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Vokietijos pasiūlymai dar ne
perduoti talkininkams

H I » N..... .....

Laukiama daugiau žinių

klausimų ar pranešė valstybės 
departamentui apie savo nuo
mones.

Tapo pasakyta, kad ši vald
žia dar nieko neperdavė for
maliniai nė Bėrimui, nė talki
ninkams, negi kitos užintere- 
suotos valdžios nedavė jokių

Rusijos užrubežinė pirklyba didėja

Talkininkai svarią Vokieti
jos pashilymus.

VVashingtonas laukia talkinin
kų atsakymo pirm negu for
maliai perdavus Vokietijos 

pasiūlymus.

LONDONAS, bal. 27. — An
glijos valdžia šiandie paprašė 
atstovų Berline neformaliai 
pasiklausinėti apie naujus Vo
kietijos kontribucijos pasiūly
mus, kad surinkus aiškesnių ži
nių apie niekurius neaiškumus 
pasiūlytose sąlygose mokėjimo.
Briand svarsto pasiūlymus.
PARYŽIUS, bal. 27. — Vo

kietijos kontribucijos pasiūly
mai vis dar tebėra svarstomi 
premiero Briand ir gal vėlei 
vakare bus padarytas nuo
sprendis apie jų priėmimą ar 
atmetimą.

Kada lokis nuosprendis bi s 
padarytas, apie jį bus praneš 
ta Jungt. Valstijoms ir iki ta
da nebus duota jokių instru]^ 
cijų Francijos ambasadoriui 
Jusserand Washingtone apie 
Francijos poziciją linkui Vo
kietijos sąlygų.

Valdininkai yra labai nekal
bus apie Vokietijos pasiūly
mus. bet artimose premierui 
politiniuose rateliuose mano
ma, kad Ruhr klonis vistiek 
bus užimtas tuoj po gegužės 
1 dienai.

Hughes laukia talkininkų 
atsakymo.

VVASHINGTON, bal. 27. — 
Valstybės sekretorius Hughes 
laukia žinių iš talkininkų sosti
nių apie priėmimą Vokietijos 
naujų pasiūlymų, pirm negu 
davus atsakymą į Berlino no
tą.

Tikimąsi, kad talkininkų 
nuomonės bus perduotos per 
ambasadorius, su kuriais Hug
hes tarėsi vakar, j>o to kaip 
Vokietijos pasiūlymai buvo ap
svarstyti prezidento Hardingo 
ir jo kabineto.

šiandie vėl tapo pabrėžta, 
kad valstybės sekretoriaus 
konferencijos su talkininkų 
diplomatais buvo neformalės 
ir tik norima buvo gauti An
glijos, Francijos, Italijos, Bel
gijos ir Japonijos valdžių nuo
monės.

Iš sekretoriaus Hughes pro
cedūros matyt, kad jis mano 
veikti tik visiems svarbes
niems talkininkams priimtinu 
budiu ir kad Jungt. Valstijos 
neperduos talkininkams Vokie
tijos pasiūlymų, jeigu nebus 

• gauta iškalno užtikrinimų, jog 
tie pasiūlymai sudaro pamatą 
naujoms taryboms.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”

True translation filed with the post- 
nuaster at Chicago, III., April 28, 1921 
as required by the act of Oct 6, 1917

Vokietijos pasiūlymas esą 
nepriimtini.

Francija buk jau įsakiusi savo 
ambasadoriui nepriimti 

pasiūlymų.

PARYŽIUS, bal. 27. — Nau
jieji Vokietijos kontribucijos 
pasiūlymai yra visiškai nepri
imtini Francijos valdžiai ir 
viešąjai opinijai. Po kelių apsi- 
mainymų nuomonėmis tarp 
Paryžiaus ir Londono, ambasa
dorius Jusserand Washingto- 
ne tapo įsakytas apie tai pra
nešti Amerikos valdžiai.
VVashingtonas neperduosiąs 

pasiūlymų.
WASH1NGTON, bal. 27. — 

Jungt. Valstijos neperduos Vo
kietijos kontribucijos pasiūly
mų talkininkams. Anglija ir 
Francija jau pranešė Jungt. 
Valstijų valdžiai neformaliai, 
kad Vokietijos pasiūlymai yra 
nepriimtini. Jei ir buvo proga 
Jungt. Valstijoms veikti kaipo 
tarpininkui ir sutaikinti talki
ninkus su Vokietija, tą progą 
sunaikino pati Vokietija, pa
skelbdama tekstą pasiūlymų.

Permažai siūloma kontri
bucijos.

PARYŽIUS, bal. 27. — Au
toritetinguose rateliuose parei
kšta, kad Vokietijos pasiūly
mai yra nepatonkiitantįs ir 
kad jie yra 1(M),000,000 auksi
nių markių mažesni, negu tal
kininkų nustatyta suma. Tuo 
laiku nustatytoji minimum 
suma yru 226,000,000,000 auk
sinių markių ir 12 nuoš. nuo 
Vokietijos eksporto per 42 me
tus. Taipjau primenama, kad 
Vokietija siųlydanrli tuojaus 
užmokėti 1,000,000,000 auks. 
markių, nieko neminint! apie 
12,000,000,000 auks. markių, 
kuriuos ji privalanti tuojaus 
užmokėti talkininkams, sulig 
Versailles sutarties.

Tvirtinama taipgi, kad jei 
Vokietija butų paliuosuota nuo 
kitų kontribucijos obligacijų, 
ji atsidurtų geresnėj padėtyj, 
negu talkininkai, kurie tą kon
tribuciją gautų.

pranešimų šiai valdžiai.

True translation filed with the post- 
nvaster at Chicago, JI!., April 28, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Pirklyba su Rusija 
nuolatos didėja.

Anglija, Vokietija ir net Fran
cija gabena savo prekes į Ru

siją, kad gavus aukso.

J-, • i » *■ ‘ w

lis pataisyti. 19 garvežių jau 
atvežta į Revelį ir jie jau yra 
taisomi vietos dirbtuvėse.

Revelio dirbtuvė “Voltą” ga
vo didelius užsakymus turbi
nų; Baltijos Audimo koinp. ir 
Kroehnholm Co. dirba ant di
delių užsakymų siūlų ir aud-

15 žmonių žuvo viešnioj.
Didelė audra centraliniuose 

vakaruose.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

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

Gaunamas Naujienų ofise.

True translation filed with the post- 
nvaster at Chicago, III., April 28, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VVashingtonas dar neturi 
' jokią žinią.

žinioms apie atmetimą pasiūly
mų oficialiniai užginčijama.

WASHINGTON, bal. 27. — 
Jungt. Valstijų valdžia veikia 
kad perdavus Vokietijos kont
ribucijos pasiūlymus talkinin
kams, jiems priimtinu budiu.

Valstybės departamentas ofi
cialiniai užginčijo pasieku
sioms Washingtoną žiniomis, 
kad Franci j a pranešusi valsty
bės departamentui apie nepri- 
imtinumą Vokietijos sąlygų, 
kad Jungt. Valstijos buk pa
siuntusius paklausimus Berli- 
nari ir kad kitos šalįs davę pa-

REVELIS, bal. 27. — Vis 
daugiau ir daugiau prekių iš
gabenama per šį uostą j Rusi
ją-

Nesenai pravažiavo per čia 
važiuojanti į Maskvą Anglijos 
misija, kad pradėjus tarybas 
apie dideles miškų ir mineralų 
koncesijas Uralo kalnuose.

Daug geležinkelių garvežių 
ir vagonų atvyko iš Vokietijos, 
o ant skrynių, kuriomis užver
sta prieplauka ir sandėliai, 
matytis net francuziŠki užra
šai.

Pirmuoju dalyku, kuris pa
traukia domę, yra vagonai su 
dalimis didelio geležinkelių kel
tuvo. Ant pirmo vagono už
rašyta “Orenstein and Kopei, 
Rerlin”. Užrašai ant kitų vago
nų parodo, kad jie yra gabena
mi į Petrogradą. Yra ir ilga 
eilė garvežių. Visa ši vokiečių 
geležinkelių medžiaga yra ga
benama į Rusiją.

Kituose prikrautuose vaguo- 
nuose yra ūkio padargai iš 
Vokietijos ir Švedijos, popiera 
iš Estonijos, audmenįs iš Ang
lijos ir prekės skryniose iš 
Francijos.

Revelis yra vienatine išei
tim Rusijos pirklybos ir Pet
rogrado viešbuttis, nusamdytas 
Rusijos pirklybinės misijos, 
yra centru visos didelių impor
tų administracijos.

Prieš viešbutį stovi automo
bilius — puikus, elegantiškas 
vokiečių Mercedes, kuris iš
traukia visų domę, kadangi jis 
yra skaisčiai raudonas. Tai yra 
naujas Trockio automobilius, 
kurį nesenai atgabenta. Dabar 
jį naudoja Li t vi novas, kol Ru
sijos valdžia neprisiųs jam ki
to automobilio iš Petrogrado.

Didelė raudoha vėliava kaba 
nuo balkono. Koridoriuje stovi 
jurininkas ir atklausinėja kiek
vieno atsilankiusio kokiais tik
slais jis nori matyti Rusijos 
misiją. Jie išrodo labai neuž- 
sitikinčiais.

Koridoriuje jus susitinkate 
su jaunais vyrais ir moterimis 
sekretoriais; visi jie labai ge
rai pasirėdę ir matyt džiaugia
si, kad jiems priseina bolše
vikams tarnauti Revelyj, o ne 
Petrograde ar Maskvoj. Drabu
žių kambaryj kaba puikiausi 
kailiai.

Tiesioginis traukinių vaikš
čiojimas tarp Revelio ir Petro
grado jau prasidėjo, kadangi 
geležinkelių sutartis su Esto
nijos valdžia jau tapo pasira- 
švta. Susisiekimas jsu Psko- * «
vu ir Isborsku bus svarsto
mas už kelių dienų. Pskovo ge
ležinkelio tiltas, kuris buvo iš
sprogdintas, dabar jau taiso
mas.

