ( miausia, tai tame jau

LONDONAS, bal. 11. — Ga
na pesimistiškus pranešimus 
apie tarybas tarp angliakasių 
ir kasyklų savininkų šiandie iš
leido pirklybos taryba ir Lloyd 
George.

Trilype gi sąjunga irgi išlei
do savo manifestą, aštriai pas
merkiantį premierą Lloyd 
George. Manifeste Lloyd Geo
rge yra kaltinamas “lengvu 
priėmimu dideles atsakomybės 
už iššaukimą kraujo pralieji
mo ir civilinio karo.”

• Lloyd George valdžia yra 
taipjau kaltinama, kad ji “sus-' 
pendavo maišėms nauklingusj 
įstatymus, tuo palikdama liue
sas rankas pelnagaudoms, taip-, 
jau pašaukė rezervus ir priėmė 
labai išlaidingą formavi
mą savanorių spėkų, 
įnagį prieš organizuotus 
ninkus.”

Manifestas pakartoja 
nimą, kad sustabdymas
kasyklose nėra streikas, bet lo
kautas. Jis sako, kad tai yra 
“krizis darbininkų judėjimo is
torijoje, labai svarbus kiekvie
nai daliai darbininkų.”

“Jei šalies gyvibie gręsia 
pavojus,” baigiasi manifestas, 
“tai ne iš darbininkų, o iš 
Lloyd George pusės.”

kaipo 
darbi-

kalti* 
darbo

True translation flled with the post- 
master at Chicago, III., April 12, 1921 
as reųuired by the act of Oet. 6, 1917

KAROLIS APLEISIĄS 
ŠVEICARIJĄ.

Hay-
Dabar

SOCIALDEMOKRATA8.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiek vienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

pirmininkauti ir vesti pasitari
mą Suomijos atstovas Ameri
koje ministeris prezidentas A. 
H. Saastamoinon.'

Pradedamas pasitarimą, Lie
tu-vos Atstovas pasakė ilgesnę 
prakalbą, kurioj jis padėkoda
mas visiems svečiams už atsi- 

. lankymą, nurodinėjo į svarbu*- Y* T i 1 •- • • •••

ti protestą prieš užgriebimą 
laivo.
Esą tik 600 graikų užmušta.
ATHENAI, bal. 10. — šian

die išleistas oficialinis prane
šimas apskaito, kad graikų 
nuostoliai Mažosios Azijos mū
šiuose siekė 600 užmuštais ir 
3,400 sužeistais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 12, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Silezijos vokiečiai rengią 
sukilimą.

tinka- 
jaiA darbas 

1 visų šių valstybių* vyriausybių, 
o mums pasilieka tik kelti ir 
auklėti šio susivienijimo rei
kalingumo obalsiai.

Suomijos Ministeris, kalbė
jęs antruoju, nurodinėjo ypa
tingai į pavojų šioms valsty
bėms nuo Rusijos, kuri kitados 
buvo pavergusi šias neslavų 
tautas, ir linkėjo ypač plačiau 
kaimynuojančiai su rusais Lie
tuvai veikiau laimingai baigti 
savo ginčus su Lenkija ir gauti 
nuo visų valstybių, lygiai ir 
nuo Suvienytų Valstijų Ameri
kos savo nepriklausomybės 
pripažinimą.

Prof. Herbert ’ Adams Gib- 
bons iš Princeton prisiminė

vęs užgrobimas ir faktinis jų woodą ir jo draugus, 
galėjimas ekonominiai ir poli- jie vėl bus grąžinti į Leaven- 
tinai išsilaikyti yra pilnai pri-Įworth kalėjimą. Nuo kalėjimo 

j parodomi šių valstybių gyve- juos gali išgelbėti dabar vien 
nime. (

Tolinus kalbėjo B. Caldwell,' 
kursai yra ne vieną sykį jau 
užtaręs lietuvių reikalus ir pra
šęs suteikimo Lietuvos pripa
žinimo nuo buvusio Wilsono 
administracijos ir jau yra, kaip 
pasisakė, klebinęs ir šią admi-, 
nistraciją. Delei daugelio prie
žasčių dalykas vis atidedamas, Pirmą kartą jie buvo teisia- 
iki paaiškės ir visas nusistaty-; mi teisėjo Landis, kuris vėliau 
mas link Europos politikos, buvo nuteisęs ir penkis soęia- 
Tečiau R. J. Calvvell didžiai ( listus 20 metų kalėjiman kiek- 
apgailestavo delei įsivyravusios vieną. Tų socialistų nuteisimą 
imperialistinės politikos Len- ■ vėliau augščiausias teismas pa- 
kijoj, o šią Lenkiją palaiko naikino už tai, kad Landis ne- 
juk Francija. Todėl daug at
sakomybės už visą padėtį šian
die krinta ir ant tos valstybes.

Buvusieji susirinkime Balti
jos valstybių atstovai Jobu J. 
Kalnin, Latvijos atstovas, ir Ot- 
to Lepel, kaip naujai nuskirta- ' 
sai Estonijos atstovas, abudu 
yra pabrėžę savo kalbose apie

i prezidento pardonas.
Reikalavimas peržiūrėti bylą 

’ buvo paremtas tuo, kad fede- 
raliniai agentai darė kratas nu
teistųjų namuose visai neturė
dami jokių vvarrantų ir 
todėl, paties augščiausiojo 
mo nuosprendžiu, rastieji 

' rodymai yra nelegališki.

ja šnipo Walter Moleski, kuris 
ir buvo vyriausias valstijos 
liudininkas. “Mes manome, kad 
jie yra ramus piliečiai, įtrauk
ti j suokalbį delei nežinystės,” 
sako jury raportas. “Mes ma
nome, kad jie turėtų būti aš
triai pabarti už klausimą pie
nų suardyti traukinį, bet mes 
esame griežtai priešingi jų tei- 
simui kalėjiman.”

teisingai elgėsi byloje.

kad 
teis- 
pri- EX-KAIZERIEN£ MIRfi.

DORN, Holandjoj, bal. 8.— 
Ex-kaizerienė Auguste Victoria 
pasimirė šįryt. Ji sirgo nuo 
1918 m. ir jau senai buvo lau
kiama jos mirties. Ji buvo gi- 
musi 1858 m. Laidojama bus 
Pottsdame, Vokietijoj, kur pir
miau gyveno kaizeriai. Bet 
ex-kaizeris negalės dalyvauti 
tose laidotuvėse, nes jo niekas 
neįsileis Vokietijon.

Francija siūlo salas už 
skolą.

Nori panaikinti geležinkelių 
« darbo tarybą.

BERLINAS, bal. 11. Iš
WASHINGTON, bal. 11. — 

Atstovas Tincher šiandie įnešė
reikalingumą Baltijos valsty- | Amerikos finansinių šaltinių I. bilių dabar veikiančią geležin- 
bėiUs vienytis ir bendrai ginti (patirta, kad Francija pasiūlė kelių darbo tarybą, kurios už
gavo nepriklausomybę. Iš Lie-Įjungt. Valstijoms savo Vaka- (iuo£ia yra nustatinėti

PARYŽIUS, bal. 11. — Gau
tosios žinios nuo talkininkų ko- • 
misijos augšt. Silezijoj sako, apie Amerikos atskirų valsty- 
kad tame distrikte tapo susek- bių buvusius ginčus kovojant 
ta pilna vokiečių militarinė or- už savo nepriklausomybę. Tie 
ganizacija, su pilnu batalionu; ginčai ir maži nesutikimai bu- 
kiekvienoje apygardoje. Visa’ vo atidėti į šalį ir tapo prieita 
spėka susideda iš 20 batalionų prie kooperacijos, bendro vei- 
ir turi kulkasvaidžių šautuvų ir kimo.
kitų ginklų ir yra prisirengusi Šios valstybės gal ir šiandie dar 
veikti. Esą vokiečiai rengiasi butų tebebuvusios 
prie ginkluoto sukilimo, jei jos vadovavimu. Jis prisiminė 
talkininkų vyriausioji taryba1 žodžius Benjainin Franklino, 
atmestų Vokietijos reikalavimą kursai yra pataręs, idant visos 
augšt. Silezijos. Vokiečiai lai- valstijos laikytųsi išvien, jeigu 
mėjo didelę didžiumą balsų vi- nenor būti kiekviena atskirai 
šame plebiscitej-bėt poroj vietų (“We mušt all bang torgether, 
laimėjo lenkai ir delei to Fran- if we \vould not all liang sepa- 
cija nori atiduoti Sileziją Len
kijai. .

Be tokio nusileidimo

po Angli-

Deportuos 40 rusų.
WASHINGT(M bal. 11. — 

I Darbo departamentas paskelbė, 
niai tapo paskelbta Lucerne, rU8l^ komunistų bus de- 
kad buvusia Austro-Vengrijos, pOrtuo|į Manchuria laivu ba- 
karalius Karolis nutarė 8ayu-janflžio 14 d 
noru išvažiuoti iš Šveicarijos ir j 
kad jis veda tarybas su kita 
valstybe apie jo priglaudimą. 
Manoma, kad ta “kita valsty
be” yra Ispanija.

RYMAS, bal. 11. — Oficiali-

Dar apie 100 pasilieka ant 
Ellis salos, laukdami savo 
lės deportavimui.

ei-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 12, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija neįsileis amerikiečių.

Kongreso posėdžiai 
prasidėjo,

rately”). Todėl kviesdamas 
prie sudarymo tarp šių valsti
jų kokios nors sąjungos, nuro
dinėjo, kaip tas svarbu kiek
vienai tų valstybių daboti, 
idant ir jos kaimynės nebūtų 
slavų užlietos. Jeigu žlugtų 
Lietuva, tai tas patsai pavojus 
grėstų ir Latvijai ir Ęstonijai, 

’ o pagaliau ir Suomija, likusi 
pati viena, negalėtų atsilaikyti 
prieš slavų įsiveržimą. Todėl 
jos visos išvien privalo ginti 
savo nepriklausomybes.

Ką tik sugrįžęs iš Europos 
kongresmenas Walter M. 
Chandler, kursai buvo atsilan
kęs visose trijose valstybėse ir 
matęs su Suomijos Užs. minis- 
teriu, plačiai nurodinėjo į po-

WASHINGTON, bal.
— t šiandie atsidarė nepaprastas 

Charles Recht, kuris veda rei-. kongreso posėdis, šiandieninia- 
kalus Lu<lwig C. A. K. Mar- me posėdyje tik prisaikinta 
tens paskelbė, kad nuo bal. naujus narius ir patvirtinta* 
20 d. visi amerikiečiai bus pa- paskirimai į komitetus. Paskui > 
šalinti iš Rusijos, kol sovietų kongresas pranešė prezidentui, Į 
ambasadoriui, turinčiam galę kad jis yra susitvarkęs ir pasi-. 
išdavinėti pasportus, nebus leis- Į rengęs išklausyti prezidento ( 
ta atvykti į šią šalį. pranešimo.X • .. .

NEW YORK, bal. 11.
11.

Skaitykite ir Platinkite

prezidento ( 
pranešimo. Prez. Hardingas

- veikiausia paseks Wilsono pa-’ 
vyzdžius ir pats perskaitys sa
vo pranešimą kongrestu ryto. |

PINIGU KUB8A&
Vakar, bal., 11 d., užsienio plni- 

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

toma Amerikos pingais šiaip:
Anglijos 1 svaras ............... $8.92
Austrijos 100 kronų ........... $0.28
Belgijos 100 kronų už ....... f ‘
Danijos 100 kronų .................  $18.. _
Finų 100 markių ....................  $2.60
Franci jos 100 frankų ............ $7.14
Italijos 100 lirų ..............    $4.46
Lietuvos 100 auksinų ............ $1.65
Lenkų 100 markių ................ $0.13
Norvegų 100 kronų...............$16.15
Olandų 100 guldSnų ............. $84.65
Šveicarų 100 kronų.........$17.36
Švedų 100 kronų ............... $23.65
Vokiečių 100 markių ..........   $1.65

algas
darbininkams ir rišti nesutiki-tuvių pusės kalbėjo dar šiame rų Indijos salas apmokėjimui

Francijos skolų ir kad pake- (mus su samdytojais. Jis siūlo 
lūs jos pinigus. Talkininkų dįp- (pavesti tas pareigas eiti tarp- 
lomatiniuose rateliubęe paša- , valstijinės pirklybos komisi- 
kyta, kad talkininkai žino apie jaįt 
tą pasiūlymą.

(Francija Vakarų lindijose 
valdo Guadelouper ir Matiųue 
salas, 1,073 ketv. mylių dydžio 
ir dalį St. Martin salos).

susirinkime d-ras Jonas šliu
pas, nųpiešdamas atskirą šių 
valstybių buitį, kaipo neslavų 
tautų ir iškeldamas sumanymą 
apie sudarymą naujų vandens 
kelių, kurie galėtų sujungti 
Nemuną su Dniepru, Baltąsias 
juras su Juodosiomis, ir Lietu
vos Atstovybes sekretorius M. 
Vinikas, kursai yra kvietęs ne
pamiršti šių pasitarimų ir to
liau juos palaikyti ir Lietuvos 
Atstovo vardu padėkojo vi
siems susirinkusiems už gra
žius ir skaisčius sumanymus, 
o ypač Suomijos Ministeriui, 
kuriam teko ir perstatyti kal
bėtojai ir atsiliepti po kiekvie
no kalbėtojo kalbos.

Prie šių pietų dalyvavo Suo
mijos Atstovas ministeris A. 
H. Saastamoinon, Lietuvos At
stovas J. Vileišis ir Lietuvos 
Atstovybes darbuotojai M. Vi
nikas ir R. C. DeWolf, Latvi
jos Atstovas John J. Kalnin, 
Estonijos atstovas Otto Lopei 
ir konsuliaris agentas P. A. 
Pabstel, Kongreso narys Wal- 
ter A. Chandler, prof. Herbert 
Adams Gibbons, R. J. Cald- 
well, Generalis Suomijos kon
sulas A. Solitander, d>-ras Jo
nas šliupas ir Prekybos ir Pra
monės Direktoriato nariai J. 
Lopato, kaipo pirmininkas, P. 
S. Vilmontas, kaipo vice-pirm. 
ir F. Bagočius, kaipo sekreto
rius. Iš pakviestųjų pietums 
neatvyko Latvijos finansinis 
atstovas Ozolis, kursai tą die
ną buvo užimtas kitame posė- 
dyje. 

. .. ■ ...................... ............................

žemės drebėjimas Chinijoj.
SHANGHAI, bal. 10. — Ne- 

didelis žem& drebėjimas ištin
ka kasdie Kansu distrikte nuo 
pereito gruodžio 16 d. Iš ten 
pranešama, kadlfT didelių že
mės nuslinkimų užtvenkė Tsin- 
gning upę ir gręsia palviniai, 
jei greit nebus pradėtas nukasi- 
mo darbas. <

Nori naujų mokesčių.

Nori priverstinos arbitracijos.
I WASHINGTON, bal. 11. — 
Darbo sekretorius Davis svar- 

.sto įstatymus, kurie priverstų 
i samdytojus ir darbininkus tar
tis su darbo departamentu 
pirm negu skelbti streiką.

WASI1INGTON, bal. 11. —
Atstovas Mott įnešė bilių, kad _______ ,
vieton perviršio pelno taksų’—-Laike 9 valandų čia prisni- 
uždėti 1 nuoš. taksų ant visų go 5 coliai sniego, šaltis sunai- 
pardavinių. kino daržoves ir vaisių žiedais.