Sovietų valdžia Vokietijoj ir 
Švedijoj užsakė 600 garvežių. 
Pirmieji 10 milionų rublių au
ksu jau tapo užmokėti Revelyj 
kovu 15 d. Antroji dalis su
mos—26 milionų rublių auk
su, taipjau bus išmokėta Reve
lyj. 200 tų garvežių jau tapo 
pristatyti. Be to 1,000 Rusijos 
garvežių bus išvežti į kitas ša-

menų. Visos jos yni estonų 
kompanijos. Dideli užsakymai 
duoti Vokietijos chemikali- 
nėms dirbtuvėms ir audiny- 
čioms.

Rusijos pirktosios Anglijoje 
prekės siekia 225,000,(MM) ang
liškų svarų, arba $800,(MM),000. 
Tos prekės buvo sunaudotos 
raudonosios armijos. Dar dau
giau užsakymų bus duota An
glijai, dabar kajla taika tapo 
pasirašyta.

Visos tos prekės pergabena
mos per Revclį. Daug aukso 
atvežama į Petrogrado viešbu
tį. Litvinov jau išmokėjo 600,- 
000,(MM) rublių ąuksu tiems, 
kurie pardavė savo prekes Ru
sijai.

VARTOS APLEISTAS 
KASYKLAS^

BERLINAS, bal. 27. — Vo
kietija deda visų pastangų, 
kad kaip nors atsigavus ir tam i 
vartoja visas priemones. Vald
žia dabar pienuoja atidaryti 
centralinės Vokietijos anglių 
kasyklas arti Halle, kurios ne
buvo naudojamos daugiau 
kaip 100 metų. Ten esą keli 
anglių skiogsniai ir bandoma 
bus prie jų prieiti, kad pradė
jus juos kasti. Darbas prie at- 
kasymo bus neužilgo pradėtas. 
Iškastieji anglįs bus naudoja
mi ne tik centralinės Vokieti
jos industrijų, bet ir visos Vo
kietijos. 1 , p-

MERIDIAN, Miss., bal. 27.— 
Vakar Braxton miestelyj siau- 
tusioj viešnioj 15 žmonių žu
vo ir 40 sužeista. Nuostoliai 
siekia $1,000,000. Viesulą pa
lietė biznio dalį miestelio ir 
nugriovė ten visus namus. Su
griauta daug ir gyvenamųjų 
namų.

7 žmonės žuvo audroj.
CHICAGO. — Nedėlioj ir 

panedėlyj siautusioj audroj Il
linois ir Arkansas valstijoj žu
vo 7 žmonės. Dideli nuostoliai 
laukams pridaryta visose cent- 
ralinių vakarų valstijose. Mil- 
waukec, Wis., daug namų už
lieta ir daugelis gyventojų tu
rėjo juos apleisti, bijodamies 
namų sugriuvimo. Kelios Wis- 
consino upės išsiliejo iš kran
tų ir užliejo didelius žemės 
plotus.

Lenkai kursto pogromus 
Lietuvoj. 

I ........... ..t.............................

BERLINAS, I>al. 27. (For- 
vertso koresjjondento N. Šifri- 
no pranešimai). — Tapo su
sekta, kad tie užpuldinėjimai 
ant žydų, kur pastaruoju laiku 
ėmė šian ir ten apsireikšti (Lie
tuvoj, buvo lenkų provokato
rių organizuojami.

—Del atleidimo kareivių iš 
kariuomenės Lenkijoj ‘bedar
bių skaičius siekia daugiau 
kaip HM) tūkstančių žmonių.

—Lenkų valdžia uždraudė 
Lodziuj socialistinę žydų dar
bininkų organizaciją “Bundą.”

Lavonas ištrauktas iš lieknos.

True translation filed with the post- 
hvaster at Chicago, III., April 28, 1921 
as required by the act of Oct. 8, 1917

SIMONS REZIGNAVO. ,

Bet jo rezignacija pepriiipta.

, BERLINAS, bąl. 27. — Dr. 
Walter Simons, Vokietijos už-
rubežinių reikalų ministeris 
įteikė savo rezignaciją prezi
dentui Eberttu, delei, didelio 
industrinių interesų priešini
mus naujiems kontribucijos pa
siūlymams. Bet prezidentas 
atsisakė priimti Simonso rezig
naciją. Įvairių partijų vado
vai prašė Simonsą pasilikti vie 
toj iki nebus užbaigtos • tary
bos apie kontribuciją.

Obregonas nebeduos amnesti
jos sukilėliams.

MEXIC() CITY, bal 27. — 
Sukilėlių vadovai daugiau ne
begaus amnestijos iš Meksikos 
valdžios. Prezidentas Obrego- 
nas išsiuntinėjo visiems savo 
karvedžiams, kad visi sukilė
liai, augštesnio už kapitono 
rangą, turi pasiduoti be jo
kių sąlygų. Tas paliepimas iš
leistas iš priežasties netiesiogi
nių Murgula pasiūlymų, kad 
jis sustos kėlęs maištą, jei jam 
bus suteiktas pasigailėjimas. IŠ 
to paliepimo išvedama, kad 
valdžia skaito save esant ganė
tinai tvirta, kad nemato reika
lo daryti kokius nors nusileidi
mus.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 27 d., užsienio pini- 

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

toma Amerikos pingais iiaip:
Anglijos 1 svaras .... 
Austrijos 100 kronų 
Belgijos 100 kronų už 
Danijos 100 kronų .M.. 
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'h............
Vokiečių 100 maskių ....•M

$3.94 
$0.27 
$7.59 

$18.00 
$2.20 

,..... $7.56
.1.... $4.88
.....  $1.60 
..... . $0.13 
.... $15.65 
.... $34.95 
..... $17.43 
.....$23.20 
....... $1.60

'•

-

True translation filed with the post- 
nvaster at Chicago, III., April 28, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

TURKAI NORI DIDESNIO 
SUSIARTINIMO SU SOVIETŲ

RUSU A.

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
27. — Turkijos nacionalistų 
seimas Angoroj nori užmegsti 
dar artimesnius ryšius tarp 
Turkijos nacionalistų ir sovie
tų Rusijos. Tuo tikslu seimas 
davė labai plačius įgaliojimus 
delegacijai, kuri bus pasiųsta į 
Maskvą.

35 I. W. W. nariai kalėjime.

LEAVENWORTH, Kan., bal. 
27. — Į Leavenworth kalėjimą 
jau atvyko 35 I.W.W. nariai, 
kurių apeliacija tapo atmesta 
ir kurie delei to turėjo grįžti 
kalėjiman. Viso turėjo grįžti į 
kalėjimą 47 žmonės. Iš CJiica- 
gos atvyko kalėjiman 10 žmo
nių. Kur yra dar nesugrįžu- 
sių į kalėjimą 12 žmonių, val
džia nežino. Manoma, kad gal
būt niekurie jų yra pabėgę iš 
šios šalies ir galbūt yra atsi
dūrę Rusijoje, kur dabar ran
dasi ir jų vadas Wm. D. Hay- 
wood.

Nusižudė japonų generolas.

TOKIO, bal. 27. — Lieut. 
gen. Saito, komanduotojas 
11-tos divizijos Vladivostoke, 
panedėlyj nusižudė. Mimoma, 
kad jis papildė saužudystę de
lei jo kareivio užmušimo ame
rikiečių lieutenanto Langdon, 
Vladivostoke. Tas kareivis ta
po karinio teismo išteisintas.

Atidėlioja atnaujinimą ryšių su 
Vatikanu.

PARYŽIUS, bal. 27. — Sena
to užrubežimių reikalų komi
tetas nutarė laikinai atidėti 
svarstymą klausimo apie at
naujinimą diplomatinių ryšių 
tarp Francijos ir Vatikano (po
piežiaus) .

7 sužeisti automobilio.
Užvakar tapo sužeisti septy

ni- žmonės, kuomet susidūrė 
du automobiliai. Benjamin 
Mazarek su kitais savo drau
gais važiavo penkiasdešimts 
angliškų mylių į valandą gat
ve, kur vaikščiojo daug žmo
nių. Užtai jis ir kiti jo draugai 
areštuoti.

I

I

žmogus nušautas, žmogžudis 
suimtas.

Užvakar nušovė George F. 
Kessler smuklėje, prie 244 W. 
Trisdešimts antros gat. žmog
žudis, Harry Howard, tapo su
imtas ten ant vietos.

R. T. Berthold kūnas užva
kar rastas kniupščias begulin
tis lieknoje netoli Lockport. 
Berthold buvo turtingo Chica- 
gos kontraktoriaus sūnūs. Jo 
mirties priežastis kol kas ne
patirta. Jo kūnas neturi jokių 
smūgio ženklų. Galbūt jis pats 
nusižudė.

Laišku laimėjo divorsą.

Mrs. Grayce MacKinley, 1821 
Chase avė., rado savo vyro ki
šenėje svetimos moters laišką. 
Tą laišką ji nusinešė į teis- 
mabutį ir laimėjo divorsą. Jos 
vyras turės mokėti jai $1(M) į 
mėnesį.

Derybos 
Briuselyje

[Id Lietuvos Informacijų Biuro 

WASHINGTONAS, bal. 25.
— Apie prasidėjusias Lietuvių 
ir Lenkų derybas Briuselyje 
nuo “Eltos” gautas toksai kab- 
legrainas:

Balandžio 20 konferencija 
Belgų žemėje prasidėjo. Mi
nisteris Hymans pirmininkau
ja. Lietuvos delegacijon įeina 
Galvanauskas, kaipo pirminin
kas, ir nariai P. Klimas, No
rus, Milpsz, Sleževičius, Jurgu
tis. Be to dar pulkininkas Kle- 
sčinskis ir Eretas. Lenkų dele
gacija: Aszkenazy, kaipo pirmi 
ninkas, Sukarzewicz, Arciszew- 
ski ir Mueblstein, kaipo nariai.

Aszkenazy dar nėra Briuse
lyje.

Pirmame posėdyje Galva
nauskas pabrėžė, jog reikia, 
kad Lenkai respektuotų Suval
kų sutartį.
• Balandžio 22 ir 24 Lietuvos 
delegacija posėdžiaus su Hy- 
mansu.

Lenkų delegacija siūlo ma
žesnės svarbos dalykams pa
skirti konsulus. Lenkai pasiū
lė abiejų valstybių užsienių po
litikoj koordinaciją. Sekantis 
posėdis balandžio pabaigoje.

Eilės palaiko ją mokykloje.

FJizabeth Madox Roberts 
baigia Chicago universitetą pi
nigais, kuriuos ji gauna už sa- 
vo parašytus eiles, Ir užvakar 
ji gavo šimtą dolerių už jos 
eiles, kurios tilpo knygelėje 
“Poetry.”

Rakandus pavogė.

Užvakar vagys atvažiavo su 
darbiniu automobiliu ir išvežė 
iš John Ę. Herbcrt namų, 5039 
St. Lawrencc ave„ $5,000 ver
tes rakandų.

Teėmė tik kelines.

Ligonė dingo.

Apskrities ligoninėje buvo 
paguldyta Catherine Gallagher, 
3818 N. RoEejš gat, kuri sir 
plaučių džiova. Dabar gi ji din
go. Ligone kaltina daktarą, ku
ris ją prižiūrėjo. Moters vyras 
taipgi rūstauja ant daktaro. 
Norėta išimti jam indžionkše- 
nas, bet teismas neišdavė.

Nusižudė kareivis.

Du metus Joscph Shephard, 
exkareivis, sirgo nuo kares žai
zdų. Ta negalė atsibodo jam ir 
jis užvakar pasidarė sau galą.

Vagys įlindo į Simon Klee 
namus, 727 Sheridant kelio, ir 
pavogė jo kelines. Name ra
dos daug geresnių »daiktų, te- 
Čiaus jis jų nelietė. >

ROSELAND
Didelės Prakalbos šiandie 
vakare Stančiko salėj, 205 
E. 115 St. Kalbės T. J. 
Kučinskas tema: “Skirtu
mas tarj) socializmo ir ko
munizmo“. Prakalbas ren
gia LSS. 137 kuopa.

Komitetas.
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Auksinai dar 
tebėra pigus

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

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 pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dieųos kurso, koks tik 
vra 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.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Judėjimas.
— kalba bostoniečiai. Ir, tur
būt, taipjau mano ir pats ge-» 
Bėralinis pašto viršininkas.

HAYWOODAS SUGRIŠIĄS.
[Iš Federuotosioa Presos]

NEW YORK. — Civilinėms 
Teisėms Išlaikyti . draugijos 
valdyba čia pranešė, jogei esą 
sužinota, kad pramoniečių uni
jos vadas, William D. Hay- 
wood, kur nesenai pabėgęs į 
tarybų Rusus, iš tenai sugrį- 
šiąs. Sugrįšiąs taip greit, kaip 
bus užbaigta internacionalinis 
profesinių sąjungų kongresas.

Už Haywoodą yra sudėta 
keturiasdešimts tuksiančių do
lerių kaucijos. Jeigu jisai ne
grįžtų, loji kaucija ar bent 
jos dalis turėtų žlugti.

MUSŲ PROKURO
RAS CROWE.

[M Federuotosioa Presos]
HCAGO. — Nors Wa-

galimybių, kad talkininką! tu-1 kuriose, 
rūs kreiptis j Jungtines Val
stijas pasiūlymu naujus dery
bas pradėti ir tuo, Amerikos

Naujas “darbininkų atstovas”.
[Iš Federuotosios Presos] 

WASH1NGTON. -u Prezi
dentas Ilardingas šios šalies 
darbininkams ruošiasi dar vie
ną “nusileidimą” daryti. Jų 
“reikalų gynėju” taip vadina
moj Interstate Commerce ko
misijoj jis 
cionalinės 
Asociacijos 
norą. <

Tik organizuotieji šios šalies 
darbininkai tokia “dovana” 
reiškia ytin didelio nepasiten
kinimo. Jie sako, kad O’Con- 
noras tai vietai netinkąs. Ne
tinkąs todėl, kad jis ne darbi
ninkų, o samdytojų 
ginsiąs.

Tasai O’Connoras 
didesnis atžagareivis 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Šamas Gompersas. 
Ištiesų, puikus “nusileidimas”

GI 
shingtono valdžia ir buvo pra
nešusi, kad šįmet, darbinin
kams besirengiant savo šven
tę — Gegužės pirmą 7- ap
vaikščioti, jokių “medžioklių” 
nebusią, be| musų prokuroras 
Crowe taip nemano. Jisai ma
nąs, kad “kas nors daryti” 
vistiek reikia. Ir jis darysiąs. 
Spėjama, kad Gegužės Pįruią 
ar tuoj prieš ją clucagiečiai 
“naujų žinių” turėsią. Kai 
kas ir kai kur pasakė, jogei 
musų prokuroras Crowe ruo- 
šiąs “lokalines medžiokles”.

Frezi-

paskirsiąs Intema- 
Frieplaitkų Darb. 
prezidentą O’Con-

reikahib 
1J m 
yra dar 
nei pats

“Juodoji akis”.
[Iš Federuotosioa Presas] 

WASHINGTON. — Kai
ir kai kur pro juokus kuždasi 
apie Pcnnsylvanijos geležinke
lio kompanijos vice-prcziden- 
tą, “generolų” Atterbury ir jo 
“juodąją akį”. Andais jis atė
jęs savo ofisan su “juoda aki
mi”. Tai buvęs 
nuo kito

kas

prezentas” 
tokio jau viršylos.. 
trumpa ir labai pa- 
Andais geležinkelių 
laikę savo konferen-

prasta.
magnatai
ei ją. Konferencijoj kilo mažas 
“trynimasi”. Kai kals pradė
jęs kritikuoti “generolą” Atter- 
bury, kad karo metų jis “per
daug švelniai” apsiėjęs su ge
ležinkeliečių- unijomis. Užsibai
gus konferencijai Atterbury 
viendm savo oponentui taręs: 
“tu esi melagius!” Pastarasai, 
suprantama, kad išparodžius, 
jogei jis nemelagius, davęs 
jam “prezento”.

BĖD1NASAI POPIEROS 
TRUSTAS.

[IŠ Federuotosios Presos]
<NEW YORK, -r- Jungtinių 

Valstijų popieros trustds nebe
galįs galą su galu sudurti. 
Samdytojų padėtis esanti tokia, 
kad jie turį pasirinkti vieną 
dviejų: sumažinti savo darbi
ninkams algas, ar uždaryti 
dirbtuves. Bėdinieji popieros 
trusto viešpačiai pasirinko pas
tarąją —mažinti darbininkams 
algas. Šiomis dienomis trus
to valdyba paskelbė, jogei nuo 
balandžio 10 visiems darbinin
kams sumažinama algos —30 
nuoš., pailginama darbo laikas 
ir nebus nt&i ania už viršlaikį.

šitomis samdytoją užmačio
mis darbininkai nusitarė prie
šintis visomis jiems galimomis 
priemonėmis. Labai galima, 
kad popieros industrijoje bus 
paskelbta streikas.

Naujas vėjas papūtė.
PAUL HANNA.

[Speciali Naujienų ir Federuotosioa 
Presos korespondencijai

WASHINGTON. — Kartą, 
kai naujasai valstybės sekre
torius Hughes užbaigė konfe
renciją su laikraštininkaiks, 
vieno laikraščio koresponden
tas man be kita pareiškė:

“Musų valstybes sekretorius 
išrodo tarytum visą pasaulį 
turėtų savo rankose ir suktų 
jį apie galvą, kaip kuodelį”.

Tai buvo, rodos, dvejetas sa
vaičių tam atgal. Nuo to laiko 
išorine naujojo valstybės sek
retoriaus išvaizda pasidarė dar 
ryškesnė. Jisai, kalbant su ko
respondentais, žiuri tiesiai jų 
akysna, ir savais žvilgesiais 
duoda suprasti visa, ką jis kal
ba ir kas laikraščių korespon
dentams reikalinga suprasti.

Nuo to laiko, kai naujasai 
valstybės sekretorius pradėjo 
favas pareigas eitų, bendras 
įspūdis yra toks:

Europa ir Azija privalomos 
sudraskyti tą sutartį, kur bu
vo padaryta Versailies’e, ir žiū
rėti, kad butų pradėta naujos 
derybps — naują taikos sutar
tį sudaryti. Arba, jeigu ne, tai 
jos turės susilaukti to, jogei 
Jungtinės Valstijos padarys at
skirą taiką ir eis “savais ke- • 
liais”.

Amerika yra atsukusi nuga
rą visiems naujiems karams ir 
invazijoms, kurių suruošė kal
bamoji Versailles’o sutartis. 
Todėl ir pati Europa privalo 
pasidairyti. Jos diplomatai dar 
kartą turį. sutupnįti prie tai
kos posėdžių stalo, jeigu Eu
ropa nori, kad jai padėtų ir 
su ja bendrai veiklų didžioji 
Amerikos respublika.

Jeigu Anglija ir Franci ja ne
sutiks priimti Amerikos pasiū
lymą “naujas derybas ir kitu 
pamatu” pradėti, kaip visa tai 
išparodyta valstybės sekreto
riaus Huighes’o notoj, kuri bu
vo pasiųsta Vokietijos užsienio 
reikalų 
tuomet 
nimosi 
Knox’o
jančią padaryti atskirą su Vo
kiečiais taiką.