Sniegas.
WILMINGTON, Del., bal. 11.

Auksinai neužilgo 
pabrangsię.

Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o 
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad ju 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 pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 

rastas gvarantijas už 
maino didesnes pinigų

perlaidomis ir duoda pap 
savo čekius. Naujienos iš: __________
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko-—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

PJNIGŲ siuntimo skyrius 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Kas Dedasi Lietuvoj
EžERfiNŲ PADANGA.

mušti. Bet koks reikalas krimi- 
nalės policijos agentams nakti
mis baladotis su kratomis pas 
žmones, kurie tikrų tikriausia 
negali būti jų klientais.

Žmonės kalba, kad greitai 
važinės kareiviai po kaimus— 
ūkininkus ir žiūrės kiek kas 
turi gyvulių, grudų, šieno. Iš 
to viso ims valdžion, kiek jiems 
reikės, o kitą visą galės palikti 
žmogaus pragyvenimui tiek, 
kiek reikia. Jau kaikuriose 
vietose taip daroma, žmonės 
stebisi, kaip musų valdžia pra
dedą sekti bolŠevkų ir vokie
čių pavyzdžius. Kad šitaip 
ims daryti, nepasitenkindama 
tuo, ką duodame geruoju, tai 
prievarta imdama, be abejo--
nės, dar mažiau gaus, o gali somi” musų valdininkai, 
ir visai negauti. Nežinau del- 
ko Ežerčnų apskrity žmonės 
labai ne]>atenkinti savaja Ežc- 
rėniške administracija.

Yra įsakyta, kad nuo pen
kiolikos dešimtinių butų duo-

DOTNAVA.

Šlapaberžės dvarininkas Kvin
ta pardavė žydams-pirkliams sa- 

Tiė taip 
kad nei ža-

miškus.

trioboms statytis. Belaukiant 
buvo gauta iš Kauno telegrama, 
kad su grafienės giriomis viskas 
po senovės. Tiesa, padegėliai gal 
gaus kiek medžio, bet kas pasi
gailės visų kitų? Kas išgelbės 
mus nuo franeuzės. šiandien 
franeuzė, ryt anglė, poryt vokie
tė. Ar ne metas butų visiems vo 
tiems atėjūnams kuliavirščiais miškus iškopė, 
kraustytis iš kur jie yra atėję, o baro neliko. Jei paprašai dvari- 
miškus be juokų perimti krašto’ ninko, kad parduotų miško gau- 
nuosavybėn ir aprūpinti jo rei-jni trumpą atsakymą: “valdžia 
kalingus? Be grafų mes mielu 
noru apseisim, bet krašto miškų 
nevalia pustyti bet svieto perė
jūnams. Ką gi daro “nepriklau

Traicė.

VILNIUJE NE VISI VIE
NODAI MANO.

Grįžusi iš Vilniaus lietuvių 
delegacija praneša, kad plačioji

ta po vienus kailinius. Nežinau, i Lietuvos rytų visuomenė rodo 
keno tas įsakymas, ar iš vir- kitokių palinkimų, negu “va
šaus, ar musų Ežerėniškių “či-• dai”, krašto ateitį rišant. Ir dar- 
nauninkų”. Tik žinau, kad bininkų tarpe, ir valstiečiuose 
toks įsakymas kaip kad visai matomas didelis noras susipra- 
neišpiidomas. Kitas ukinin- ■ sti su lietuviais ir rasti gero su
kas, gyvendamas ant 15 de
šimt., savo šeimynai neturi po 
vienus kailinius ir tenkinasi, 
tuo, kad vienais, dviem kaili-’ 
niais naudojasi visa šeimyna. O. 
čia griežtas įsakymas misi- Į 
vilkti paskutinieji. Reikia, tai 
reikia; nekas nesako, bet gi 
negalima paskutiniųjų nuvilk
ti: piliečiams taip pat šalta. 
Kaip musų apskrity kankina-

gyvenimo būdą. Priešingai, va
dinamieji “vadai” visą laiką su
ka ratus VarŠavos pusėn. Vil
niaus padėtis yra labai sunki. 
Darbai sustoję, uždarbių nėra, 
nėra iš ko ir gyventi. Stoka 
duonos ir kitokių reikalingiausių 
produktų. (S.-d.)

neleidžia”. Pats gi kerta ir mal
kas ir senojus, kad tik greičiau 
išnaikintų mišką. Jei ponas 
Kvinta kirto miškus prieš karą, 
tai buvo nestebėtina. Jis lygiai 
su kitais “unaravais” ponais bu
vo banko saujoj. Bet dabar?.... 
Dabar gal reikia išsipirkti iš ka
lėjimo už P. O. V., nes jau du 
kartu buvo ten patekęs.... Prieš 
karą dvarininkas neteikė ir su 
kunigais, dabar gi net užlaiky
mą duoda. Gal šaukiasi Dievo 
pagalbos nuo žemės reformos? 
Su žeme ne geriau dedasi. Jei 
nori žemės, gali nusipirkti, bet 
po 2000 auk. dešimtinė. Tai to
kios tokelės musų kampelyje.

— Peckelis. (S.-d.)

Vilkaviškio Ap. Ž. Ūkio 
Darb. Prof. Sąj. Atst. 

Suvažiavimas.

VILKAVIŠKIS.
žemės Uk. M-jos įgaliotinis

mi žmonės stoikomis, tai rei- išsiuntinėjo visoms Valsčių Vai
kiu stebėtis žmonių kantrybe, dyboms raštą, kuriuo ragina val-

A. žansparnis. [“S-d.”] diskų dvarų nuomininkus atsily-

PAŠVITINYS.

Pašvitiniečiuose praeitais me
tais dvarų darbininkų algos bu
vo sekančios: ordinarininkams 
50 pud. rugių, 50 p. miežių, 20 
p. mažųjų, 6 p. kviečių ir 240 
auks. pin. metams. Pašaro: 3 
vež. vas. šiaudų, 1 vež. šieno, 1 
vėl dobilų ir 2 aruodu pelų, že
mės 200 sieksn. daržo, 200 s. 
bulvėms ir 200 s. linams. Kurui 
duodama 2 siek. žabų. Kaiku- 
riuose dvaruose gyvenimai be 
stogų, lietus eina kiaurai; tvar
tų gyvuliams nėra, — darbinin
kas tuo pats turi rūpintis. Todėl 
patėmyta, kad kiaulės laikomos 
prieangyse. Darbas tęsiasi nuo 
tamsos lig tamsai, su pertrauka 
1 vai. pusryčiam ir 2 vai. pie
tums. Moterys darbymetės lai
ku eina 35 dienas be atlyginimo.

šįmet žadama reikalauti pa- 
liuosavimo moterų nuo dienų.

Kiti darbininkai gauna butą, 
daržą 200 siek, ir ganyklą kar
vei ; už tai atidirba 80 dienų va
saros metu. Javų negauna nie
ko. P. Papartis* (S.-d.)

SUKETIŠKIAI.

ginti už nuomojamą žemę. Vė
liausiai — iki kovo 1 dienos. Kas 
neatsilygins, tiems grąsina, nuo
mą išjieškosiąs teismo keliu, 
kontraktus panaikinsiąs, žemę 
išnomuosiąs kitiems nuominin
kams. Toks tai smarkus Įgalio
tinio raštas, žiūrint į reikalą pro 
raštinės langą, rodos, viskas ge
rai. Bet įsidėmėkit darbininkų- 
nuomininkų padėtį ir reikalas 
ims visai kitaip atrodyti. Visų 
pirma nuomininkai dar neįsigy
veno, neturi inventoriaus, moka 
valstybei ir savivaldybėms visus 
mokesčius, dedasi prie rekvizuo
tų arklių apmokėjimo, prie val
stybės paskolų ir t.t. Gi užleis
tos žemės derlius grąžina tiktai 
sėklą. Va jums ir nuomininkų 
padėtis. Ar toli nuvažiuosite 
taip žemės reformą bevykdi- 
nant? Tą darbą turėtų remti vi
so krašto gyvosios jėgos, o ne 
sausi aplinkraščiai. “Mes norim, 
— sako darbininkai, — kad val
džia pagalios suprastų, ko mes 
norim, kas mums skaudu. Jog 
mes ne valdžios samdininkai, ai* 
vergai, bet tikri tos pačios šei
mynos nariai, kurie kuo tik ga
lėdami kuriame ir palaikome pa
čią šeimyną”. Dvaro darbininkas.

Kovo 6 d. Vilkaviškyje, Dar
bininkų kliube įvyko žemės 
Ūkio Darb. Pr. Sąjungos suva- 
žiavimas.

Iš C. Valdybos pranešimo ma
tyti, kad buvo rengiama šaukti 
visos Lietuvos žemės ūkio dar
bininkų suvažiavimą, bet negau
ta leidimo ir nutarta daryti su
važiavimai apskričiais.

Skaitlingesniais Sąjungos sky
riais yra: Kybartų (300 narių), 
žaliosios (195), Bartininkų 
(147). Kiti skyriai teturi po 50 
—80 narių.' Visam .apskrity yra 
14 skyrių.

Pasikeitė ir organizavimos 
būdas. 1919 metais vienas sky
rius apimdavo visą valsčių ir nar 
rių turėdavo 300—3)00. Dabar 
skyrius apima tik vieną, kitą 
dvarą arba sodžių.

■Įdomus buvo suvažiavimo nu
sistatymas dėl Seimo ruošiamos 
žemės reformos. St. Seimo na- 
ryi J. Plečkaitis pranešė, kaip 
ta reforma yra manoma Seimo 
komisijoj. Būtent, komisijos pro
jektas siūlo duoti mažažemiams 
nuo 10 iki 40 margų kiekvienam 
ir už atlyginimą. Aš čia paduo
du tik balsavimo rezultatus.

Pirmas klausimas: Ar atlygin
ti dvarininkams už imamą iš jų 
žemę ir kitokį turtą?—Vienbal
siai priimta: Paimti be jokio 
atlyginimo.

Antras klausimas: Ar turi 
dvarininkas teisės pats gauti že
mės?

25 balsai už tai, kad dvarinin
kams butų palikta tiek žemės, 
kiek kiekvienam darbininkui; 53 
balsai —* dvarininkams nieko že
mes nepalikti; tesiperka.

Trečias klausimas t Ar žemė 
valdyti ir dirbti bendrai, ar skir
stytis ?

71 balsas — bendrai dirbti, 9 
— skirstytis.

Karštų ginčų iškėlė L. S. D. 
Partijos konferencijos nusista
tymas dėl revoliucijos ir prole
tarų diktatūros.

Nekuriu suvažiavimo draugų 
buvo užsipulta socialdemokratai, 
kam jie einą ir darbininkus 
traukią į ramų evoliucijos kelią. 
Buvo pastatytas klausimas ar 
s.-d. pripažįsta darbininkų dik
tatūrą ir revoliuciją, ar ne? J. 
Plečkaitis išaiškino, kad s.-d. su
pranta dabar gyvenamąjį tarpą 
kaipo socialistinę revoliuciją, 
kuri vyksta plačiam pasauly. 
Darbininkų diktatūra yra būtina

■SRJ?

ten, kur darbininkai jau pasiruo
šę imti valdžią į savo rankas. 
Tik jie mano, kad šiuo jau mo
mentu dar nėra davinių tą re
voliuciją kelti Lietuvoje. Yra 
kraštų, kuriuose darbininkų or
ganizacijos yra daug tvirtesnės 
ir visgi jose revoliucijos nėra. Ir 
jei revoliuciją tektų iššaukti 
dirbtinai, neturint pakankamai 
organizuotų darbininkų jėgų, tai 
tokia revoliucija bus sugniužinta 
ir po jos darbininkus užguls 
baisi reakcija. Pasekmes tokių 
revoliucijų mes matome Vengri
joj ir Bavarijoj.

Suvažiavimas buvo gana skait
lingas. Daug klausimų svarsty
ta labai gyvai. Visgi dviejų me
tų darbas veltui nenuėjo: prof. 
sąjunga auklėja eilę naujų vi
suomenės veikėjų, kurie ateityje 
stos Lietuvos darbininkų judė
jimo priešaky.

Buvęs. (S.-d.)

Utaminkas, April 12, 1921

Lucky 
Strike

K a m 44 acigarette

Ifs toasted

Rengia Lietuvių Skyrius 269 Amalgamated 
Clothing Workers of America.

Seredoj, Balandžio-April 13 d., 1921,
. Unijos svetainėj, 1564 N. Robey St

Pradžia 7:30 vai. vakare. iS. Levin Jungtinės Tarybos manedžeris kalbės 
anglų kalboj apie dabartinę rubsiuvių kovą ir orga
nizacijos svarbą.

Taipgi lietuvių kalboj kalbės įžymus kalbėtojai 
apie dabatrinį krizį ir abelną darbininkų judėjimą. 
Visi rubsiuviai yra kviečiami atsilankyti.

Kviečia visus KOMITETAS.

LABAI NEPAPRASTA PROGA
$200.00 Viktrola tiktai $35.00.

Gvarantuota dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių. 
Deimantinė adatėlė.

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO., 
Dirbtuvės atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės.
Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėlį 

Augštos llųšies Victrolas Tiesiok Publikai už bilę kainą, kad išpur
davus •musų visuotiną sandėlį.

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

Delko mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų 
;■ “Storage Houses”, kuomet jus .galįt,pirkti Tiesiai nuo musų tikrai j 

naują Victrolą gyarantuotą ant dešimt metų, vęrtą krautuvėj. $200 
tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir adatėles, ir atsimin
kite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

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

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

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

$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi
neš šį ponięrį.

-f»»r

Tiktai

$35
Tiktai

*35

uzlai 
oikatą.

Odos niežu ligas
............................. • \

yra tankiai nepaklančlamas. Jos apsl* 
•elAka per raudonumo, karttl, per putliu* 
klės, prakaitavimo, o ka blogUua, per Be
paliaujamo nleiiejlmo, smelklmo ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas 
dalis kūno, o tas tik padara blogiam. Ne- 
kentSkltetuot kankinimus. Pasinaudokite

Severa’s

ESKO
(pirmiau Severo Odoe Moetli) ta apunro* 
Jątl moitį džl odoe niežu ir veiklai patiek* 
altu geidi d ga pate) pa. Tukttančiala žmo
nių, kuri vartoji ta moetį d31 y vairiu odoe 
nleliį, yra visai užganSdlntl. Jie ruda jos 
giarą pasekmę — ta pat ir jus atrasti. 
Pardavloieta visose gerose aptlekose. 
Preke 60 centai.

W F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, IOWA

nuo ugmef
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

SOUTH LA SALLC STREET 

CHICAGO. ILL

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

Eurepean Amerlran Bursiu 
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARU USA S 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

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

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

APSAUGOK SAVO PINIGUS
• > ,• Ou umE ;
Kam sukt galvą, kad radus vietą 

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

LIBERTY LAND & INV. Co., 
3301 So. Halsted S t r., 

Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775.

L S. S. VIII RAJONO 
MARŠRUTAS.

Ginkluoti lenkų partizanai api
plėšę ūkininką Reką, išvedė jam 
visus arklius, atėmė pinigus ir 
maistą. Kuomet Reko duktė, 17 
metų mergaitė, pamatė, kad gė
luoju nepasibaigs, ji pasakė, par 
žįstanti plėšikus. Tuomet vienas 
lenkų nušovė mergaitę. Patį Re
ką lenkai surišę įmetė tvartan.