Japonija jau esanti painfor
muota, jogei Yap salos, o taip
jau ir visi kiti klausimai, tu
rintys ką nors bendra su Ra
miuoju vandenynu, galimi iš
spręsti tik gavus Amerikos pri
tarimą. i '*

Tarybų Rusai, kaip matyt, 
ruošia naują į Amerikos no
tą atsakymą. Ir geriau šiomis 
perspektyvomis. Kai jos susi
lauksime, musų valstybės sek
retorius turės naujos progos, 
kuri, kad kokios, tarybų Ru
sus gali nutraukti bendron su 
visomis valstybėmis konferen
cijom

Toks vėjas nūdien papūtė 
musų Wasliingtone.

Turini omeny dabartinį pa- 
irimą Europoj*, čia reiškiama 
tokios nuomones, jogei talki
ninkai turėsią atsižadėti visa, 
ką jie buvo sutarę paryjiškė- 
je konferencijoje. Sutarę dve
jetas melų tgm atgal. Taip, jie 
vely pasmuksią tai, nė kad 
leisią Amerikai padaryti at
skirą taiką — tuo paliekant 

šaiposi laik- juos toj baloj, kur jie dabar

A11 i minu •<<)ji priežua? 
lis, kode! visa tai npgąlima pa 
daryti ir kitose mokyklose —: 
stoka pinigų.

Ir randasi žmonių, kur .gi
riasi šios šalies kultūrą, jpą pa
žanga ir gerbūviu!

Kam tarnauja Raudo
nasai Kryžius?

Organizuo plieno industri
jos darbininkus. 

[IŠ Federuotosioa Presos] 
WASII1NGTON. — Čia su

žinota, kad sekamą vasarą 
Amerikos Darbo Federacija ir 
vėl stversis dai’bo, kad plieno 
indukstrijos įlarbininkus suor
ganizavus. Kampanija busianti 
pradėta tuoj po sekamos A. 
D. F. konferencijos.

AUGINO KŪDIKIUS 63 
METUS.

nekar- 
jogei 

užgirti 
nereiš-

padedami, jų pačių
pagamintąjį jovalą.

Atatinkamuose valstybes de- 
parlamento rateliuose, kiek ta
tai galima numatyti, šitas 
klausimas ytin gyvai rišamą. 
Todėl jeigu Jungtinių Valsti
jų pasiūlymas butų priimtas 
ir pradėta naujos derybos kon
tribucijos išmokėjimo klausi
mu — tuomet kas bepasiliktų 
iš pačios Versailles’o sutar
ties? Kol kas tikro atsakymo 
nėra. Vis dėlto, labai artimas 
musų augštomsioms sferoms 
žmogus andais pareiškė, joge! 
tokioj konferencijoj kiekviena 
užinteresuotoji valstybė pati 
turėtų nuspręsti, kaip ir kas 
reikėtų palikti Versailles’o pa
darytojoj sutarty. Vienam laik
raštininkui andais “kai kur” 
buvo pareikšta, kad tomis 
priemonėmis, kurių dabar nau
dojama prieš Vokiečius, laimė
ti tegali (toli gražu, neviską) 
tik tos valstybės, kur daly
vauja invazijoj. Kitos gi val
stybės nič nieko nepelnytų,

Valstybės sekretorius 
tą yra davęs suprasti, 
Amerikos nesutikimas 
Versailles’o sutartį dar
kia, tai, kad toji valstybė kar
tu yra atsisakiusi ir nuo savo 
teisės dalyvauti pokarinių pro
blemų išsprendime. Vadinas, 
jokia sutartis, prie kurios Ma
ry mo riebus.prisidėjusi šios ša
lies valdžia, Amerikos pritari
mo tegul nelaukianti.

Sąryšy .su naujos konferen
cijos galimybėmis čia ir vėl 
pradėta kalbėti, kad tokioj 
konferencijoj, jeigu ji tikrai 
įvyktų, Amerikos delegacijai 
pirmininkautų paskilbusis at
žagareivis Elihu Root. Vis dėl
to, galimas daiktas, kad naib- 
jasai valstybės sekretorius 
Hughes tokią didžiai atsako- 
mingą pareigą tam žmogui 
nepaves.

Belo, jeigu valstybės sekre
toriaus pasiulypiai bus prijjn- 
•>!/. galimybių, kad toj 
kia .konferencija turės įvykti 
pačioj šios šalies sostinėj, Wa- 
shingtone. Visa tai užsienio di
plomatams duotų progos at
vykti šios respublikos sostinėm 
kur, kaip išrodo, didžiojo ku
ro audros nedaug tepa lietusius 
kapitalistinį ištvarumą ir jo 
jėgas. Kitaip sakant, kur kapi
talistinis pasaulis jaučiasi 
esant po sava pastoge.

ministeriui Simons’ui, 
senatas be jokio vilki- 

priims senatoriais 
rezoliuciją. reikalaiv-

Pranešimas

gose yra

[Iš Federuotosioa Presos]
WASHINGTON. -X ' Wa- 

shingtone kilo mažas skanda
lėlis, kurisį kad kokios, gali pa
sidaryti ytin dideliu skandalu. 
Tai Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Rūkalais. Tam tikrose 
sferose jau kuris laikas reiš
kiama ytin stipraus nepasiten
kinimo. Sakyta ir nepasakyta, 
kad Raudonojo Kryžiaus kny- 

tam tikrų paklai
dų”. Reikalauta kxkil, kad tas 
knygas dar kartą peržiūrėtų 
atatinkamas valdžios audito- 
rh» v. .

Bet kaip greit sužinota, jo
gei tas knygas ištikrųjų gali 
patikrinti valdžios skirtas žmo
gus, Raudonojo Kryžiaus val
dininkai susirūpino. Kai kur 
pasigirdo balsų, kad valdžia 
kartais “visą reikalą gali su
prasti klaidingai”, o todėl jo
sios išvados taipjau galinčios 
būti nebešalios. Imta triustis, 
kad knygoms patikrinti butų 
paskirta “bcšalus žmogus”. 
Pradėta to “bešalaus žmo
gaus” jieškoti. Vis dėlto, iki 
šiol toks dar nesurasta. Ak, 
tiesa, surasti galima, tik pa
tys ‘*bešalieji žmonės’1 nenor 
sutikti... Jie nenorį imti ant sa
vęs “perdaug didelę atsakomy
bę”!

“Puikus patarnavimas”.
[IŠ Federuotosioa Presos]

BOSTON. —- Jungtinių Val
stiją generalinis pašto virši
ninkas turi kuo pasididžiuoti. 
Jisai padarė tai, ko negalėjo 
padaryti iki šiol buvusieji pa
što viršininkai, šiomis dieno
mis Bostonan grįžo laiškas, 
kuris iš čia buvo išsiųstas spa
lių 5 dieną — 1889 metais! 
Vadinas, nė daugiau nė ma
žiau, kaip trysdešimts vieni 
metai tam atgal. “Puikus pa
tarnavimas
raščiai. “Puikus patarnavimas” stovi. Vadinas, esama didelių

New Yorko kūdikiai 
badauja.

[Iš Federuotosioa Presos]
NEW YORK. — Vaikams 

Globoti Draugija šiomis dieno
mis paskelbė ytin įdomių skait
menų. Skaitmens surinkti vie
šosiose šio miesto mokyklose. 
Jie r.odo, kad dvidešimtas nuo
šimtis arba vienas iš kiekvienų 
penkių vaikų, lankančių moky
klas, yra neganėtinai ar visai 
prastai maitinami. Kitais žod
žiais tariant — dvidešimtas 
nuošimtis New Yorko viešą
sias mokyklas lankančių vaikų 
badmiriauja.

Suprantama, nevisose moky
klose taip yra. Taip vadina
mųjų well-to-do piliečių dis- 
triktuose tokių badim liauja li
čių vaikų tamstos nerasite. 
Vaikams Globoti Draugija sa
vo skaitmens paskaldo. Bad
ui iriaujančių vaikų nuošimtis 
paskaidoma ant visų šio mie
sto mokyklų. Imant tuos skait
mens taip, kaip jie surinkta, 
kai kuriose mokyklose tokių 
badmiriaujaučių vaikų jus ra
site netoli 70 nuošimtį! Taip, 
penkiasdešimts trečios gatvės 
mokykloj badmiriauja net 67 
nuoš, vaikų. Kai kuriose kito
se mokyklose tie skaitmens 
įvairiuoju. Kai kur nedąvalgiu- 
sių-badmiriaujančių vaikų tam
stos rąsįte 28, o kai kur 51 
nuošimtį.

Kad sumažinus vaikučių ken
tėjimą, kai kuriose mokyklo
se jiems rūpinama tam tikrų 
užkandžių. Vis dėlto, tik kai * *

Kur neleistina kalbėt 
prieš girtavimą.
[Iš Federuotosioa Presos]

NAGPUR, Indija. — Pabandy
kite tamstos kalbėti prieš girta
vimą Nagpure, Anglų valdžia 
tamstas tuoj įmes kalėjimam 
Įmes kaipo sąmokslininką prieš 
valdžią. Vietos gyventojai pui
kiai Htisimarib,' ’ kad valdžia dėl 
tos rųšies nusižengimo nė vieną 
neglosto!

Štai jums vienas pavyzdėlis. 
Praeitą vasario mėnesį būrelis 
Nagrpuro gyventojų, daktaro L. 
V.Paranjpe vadovaujami, pradė
jo agitaciją tikslu sulaikyti nuo 
girtavimo savo vientaučius. Bet 
taip greit, kaip visa tai pasiekė 
budri Anglų valdininkų ausis, 
daktaras Paranjpe buvo kapvies- 
tas į atatinkamą valdžios įstaigą 
pasiaiškinti. Pasiaiškinti, kodėl 
jis neturėtų būt sulaikytas nuo 
‘•tos pragaištingos agitacijos”. 
Valdininkai suskubo “išparody- 
ti”, jogei tikrasai agitacijos 
prieš girtavimą tikslas esąs 
toks: sustabdyti pardavinėjimą 
svaiginamųjų gėrimų ir tuo pri
daryti didelių nuostolių valdžiai. 
Esą valdžia negalinti leisti, kad 
“tam tikras būrys žmonių suži- 
niai trukdytų pardavinėjimą ir 
pirkimą svaiginamųjų gėrimų”. 
Tatai, girdi, neišvengiamu budu 
veda prie ardymo tvarkos bei 
ramumo.

Neveizint tokio griežto anglų 
valdžios pareiškimo, indusai stu
dentai vis dar siuntinėjo savo 
sargybą prie aludžių ir visų tų 
įstaigų, kuriose svaiginamieji 
gėrimai pardavinėjama. Gi pats 
Dr. Paranjpe nedvejodamas pa
reiškė, jogei jo manymu,, kova 
prieš svaiginamųjų gėrimų pla
tinimą netik kad nėra pragaiš
tinga, bet būtina kiekvieno kul
tūringo piliečio pareiga. Maža 
to. Jis pareiškė ir tai, kad pa
našų žingsnį turinti padaryti ir 
pati Anglų valdžia, jeigu ji tik- 
rai rūpinasi materialiniu ir mo
raliniu vielos gyventojų gerbū
viu. ''Kartu daktaras Paranjpe 
pareiškė ir tai, kad ne jis nė 
vienas kitas jo sekėjas aptdęti 
gyventojams blaivybę prievar
tą nei nemaną.

Vi$ dėlto, Anglų valdininkai 
jį sulaikė. Kad užprotestavus 
prieš tokį nederamą Anglų val
dininkų žygį Nagpuro krautuvių • 
ir kitų atatinkamų įstaigų darbi
ninkai paskelbė streiką.

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

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

Daugiau nei 28,000 motinų ra
šė Borden Company apie stebė
tinas pasekmes aplaikytas mai
tinant savo kūdikius Bonden’s 
Eagle Brand Condensed Milk. 
Jei tariiistos kūdikis ne yra svei
ku nuo dabar teikiamo maisto, 
tad turite išmėgint ką Eagle 
Brand gali padaryt.

šiame Naujienų numery j ant 
6 puslapio telpa pagarsinimas 
Šio tikro kūdikiams maisto. ]š- 
kirpkit kuponą ir pasiuskit Bor- 
dęn Companijai ,o jus veltui ap- 
laikysit nurodymus kaip panėti 
savo kūdikius su Eagle Brand— 
kartu aplaikysite kūdikio Ge
rovei Knygą.

European American Burėm'
Fabiqnas ir Mickiewicz 

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

kortės, pasportai ir tt. 
NOTARIJUŠAS 

Real Eetntc, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

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

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmaestyj: 
ASSOCIATJON BLDG.

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

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

Severos Gyduoles užlaiko V 
s nmynos sveikata.

Odos niežu ligas
yra tankiai nepakiančiama*. Jos apal* 
rolBka per raudonumo, karėti, per pu»llu- 
klos, prakaitavimo, o ką blogiau*, per ne
paliaujamo niežlejimo, smelklmo ir degi
mo. Ligoni* yra prlverata* kasyti apimta* 
dali* kūno, o ta* tik padara blogiau*. Ne- 
keutėkite tuo* kankinimu*. Pasinaudokite

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Severą’

ESKO
(pirmiau Severo Odo* Mosti*) ta apsaugo
jai! mostį dėl odos niežu ir veiklai pasiek
site geidinga pašalpa. Tūkstančiai* žmo
nių, kuri vartoji ta mostį dėl y vairiu odo* 
niežų, yra visai užganėdinti. /jie rada jo* 
giara pasekmę — ta pat jus atrasti. 
Pardavinieta visose gbrpse aptiekose.

i Prekč 50 centai.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ii turtą 
Lietuviu kompanijoj

11 ii ■ 1 MIRŲ1 ■'

Telephoyę Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DĘNTISTAS

Valandos; nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

3261 So. Halsted St., Chicago, 111

m MIMAM* <& ‘ 
OF AMERICA

SOUTH LA SAULE STREET 
CHICAGO. ILL. ?

, . Šią didelę kompaniją • - 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

DR. C. K. KLIAUGA 
DĘNTISTAS

1821 So. Halsted St.. Chicago, III. 
kampas 18tn St.

Valandos: 9—12 ryto jr 1—9 rak. 
Phone Canal 257

I ...n..!!., .........................................

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4509 S. Ashland Av., Chicago. 

Tel. Yards 1053.

John Ruski n
BEST AND , 0IGGEST CIGAR

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

i ’ I. LEWIS CIGAR MFG. CO., NEWAUK, N. J. 
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

Dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės, 
ūkio, kultūros ir profesinio gyveninio 

laikraštis.
Šiaulių Vai’t. B-vių Sąjungos ir Lietuvos 

Savivaldybių organas.

No. 1 ir 2. Kaina 50 centu.
TURINYS.

Nuo Redakcijos ................................................... .................
J. F-18, Naujas darbas .........................................................
Jęr. Morauskis. Musų koperacijos uždaviniai ...............
St. V. Aprūpinkime savo tarnautojus ..............................
M. Cheisinas. Kokia nauda, iš vartotojų bendrovių...........
Zeilgeimu (sekta). Revizijos Komisija .................... ;....
J. Fledžinskis. Šiaulių koperacijos ir savivaldybės kursai 
P. čiučeiis. Aras galiūnas. (Feljetonas) ..........................
J. Morauskis. Ko trūksta musų savivaldybėms ir kaip 

jos turėtų tvarkytis .............. ...........L.......... ......
Šiaulių Apskrities Savivaldybės 1921 m. sąmata ...........
Šiaulių Apskrities Taryba .........   10
J. M-is. Miškų valdybos politika ir musų miškų klausimas 11
K. Degutis. Žemės kultūra Lietuvoje ..............................  12
Dantis. Laiškai žemės klausimu ...................................... 13
J. Daugėla. Matavimo darbai Šiaulių apskr. 1920 m...... 14
Ūkininkas patarėjas .................... ................................
Knisius. Gyvenimo nuotrupos (Feljetonėlis) ................... 16
Žinios: koperacija, savivaldybė, kultura-Švietimus, ūkis,

. įvairios................................
Kronika ........ 1............ .......................
Teisių skyrius ................................ .
Pranešimai ............... ,....*.............. ...
Redakcijos atsakymai, Šaipokas ..

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block 

Namų Ofisas Miesto Ofisas 
1645 VVabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869, Tel. Main 2593

APSAUGOK SAVO PINIGUS ’

Kam sukt galvą, kad radus vietą 
tikrai saugiam investinimui, kuris 
atneštų 6% ir daugiau metams 
pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičio.

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

Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775.

b,

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimu 

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

Chicago, I1L
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[Tel.c Yards 6666
Boulevard 8448

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

AkuŠėrąs
S203 So. Halsted St^ Chicago. ■

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
V. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

VISIEMS NAUDINGA.
Kuomet žmones’gauna ką nors 

už dyką, o nenori naudotis, tai 
jie tik sau daro skriaudą, o ne 
kam kitam. Arba kuomet gali 
ką pirkti pigiau ir geresnį, o tai 
nepadaro ,tai jie nemoka vertint 
pinigų. Tamstos neatsisakytu- 
met imti 50 centų dovanai ? Su
prantama kad ne!

Tai šią savaitę kiekviena stu- 
bą Bridgeporto apielinkėj gaus 
musų skelbimus, kuriuose yra 
kuponas ant 50 centų kiekvie
nam, kuris nusipirks pas mus 
vyriškus ar moteriškus čevery- 
kus. žinote jog pas mus gausi
te geriausius ant Bridgeporto, 
už žemesnes kainas ir dar kas 
atsineš kuponą ir paduos mokė
damas už čeverykus, gaus 50 
centų pigiau.

Mes laikome tik geriausius ir 
madingiausius.
TETER BROS SHOE STORE

3415 So. Halsted St.

Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptieki:

WAUKEGAN r 1 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, Dl.

I



Ketvergas, Balandžio 28,

Į KORESPONDENCIJOS
ROCKFORD, ILL.

Rockfordo darbininkai nedaly
vaus dolerinių patriotų 

demonstracijoj.

Rockfordo doleriniai patrio
tai, su miesto valdžia pryša- 
ky, sumanė rengti taip vadi
namų “Loyalty Paradė’ą”. Va
dinas, lojali ngų jų patriotų de
monstracijų, kad tuo pakenkus 
socialistams ir kitiems pažan
giems vietos darbininkams, be
sirengiantiems prie apvaikščio- 
jimo Pirmosios Gegužes. Pa
triotų demonstracija turinti 
įvykti taipjau Pirmų . Gegužės.

Kad galėjus kalbėti organi
zuotų vietos darbininkų vardu, 

• doleriniai patriotai kreipėsi į 
Central Laibor Union viršinin
kus, prašydami, kad jie daly
vautų demonstracijoj. Centra- 
linė vietos unijų valdyba bet
gi tienis ponams parodė “ilgų 
nosį”. Savo susirinkime, laiky
tam balandžio 21 dienų orga
nizuotųjų vietos darbininkų 
viršininkai kaip vienu balsu 
nutarė jiatriotų rengiamoj de
monstracijoj nedalyvautų.

Delei šitokio vietos <kirbinin- 
kų nusistatymo ir miesto vald
žia ir patys doleriniai patrio
tai labai susirūpino. Vis dėlto, 
rankų jie nenuleidžia. Tuola- 
biau, kad tokioms demonstra
cijoms pritaria ir pats prezi
dentas Hardingas. Tam tikros 
tų patriotų organizacijos ir ku
nigai daro, kų gali, kad tokia 
demonstracija įvyktų. Agituo
ja išsijuosę. Ar jie savo tikslo 
atsieks, dar pamatysime.