Jaunas Vaidila. (S.-d.)

KAUNAS.

PAPILYS, Pasv.-Biržų aps. ,

Musų valsčiaus gyventojų ak
stinu yra Papilio dvaro savinin
kė, grafienė šuazel-de-Gufie, — 
kasdieną su ja susiduriame, per
kant malkas. Malkas ji parduo
da sulig naujos “mados”, ne 
sieksniais ne ašimis, bet nuo 
kelmo. Todėl brangumėlis, kaip 
Biržų aptiekoje. Delei to nusi
pirkti malkų ar senojų negali
ma. St Seimo išleisto įstatymo 
apie miškų nusavinimą nieks 
čionai nevykdo, nors žmonės, 
užgirdę apie miškų nusavinimą, 
buvo labai pradžiugę. Pasirodo 
peranksti. Kaunan nuvažiavus, 
Miškų Departamento Direkto
rius žodžiais tikrai patvirtino 
Seimo išleistąjį įstatymą. Nusi
raminome ir laukėme, kada mal
kos atpigs, kada gausime rąstų

Nakty iš 25 į 26 vasario Kri- 
minalio Skyriaus agentai teikėsi 
krėsti butus musų draugų Puod
žiūno ir Stikliaus. Iš vieno at
imta 13 iš antro 14 šeimyniškų 
laiškų. Kad tie laiškai paimti, 
nesustatyta net tikslesnio proto
kolo. Išeidami krėtikai pasiklau
sė: ar iškrėstųjų nemušta? gir
di, s.-d. delei to darą triukšmą 
Seime. Visai geras daiktas geras 
paprotys, sakysim, kad ir nesi

L. S. S. centralinis komitetas šio
mis dienomis nutarė surengti visą ei
lę prakalbų studentui T. J. Kučins
kui.

Prakalbos rengiama sekamose vie
tose:

Bridgeport, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted St., balandžio 12 d.

Rosejand, J. Stančiko svetainėj, 205 
E. 115 St., balandžio 14 d.

Town of Lake, A. Blinstruno sve
tainėj, 4500 Hermitage Avė., kampas 
45 St., balandžio 15 d.

West Side, M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23 PI., balandžio 19 d.

Harvey, III., (svetainės numeris bus 
paskelbta vėliau), balandžio 21 d.

Brighton Park, Liuosybės svetainėj, 
3925 S. Kedzie Avė., balandžio 22 d.

18 gatvės apielinkėj, Malinausko 
svet., kertė 19 ir Halsted St., balan
džio 23 d.

Gary, Ind., (svetainės num. bus pa
skelbta vėliau), balandžio 24 d.

North Side, Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė., (diena bus paskelbta 
vėliau).

Garfield Park, (diena ir svetainės 
num. bus paskelbta vėliau). *

Visose vietose, išskiriant Gary, Ind., 
prakalbos prasidės lygiai kaip 7:30 
vai. vak.

Visų suminėtųjų kolonijų draugai 
šiuo prašomi daryti visa, kad rengia- 
masai maršrutas duotų kuogeriausių 
pasekmių.

— Agitacijos Komitetas.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumaestyj:
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395
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Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut 
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias 
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ar Liepo- 
jų. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už 
DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA 
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

llllllfiliHIM

LITHUANIAN 136 E. 42-nd Street, ■
TRAVEL BUREAU

hlllllllllllfflHIH
NEW YORK, N. Y.

Kętik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratu Partijos.

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

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

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų 

veikimo Programas.
Šioje knygelėje darbininkai 

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak.: S12 W. 38rd SI., Chicago 
Tel. Yards 4681.

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.

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. r

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

154 W./ Randolph St.
Room 479 Metropolitan BJock

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

V f
1 1 ■ . ...... ...............................

J. P. WAITCHES 
LAWYER

Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland A v.

Phono Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 156

N. Clark St., 
Tel. Randolph 8507.

...x_ , ------  . ---------
Phone Boulevard

ASHLAND
MUSIC

Deimantai,
LaikroMal,

■ DR. A. P. GURSKIS j 
Lietuvis Dentistas

Z 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. M
J CICERO, ILL.
3 Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. m 
— išskiriant nedėlios ir seredas. •* 
laimiiBiiiiiiiiuu

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

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

4187 8. Ashland >( 
■ Avė.. Chicago, III.

Auksybi, Celum- 
bijoa Grafonolae ii 
lietuviški naujausi 
rekordai.
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Savaitine Biznio Apžvalga
f WEEKLY BUSINESS REVIEW

MU

SERAI IR BONAI.
Atsakymai į klausimus
Apie St. Louis-San Francisco 

Bonus.

Klausimas:
Gerbiamas Biznio Apžvalgos 

Vedėjas:
Meldžiu paaiškinti man kiek 

plačiau apie St. Louis-San Fran
cisco bonus ir ar galima reika
lui prisiėjus atsiimti pinigus. 
Su pagarba,

A. L., Bridgeport, Conn. 
Atsakymas:

St. Louis-San Francisco gele
žinkelio bonai yra kelių rųšių. 
Viena iš jų yra užtikrinta pir
muoju morgičiu, kiti antruoju 
morgičiu. Bonai vadinasi įvai
riais vardais, kurie nurodo kada 
bonai yra išleisti ir kaip jie yra 
gvarantuoti.

St. Louis-San Francisco gele
žinkeliui kitą syk nekaip klojosi 
ir jis buvo patekęs į receiverio 
rankas. Paskui kompanija buvo 
perorganizuota ir geležinkelio 
dalykai pradėjo eiti geryn. Nuo 
laiko receiverio geležinkelio bo
nai ir šėrai buvo labai nupuolę 
ir iki šiol dar neatsitaisė. Ge
ležinkelis, vienok, dabar yra tur
tingame stovyje. Nuo 1916 me
tų, geležinkelis pilnai uždirbo 
procentus ant paskolinto kapita
lo ir dar liko šėrininkams divi
dendų. 1920-tais metais gele
žinkelis buvo uždirbęs net po 
$6.00 ant šėro. Geležinkeliui, 
ypač, pradėjo sektis po to, kaip 
Texas ir Oklahoma valstijose at
sidarė didesni laukai gazolino ir 
aliejaus.

Iš įvairių šio geležinkelio bo- 
nų musų nuomone sekami yra 
pirktini:

St. Louis-San Francisco Lien 
5’s. Jie parsiduoda apie po $73 
ir neša 7 su viršum nuošimčius.

St. Louis-San Francisco Ad- 
justment 6’s, kurie parsiduoda 
apie po $63.00 ir neša su viršum 
9 nuošimčius.

St. Louis-San Francisco In- 
come 6,s, kurie parsiduoda po 
$47.50 ir neša su viršum 12 nuo
šimčių .

Šitie bonai turi veiklų marke- 
tą, o todėl reikalui prisiėjus, vi
suomet galima atsiimti pinigus 
pagal dienos kurso. Už bonų 
pirkimą ar pardavimą brokeriui 
reikia mokėti nuo $2.00 
$3.00 nuo bono.

iki

Apie A. Brady Foundry
Kompanijos Bonus. 

Klausimas:
Gerbiamas Naujienų Biznio 

Vedėjas:
šiuo kreipiuosi į Tamstas su 

klausimu ar yra geri taip vadi- 
d i narni “First Mortgage 6% 
Real Estate Gold Bonds, on 
property of James A. Brady 
Foundry Co. of Chicago”. Mes 
jau tokių turine, manome ir 
daugiau pirkti. Juos parduoda 
Central Mfg. District Bank.

Meldžiu duoti man žinoti 
jie yra geram stovyje.

J. P., Lemont, III.
Atsakymas:

šitie bonai yra geri. Jie yra 
parduodami po $100.00 ir jeigu 
norėsite parduoti juos pirm lai
ko ,bąnkas juos atperka po $99. 
šitos kainos yra pastovios ir ta
me yra bonų gerumas. Šios 
kompanijos bonai yra pirmas 
morgičis ant jų nuosavybės kuri 
yra verta apie $260,000. Pati 
kompanija ir jos biznis yra ge
ram stovyje.

ar

Klausimas:
Gerbiamas Tamsta:
Meldžiu suteikti žinią apie 

James A. Brady Co. šėrus. Ar 
jie verti pirkti ar ne.

Wm. W., Argo, III.
Atsakymas:

ši kompanija yra pakėlusi sa
vo kapitalą iki $1,000,000.00, ir 
tie nauji šėrai dabar yra išpar-

davnėjami po $10.00 kiekvienas. 
Prieš šituos šėrus nieko negali
ma pasakyti, jai bent tik tą, kad 
jie neturi didelio marketo. Kom
panija iki šiol varė savo biznį 
su pelnu ir jos biznio vedėjai 
yra skaitomi gabiais savo šako
je. žiūrėk taipgi į pirmesni 
atsakymą.

augščau savo pirmesnės vertės. 
Tas pats esti jr su ugnies ap
draudos kompanijos Šerais. Po 
kompanijos susiorganizavimo ir 
sutvirtėjimo už keleto metų šė
rai pakyla savo vertėje net dvi
gubai ir trigubai. Aplamai, to
dėl, galima pasakyti, kad į besi
organizuojančios ugnies apdrau
dos kompanijos yra verta dėti 
pinigus kol tie šėrai nėra pakilę 
savo kainoje. Kaip ir viskas, 
indėj imas pinigų į šėrus kol biz
nis nėra da sutvirtėjęs yra spe
kuliacija, kuri kartais atneša di
delius pelnus, o kartais neduoda

Apie Vulcan Louisville Smelting 
Kompanijos šėrus.

Klausimas:
Malonus Drauge:
Aš meldžiu patarimo ar butų 

galima pirkti bonus tos kompa
nijos, The Vulcan Louisville nė jokių pelnų. 
Smelting Co.

A. G., Oglesby, III. 
Atsakymas:

ši kompanija yra gerame pi- 
niginyje stovyje. Jos kapitalas 
pilnai sumokėtas yra $150,000, 
o jos uždirbtas iki šiol pelnas, 
ir paliktas biznyje, siekia suvir
tum $800,000.00. i 
nijos bonai yra pirmas morgi- 
čius ant jų nejudinamosios nuo
savybės kurios vertė siekia 
$589,000.00. Bonai neša 7 su 
viršum nuošimčius pelno.

“Investoriams” su Jonesi 
& Co.

Didelių pelnų į' mėnesį ar kitą 
retai kada galima įgyti. Tą skau-

šitos kompa-Įdžiai Pasitikrino daugelis musų

Apie Pioneer Fire Insurance 
Kompanijos šėrus.

Kausimas:
Gerbiamas Drauge:
Ai’ tikrai indėti pinigai į ug

nies apdraudos kompanija, tokią 
kaip Pioneer Fire Insurance 
Kompanija, yra saugus, ir ar 
toks investmentas yra pelnin
gas.

A. M., Chicago, III.
Atsakymas:

Pioneer Fire Insurence Kom
panija yra nauja kompanija ir 
dabar naujai kapitalizuojama. 
Jos autorizuotas kapitalas iš 
pradžių buvo $200,000.00. Pas
kui buvo sumažintas iki $100- 
000.00, o dabar vėl yra pakelia
mas iki $200,000.00 su perviršiu 
iki $500,000.00. Kompanija yra 
inkorporuota Illinois valstijoj 
nuo 17-tų metų, o leidimą veik
ti gavo Vasario 8-tą dieną, 1918. 
Per dvejetą metų, kompanija 
buvo valdoma lenkų, bet joje 
dalyvavo ir lietuviai, ir nuo pa
skutinio šėrininkų susirinkimo 
didžiuma direktorių tapo išrink
ti lietuviai. Kompanijos direk- 
cijon įeina sekami žmones:

lietuvių paskutiniu laiku. Vie
nok, kas praėjo — nebegryš. 
Todėl patariame tiems “inves- 

[ toriams” žiūrėti naujas progas 
| ir tokiu budu atgauti bent dalį 
Į savo investuotų pinigų.

Mes turime propoziciją, su 
kuria mes pasitikime išgelbėti 
didelę dalį pinigų tiems, kurie 
įdėjo su Joneso & Co. Kiekvie
nam, kuris turi šėrus vienos ar 
kitos kompanijų patariame at
silankyti į musų ofisą ypatiškai 
*arba kreiptis laišku, o mes pa
aiškinsime kokiu budu atgauti 
didesnę dalį savo investuotų pi
nigų ir tokiu budu išgelbėti sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus. — 
Kreipkitės šiuo adresu: Peoplesj 
Investment Co., 220 S. State st., 
Ruimas 1422, Chicago.

Skaitytojams.
International Mercantile Ma

rine Company skelbia, kad pra
dedant su gegužio 26 d., pradės 
plaukioti ir keleivius važioti 
Amerikoniška Linija iš New 
Yorko į Hamburgą — Manchu- 
ria ir Mangolia. Sustos Cher- 
bourg Franci joj paėmimui pa>- 
sažierių. šie sustojimai įsteig
ti, didžiai pasididinus kontinen- 
tališkam patarnavimui, kuomi 
atrasta, kad tai yra parankiau
sia pasiekti per Paryžių visas 
Francijos dalis ir Vidurinę Eu
ropą.

NAUJIENOS, Chicago, III.
HMM

Lietuvoje

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

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

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Prezidentas — Adomas Algmi- 
naviČius, Civilis Inžinierius.

Sekretorius — Jonas Brenza, 
Advokatas ir bankierius, Pre
zidentas Metropolitan Banko.

Iždininkas — Vincas Rutkaus
kas, Advokatas.

Vice-Prezidentas — Juozas Wo- 
lonas, Advokatas.

Direktoriai — Jonas Krotkus, 
kurs taipgi Vice-Prezidentas, 
Metropolitan Banko.

Stanislovas šimkevičius, taipgi 
Metropolitan Banko Vice-Pre- 
zidentas.

Frank Palt, Advokatas ir Vice- 
Prezidentas Universal State 
Banko.

Apdraudos kompanijų Šerai 
savo saugumu gali iŠ dalies pri
lygti banko šėrams. Prie gero 
biznio vedimo, kaip bankai, taip 
ir apdraudos kompanijos neša 
sayo šėrininkams gerą pelną. 
Bankų šėrų kainos, po to kaip 
bankas susiorganizuoja, į trum
pą laiką pakyla dusyk ar trisyk

EXTRA

Krutami Paveikslai iš Lietuvos.
Bus rodomi vėliausi atsitiki

mai Lietuvoje, utarninke ir 
seredoj, Balandžio 12 ir 13 dd., 
M. A. Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd Place.

Užkviečia L. Filmų B-vė.

l IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

Perkame šėrus ir bondsus
Norintieji parduoti ar pirkti įvairią kom
paniją šėrus, ar sužinoti ją stovį, prašome 
kreiptis į mus.
Mes specializuojame pirkime ir pardavime 
įvairią kompaniją Šerą ir bondsą ir todėl 
galime daug pagelbėti tiems, kurie turi pir
kę menkos vertės šėrą.
Priimame už pilną vertę Liberty ir Lietu
vos Laisvės Bondsus investavimuose.