Tenka pažymėti, kad vietos 

lietuviai darbininkai galutinai 
apsnūdę. Negaliu suprasti, ko
dėl taip. Girdime, kad visų 
tautų darbininkai rengiasi sa
vųjų šventę apvaikščioti, bet 
apie lietuvius darbininkus nič 
nieko negirdėt. Jie tarytum 
vieni kitų bijodami, tyli ir lau
kia. O visgi butų labai gražu, 
kad Pirmus. Gegužės,«^vaikš
čiojime tektų pamatyti ir lie
tuvius darbininkus! Kartų ant 
visados reikėtų mesti į šalį 
tuos asmeniškumus ir nedera
mus' pasikoliojimo žodžius: “tu 
smala viris, tu — raudonkak- 
lis”. Tai yra netik negražu, 
bet ir nežmoniška. Meskime 
tai ir visi, kaip vienas, ap
vaikščiokime vienatinę viso pa
saulio darbininkų šventę — 
Pirmų Gegužės!

— Studentas.

HARVEY, ILL.

Prakalbos.

Balandžio 21 dienų LSS. VIII 
Rajonas čia surengė prakal
bas. Kalbėjo stud. T. J.-Ku
činskas — apie dabartinį ne
darbu ir kaip į jį žiuri socia
listai.

Reikia pasakyti, kati kalbė
tojas savo užduotį atliko gan 
gerai. Jis ryžosi išparodyti pa
čias svarbiausias darbininkų 
skurdo priežastis ir kaip visa 
to atsikračius. Kitaip sakant, 
kaip padarius, kad gaminimo 
priemonės pereitų į visuome
nės rankas. Kada nebus priva
tinės nuosavybės, kada visa 
bus gaminama ne rinkai, ne 
pelnui, bet bendrųjų visuome
nes reikalų patenkinrmj.ri, tuo
met pranyks ir nedarbas ir 
visoks skurdas. Tada vietoj 
dirbti po 10 ar 9 valandas die
noj, bus galima dirbti po ke
turias valandas.

Kad visa to atsiekus, kalbė
tojas ragino susirinkusius or
ganizuotis ir mokytis. Organi
zuotis į Socialistų Partijų ir 
stengtis suprasti socializmo 
mokslų. Taipjau ragino skai
tyti darbininkiškus laikraščius 
ir knygas.

Užbaigus prakalbas leista 
paduoti kalbėtojui klausimų. 
Vienas paduoda šitokį klausi
mų: “Kurių mes dabar turi
me klausyti? Tų darbininkiš
kų partijų yra daug: turime 

net tris komunistų partijas ir 
vienų socialistų. Kiekviena j\ 
savon pusėn traukia”. Kalbė
tojas atsako, kad nėra reikalo 
klausyti jų. Reikalinga moky
tis ir suprasti, kuri partija 
tikrai darbininkų reikalus gi
na.

Į kiekvienų paduotų klausi
mų kalbėtojas atsakė trumpai 
ir suprantamai. Matyt, kalba 
visi buvo patenkinti, nes ati
džiai klausėsi ir užsibaigus 
prakalbai nesiskubino bėgti iš 
svetaines, kaip pas lietuvius 
dažnai atsitinka.

— Tėvo Vaikas.

Rockfordo majoras ne 
socialistas.

S. P. nacionalinio ofiso 
pranešimas.

Kiek laiko atgal buvo pra
nešta, kad Rockforde, Illinois 
valstijoj, miesto majoru iš
rinkta socialistas. Pirmiausia 
tų žinių pranešė kapitalistinė 
spauda, o paskui jų pakartojo 
ir musų draugų leidžiamieji 
laikraščiai.

Vis dėlto, tai yra netiesa. 
Na u jasai Rockfordo majoras 
Herman Hallstrom nėra socia
listas. Iš Socialistų Partijos jis 
pabėgo dar prieš didįjį karų. 
Pagalios, praeitais rinkimais 
jis buvo ne Socialistų Parti
jos, o taip vadinamosios Labor 
League kandidatas. Toji lyga 
gi susideda iš kelių vietos uni
jų, renegatingųjų socialistų, rc- 
formininkų ir kitų tokių jau 
neaiškių gaivalų.

Praeitų rinkimų metu Soc. 
Partijos Rockfordo skyrius sa
vų kandidatų visai nestatė. 
Tniįii 1<»» 1 Is t r T»as neflalcjo im
ti partijos kandidatas, vadinas, 
ir socialistas majoras.

Partija pasigaili, kad jai 
tenka šitų žinių atšaukti. Vis 
dėlto, jinai džiaugiasi, kad jos 
vardu ir jos narių pastango
mis nebuvo išrinktas toks žmo
gus, kuris tuoj po rinkimų su
sigiminiavo su vietos biznie
rių asociacija — Young Busi
ness MetVs ‘‘'Ašsbciation. Kuris 
tos asociacijos bankete pareiš
kė, jogei jis nėra socialistas ir 
kad jam jokie partijos reika
lai nempį.

Smagu mums pranešti ii 
tai, kad du aldermanai, kurie 
taipjau buvo išrinkti kaipo so
cialistai, tikrenybėj yra tik re
negatai.

Tatai, už Rockfordo renega
tų darbus Socialistų Partija nė
ra ir negali būt atsakominga.

Nori atsimokėti.
Iš Washingtono pranešama, 

kad demokratų vadai kongre
se tariasi apie tai, kaip paki
bus kojų republikonams.

lai taikos su Vokietija pa
skelbimo klausimu. Senatui ir 
atstovų butui republikonai yra 
pasiūlę atatinkamų rezoliucijų, 
šiomis dienomis jos bus paim
ta svarstymui.

Suprantama, kad republiko
nai neužgirs taip vadinamų 
tautų lygų. Apie tai neliko jo
kios abejonės. Ir patys demo
kratai netiki, kad prieš repub- 
likonus jie galės atsilaikyti. Ar 
jie norės ar ne — taika su Vo
kietija bus paskelbta.

Tai ko jie nori? Nieko dau
giau, tik taip vadinamąjį “fi- 
tibuster’į” suruošti. Jie nori sa
vo partiniams priešams atsi
mokėti. Atsimokėti todėl, kad 
šie “pastojo kelių” buvusiojo 
prezidento Wilsonoi pienams. 
Neprileido ratifikuoti Versail- 
les’o taikos sutartį, supranta
ma, kartu su taip vadinamąja 
tautų lyga.

Wasbingtono ponai žaidžia. 
Bet jų komedija yra perdaug 
paika. Karas jau senai likvi
duota, o' vis dėlto jisai dar 
skaitomas karu — Vokietija 
su Jungtinėmis Valstijomis 
dar kariauja!

Kada šitoji žaismė pasibaigs?
— Hy.

Ką pasakys Amerika?
Karo audrų nuvargintoji Eur 

ropa nieku bildu nepajėgia su
sitvarkyti. Nors karas jau se
nai likviduotas, bet kariavu
sios valstybės vis dar žvangi
na ginklais. Franci ja ant žūt
būt ryžasi gauti tai, kas jai 
Versailleso sutartimi prižadė
ta. Ji ir šiandie dar nepajėgia 
suprasti, kad Vokietija negali 
išmokėti tiek, kiek iš jos rei
kalaujama. Kai kur Francijos 
kariuomenė jau perėjo Reino 
upę. Bet to dar negana. Gau
tomis žiniomis, Francuzai no
ri eiti dar toliau. Jie norį už
imti visų Ruhr klonį.

Vokietijos valdžia, negalėda
ma susitarti su savo buvusiais 
priešais, kreipėsi į Jungtines 
Valstijas, parašydama, kad 
šios šalies valdžia įbutų tar
pininku tarp Vokietijos ir tal
kininkų.

Visas pasaulis dideihi susi
domėjimu laukia, kų pasakys 
Amerika. Laukia netik pati 
Vokietija bei Francija, bet ir 
neutralios valstybės. Juk ir 
joms begalo svarbu, kad Eu
ropa kaip nors išliptų iš to 
“užburto rato”, kurin ji yra 
patekusi. Tasai “užburtas ra
tas” neleidžia pradėti ramų ku
prinis darbų. Europa nors ir 
nebekariauja, bet draugingus 
santykius sukurti vis tiek ne
pajėgia. Delei to kenčia netik 
Europos biednuomenė, bet i: 
patys lobininkai.

Amerika ištikro gali pada
ryti labai daug, kad imperia
listinės Francijos apetitus ap
malšinus. Tik ar ji tai pada
rys? Išrodo, kad Vokietijos 
pasiūlymas yra išmintingas. 
Siūlomoji kontribucijos suma 
yra nemaža. Bet ji, vis dėlto, 
nėra tokia, kokios Francija 
reikalauja.

Taigi, kų dabar pasakys 
Amerika? — Hy.

I

Nenori karo su Meksika.
[Iš Federuotosios Presos]

. WASHINGT6N.’ — čia tik- 
kų atvyko vienas Jungtinių 
Valstijų verteiva, W. L. Vail. 
Atvyko iš Meksikos, kur jisai 
gyveno per šešiolika metų. Pa
sak jo, didelė didžiuma šios 
šalies biznierių, kurie “gyvena 
kaimynėj respublikoj”, yra 
griežtai nusistatę prieš karų 
tari) Meksikos ir Jungtinių 
Valstijų. Vail sako, kad “iš
mintingi ir sąžiningi šios šalies 
biznieriai” bėgiu pastarųjų de
šimt metų Meksikoj darę “ytin 
gero pelno”.

Karo su Meksika norį tik 
aliejaus laukų baronai. Norį 
nedelto, kad Meksikos valdžia 
darytų jiems kokių nors skriau
dų, bet todėl, kad jie patys 
ryžasi apsukti tos respublikos 
valdžių — atsisakydami jai 
priklausančius mokesčius mo
kėti.

Belo, Vail’o manymu, dabar
tinė Meksikos valdžia esanti 
tokia, “kokių meksikiečiai se
nai beturėjo”. Civilinio karo 
nualintoji Meksika Šiandie sku
botai varo naujosios kūrybos 
darbų. Finansiniai respublikos 
reikalai baigiama sutvarkyti. 
Iki šiol Meksikos iždinėje ko
ne visada švilpdavo “visi ke 
turi vėjai”, šiandie joje yra 
šešiolika milionų pesų pervir
šio. , * Į

Kariuomenės reikalai taipjau 
baigiama tvarkyti. Carrahzos 
baldžiai susmukus Meksika tu
rėjo ši/ntų dešimt tūkstančių 
kareivių. Kariuomenės viršū
nėse buvo d'ideliausių sukty
bių. Kone visus kariuomenės 
reikalams skirtuosius pinigus 
sudorodavo tik tos “‘viršūnės”. 
Nestebėtina todėl, kad jų taip 
lengvai įveikė dvidešimt [)enki 
tūkstančiai gerai aprulpintų ir 
disciplinuotų kareivių, kuriais 
vadovavo dabartinis Meksikos 
prezidentas Obregon.

Tokia didelė kariuomenė 
Meksikai yra netik nereikalin
ga. bet stačiai pražūtinga, nes 
jai tenka išleisti milžiniška su
ma pinigų. Laikinasai Meksi-

i'lAII.IIKNOM, Ctiicii'o, III

kos prezidentas de la Uuerta, 
kuris dabar yra iždo ministe- 
ris, šitų kariuomenę stipriai su
mažino. Jisai demobilizavo ke- 
turiasdešimts tūkstančių karei
vių.

Tų patį dabar daro ir pre
zidentas Obregonas. Tikimasi, 
kati neužilgio Meksikos 
riuomenė bus sumažinta 
mini mum — šešiasdešimts 
stančių vyrų.

Vailo manymu, Jungtinių 
Valstijų valdžia daug daugiau 
pelnytų, jeigu ji nepasiduotų 
tai agitacijai, kurių varo tam 
tikra džiugų klika — aliejaus 
baronų vadovaujama.

ka- 
iki 

tuk-

Šiomis die-

Susirinkimu laisvė pra
eities dalykas.

[Iš Federuotosios Presos]
NEW YORK, -r- šiomis die

nomis čia paskelbta įdomių 
skaitmenų. Juos paskelbė taip 
vadinamoji Givil Lihcrties 
Union. Paskelbtieji skaitmens 
rodo, jogei susirinkimų laisvė, 
kuria ši šalis kadaise tikrai 
galėjo pasididžiuoti — yra tik 
praeities dalykas .̂

Prieš didįjį karų šios šalies 
piliečiai nė nežinojo, kad ren
giant susi rinki mus reikalinga 
gauti atatinkamųjų valdininkų 
leidimas. Kai kur toks leidi
mas nereikalauta dagi demon
stracijas rengiant.

šiandie kiti laikai ir kita 
tvarka. Civil IJberties Union 
surinktomis žiniomis, tik dvi
dešimt septyniuose miestuose 
iki šiol nedaryta didelių truk
dymų — susirinkimus • ren
giant. Gi 77 miestuose, ren
giant susirinkimų, būtinai rei
kalinga gauti atatinkamųjų 
vaidininkų leidimas. Kituose 
34 miestuose, kur buvo gau
tu leidimų “i-oclilctiliriHiGitis «nir- 
sirinkimanis” laikyti, policija 

turėjusi pasiųsti... apsaugų. Bet 
kokios rųšies toji “apsauga” 
buvo? Dvidešimt penkiuose 
miestuose policijos žmonės ati
džiai kopijavo kiekvienų kal
bėtojo žodį!

Tomis pačiomis žiniomis, 
tik vienuolikoje miestų “šiaip 
taip” galima susirinkimus 
rengti ir nevalomai j savas 
nuomones reikšti.

Naują tinklą tiesia.
[Iš Federuotosios Presos]

WASHINGTON. — Jungti
nių Valstijų aliejaus interesai 
Meksikoj daro visa, by tik tarp 
šios šalies ir kaimynes respub

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

Socialdemokratu Partijos.

Kelias I 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.

Kas tai yra Socializacija 
Parašė K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
ši knygutė yra taip aiški ir 

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

•

Vokiečių Nepriklauso- 
myju Socialdemokratų 

veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai 

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

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA.
Pareikšta šeinio posėdy Frak

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

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

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

likos valdžių neužsimegs! ii 
draugingi santykiai.

Šiomis dienomis iš Meksi
kos atvyko gpecialinė delega
cija. Kaip greit sužinota, kad 
toji delegacija perėjo Jungti
nių Valstijų nubežių, tuojaus 
[Mdeis tų darban mokamieji tų 
interesų gundai — laikraštinin
kai. Pilnomis reiškemis jie 
ėmė svaidytis prasi manymais. 
Girdi, toji delegacija yra ir 
šiokia ir tokia. Išmintingi ame-

Dr. Richterio

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

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

SIPKORTES
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut S 
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias 
Pardavimas laivakorčių J Lietuvą per Kauną ar Liepo
ją. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už gf 
DYKA. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI- ■ 
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA g| 
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

■IIIIIIIIIIIIIIIM
1 LITHUANIAN Ii 136 E. 42-nd Street, B 
g TRAVEL BURBAU |Į NEW YORK. N. Y. S 
lllllllUIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIM

LITHUANIAN Ii
TDAVVT HTTDVATT II

IIIHMIHIII^

Liberty Land&InvestmentCo 
ofise atliekama sekami reikalai:

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

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

PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augStos vertės’morfgečių ir1 bėhd- 
sų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.

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

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

va], ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais, utarninkais, ketvergais ir su- 
batomis iki 9 vai. vakaro; nedčliomis iki 8 vai. po piet.

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

rikiečiai padarysiu geriau, jei 
su tais “abejotinais politikie
riais ir negudrių intrigėlių jieš- 
kotojais” jokių reikalų netu
rėsiu. Kai kur šitie prasima
nymai savo tikslo atsiekė: su
tartieji su kalbamųjų delega
cija pasimatymai atidėta.

Vis dėlto, tos rųšics intry- 
gos ilgai tęstis negalės. Išmin
tingesnieji šios Šalies lobinin
kai numato, kad tokia politi
ka nieko gera jiems nežada.

Kaina 
35c. ir 70c, 
už bonką.

'. AD. RICHTER & C0., 
3rd Ava. & 35th St., 
Brooklyn, New York

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expellcrį. Ta
riaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

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

Linimentas!

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

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

AKUSERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo.
da rodą viso- 
kiose ligose 
"i'jirini ii 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: npo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St

Tel. Prospect 3466 
........  j

■ Telefonas: Drover 7012

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvė*

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 
Kės. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

■ Telephone Yards 1682

s DR. J. KULIS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
g Gydo visokias ligas moterų, val
gi kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
H pančias, senas ir paslaptin-
■ gąs vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Bo,ulęvafJ,,3JfiO . .....
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, I1L

Telephone Yards 5332 ■

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

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

ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas 'Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPAUUS
1424 So. Halsted St?

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

------ DR. S. BIEŽIS------
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157
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Savo nepasisekimų socialis
tai niekuomet neslėpė ir da
bar jų neslepia. Kas reikia pa
sakyti, jie visuomet • pasako 
viešai ir drąsiai. Tai saky
dami jie kartu daro visa, kas 
galima daryti, kad kalbamuo
sius blogumus pašalinus. Ir 
mes esame tikri, kad tinkamu 
laiku visa tai bus pašalinta. 
Tegul komunistai ir jų talki
ninkai džiaugiasi, tegul jie plo
ja katutes, kad socialistams 
nesiseka. Kada nors jiems dar 
teks ytin rimtai pasisieloti, kad 
jų “naudingą darbą sunaikino 
tie — socialistai”. Kad taip 
bus, nėra reikalo būti dideliu 
pranašu.

Taigi, jie džiaugiasi ne tuo, 
kuo reikėtų džiaugtis. Tasai 
džiaugsmas yra tik kaukė, po 
kuria paslėpta jų pačių nusi
minimas. 1— P. An.

keti!
Jeigu Lietuva nemokės ir ne

sugebės tinkamai savo vidaus 
ir užsienio politikų nustatyt.; 
jeigu ji neatsirems savąja dar
bo liaudimi,, godus musų kai
mynai Lenkai visuomet žiūrės 
į ją, kaipo į “tikrąjį Lenkų 
kraštą” ir stengsis jį saviems 
interesams panaudoti.

—Ne-patriotas.

narna todėl, kad Francijos 
liaudis kaip ir kuo galėdama 
priešintųsi naująja! invazijai.

Vadinas, arenon išeina nau
ja jėga. Bet ar ji bus pakan
kamai stipri, kad karo vilkų 
apetitus numalšinus? Ar tų 
valstybių darbininkai .pajėgs 
savus grobuonis sulaikyti? Tai 
parodys ateitis. — Hy.

tų eiti į kapus. Jeigu Vilnius 
butų Lietuvos galva, tai reikš
tų, kad per šitą pusę metų, 
kuomet Vilnių valdė Želigov
skis, ji buvo be galvos!

I Musų supratimu, ir dvarų 
paėmimo klausimas nėra Lie
tuvos gyvybės klausimas. Kaip 
Vilnius, taip ir dvarai yra be 
galo svarbus dalykai Lietuvos 
ateičiai, bet butų netiesa sa
kyt, kad Lietuva pražūtų arba 
paliktų amžinas ubagas, jeigu | gįdeda prie to, kad Francijos 
vienas arba antras šitų dviejų 
klausimų neišsirištų taip, kaip

I mes geidžiame. Todėl tas ku
nigiškas “Draugo” šukavimas 
yra bereikalingas.

Netekusi Vilniaus, Lietuva 
pasidarytų mažesnė — tai vie
na. Antra, jeigu Vilnius butų 
lenkų rankose, tai Lenkija įgy
tų svarbią poziciją prekybos 
ir politikos priemonėmis da
ryti didelę įtaką į Lietuvos gy
venimą. Iš šitų dviejų blogu
mų antrasis yra net blogesnis, 
negu pirmasis. Kontroliavimas 
Vilniaus skatintų Lenkiją 
stengtis uždėti savo leteną ant 
visos Lietuvos. IŠ to kiltų nuo
latinių susidėmimų tarpė Lcn-

I kijos ir Lietuvos, 
i Bet ar “Draugo” pasiulyto- 
| ji išeitis paliuosuoja Lietuvą 
nuo šito pavojaus? Anaiptol.