PEOPLES INVESTMENT CO., 
220 S. State St., Room 1422, Chicago.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo
1536 — O. Vasyliutė,
1537 — J. Žemaitis,
1538 — K. Barkauskas, 

Tel. 47—C. Tuskenas 
Tel. 
Tel. 
Tel. 56—P. 
Tel. 57—A. 
Tel. 58—M. Straznikas 
Tel. 59—J. Skurdelaitė 
Tel, 61—C. Šatienė 
3097—S. Kraunelis 
8446—A. Indrašius 
3457—J. 
3497—B. Indrašytė 
3524—O. Slavinskienė 
3653—V. šadzevičius 
3920—L. Eljaševič 
4288—A. Liuagaudienė 
4488—V. Judelis 
4871—P. Margenas 
4991—A. Vilimas 
5329—M. Traškytė 
5351—M. Stražnikas 
5363—J. 
5402—K. Kipšas 
5426—A. Stickienė 
5434—A. Masiliūnas 
5444—K. Vilkunienė 
5446—J. Gužas L 
5540—Lukoševičienė 
5561—K. Brazis' 
5563—E. Samulionienės 
5615—L. Juronaitė 
5624—K. Petrilienė 
5641—S. žiukienė 
5701—P. Masiliūnas 
5708—Zianosas J. 
5713—Z. Jakštytė 
5792—P. Lukauskas 
5802—J. Atkačiunas
5825— Žilinskas V.
5826— J. Žilinskas 
5845—O. Striogiehė 
5874—O. Kielienės 
5909—P. Valionienė 
5915—O. Višniauskienė 
5956—K. Stukas 
5963—V. Norvaišas 
5970—L. Jordamas 
5978;—M. Kiežienė 
6005—K. Jurgutis 
6012—E. Ručinskienė
6041— K. Spetyla 
6032—V. švedas 
6088—J. Liekis
6042— A. šimkaitė 
6107—F. Kasauskutė

Telefonas: Drover 7012

54— P.
55— E.

Kukelba 
Simonaite 
Kovaliauskas 
Norbutas

Beinoravičia

Šiaulis

6111— P. Duraškevičius
6112— P. Daraškevičius 
6114—A. Gladkauskaite
6117— A. Strumskis
6118— K. Strumskis
6119— A. Malevičienė
6120— A. Baltušis 
6125—A. Valiunaitė 
6132—P. Apkevičienė 
6134—K. Zapelis 
6140—P. Zdanauskas 
6144—P. Skrodenis 
6147—J. Babarskas 
6151—B. Tamulevičienė
6153— -P. Sabanskas
6154— O. Staniukė
6155— A. Paršelis 
6159—M. Vaičkienė
6162— J. Aleknavičienė
6163— U. Ramčikienė
6167— J. Glebauckas
6168— O. Buksienei
6171— 0.
6172— K. 
6175—J. 
6182—K.

Pranckunienė 
čiuras 
Milis 
Kundroška

6188—O. P. Jucienei 
6185—A. Mlečko
6188— J. Pelaitienė
6189— A. Mazienas
6190— M. A. Mikolaitytei
6191— L. Tvaskienė
6192— K. Barolis
6195— A. Baltušis
6196— J. Glemžas
6199— P. Rudokas
6200— P. Regielskis
6201— J. Dugnienė 
6359—E. Dičiukė
6365—F. Gaidimavičienė 
6370—K. Antanavičius 
6377—A. žilis 
6427—S. Vaškevičius 
6430—M. Vaišnoraitė 
6444—A. Genevičius 
6447—E. Salienė 
6469—M. Pečiulis 
6478—K. Gasčevičienė 
6494—J. Paulauskis 
6508—E. Poderienė 
Tel. 62—Kun. Vaitekūnas 
219—A. Druktenienė 
2179—J. Molis 
2880—A. Staniušienė 
3470—J. Glazauskienė 
8895—A. Gilis 
3958—A. Šarka 
4109—O. Rimkus

4355— S. ukoševičius
4356— A. Pažėra 
4444—J. Vilkavičius 
4487—P. eikis
4499— O. Lažauskienė
4500— A. Pažėra 
4538—M. Barauskienė 
4573—0. Katkevičaitė 
4595—V. Velivei 
4644—M. Tuinilienei 
4655—V. Slavinckas 
4670—P. Kasakaitis 
4701—A. Valentukonis 
4728—K. Gelgotienė 
4750—M. Bulnienė 
4774—V. Dabasinckas 
4874—J. Stragis 
4909—K Muralienė 
4915—A. Vegenė 
5391— U. Tumas 
5437—A. Mekšenas 
5439—V. Tamošiūnienė 
5469—J. Beiunas 
5718—A. Strimskaitė 
5782—P. Urbonas 
5818—A. Vegiene 
5821—E. Lazauskas 
5850—A.' Vegiene
5852—E. Marcinkevičiūtė

# 5865—J. Jodkas 
5893—S. Valinčio 
5980—J. Kresnickienė 
6007—J. šeštokas 
6046—K. Valuntaitė 
6066—A. K. Zulkovska 
6076—P. Rožukas 
6108—J. Dovidaitis 
6148—P. Supieniš 
6169—A. Kazlauskas 
6177—J. žvimakis 
6180—A. Stadolienė
6193— J. Butiškis
6194— V. Merkienė 
6197—M. Kiela
6202—A. Vaitkevičienė 
6345—A. Gurskis
6350— A. Pelickis
6351— J. Glebauckienė 
6367—Skirtienė
6375—S. Staesvičiu
6439— E. Šukienė
6440— K. Valonienč
6441— M. J. Janauskas
6442— D. Janauskas 
6459—M. Uečiukenas 
6470—J. Valikonis 
6474—V. Strolis 
6482—A. Glemienė

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS

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

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

j

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
I/eavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Telephone Yards 5332 |

j DR. M. STUPNICKI :
3107 So. Morgan St„ 

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.
■ ■millllllllllllllllu

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
"Tel.: Yards 6666

Boulevard 8448

" DR. V. A. ŠIMKUS S 
Lietuvis gydytojas, Chirurgas J 

Akušėras
■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■

|JJ Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

"■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

RANDASI “NAUJIENŲ”KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina i Kauną j porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijam- 
polyje. •

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Apie tai jau buvo praneštą 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius j markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima. »

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

j Telephone Yards 1532

£ DR. J. KULIS :
LIETUVIS

> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
, I Gydo visokias ligas moterų, vai- į
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- |

pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
<■....... ................... ............... .................... /

Telefonas Pullir.an 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas 
10801 So. Michlgan AvM Roseland. 

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

Akušerka M. Kataimka
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
8833 S’o. Halsted St., Chicago, III.

Phone: Boulevard 4121
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CHICAGO, ILLINOIS.
Telephope Roosevelt 8505

Subscription Katėsi 
« 00 per year in Canada.
>7.00 per year outside of Chkage. 

per year in Chicage.
U per eepy. j

M*reh 17th. 1014. at tha Port Office

Nauji tuos tilta ludien, flteklrfant 
■•dildietnlus. Laidžia Naujiem) Ban- 
drov*, 1799 Se. Habtad SU, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymą,

Industrinis pro
letariatas ir 
socializmas.

Aną dieną (6 d. balandžio) 
mes 'padavėme pluoštą įdo
mių skaitlinių apie rezulta
tus darbininkų atstovų buto 
rinkimų Viennoje, Austrijos 
sostinėje. Tuose rinkimuose 
dalyvavo vien tiktai darbi
ninkai ir tarnautojai — rei
škia proletarai. Ir pasekmės 
buvo tokios, kad tarp 73 ir 
91 nuošimčio balsuotojų pa
davė savo balsus už social
demokratus.

Viennos darbininkų atsto
vų butas, susidedantis iš 130 
narių, turės 113 socialdemo
kratų. 0 komunistų jame

menkos vertės. Viennos dar
bininkai turi Adlerį, o Vo
kietijos darbininkai turėjo 
Liebknechtą — vienok Vo
kietijos darbininkai nuėjo ne 
Liebknechto, o Scheideman- 
no keliais. Kodėl? Aiškus 
dalykas — dėlto, kad Vien
nos darbininkų protavimui 
geriausia atitiko tos idėjos, 
kurias skelbė Adleris, kuo
met Vokietijos darbininkų 
protavimui — tos idėjos, ku
rias skelbė Scheidemannas.

Darbininkai, pasirinko to- 
kius vadus, kokie labiausia 
juos patenkino. Reiškia, ne 
vadai buvo priežastis tokio 
ar kitokio darbininkų nusi
statymo, o atbulai: tam tik
ras darbininkų nusistatymas 
arba protavimas nulėmė, kas 
turi būt jų vadai.

Bet kodėl Austrijos dar
bininkų protavimas pasirodė 
vienokiu, o Vokietijos dar
bininkų protavimas kitokiu?

Tatai pareina, žinoma, ne 
nuo skirtingumo austrų ir 
vokiečių darbininkų prigi-

niškųjų socialistų.
1 Mūsiškiai komunistai nuo- 
• latos šūkauja, kad socialde

mokratai esą “smulkiosios 
buržuazijos” atstovai. Bet 
sakyti tatai apie Austrijos 
sostinės socialdemokratus 
butų aiškių-aiškiausia nesą
monė. Nes tenai, kaip minė
jome, dalyvavo rinkimuose 
tiktai proletarai, ir jie kone 
visi padavė savo balsus už 
socialdemokratus.

Reikia prie to pastebėt, 
kad Austrijos socialdemo
kratai yra ne scheidemanni- 
nės rųšieš, kitaip sakant — 
ne “sočiai-buržujai”. Vienas 
įtakingiausiųjų jų vadų yra 
Friedrich Adler, kurio var
das karo laiku visuomet bu
vo dedamas greta Karolio 
Liebknechto vardo. Austri
jos socialdemokratų partija 
yra išstojusi iš antrojo In
ternacionalo ir kartu su Vo
kietijos nepriklausomaisiais 
socialdemokratais, Anglijos 
nepriklausomąja darbo par
tija ir kitoms panašioms or- mime. Kaip mes žinome, 
ganizacijomis yra sutvėrusi 
Tarptautinę Socialistinių 
Partijų Darbo Bendruome
nę.

Dabar kyla klausimas, ko
dėl Austrijos darbininkai 
nenukrypo nei į “social-pa- 
triotizmą”, nei į komuniz
mą. Kodėl šiuo laiku, kuo
met Vokietijos darbininkų 
didžiuma eina paskui Eber- 
tą ir Scheidemanną, o Fran- 
cijoje didžiuma socialistų 
nutarė dėtis prie bolševikiš
ko internacionalo — kodėl 
tuo pačiu laiku Viennos pro
letariatas tvirtai laikosi se
nosios socialdemokratų pozi-

Jeigu vadovautis mūsiškių 
komunistų pfofavlmu, tai 
reikėtų pasakyt, kad to prie
žastis yra tame, jogei Aus
trijos darbininkai turi tokių 
vadų, kurie sulaikė juos nuo 
iškrypimo iš socialdemokra- 

bus tiktai 4. Likusis-gi vietų tinio kelio. Bet toks aiškini- 
skaičius dalinasi tarp vokie- mas, žinoma, butų labai

žmonės įvairiausių tautų ir 
rasių gali turėti vienodas 
idėjas.

Tą skirtingumą Austrijos 
ir Vokietijos darbininkų 
protavime galima išaiškinti 
tiktai skirtingumu jų gyve
nimo sąlygų, ir pirmoje ei
lėje — jų politiniai-ekonomi- 
nių gyvenimo sąlygų.

Vokietija yra šalis, kurio
je dar randasi gana didelis 
skaičius sodžiaus gyventojų 
(Bavarijoje jie sudaro neto
li pusės gyventojų). Be to, 
ji, žinoma, turi ir nemažą 
skaičių smulkių savininkų 
miestuose. Vokietijos darbi
ninkai, stengdamiesi pa
traukti savo pusėn kiek ga
lint žymesnę dalį visuome
nės, padaryt į ją įtaką ir su 
jos pagalba sustiprint savo 
poziciją, noroms ar neno- 
roms taikosi prie tų ekono
miniai atsilikusių sluogsnių 
ir užsikrečia jų dvasia bei 
protavimo budais.

0 Austrijoje yra visai kas 
kita. Šiandie iš senosios aus
trų imperijos bepaliko tiktai 
didmiestis Vienna su apie- 
linkėmis; tame didmiestyje 
gyvena apie pusė Austrijos 
gyventojų. Industrinis pro
letariatas, susikoncentravęs 
Viennoje, nejaučia ant savęs 
ukininkiškos provincijos, so
džiaus, spaudimo; ir todėl jo 
protavimas yra liuosesnis 
nuo smulkiųjų savininkų įta
kos.

Praeityje mes panašų pa- 

vyzdį randame Paryžiuje. 
Laike sukilimo, įvykusio ta
me mieste 1871 m., Paryžius 
buvo atkirstas nuo likusios 
dalies Francijos. Vadovavi
mas sukilime (kuris yra ži
nomas po vardu “Paryžiaus 
Komunos”) pateko į proleta
riato rankas; ir, nežiūrint to 
fakto, kad tuo laiku darbi
ninkai dar buvo daug ma
žiaus apsišvietę, negu šian
die, — tas sukilimas paliko 
istorijos atmintyje, kaipo 
pavyzdys darbininkiškos re
voliucijos. Paryžiaus komu- 
narai nevartojo terroro, ne
siaurino piliečių teisių ir ne
pasižymėjo jokiais žiauriais 
darbais, kurių esti tiek daug 
buržuazijos revoliucijose ir 
kontr-revoliucijose.

Visai ką kita šiandie ma
tome Rusijoje, kur industri
nis proletariatas sudaro tik
tai menką nuošimtį tarpe 
pusantro šimto milionų ša
lies gyventojų.

Skaitlinga industrinio pro
letariato klesa yra tikrasis 
socializmo idėjos nešiotojas.

Tas kongresas prasidėjo vasa
rio 26 d. ir tęsėsi iki 3 d. kovo, 
įdomu yra tai, kad apie grynai 
profesinius reikalus jame beveik 
nebuvo kalbama. Visos diskusi
jos buvo pašvęstos dviem klau
simam: 1) Ar profesinių sąjun
gų susivienijimas (Confedera* 
zione Italiana deLLavoro) at
naujins sutartį, padarytą su so
cialistų partija, ar jisai pritars 
nesenai susitvėrusiai komunistų 
partijai? 2) Ar Italijos profesi
nės sąjungos atsimes nuo Am
sterdamo unijų internacionalo ir 
prisidės prie Maskvos unijų in- 
temacionalo ----- ar ne ?

Kongresas buvo labai triukš
mingas. Vienok delegatų didžiu
moje reiškėsi tvirtas pasiryži
mas išlaikyti partijos vienybę 
kad ir čia dar taip. Šitas pasiry
žimas davė gana keistų rezulta
tų.

Kada kongresą pasveikino ge- 
neralis socialistų partijos sekre
torius, Bacci, tai komunistinė de
legatų dalis pakelė triukšmą ir 
mėgino neduot jam kalbėt. 
Tuomet didelė didžiuma kong
reso padarė įspūdingą ovaciją 
socialistų partijos atstovui ir 
tuo parodė, kad unijos 
vien su partija.

Klausimu profesinių 
santykių su socialistų
kongresas priėmė rezoliuciją, ku
rioje išreiškiama pasitikėjimas 
senajai profesinių sąjungų val
dybai ir nutariama atnaujinti 
sutartį su socialistų partija. Už 
rezoliuciją paduota 1,435,878 bal
sai, o prieš rezoliuciją — 432,- 
564; reiškia, ji tapo priimta be
veik keturiais penktadaliais bal
sų.

Antra rezoliucija buvo apie 
Italijos profesinių sąjungų susi
vienijimo priklausymą darbinin
kų unijų internacionalui. Noras 
išlaikyti vienybę profesinėse są- 
jungose paskatino kongresą mi- 
tarti pasitraukt iš Amsterdamo 
unijų internacionalo ir prisidėt 
prie Maskvos unijų internacio
nalo. Tai yra, žinoma, labai ne- 
nuosaku, kadangi Maskva reika
lauja, kad darbininkų unijos 
skaldytųsi. Nenuosaku yra da ir 
dėlto, kad Italijos unijų kongre
sas nutarė eiti išvien su socia
listų partija, o ši, kaip žinome, 
yra atsimetus1 nuo Maskvos.

Bet keisčiausia yra, kad už tą 
rezoliuciją balsavo socialistinė 
kongreso didžiuma (toks pat 
skaičius balsų, kaip už atnauji
nimų. sutarties su socialistų par-

tija), o prieš ją balsavo komu
nistai.

Aiškus dalykas, kad Italijos 
darbininkų profesinių sąjungų 
susivienymas negalės praktikoje 
įvykinti tą nutarimą, kurį pri
ėmė kongresas. Jeigu net Itali
jos socialistų partija negalėjo 
sugyventi su Maskvos interna
cionalu, tai juo labiaus negalės 
veikti išvien su Maskva darbi
ninkų unijos.

NAUJAS KLERIKALŲ 
APAŠTALAS.

eina iš-

sąjungų 
partija

Apžvalga
ITALIJOS UNIJŲ 

KONGRESAS.

Amerikos socialistų spaudoje 
buvo daug rašyta apie Italijos 
socialistų partijos suvažiavimų, 
kuriame įvyko partijos skilimas, 
bet labai mažai buvo minėta apie 
Italijos darbininkų profesinių 
sąjungų kongresą.

Lietuvos x*esx>ul>l iki* gausiai 
eksportuoja Amerikon klerika- 
lizmo agitatorius. Dvasiški ir 
svietiški krikščionių demokratų 
stulpai keliauja šion šalin vie
nas po kito.

Tik-ką atvyko Amerikon dar 
vienas dvasiškas mokytojas, 
kun. P. Klikna, teologijos ma
gistras, mokinęsis Romoje. Jo 
misija esanti stiprinti katalikų 
dvasioje Amerikos lietuvių jau
nuomenę.

Brooklyno “Vienybė Lietuv
ninkų” aprašo pirmutines jo 
prakalbas, laikytas šioje šalyje. 
Sako:

“Jo mokslo gilumą galima 
išsaikuoti jo prisimygtinai at
kartojamu užmetimu, kad 
Lietuvos valdžia esanti ‘so
cialistų rankose’. Gi, sekant 
St. Seimo darbus, ir kalbant 
su žmonėmis, iš Lietuvos at
vykusiais, aiškisi visai kas 
kitas, kad valdžia kaip tik nė
ra socialistų rankose, bet ‘ka- 
dų’ (krikščionių-demokratų), 
kurie leidžia sau patinkamus 
įstatymus (kaip, kad bažny
čioje valia politinę agitaciją 
varyti).... Rinko aukas septy
niems lietuvių studentams, 
kurie, kaip jis, studijuoja bib
liją Romoje.”
Kuomet klerikalai šitaip dar

buojasi, stiprindami savo parti
ją Amerikoje ir Lietuvoje, tai 
pažangioji musų visuomenė yra 
suskilusi į partijų partijas, ku
rios pjaujasi kiek drūtos tarp 

'savęs. Kokios bus iš to pasek
mės, galima išanksto numanyti.

SVEIKATOS DALYKAI.
Atsakymai | klausimus.

Farmeris, Clricago, rašo: 
“Gydytojai atranda pas mane 
nervų suirimą, nosies katarą 
ir veneros ligą. Gydaus jau du

ST. PšIBIšEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
>-" ■ I ■ ■ .................................

Bet ka tai reiškia? Ką reiškia numirti? Pasa
kykite man! Jus man — didžiausias autokratas. 
Jus — mano Dievas. Pasakykite gi man, ką 
reiškia numirti?!

— Nežinau.
— Nežinote? Jus turite žinoti! Turite! 

Jus visuomet duodavote atsakymus į mano 
klausimus. Kodėl gi dabar negalite atsakyti?— 
1 le, he... Žmogus miršta! Kaž-kas pasakė, kad 
siela pirmiau numiršta. Didysis Dieve, kokia 
beprotybė! — siela miršta! Tiktai kretinai ti
ki Į tą! He, he... Kam aplamai aš gyvenu? 
Ha, ha, ha... tikslas turi gyvuoti tik žmogus 
supratime... Ir jus nežinote kodėl aš gyvenu? 
Aš stengiausi apie tai galvoti! Kūnas mano su
pūva! Gerai! O siela... nemirštamas astralinis 
kūnas...

Jisai duso ir springo kosėjimu.
Gordons paėmė jį už ranką ir dirstelėjo 

jam į aku.
Vronskis tuojau nusiramino.
— Jus tikite į pragarą?
— Ne!
— Ar galite sau įsivaizdinti ką-nors labiau 

netikesnio?
— Ne!
— Aplamai, ar tikite į fizines kančias nu

mirus? / 1
— Ne!
— Ar galimos, numirus, dar didesnės kan

čios, negu tos, kur dabar jus drasko? .<
— Ne!
Gordonas paleido jo ranką ir žiurėjo že

myn. >
— O ar galimos dar didesnės? — paklausė 

Vronskis.
— Taip. Bet jus niekuomet jų nepergyven

site. Jus niekuomet nemylėjote moteriškės?
« — Mylėjau savo seserį, Polę!

— Kaipo moteriškę?
— Ne!
Ilgai tylėjo.
Vronskis atsistojo.
— Ak, toji baimė! Toji baisi baimė! Aš 

norėjau šiandien užbaigti ir... ir..» Kaip tai! 
širdis tvanksi, visas kūnas dreba, ant kaktos 
šaltas prakaitas, plaukai stojasi ant galvos... 
Bet gerkite gi! Padarykite tą dėl manęs! Iš
gerkite su manim. Nemėgstu gerti patsai vie
nas. . • ...

— Taip, aš mielai išgersiu.
— Jus mėgstate gerti? He, he... Taip, jus 

mėgstate gerti... Hm..., Gordonai! Jus tikite 
į Dievą?!

Ne; todėl, kad šėtonas didesnis už Dievą.
— Tai, vadinasi, šėtonas ir yra jūsų Dievas? 
Gordonas tylėdamas šypsojosi.
Vronskis atydžiai jį tėmijo.
— Klausykite, Gordonai, aš girdėjau apie 

vieną sektą, kuri garbina Šėtoną...
Gordonas užsimąstęs tylėjo.
— Ne, aš ne palladįstas, — tarė jisai. — 

Bet tą sektą gerai pažįstu. Tenai, kaip ir visur, 
nemaža kvailų žmonių.

— Bet yra ir didvyrių? Didvyrių! kaip jus.
—r Gali būti... Tiktai aš visiškai ne didvy

ris.... Jus mane skaitote tokiu, todėl, kad įar 
jaunas ir mažai pažįstate žmones...

— Ar teisybė, kad toji sekta garbina prieš- 
gamtinius prasižengimus, kaipo šventą dalyką?

— Tai galimas daiktas.
— Bet juk jus tik-ką sakėte, kad gerai 

pažįstate tą sektą.
— Aš pažįstu tik pamatinius jos principus, 

ir jie man patinka. Jus suparntate? Aš kalbų 
grynai-iš. estetinio žvilgsnio. Juk daug teisybės 
yra idėjoj, kad visi mes — šėtono vaikai. Visi, 
kas nerimasties ir abejojimų graužiamas jaučia 
baime; visi, kieno sąžine negryna... Ir daug 
teisybės tame, kad visas gyvastis yra Šėtono 
valstiją, pragaras... Numirę męs gal pamatysi
me tą kvailą, banalinį rojų... 0 aplamai aš ma-(

nau, kad viskas, į ką tiki žmonės, neteisybė— 
atbulai...

— Kitaip sakant, kiekvienam numirus gva- 
ranluotas rojus?

— Kiekvienam, kas čionai pateko šėtonui į 
rankas...

— Nesityčiokit! — sušuko piktai Vronskis. 
—Jus neprivalote tyčiotis! Suprantate? Aš 
taip išsiilgau jūsų, o jus dabar juokus darote 
iš mano baimės ir kančios!..

— Aš nesityčioju! Aš kalbų rimtai.
Gordonas pasakė tą visiškai ramiu balsu.
— Bet juk tas viskas mistika, estetika. O 

aš nenoriu estetikos. Aš turiu numirti! Noriu 
faktų. Jus sugriovėte mano tikėjimą. Jus 
atėmėt viską nuo manęs, kas galėtų dabar mane 
nuraminti. Aš tapau ateizmo aukuriu, nunešiau 
jį mokslainėn, įčiepijau širdysna visų savo drau
gų, spjaudžiau ant visko, kas šventa, žudžiau ir 
grioviau, todėl, kad jus buvote man Dievu, to
dėl, kad aš tikėjau į jus; o dabar, kuomet mane 
apima mirties baimė, jus kemšate į mane este
tiką, jus...

Staiga dirstelėjo į Gordoną ir giliai susi
gėdo. Atvėso.

— Nė, Gordonai, — tarė tyliai, — tas, ma
tyti, tik baimė; aš neatsisakysiu nuo savo įsiti
kinimų.

Gordonas pažiurėjo į jį atydižai.
— Gulkite, Stepai; jus karštligė krečia; 

šnekate jus taip be prasmės. Buržuazija turi 
Dievą! Dievas yra tik įrankis dėlei sutvarkymo 
supratimų “mano ir tavo”, dėl perspėjimo pra
sižengimų. Aš sugrioviau jumčse tik smulkiai- 
buržuazišką, birgeriŠką tikėjimą, kursai gązdina 
vagius ir užmušėjus. Bet niekuomet aš ne
grioviau Dievo, kurį patsai garbinu...

— Kokį Dievą?
— Patį Saye.
— Tai reiškia, ir aš — Dievas?
— Dar ne. Kolai jus skaitysitės su Dievu 

smulkiai-buržuazišku, su Dievu turtuolių-lupikų, 
jus patys netapsite Dievu.

Jisai nutilo. Susigėdęs Vronskis žiurėjo 
nuleidęs akis, bet jo baimė vis augo. Jisai gėrė, 
jo rankos drebėjo, arbata laistėsi.

— O, jus baisus žmogus. Aš jūsų bijau. 
Visuomet jūsų bijojausi. Jus pasakėte, kad 
męs visi — Šėtono vaikai... Jus — Šėtonas, o 
ašai — jūsų sunūs. Jus — pragaras. Dabar 
jau aš neklausysiu jūsų. Aš pats nešiojau savyje 
pragarų. Aš pats dabar šėtonas... ha, ha, ha... 
Ne, ne, ne! Jus — angelas, o aš tiktai menkas 
Jokūbas, kursai norėtų išplėšti baisią paslaptį 
iš Galingojo... Ak, kaip aš neapkenčiu jus ir 
kaip myliu! Jus patys įčiepijote man neapy
kantą.— Ir aš trokštu nuo jos, mirštu nuo tos 
neapykantos...

Jisai pašoko iš vietos.
— Tik vieno dar aš trokštu: duokite man 

sulaukti milžiniško išgriovimo, milžiniško 
džiaugsmo; duokite sulaukti... pergyventi jaus
mų, kad viskas aplinkui mane pražus kartu su 
manim!

— Pagalios jus mane suprantate! — tarė 
Gordonas tyliu balsu.

— Aš nenoriu laimės, niekinu laimę, bet 
trokštu keršto, todėl, kad aš taip nelaimingas!...

Jisai pasilenkė prie Gordono ir sukuždėjo 
jam į ausį:

—Jus žinote, žinote, ką aš sugalvojau?
Ir tęsė toliau tyliai:
— Aš padegsiu miesto valdybą...
Jisai džiaugsmingai pašoko, bet tuojau vėl 

atsisėdo ir, pasilenkęs priekin, nusistvėrė ran
komis už krutinės, tartimi jį slogino kosulys.

—Su kokiu tikslu? — paklausė Gordonas 
rimtai. Vronskis įsiuto.

— Mulkiu jus mane laikote, ar ką? Tar
tum jus nekalbėjote apie tą pieną, nekalbėjote, 
kad su pagalba pinigų, esančių valdyboj, galima 
nevoliu cionizuot visą apielinkę? Ar nekalbė
jote, kad reikėtų sudeginti miesto vaidybų, prieš 
tai ištuštinus jos iždą • Juk jus jieškojote tiktai 
žmogaus, kursai drįstų tą atlikti ir štai aš apsi
imu tą atlikti: aš noriu padaryt jus laimingus, 
noriu parodyti, kad esu vertas jūsų, o jus klau
siate manęs, dcl kokio tikslo!

Užėmė kvapų, ir, sunkiai alsuodamas jisai 
parkrito ant lovos.

(Bus daugiau)

metu ir negelbsti. Ar gelbėtą 
išvažiavimas į šiltus šaltinius?”

Atsakymas. — Nervų ligą 
yra daug ir priežasčių, kurios 
jas daro, yra nemaža. Nervų 
ligos gali paeiti dėl nesveiku
mo nosyj, dėl sifilio ir t.t. 
“Nosies kataras” arba chroni
nis nosies gleivinės plėvės užr 
degimas gali būt išgydytas be 
šiltų šaltinių, o tie šaltiniai 
vargiai nors kiek prisidės prie 
jo prašalinimo. Nosies ligos 
dažnai yra nervotumo priežas
tim, todėl pirmiausiai reikia iš
gydyt nosį, negu spręsti apie- 
reikalingumą žiltų Šaltinių ner
vams.

Kas link Veneros ligų, jų 
esama kelios, o jus neminite, 
kurią jų gydytojas randa pas 
jus, todėl nėra galima atsa
kyt, .ar ji kenkia jūsų ner
vams. Tik tiek galima pasa
kyt, kad Veneros ligos nepra
šalinsite šiltais šaltiniais. Jos 
pasiduoda tik vaistams su prie
du kelių kitų įmonių — ne 
Talhm.

Cliicago, klausia: L 
Kodėl tuliem plaukai žįla jau
name amžyj? 2. Ar yra vais
tų sustabdyt žilumą? Daktaras 
man sako, kad aš turiu mažai 
kraujo ir joj leidimas vaistų 
po oda sustabdytų plaukų ži
biną.

Atsakymai:
1. Tikra plaukų žilimO prie

žastis, da nėra susekta. Mano
ma, kad kraujo cirkuliacijos 
stovis ir suirimas tam tikrų 
gilių syvų išdavime veda prie 
žilumo. p

2. Vaistų žilumo stabdymui 
nėra. Kraujo silpnumo nepa- 
taisymas žilumo neprašalina, 
bet jei jis yra silpnas, eikite 
pas gydytoją ir lai jis daro, 
kas reikia.

P. P—as, Cleveland, Ohio, 
klausia: “Kas gali būt, kada 
žmogus gauna tankiai slo
gas?”

Atsakymas. — Griežčiausiai 
yra viena dviejų priežasčių — 
džiova arba nosies nesveiku
mas. — Dr. A. Montvidas.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA

* 2$ SOUTH LA SALLE STREET 

j CHICAGO ILL f 

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

Kazimieras Giigis
ADVOKATAS

Namu Ofitat Miesto Ofisas

3323 S. Halsted St. 127 H. Durtom St.
T«l. Boulovard 1310 Tel. Central 11

DR. A. MONTVID '
CHICAGO

Li/etuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 Eaat Washington St.

Marahall Field Annei 
18th fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto«
Telephone Central 3362

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, III.
■>i i»>wiii » ........-n i ............................... .

...‘"I'-- -------------------- ------------ ----------

KAZIMIERAS KARPAVIČIUS ir 
F. TEKORIUS pranešame, kad per
kėlėme čeverykų taisymo dirbtuvę 
nuo 3244 So. Halsted St., prie 813 
W. 35th St., arti Halsted St. Kvie
čiame savo senus kostumerius, taip
gi ir naujus atsilankyti su reikalu. 
Persikelsime balandžio 9 d., subatoj.
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Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

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

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

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Tąlephone Yards 4317 

Boulovard 6487

taip išrodo, bet vis tebėra pil-; žmonių, kurie tik buvo davę pi 
nas to, ką amerikonai vadina nigų Jonesiui Ir jo agentams, 
“pep?

Jis buvo pabėgęs nuo Ame- vakare, balandžio 12 d 
rikiečių, ir aplankė Lietuvą ir svetainėje, kampas S. Wood ir 
Londoną. Bet neiškentęs vėl 
sugrįžo pas savuosius Ameri
kon. O būdamas Amerikoj, 
kaip-gi jis aplenks cliicagiečius.

• Tai Mikas bus Chicagoje, ir 
turės Čia 
kaip jau 
balandžio 
American 
St.

Chicagos geresnieji artistai 
turės apsupę Miką gražiu vai
niku, Kaip pranešama, koncer
te daly.vausią Leokadija Sabo
nis, M. Rakauskaitė, Nora Gu- 
gis, M. Janušauskienė, Ona Po
cius, K. Sabonis, K. Sarpalius,

| Į P. Stogis, A. pbdus ir A. 01- 
szewski. Koncerto renginiu rū
pinasi ‘‘Birute.”

CbicagieČiai, žinoma, bus sa
vo kompozitoriaus Miko 
rausko koncerte.

A!

savo koncertų, kurs 
gal girdėjote, įvyks 

20 d. Bohemian 
Hali, 1440 W. 18-th

MIKAS PETRAUSKAS.
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John Ru skinkį
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KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

Tai šitaip musų Mikas išro
, kada jis buvo kitą syk Chi 

cagoje ir mokino merginas ir j 
vaikinus 
gurno, 
šokių.

Dabar

muzikos, dainų, sma- 
linksmumo ir gražių

Susirinkimas Jonesi 
bylos reikale.

Komitetas, kurs buvo išrink
tas bylai vesti prieš Jonesi, šau
kia visuotiną susirinkimą visų

Susirinkimas bus utaminko
Elias

-------- ............. .... . .-----
46-tos gatvės. Pradžia 7 vai. vak

Nuovado n už centą.
Keliauninkai įlipę į gatveka- 
prie N. Clark ir Buoking-

hani phice užvedė barnes su 
konduktorių dėl cento, už kurį 
trys pateko nuovadon.

Emil M. Du Vali, 3335 Clark 
st., su sąvo žmona padavė kon
duktoriui O’Gara penkis dolc- 
riusv Konduk toris atsisakė juos 
keisti, tuomet Du Valiai sura
do kiŠeniuose penkiolikų cen
tų. Kondu'ktoris ir tuos atsi
sakė priimti, kadangi dar tru
ko vieno cento. IŠ. to kilo er
gelis. Blokų pavažiavus kon- 
d u'k to ris sustabdė gatvekarį ir 
pasišaukė policijos pagelbos. 
Policija automobiliu nuvežė 
nuovadon Du Vali, kuris mu
šės su konduktorių ir antrus 
du vyrus, kurie dėl kondukto
rio ir Du Wall muštynių patys 
pradėjo kumščiais badytis.

' • I 

■ i

4

į Iškirpk apgarsinimą, atnešk mums už kę gausi $3.00 vertas nupiginimą. 
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, I1L

Me« turime perduoti už neužmokžjitną rendoe palaikymui dvl- 
deiimtH angštoa rųšles Vktorolą (kalbamąją mašiną) vž kurią 
reikėtų mokėti net iki |200, parsiduoda u* HS ir duosime veltui 
24 rekordą pasirinkime ir 200 adatą. Dauguma mašiną naąjos ir 
uitikrintos ant dešimties metą. Reikia Jas pamatyt, kad apknisa- 
vns. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitndmą, kuria visame 
Brvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik ui >25 aut

os rąfiies gvarantaotą kalbamąją mažiną. Taipgi, mea tarimo 
parduoti dešimti augfttos rąties tikros odos aiklyčlai setą, lovą ir 
karpetų. tie setai yra visai nauji ir yžliauato išdirbinio. Mes par
duosime ui pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiai vietos. 
Tol apsimoMs ateiti, nedlurint kur gyveni. Mes pristatėm veim 
| visas miesto dalis Ir apieiinkes, taipgi Brimišiaine C. O. D. i 
daleidžlaiue peržiūrėti artu tw»iBiuk«d a|daik«s aiuntkį 

Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto Iki 9 vakaro Savaltdlenlal Iki 4 vai, po pietų.

-------T HMMM

$35

Dr. A. R. Bituįienthal
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akts Egzaminuoju Dykai

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ųkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleria laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

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

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

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

Visi naudoja Pain-Eapelierį.

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

Policija apsaugoti nuo automo
bilių vagių.

Policijos viršelka Fitzmorris 
padalino į keletu sekcijų bent 
šimtų policistų, kurie nuo va
kar pradėjo žiūrėti, kad suga
vus automobilių vagis. Da
bar, sako, jau nelaip lengva 
automobilius pavogti.

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

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly 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 Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

•Nusižudė, kad išvengus 
bausmę.

Nedeiloj ištraukė Londoiin 
W. Herdrich lavonų iš Uncoln 
Park Kinkinio ties Eugenie 
gat. Velionis dingo kovo 9 d., 
kuomet jam artinos laikas už
simokėti nemažų bausmę už 
alaus bačkutę, kurių prohibici- 
jos agentai pas jį rado. Spėja
ma, kad Hendrich būdamas 59 
metų amžiaus jau nedrįso kų 
naujo užsiimti, nebegalėdamas 
svaiginančiais gėrimais biznio 
varyti, prie tam valdžia parei
kalavo jo užsimokėti $1,100, 
kas jam buvo negalimas daik
tas. Todėl senelis radęs tinka
mesnių galų pasidaryti.

Liberty Land&InvestmentCo
ofise atliekama sekami reikalai:

PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farmų, lotų ir namų.

APDRAUDIMAS (inmirance) narnų, 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 i Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursų.

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
katomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.

3801 So. Halsted Str., Chicago, 111.
Tel.: Boulevard 6775

f $400 Cash
Suteiks tau locną namą pietų-vakarinėje miesto dalyje, netoli moky
klos ir gražiausių miesto parkų.

Jei gali prirodyt mums, kad esi teisingas rir rinitas ir nori nu
stoti mokėjęs rendas.

Rašyk arba ųtsišauk prie

LAKE SHORE REALTY CO.,
202 S. State St., Room 918

C. P. SZYDLOWSKI

Malonėsite suteikti pilnas informacijas, kaip galiu įsigyti 
namą lengvais išm-okesčiais.

DR. M. HERZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojaa, chi
rurgas Ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1835 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
TelephonaiJ 81W arba 857

| Naktimis: Dreocel
V 950 - Drover 4136 

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

Sveikam Kūne Stipri Dvasia,
Kam be reikalo kentėti? Mano sp<- 

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių 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 taja biouria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklą 
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 
tyrų taip ir moterų. Patarimai dykai-

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield Ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto Iki 8 vai 
Nedėhomia nuo 10 iki 12 diena.

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

I. LEWIS CIGAR MFC. CO., NEWARK, N. J. 
Didžiausia nepriklausomu Cigaru dirbtuvė

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.

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

,1141 MILVABKEH ATS. OCtCASO.

Pasigėrę čigonai sudaužę karų.
Keturiolika čigonų pasigėrę 

ir tautiškais kostiumais pasi
rengę nedėlioję įsisėdo į Hals
ted gatvekarį prie Trisdešimts 
ketvirtos. Tuo tarpu kažin kas 
pašiepė jų kostiumų, čigonai 

visas keturiolika či- 
čigonių šoko muštis, 
gi jų “priešų” kare 
ėmė karų daužyti ir, 
šipuliai iš gatvekario 

pribuvus

Vardas...............
Antrdšas .......... „
Miestas ir Valst.

m

įširdo ir 
gonų ir 
Kuomet 
nebeliko, 
sako, tik
beliko, kol policija 
nuvežė čigonus nuovadon.

Kalėjimo sargyba areštuota.
Bridemell kalėjimo sargybų 

vakar areštavo už priėmimų 
$250 kyšio iš kalinio ir jo iš
leidimų. Kalinis buvo Ray- 
mond Roberts, juodveidis.

Smuklininkas nusišovė.
William Bitak, laikytojas 

smuklės prie 2859 Lowe avė., 
nedėlioję po pietų prie savo 
bufeto kiekvienų pakvietė iš
gerti ant jo namų sveikatos. 
Jiems begeriant, jis išsitraukė 
revolverį ir nusišovė.

Vagys pabėgo minios matomi.
Kuomet nedelioj žmones iš

ėjo iš teatro į Michigan avė., 
vagys išdaužė Lischin krautu
vės langų ir pabėgo su tuks
iančius dolerių vertais kailiais. 
Policija vijos darydama sau 
kelių pro minių, bet veltui.

Automobilis vienų užmušė ir 
keletą sužeidė.

Darbinis automobilis nedė- 
lioj prie Washington ir Dear- 
born gat. užbėgo ant minios 
darbininkų ir vieną, Uja Bo- 
jaek, užmušė, •> antrų, Lazar 
Hlckovich, sunkiai sužeidė ir 
bent dvyliką magiau sužeidė* 
Automobilio važiuotojų gerokai 
apmušė įpykę žmonės. Kad ne 
detektyvas, tai gal jam ir visai 
blogai butų užsibaigę.

Murytojai nesileidžia numažin
ti algas.

Murytojai nedelioj nubalsavo 
nepriimti 25 nuoš. numažintas 
algas. Tų išbalsavo septyni 
prieš vienų. Unijoje murytojų 
randasi 4,400 nariai.

Peter Shauglinessy pareiškė, 
jog statistikos parodo, kad mib 
ry tojai negali dirbti daugiau 
kai 280 dienų į metus. Tatai 
jie uždirbdami į dienų po de
šimt dolerių neuždirbs dar nei 
tiek, kiek valdžia pripažįsta 
dailininkui uždirbti. Užlaiky
ti iš vyturių šeimynų reikalauja 

 

$3,37(K o murytojai kai kurie 
turi dar didesnes šeimynas.

Lietuviu Rateliuose
RENGIAMASI PRIE TRE

ČIŲJŲ TEISMO.

Trys merginos pabėgo iš 
rotušės.

Trys merginos nedelioj pa
bėgo iš rotužes nuo septintų 
lubų. Merginos, Edna Saday, 
Peterosn ir Dorothy Clark, bu
vo areštuotos su trisdešimts 
kitų praeitų subatų ir nugaben
to į rotužę ištirimui. Pasta
rosios trys atsiskyrė nuo savo 
kompanijos ir pririšę prie ke« 
dės savo saugotojų pabėgo iš
lindę pro langų ant atsargos 
kopėčių.

Naujienų Bendrovės Direkci
jos susirinkime, kuris įvyko 
pereitų nedėldienį, tapo pakel
tas klausimas, ar nebūtų gali
ma išrišti kivirčus, kilusius 
Bendrovėje, trečiųjų teismu. 
Tas klausimas, tiesų pasakius, 
turėjo būt apsvarstytas pir
miau, negu tapo užvesta byla 
valdžios teisme. Bet, anot tos 
patarlei — genaus vėliaus, ne
gu niekad. “Naujienų” šėrinin- 
kanis, Dr. A. Moutvidui ir drg. 
Paškauskuij atsilankius į Di
rekcijos posėdį, sumanymas 
trečiųjų teismo tapo priimtas 
beveik vienbalsiai. Už jį balsa
vo 13 direktorių, o vienas su
silaikė, aiškindamasis tuo, kad 
jisai nesuprantąs trečiųjų teis
mo reikšmes.

L. S. S. VIII Rajone.
NelegalinS konferencija.

Keturis išgelbėjo iš gaisro.
Policistas M. J. O’Rourke • flllnv J i 

nedėlios vakare išnešė keturis; ferencjj
vaikus iš degančio namo prie 
2533 W. Congress gat. Tuo 
tarpu ten gyvenantys Daniel 
Sullivan, jo moteris, ir keturi 
jų kūdikiai miegojo.. Policistas 
karu važiuodamas pastebėjo 
gaisrų ir duris išmušęs įsiga
vo namai). Kuomet trečiu sy
kiu jis sugrįžo į namų, namas 
jau visas buvo liepsnos‘apim
tas, o dvylikos metų vaikas 
dar ramiai sau miegojo.

Kuomet anų nedėldienį susi
rinko L. S. S. VIII Rajono kon- 

ja, kai-kurie delegatai, 
kaip pasirodo, buvo tokie dele
gatai, kurių nieks nerinko.

Pirm atidarant konferencija 
Rajono sekretorius, negalėda
mas pats dalyvauti, atsiuntė ra
štų aiškindamas, kad beveik vi
sos kuopos esančios neužsimokė
jusios Rajono iždan.

Bet....į tai nieks nekreipė do
mės. Konferencija įvyko. Įvyko

(Tąsa seka ant 6-to pualp.)

Ant atminties metinių 
sukaktuvių

JOZAPO NORVAINIO
Mirė Balandžio 16 d., 1920, tu-1 
rojo 48 m. amž., išgyveno 20 mJ 
Amerikoj. Buvo vedęs ir išgy-l 
veno 18 metų su savo šeimynai 
Paliko moterį Barbora, sūnų* 
Juėzapą 17 m., dukterį Veroniką 
14 metų ir sūnų Albertą 5 m.; 
Lietuvoj, motiną, brolį ir seserį, 
čionai Amerikoj trįs brolius: 
Leoną, Kazimierą ir Joną.

Nors jau metai suėjo bet šir
dies kausrrvas dar neužgeso. Jis 
buvo geras ir draugų, pažįsta
mų mylimas ir kurie suteikė pa
skutinį patarnavimą. Dar kar
tą tariame ačiū visiems dalyva
vusiems laidotuvėse. Meldžiame 
atjaust imusų nuliudusios širdis, 
o janl ištarti amžiną atilsį. Lai 
būna lengva šios šalies žemelė 
ramiai ilsėtis.

Velionis paėjo iš Telšių pav., 
Plungės valsč. ir parap. Pamal
dos šiam atminimui apvaikščioti 
atsibūta Baland. 16 d., Apveizdos 
Dievo bažnyčioj. Kviečiame vi
sus gimines ir pažįstamus daly
vauti.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiku Ligų.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas DrereJ 2880

Ą
KAZIMIERAS BAUŽ1S’

DR. G. M. GLASER į
Praktikuoja 29 metai

Of i SHR •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. E 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■ 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■ 

po piet. ■
Telephone Yards 687 ■

ls

■

Mirė panedėlyj, 11 d. Balan
džio, 1921 m., 6:50 vai. rytą. 
Buvo vedęs, 5 visi vaikai liko 
Lietuvoj. 48 m. amžiaus. Tel
šių apskr., Salantų parapijos. 
Amerikoj išgyveno 8 metus.

Laidotuvės bus iš namų 3321 
Aubum Avė., seredoj, 18 d. 
Balandžio, 10 vai. iš ryto į Tau
tines kapines. Giminės, drau
gai ir pažįstami, malonėkite da
lyvauti laidotuvėse. Lieka nu
liūdę :

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8428 

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

Physician and Surgeon 
Specialiste moterų ir vaikų ligų. 

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

J. Kelpšas,
K. Kelpšiene.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAENG M. D.
2221 So. Kedzie Avė.

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Tel. Austin 787
DR. MARY A 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

is

DARBININKŲ ŽINIAI.

Kad a§ T. J. Kučinskas tyrinėju ir 
sutvarkau pasiskundimus sužeidi
muose kasyklose, dirbtuves© ir tt. 
visose Suvienytose Valstijose.

Kad turiu expertų legališkiems da
lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale į teismą eiti.

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

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

Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

i, dii. įi- raja 
-------------------------------------------^,^.^,....4,..,,./,

Ofiso Te). McKinley 76
DR. I. H. GINDICH

DENT1STAS
Mos savo darbą gvarautuojame 

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

Arti 38th Street

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistaa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

DR. YUSKA
1900 So. Halsted SL

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 68rd St. 

Tel. Prospect 3466
v

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—-

3831 S. Halsted St., Chicago, I1L 
Valandos:—

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

Telcphono Yards 5884

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

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

M
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

todel, kad kai-kurie “delegatai” 
be galo be krašto norėjo tos kon
ferencijos. Mat išanksto jau bu
vo prikepta rezoliucijų, kurių 
viena svarbiausioji — prieš Nau
jienas.

Kuomet tiems geros valios de
legatams pasisekė kaip jie norč- 
jo, džiaugėsi, kai geležėlę radę. 
Ir jų džiaugsmui nebuvo galo.

Bet Rajono organizatorius vė
liau apsižiūrėjo, kad toks nele- 
gališkumas gali pakenkti orga
nizacijai.

Kelioms dienoms praslinkus 
po tos garsios konferencijos, su
šaukė VIII Rajono Veikiamąjį 
Komitetą, kad apkalbėjus kas* 
daryti.

Susirinkimas įvyko. Bet į jį 
atkeliavo trys nauji VIII Rajo
no Komiteto nariai, vos tik ke
lios dienos išrinkti toje nelega- 
leje konferencijoje; dar visai 
Rajono kuopų referendumu ne
patvirtinti. Ir čia jie drožė tokių 
“spyčių”, tartum visas Rajono 
likimas butų buvęs jų rankose. 
Buvo čia ir cicerietis Juknis 
— su patariamu balsu. Jis dar 
prieš tai buvo prisiuntęs laišką 
Rajono sekretoriui, reikalauda
mas, kad jam butų duota 
“proxy” nuo Naujienų Šerų. Bet 
nieko nepešęs, iškiūtino namo. 
Strazdas susiriesdamas agitavo, 
kad Jukniui butų duota “proxy”, 
bet nei tam nepasisekė.

Apie nelegalumą anos konfe
rencijos Rajono valdybos susi
rinkime nebalsuota. Ir nebalsuo
ta todėl, kad čia ant vietos bu
vo nelegaliai komiteto nariai, iš
rinkti anoje “konferencijoje” ir 
dar nepatvirtinti.

Dabar tos nelegalės konferen
cijos protokolas eis kuopų refe
rendumo nubalsavimui. Nelega
liai Rajono valdybos nariai šau
kė, kad jie varyte pervarysią 
kuopose tą protokolą.

Pagyvensim — pamatysim.
O tuo tarpu nariams reikia 

rengtis į tikrąją Rajono konfe
renciją. — Ne-legalis.

Programo laike žmonių bu
vo mažai, 
kiam 
kai ir

Gi prasidėjus šo- 
prisi rinko jaunimo gero- 
šoko ligi dvylikos.

--įkas.

(Atsiųsta)
DINGO RAUDONAJAMKUR 

KRYŽIUI SKIRTI PINIGAI?

Kada pereitais metais bolše
vikai apleido Vilnių, Lietuvos 
sostinę, ir jį atidavė Lietuvai, 
Chicagicčiai paminėjimui to at
sitikimo ir išreikšdami savo 
džiaugsmo, vadovaujant Chica
gos Lietuvių Tarybai, surengė 
rugpjūčio 15 dieną Auditorium 
Teatre didelę manifestaciją, 
kurion buvo atsilankę Lietuvos 
Misijos nariai, gerb. Jonas Vi
leišis ir Povylas žadeikis, taip
gi ir ką tik tąsyk iš Paryžiaus 
atvykęs kun. Vilimas. Rengė
jai skelbė, kad pelnas nuo tos 
iškilmes bus atiduotas Lietu
vos Raudonajam Kryžiui, kas 
>e abejonės, ir paskatino at
silankyti tokį dideli būrį žmo
nių, kad nei teatran nesutil
po.

“Lietuvos 
dalyvavę 

pakėlė tą 
draugijos
paskutiniame susirin-

Ūkininko” 
minėtojo 

klausymą 
susirinki-

BRIDGEPORT

Vysk. Valančiaus Pašelpinė 
dr-tė nedėlios vakare Mildos 
svet. buvo įrengus vaikų kon
certėlį ir balių. Vaikų choras 
vadovaujamas Salomės Staniu
lio tės sudainavo keletą lietu
viškų dainelių. Be to mažos 
mergaitės paskambino pianu 
solo, balalaika solo ir bent 
trys deklamacijos buvo pasa
kytos. Publikai ypač tiko ba
lalaika solo ir paskutinės mer
gaitės pasakytos eilės. Bet pro
gramo nebuvo paruošta, o per- 
slatytoją sunkokai galėjai iš
girsti, tat beveik kai kuriems 
buvo nežinoma, kas kokią da
lį programo pildo.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA
29 SOUTH LA SALLC STSCCT 

CHICAGO. ILL. '

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtove

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, Iii.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IIL 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257

/

Budris Jonas 2 
Dundulis A. 2 
Daugėla Domininkas 
Grebliunas Vincas 
Garbauskis A. 
Gadmin Josef 
Hęrman F.
Jankauskienė Kotrina 
Jasinskis Domininkas 
Liutik Alex 
Lankauskas Petras 
Lukauskiš Jurgis 
Kaunetis John 2 
Kuras Joe 
Mikolaitis Ilelen 
Mickus Peter P. 
Miką Leoną 
Markus Peter, 2 laišk. ir pav. 
Miler Magdalena 
Meinštein M. 
Nacionis Antanas 2 
Navickas V. 
Petrauskis Juozapas 
Palubinskas Juozapas 
Rudgalvis P. 
Rudivalvis Frane 
Rimkus Jonas 
Sinkus S. • 
Sverkalai Joe 
Shinski Chas. 2 
Saureckis Simonas 3 
Sabas Kazimieras 
Stralia Jonas 
Turskis Joseph 
Tamašauskis Kazimieras 
Tamošiūnas S. 
Tamošiūnas Petras 
Yuknis J. 
Vincąuskių Juozui 
Washkis Walter

Susivienijimas Am. Liet. Kareiviu 7 
kuopos susirinkimas bus utarninke, 
balandžio 12 d., bažnytinėj svet., 2323 
W. 28rd Place, 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai malonėsite atsilankyti, nes 
reiks svarbus dalykai aptarti.

— Valdyba.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
bertaininis susirinkimas įvyks seredoj, 
balandžio 13 d., 7:80 vai. vakaro, F. 
Shedvillo svetainei, 341 Kensington 
Avė. Šėrininkai kviečiami visi at
vykti; nes yra daug svarbių dalykų 
nutarti. — Direkcija.

Town of Lake. — Lietuvių piliečiu, 
Sąjungos 6o-tas skyrius laikys savo 
mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, balan
džio 15 d., J. J. Elias svetainėje, 46-ta 
ir So. Wood St. Pradžia kaip 7:30 
vai. vak. Teiksitės susirinkti naria 
ir savo draugų atsivesti prisirašymui.

x — Valdyba.

North Side. — Viešą susirinkimą 
ir prakalbas rengia A. C. W. of A. 
Lietuvių Skyrius No. 269 seredoj, 
bal. 13, kaip 7:30 vai. v. Unijos Sa
lėj, 1564 N. Robey St. S. Levin, 
Jungtinės Tarybos menedžeris kalbės 
(angliškai) apie dabartine rubsiuvių 
kovą. Lietuviškai kalbės įžymus 
kalbėtojai apie esamąjį pramonės 
krizį. Visi rubsiuviai susirinkite.

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Tary
bos komitetas savų posėdyje, laiky
tam balandžio 4 d., nutarė padaryt 
pasikalbėjimą apie padėtį Lietuvos 
Gelbėjimo darbo Chicagoje su tais 
draugais, kurie dalyvauja tame dar
be, kaipo Darbininkų Tarybos atsto
vai Bendram Komitete arba Komite
to skyriuose, šituo tikslu tie draugai 
yra kviečiami susirinkti Naujienų na
me ateinantį ketvergą, 14 d. balan
džio, no vėliau kaip 8 vai. vakaro.

— Valdyba.

REIKIA OARBININKŲ RAKANDAI NAMAI-2EME
MOTERŲ

REIKIA mergaičių čeverykų 
pardavimo departamente. Klau
skit Mr. Wessęl —

ATKINS AND FREUND, 
4805 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 9 kambarių rakan
dai. Parduosiu visus ar atskirai. 
Kas norės, galės ir flatą rendavot. 
Renda nebrangi, garu šildoma.

Atsišaukite
J. LAURINAITIS, 

3253 So. Morgan St., 
2-ros lubos, iš priekio.

REIKIA patyrusios merginos namų 
darbui, kuri apkainuoja gerus namus. 
Gera alga, smagi šeimyna.

Atsišaukite.
3216 Douglas Blvd., 
Tel.: Rockvvell 3212 BBgpgrYYĮiL'—j.—MįįrjffigĮ______ gaygBugi

REIKIA DARBININKįJ
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. 
AtsiSaukite greitai, nes dabar geriau
sias laikas pradėti.

LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO.,

_______ 3301 So. Halsted St,_______
REIKIA vyro abelnam dar

bui ir prie troko.
WESTERN LEATHER 

DRAPERY CO.,
1016 So. California Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 4 kam
barių rakandai. Pardavimo priežas
tis, patirsite ant vietos. Turi būt 
parduota į trumpą laiką. Savininką 
galima matyt nuo 5 iki 9 vakare.

1800 So. Jefferson St.

RAKANDŲ BARGENAS
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, parsiduoda tik už $55 su 
rekordais ir deimantine adata. 
Davenport $25.00. Taipgi gražus 
Player pianas. Vėliausios mados par- 
lor (frantinės) setas. Valgomojo kam 
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prienamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

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

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodinis, uždera, ypatin- 
Sai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai, 

ainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT

COMPANY,
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

Ą-

AUTOMOBILIAI
NAMAI-ZEME.

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi j vyriau-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU brolio Danieliaus Tanru- 

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

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

1920 Elgin tik-ką permaliavotas 
taipgi su motor meter, užrakinamais 
sparnais ir kiti ekstra dalykai; bėga 
ir atrodo kaip kad dienoje apleidimo 
dirbtuvę. Parduosime už paaukavi- 
m*ą, už $985.

CETRAL MOTOR SALES
1458 S. Michigan Avė.

Tel.: Victory 3594

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

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

. Nors yra žinių, kad pelno 
liko suvirs $800.00, vienok iki 
šioj Taryba neišdavė jokioj 
apyskaitos ir nepranešė visuo
menei, ką padarė su iškilmės 
pelnu, kuris priguli Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui.

Nariai 
draugi jos 
iškilmėje 
keliuose 
inuose, o
kimo įvykusiame kovo mėne
syje draugija galutinai nutarė 
viešai reikalauti Tarybos, kad 
išduotų apyskaitą ir paskelbtų I ajjį paštą^Člark 7r Adamš'et 
visuomenei, ką padarė su Lie-1 r‘ ” ’ •« - ®
tuvos Raudonajam Kryžiui 
skirtais pinigai. Pilnai pasiti
kime, kad Taryba tą dalyką 
galutinai išriš, išpildydama mu
sų draugijos narių pageidavi
mą. — Su pagarba,

Draugija Lietuvos Ūkininko,
M. M. Dūdas, Pirmininkas, 
B. Lenkauskas, Raštininkas.

UŽDAVINYS NO. 8.

Vieną kartą žmogui, kurs turėjo su 
savim vilką, ošką ir kopūstą, reikėjo 
keltis per upę. Ale valtis buvo men
ka ir nekėlė daugiau kaip du ant kar
to. Žmogus galvoja, kaip dabar čia 
padarius: imsi valtin vilką — palik
ta oŠka sugriauš kopūstą; imsi kopū
stą — vilkas ošką papiaus; galima 
butų palikt vilką su kopūstu, o per
kelt pirmiausiai ošką, bet tuo atveju 
kągi antrą perkelsi ir paliksi su oška 
antroj pusėj? Bet žmogaus butą su
manaus ir jis laimingai visą savo 
mantą perkilnojo per upę.

Kaip jis tatai padarė?
Šis uždavinėlis, matyt, labai pla

čiai žinomas, nes daugelis skaityto
jų jį atsiuntė. Vis dėlto tai geras 
galvosūkio dalykėlis, ir kurie dar jo 
nežino, turės gerokai palaužyti galve
lę, kad jį išrišus.

Musų uždavinys No. 6 buvo toks: 
Iš ketvirtinio, kurio sienas sudaro 
trys krūvelės lazdučių, po tris lazdu
tes kiekvienoj, vadinasi, iš viso devy
nios, išmesti keturias lazdutes, o liku
sias pergrupuoti taip, kad kiekvienoj 
sienoj vi stiek. pasiliktų devynios laz
dutės.

Uždavinys: Išrišimas:

Teisingą išrišimą to uždavinėlio, be 
minėtų jau subatos numery, dar at
siuntė: J. Levanas, J. A. Kvetinskas 
iš Westvillės, F. Jodvalkis iš Leech- 
burg, Pa., Mrs. Ona Šimanskis iš 
Dayton, Pa., F. šilinskas iš Detroit, 
Mich., J. Rasiulis iš Ellsvvorth, Pa., 
F. Strakshus, Povilas Gaubas, cice- 
rietis 8 metų vyras, J. Mainelis iš 
Cedar Rapids, Iowa.

Nemaža teisingų atsakymų gauta 
jau ir 7-tam uždaviniui, bet paskel
bimą palieku kitam numeriui.

Siųsdami atsakymus ar naujus už
davinėlius visados ant konverto pažy
mėkite: “Žaislui”.

žaislo vedėjas.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Austis Jonas 
Andrikiui Viktorui 
Beišis Franciškus 2 
Balenta Vincentas 
Berecneviče Justinas 
Būdvietis G.
Babris Juozapas 2, 
Brazauska Juzefą 2

Reikia kiausti prie “Advertised 
Window” (lobej nuo- Adams 
gatvSs), pasakant laiško nume
ri- Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

5 Augis Antanas 
n ^a^(l°nas Aleksandra 
0 Balabenas Johan 
23 Bikin Bronislavv

Blodika Juazapas 
Budris Jonas 
Čepaite Jozapa 
Čeponiui Kazimerui 
Čepulis Abluista 
Čepulis Jozas 
Churas Josepas 
Ciapas Mikolas 
Dimavic Bladislavos 
Dobelinckaiti Anustazi 
Gasparatis M 
Gatuszka Stenly 
Gedzius Jonas 
Gercas Joseph 
Globis Jonas 2 
Graiesiskas Benadiktas 
Jakaitis Jonas 

• Jasius Petr
Jenulis Motejus 

I Jokūbaitis D 
i Kairia Karolis 
' Kaminskiui Kazimierai

JIEŠKAU Petro ir Aleksandro 
Sternickių. Jie visuomet gyveno Su- 
perior, Wis. Malonės jie patįs tuo- 
jaus atsiliepti, turiu svarbų reikalą.

S. STERNICKI, 
2846 E. 101 St.,

So. Chicago, 111.

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui Harly Davis motorcycle 

1919. Naujai pertaisytas. Parda
vimo priežastis — važiuoju Lietu
von. William Bernotas. Galima ma
tyt visada.

828 W. 31st St., 
Bučernėj.

KAMPAS
4456-4458 So. Honore St. pardavi

mui 2 namu ant syk ar atskirai. Sa
liunas su visais fixtures; pardavimo 
priežastis — senatvė. v

A. BONDZINSKIS, 
Tel.: Stewart 8680.

Galima matyti visados 4458 S. Honore 
Street.

PARDUODU FARMĄ.
220 akerių, dideli namai su 10 kam*- 

barių; didelė puiki barnė gyvuliams 
ir šienui. Kiaulininkas, vištininkas, 
mašinoms 
šilo, visos 
reikalingos 
no inžinas 
akselio ir komų pjovimui. 16 melžia
mų karvių, išskyrimui, 1 gatunkavasv 
bulius, 4 geri arkliai, 12 kiaulių, 70 
vištų; visi kūlimo javai: avižos, ru
giai, miežiai, ir bulvės; daug pašaro; 
šieno ir šiaudų. Parduosiu labai pi
giai — likau našlė, tai noriu greitai 
parduoti. Kaina $8,500. Įmokėt $3,500, 
likusius ant ilgo išmokėjimo ant 6%. 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Plates
nes žinias suteiksiu laišku.

MR. G. HAIDU. 
Carney, Mich.

Busikraut; didelė kafline 
mašinos, kokios tik yra 
prie ūkės; didelis gazoly- 
ihalkoms pjauti, mašina

PARDAVIMUI automobilius Cole 
4 — 1916 -— 5 pasažierių, gerame sto
vyje, naujai malevotas. Kaina $400. 
Arba mainysiu ant mažesnio karo.

Atsišaukite.
3238 So. Halsted St.

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

3301 So. Halsted St.

JIEŠKAU Liudviko Pašakaraio, 
Kauno rėd., Šiaulių apskričio, Gruz
džių parapijos. Medžiu atsišaukti 
arba pažįstamų pranešti. Jo giminės 
iš Lietuvos jieško.

K. MATULIS, 
Bcx 803, Frankfort Heights, III.

PARDAVIMUI Harley Davis mo- 
torcycle. 1917.

STANLEY VILEIKIS, 
6610 S. Morgan St., 

Ant antrų lubų.
Chicago, III.

26
29
34
35
36
37
42
43
54 :
55
66
67
68 i
71
75
82
95
100
101
102
106
110
116 Kasiuliene Leukadija
117 Kasiusis Mari
122
123
124
125
144
146
150
155
156
159
161
163
166
167
171
178
176
179
181
187
188
189
195
196
201
203
208
210
211
223
225
226
237
240
242
245
252
253
255
256
258
261
267
273
274
275
278
280
286 Wenspolis A
292 Zangeliui Petrui
293 Zardeckis Jonas
294 Zalapugui Fellsui
295 Zimantas Kazimeras

Kipsevice Ignacas 
Kiškunas Antanos 
Klimas D 
Klimka Ramald 
Lamosnei Onai 
Leonavičių Kastu 
Liekis Anton 
Maciūnas Kazimeras 
Mackiala Peter 
Markus Carl 
Masunas U 
Meištaitie Amila 
Melved D 
Meskaitas Jozapas 
Mikalajūnas Petras 
Milaknis Jurgis 
Misevich Mike 
Narsučiui Jonui 
Niedvaru Bonadiktu 
Paliusis Antanas 
Papalis Ona 
Paulauskis Joseph 
Pikcziunas Kazimeras 
Piktuzis W 
Pranekieni Barbara 
Pūkelis George 
Rekašius Dominikas 
Rimkus K G 
Rimkus K 
Ruzella Jonas 
Sableuckas Petras 
Saldunajte Smeltimka Z 
Sikorski Anton 
Skradenui Antanui 
Sliautaris Vincentas 
Sludymawice Boleslaw 
Stancellis Frank 
Starodomskiu Franku 
StalilionUs Jonas 
Stoškui Jonui 
Suruilati Stanislawa 
Svngilatai Mikasai 
Toliušis Antonas 
Vaitkui Adolpui 
Valaitis Frank 
Valevičienei Petrone 
Volskis Juozapa 
Walotis Tedausas

Pranešimai
Delei kai kurių labai svarbių prie

žasčių Dramatiško Ratelio susirinki
mas, kuris turėjo įvykti pėtnyčioj, ba
landžio 8 d. nįvyks. Susirinkimas 
perkelta ant seredos balandžio 13 d. 
Nariai prašomi tai įsidomėti.

— A. J ūsas, Sekr.

JIEŠKAU Petro Naulio, pračju- 
siuos metuos gyveno Rockford, III. 
Girdėjau, kad jis iandasi Cherry, 111. 
Meldžiu atsišaukti, ar kas praneštų, 
busiu dėkingas.

J. MISIŪNAS, 
1602 Adam® St., Gary, Ind.

PARDAVIMUI motorcycle Excel- 
sior 1920 m. taip kaip naujas, tik 
900 mylių važinėtas. Parduosiu arba 
mainysiu ant automobiliaus. Atsi
šaukite ant šio šhtt&žd:

JOE. SERBENTAS, 
2918 So. Union Avė., 

Ant antrų lubų iš priešakio.

PARDAVIMUI mūrinis kampinis 
namas ant 3 lubų, geriausioj vietoj, 
3159 So. Halsted St., arba kampas 
32-os ir Halsted gatvių. Taipgi ga
liūno biznis. Vieta, puiki, tarp di
džiųjų biznių, priešais Mildos teatrą. 
Parduodama labai pigiai ir ant leng
vų išlygų. Rendos neša į metą 
$1,800.00.
MRS. ALEXANDRA ADOMAITIS, 

3159 So. Halsted St.

KAS NORIT GYVENTI ant švie
žio oro ir dirbti mieste, tai nepralei
skit šios progos: aš turiu keletą ma
žų farmų su namais, prie pat Chica
gos, tik 3Č4 bloko iki Street Car lai- 
nės. Gali atvažiuoti į pat vidurį 
miesto per 40 minutų laiko. Yra vi
sos vigados įvesta: elektra,. vanduo, 
ir suros. Platesnių informacijų ateik 
arba rašyk pas

JOS. BENDIK,
1822 So. Halsted. St.

JIEŠKAU Bronės čepaičiutės. Pir
miau gyveno Ropkford, III., dabar 
girdėjau, kad gyvena Chicagoje.^ 'Pu
riu svarbų reikalą J meldžiu atsišaukti 
šiuo antrašu: .

V. W.,
1947 So. Halsted St., Chicago, 111.

PA IŠDAVIMUI nebrangią! pusnau- 
jis automobilius Ford. Viskas yra. 
Pardavimo priežastis, savininkas nori 
jirkti didesnį:

Kreipkitės:
3525 So. Union Avė.

PARDAVIMUI
JIEŠKAU Elenos Lemenlauckyčės. 

Paeina iš Šiaulių apskr., Daujočių 
kaimo, Gruzdžių parapijos. Brolis 
rašo iš Lietuvos, kad ji gyvena Chi- 
cagoj. Pati ar kas pažįstat ją, pra- 
neškit ant sekančio adreso.

FR. ir VINC. SABALIAUCKAI, 
2337 So. Leavitt St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė, 
ir 4 kambariai, cigarai, cigaretai, ice 
cream. Lietuvių kolonijoj. Biznis 
nuo senai. Neša gerą pelną. Par
duosiu pigiai.

, 559 W. 18 St.

•et*

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimtii merginos ar

ba našlės, kad ir su vienu vaiku nuo 
20 iki 32 metų. Turto nejieškau, nes 
aš pats turiu maž daug. Nepaisau 
kur šliubą imti. Esu 30 metų am
žiaus ,

P. MILLER,
3400 Auburn Avė.,_____ Chicago, III.

-JESIO UMBARiy
JIEŠKAU šviesaus ir švaraus kam

bario, vienam arba dviems vaikinams. 
Valgio nereikia gamint, nei drapanų 
plauti. Pageidaujama vakarinėje da
lyje miesto. Turinti panašų kamba
rį, meldžiu pranešti.

J. BELIASKAS, 
1739 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA kambarys geru 

šildomas, su visais parankumais. Ant 
trečio augšto iš fronto.

3343 S. Lowe Avė.

ANT RENDOS 7 kambariai. Nau
jas namas, elektros šviesa, maudynė, 
visi parankumai. Gera vieta dėl 
Akušerkos, arba gydytojaus, prie 
Halsted St., priešais 33 Place.

K. DAGIS, 
3405 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ ,
MOTERŲ

REIKIA patyrusių siuvėjų moterų 
prie moteriškų drabužių. Gera i 
mokama tik patyrusioms.

Atsišaukite.
1235 So. Halsted St., 

Tel.: Canal 1403.

alga

REIKIA 5 merginų skirstymui 
skudurų.

P. STINGBURG, 
2689 W. Roosevelt Rt.» 

Tel.: Rockwell 247

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj kampas 53 ir 
Halsted gatvių, užpakalyj gyvenami 
ruimai, pigi randa. Parsiduoda la
bai pigiai.

5301 So. Halsted St.

BARGENAS
Departament Store ir Namas

Pardavimui arba mainymui groser- 
nė, bučernė ir Dry Good su privačiu 
įėjimu. Geras pinigus nešantis biz
nis (yaptingai lietuviui) 45-ta ir 
Fairfield Avė. 2 lotų, namas 30x125 
pėdų ir rakinimo namas, garu šildo
ma, puikiausio pabudavojimo, turi būt 
parduota. Gera proga jei turi $12,000 
cash ar daugiau. Matykit Tuponich 
Slavic Sales and Exchange System, 

1315 W. 18th St., 
Tel.: Canal 1640.

TĖMYKITŽ?
Mes turime ant pardavimo lengvo

mis išilgomis keletą medinių ir mū
rinių namų.

Turime viena bargeną: Namas ku
riame randasi saliunas, geroje, vietoje, 
parsiduoda su bizniu ir likčeriais.

Nepaprasta proga tiktai atsišauki
te pas:
JOSEPH J. KRASOWSKI, Vice-pres. 

Universal State J3ank,
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

TURĖSI kaimynus su kuriais su
sikalbėsi, musų įstuigtoj kolonijoj 
Wisc. Valst. Derlinga žeme, tin
kanti pienininkystei ūkei su 250 pie
nininkystės įstaigų; geros rinkos, ke
liai, klimatas ir geležinkeliai — siu- 
linamfe šltit lengvų išmokesčiu. Jūsų 
pasekmes, yra musų pasekmėmis. 
Įrengtos farmos tame pačiwne pavie
te kainuoja nuo $100 iki $250 už ake- 
rį. Tamista gali pirkti apie $25 ir 
uždirbti skirtingumą patsai. Apra
šymus pasiųsime jūsų kalboje veltui. 
AHOMEMAKER LAND COMPANY, 

Lithuanian Department
127 N. Dearborn St., 

Chicago, III.
■ ............................................. H- .■»-»

STOCKAI-SEROS
PARDUODU Cooperative Society 

of America šėrus, nes turiu išvažiuoti 
į Lietuvą.

Atsišaukite 
TONY HOFFMAN,

4500 S. Honore St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per daugelį 
metų; lietuvių ir lenkų apgyventoj 
vietoj. Parsiduos pigiai. Pardavimo 
priežastį — patirsite ant vietos.

4544 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI valgykla geroj vie
toj. Biznis išdirbtas. Aplinkui yra 
kriaučių šapos ir šiaip bizniai. Atsi
šaukite Naujienų Ofisan pažymint 
No. 244.

PARDAVIMUI puiki farma: gera 
žemė su gyvuliais ir mašinomis, III. 
valstijoj. Galima mainyt ant mieste 
esančių praperčių. Platesnių žinių 
kreipkitės pas savininką.

P. PAULAUSKIS, 
656 W. 18th St., 

Antros lubos iš fronto.

ĮYAIBĮIS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

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

22nd St. Bridge

PARDAVIMUI barberne: 4 krėslai 
vėliausios mados ir visi įtaisymai.. IŠ 
lietuvių niekas tokios dar neturi, prie 
karų linijos. Priežastis pardavimo— 
einu kitam biznin. Atsišaukite Nau
jienų ofisan pažymint No. 243.

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

JIM ANDRIUS,

seni barai, prieinama kaina.

1034 West 14th Pi. 
Tel.: Canal 3578.

PARDAVIMUI karčiama visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per keletą metų. Pardavimo 
priežastis — apleidžiu šią šalį.

Atsišaukite.
2024 Canalport Avė.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
rius 4 kambarių rakandus, visus sy
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bū
ro užmokėta $200, parduosius už $75.- 
110, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis 
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225 
už $50, su rekordais ir deimanto spil- 
ca... Ateikit tuojaus,.. galite matyti 
casdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne-! 

dėlioj.
2810 W. Harrison St. <

PARDAVIMUI visai pigiai šešių 
pagyvenimų kampinis namas — pat
sai kampas bizniui. Pardavimo prie
žastis — našlysta.

MRS. PETRAITIS, 
1620 So. Union Avė.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI lietuvių apielinkėj 
80 akerių farma. Visa išvalyta, ge
ra žemė ir sodas, 10 minutų nuo mie
sto; geri budinkai, vėjinis malūnas 
etc. Su skiepu tvartai, 1 arklio tvar
tas ,silo, javams svirnas, kornams su
pilti etc. 9 kambarių namas skiepas 
ir tt. Kaina $6,000. Inmokėt $8,000. 
40 akerių farma; 25 akeriai išvalyta, 
1 mylia nuo miesto, stuba, tvartai ir 
kornams. Kaina $1,000. Inmokėt $500.

E. CHRISTOFFELS, 
Luther, Mich.

Geras Pirkimas.
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas, 2 flatų, po 5 kambarius, elektra, 
vanos, kietmedžio baigimo, cemento 
beismentas, ant 30 pėdų loto, kaina 
$7,500.00, $2,500.00 įmokant, likusius 
išmokėjimui. Namas randasi Brigh- 
ton Parke.

PUIKUS MŪRINIS namas, ant 2 
augštų, 2 flatai po 6 kambarius ir 2 
po 4 kambarius, karštu vandeniu šil
domas, elektra ir vanos; randasi tar
pe 31 ir 35 gatvių ant Bridgeporto, 
Kaina $10,500.00. Del platesnių ži
nių kreipkitės pas

FABIONAS ir MICKEVIČIUS, 
809 W. 35th St., kampas Halsted 

ir 35 gatvių. 
Tel. Boulevard 611.

Vyry ir Motery Ruby 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, Icur 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 sąlygą.

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokė j linais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.