(“Draugas” juk siūlo “neštum-1 
| ti nuo valdžios” lenkų poni
ją Lietuvoje ir nejudinti tos 
ponijos dvarų, t. y. jisai sto
ja už tai, kad lenkų ponijai 
butų palikta politinė ir ekono
minė gale Lietuvoje. Jeigu 
lenkų ponija butų galinga vi
soje Lietuvoje, tai juk Lenki
jai butų lengvinus pavergti 
Lietuvą, negu turint vien tik- 

I tai Vilnių savo rankose. |
Ažuot atvadavus Vilnių nuo 

lenkų ponijos, tuo budu butų 
atiduota į jos nagus visa Lie
tuva: štai ko butų atsiekta, ei-1 
nant klerikalų 
muoju keliu.

Ir vardan 
“Draugo” bendradarbis nori, 
kad Lietuvos darbininkai “pa
siaukautų”. Ve kokiais žod‘- 
žiais, pasak jo, turį šiandie 
prabilti Lietuvos darbininkųų 
kuomet eina derybos Briuse
lyje:

“Šiuo kartu išsižadame 
Lenkų dvarų, nes nenorime 
pelnyti negarbingo tėvynės 
Judošių vardo”.

Tie žmonės, reiškia, kurie 
reikalauja, kad butų konfis
kuoti lenkų ponijos dvarai, 
yra Lietuvos “Judesiai”. O tie 
žmones, kurie gina lenkų po
nijos dvarus nuo konfiskavi
mo, yra “Lietuvos mylėtojai”.

Dvarų konfiskavimui yra 
priešinga, kaip pats “Drau
gas” pripažįsta, Lenkija, kuri 
kėsinasi pavergti Lietuvą. Dva
rų konfiskavimui yra priešin
gas generolas želigowskis, ku
ris užgrobė Vilnių. Dvarų kon
fiskavimui, žinoma, yra prie
šingi Uetuvos dvarininkai, ku
rie parsikvietė lenkų legionus 
terioti Lietuvos žemę. Pagal 
“Draugo” nuomonę, visi šitie 
elementai yra Lietuvos mylė
tojai; ir Lietuvos darbininkai 
turi pritarti jiems, kad parod
žius savo meilę tėvynei!

O tie žmonės, kurie kovoja 
prieš grobikiškus Lenkijos pa
sikėsinimus, prieš jos banditą 
želigovvskį prieš jo talkininkus 
pačioje Lietuvoje — yra Ju- 
došiai!

Kada “Draugo” redaktoriaus 
ir jo bendradarbių galvose ši
taip susimaišė visi suprati
mai, tai reikia pasakyti, kad 
vesti polemiką su jais nebe
apsimoka. Užtenka parodyti, 
kas jie per vieni, idant žmo
nės žinotų, ką apie juos ma
nyti.

Taigi pagal klerikalų lo
giką išeina, kad jeigu Rusi- 

’ jos bolševikai mėgina kištis 
i*a !|| i $ | PvK į Lenkijos reikalus, tai tatai

MAUIIFNOS
f u t u a

*SUx R. Albanu

$7.00 per year outeida of Chioecet

CHICAGO, ILLINOIS.
Talephona Rooserelt 8500

Mdildianiua. Laidžia Naujieną Ba»- 
drevi, 1789 So, Halstad St, Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevalt 8500.

Chicagoja — paltai 
Metame

18 
7*

$7.00
.4.80
, 2.00

(Atpiginta)
Metame _________

i 4.50
, 8.25
,1.75
,1-DO

$8.00 
, 4.50 

________ . gM 
Pinigu* miH* aigsti paita Montg 
Orderiu, karta au uiaakymn.

Viena kopija 
Savaitei ■

Metanui

Dvilype logika

Visa laikraščius skaitan
čioji publika jau yra pripra
tus prie to, kad komunistų 
spauda vartoja dvejopą 
mastą, kalbėdama apie savo 
partiją ir apie kitas sroves. 
Jeigu, sakysime, klerikalų 
ir liaudininkų valdžia Lietu
voje nugalabija arba pasodi
na į kalėjimą kokį savo prie
šą, tai komunistai šaukia, 
kad tai baisus teroras; bet 
jeigu terorą vartoja Rusijos 
bolševikai, tai jie teisina jį 
ir giria juos už tai. ■

* pSf dvilypės logi-
gos tečiaus laikosi ir kita 
kraštutinė musų partija — 
klerikalai.

Visi pamena, kaip pernai 
metais Rusų raudonoji ar
mija buvo užgulus Lenkiją. 
Tuo kritikinguLenkijai laiku 
bolševikų valdžia pasiūlė jai 
taiką, kurios sąlygos buvo 
labai aštrios. Tarp kitko 
bolševikai reikalavo, kad 
Lenkija aprūpintų dvarinin
kų žemėmis savo kareivius 
ir duotų darbininkams teisę 
suorganizuot savo miliciją. 
Kone visa spauda tuomet iš
reiškė tokią nuomonę, kad 
tie bolševikų reikalavimai 
yra netęisingi, nes jie reiš
kia rusų kišimąsi j viduji
nius Lenkijos reikalus. .

Musų klerikalai skelbė 
tokią pat nuomonę. Jie irgi 
piktinosi tuo, kad sovietų 
valdžia laužo tautų apsi
sprendimo principą, mėgin
dama diktuot lenkams, kaip 
jie turį išrišti savo žemės 
klausimą ir sutvarkyt savo 
kariuomenės reikalus.

Bet žiūrėkime, kaip šian
die kleikalai elgiasi. Chica- 
gos klerikalų7 organas spėja, 
kad Briuselio derybose len
kai pareikalaus, idant Lietu
voje nebūtų “užkabinama” 
dvarininkų žemė; ir jisai ne 
tiktai nesipiktina tokiu len
kų reikalavimu, o net pata
ria Lietuvos valdžiai išpildy
ti jį! To negana. Žmonės, 
kurie sako, kad toks lenkų 
reikalavimas yra visai nepri
imtinas Lietuvos liaudžiai, 
tasai klerikalų oganas vadi
na “išgamomis” ir “jude
siais” !

yra nusidėjimas; o jeigu 
Lenkijos ponai mėgina kiš
tis į Lietuvos reikalus, tai 
tatai yra geras dalykas.

Aišku, kad tai nėra sveiko 
proto logika. Bet įdomu, 
kad klerikalų logika ima šlu-| 
buoti tada, kada eina kalba 
apie lenkų ponijos reiklus.

Lenkų ponija Lietuvoje | 
nenori išsižadėti savo dvarų 
—tai yra visai natūralia daly 
kas. Bet dvarų klausimas 
Lietuvoje yra ne vien jų sa
vininkų reikalas, o ir visos

1 Lietuvos. Kaip Lietuvos 
žmonių didžiuma nori pada-j 
ryti su dvarais, taip ir turi 
būt; dvarininkai turi pasi
duot didžiumos žmonių va
liai.

Vienok Lietuvos dvarinin
kai susirado pagelbininką už 
Lietuvos sienų — Lenkijos 
valdžioje. Ši pakėlė ginklą 
pieš Lietuvą; ji užgrobė Vil
nių ir nori pasilaikyti jį sau. 
Ir Lietuvos dvarininkai da-| 
bar kreipiasi prie šito Lie
tuvos priešo, prašydami, kad Į 
jisai užtartų juos ir parei
kalautų, kad nebūtų konfis
kuoti jų dvarai.

Jieškot talkos pas Lietu
vos priešą, idant galėjus at
sispirti savo šalies žmonėms, 
yra nusidėjimas prieš savo 
salį, savo šalies išdavimas. 
Bet musų klerikalai visai ne
skaito tokio Lietuvos dvar-i 
)onių žingsnio nusidėjimu; 
^riešingai, jie stengiasi pa
drąsinti juos. Dar Lenkijos 
valdžia dar nesuspėjo nei 
pasakyti, kad ji užtaria Lie
tuvos dvarininkus, o musų 
klerikalai jau šaukia, kad 
lenkų valdžios reikalavimai! 
delei dvarų Lietuvoje turij 
būt išpildyti!

Šitaip nenuosakųs žmonės 
darosi tada, kada jie gina 
labai artimus jų širdžiai rei
kalus. Musų klerikalams 
lenkų ponija, matoma, yra 
artimesnė, negu Lietuvos 
liaudis ir visa Lietuva. i

Į Apžvalga]
APIE “JUDOŠIUS” IR 

PATRIOTUS.

“Drauge” koks tai savo var
do nepasirašęs asmuo mėgina 
pateisinti to laikraščio rędak- 
eiją delei jos pozicijos Vilniaus 
klausimu.

Cbicagos klerikalų organas, 
kaip žinia, ėmė varyt agita
ciją, kad Lietuvos valdžia nu
silenktų lenkų ponijai ir ne
judintų jos dvarų, idant atga
vus Vilnių Lietuvai. Augščiaus 
paminėtasai “Draugo” bendra
darbis dabar prirodinėja, kad 
tokia agitacija esanti labai pa
triotiška. Pasak jo, išsižadėt 
Vilniaus butų tas pats, kas pa
likti be galvos arba be šir
dies; o išsižadėt lenkų poni
jos dvarų butų tas pats, kas 
palikti be kojos arba be ran
kos. Taigi esą geriau išsiža
dėt dvarų, negu Vilniaus, nes 

“sužeistas organizmas gali 
gyvuoti ir plėtotis, tuotarpu 
žmogus be galvos ar šir
dies turi eiti į kapus.”
“Draugo” advokatas teČiaus 

užmiršta prirodyti, kad Vil
nius ištiesų yra reikalingesnis 
Lietuvos gyvybei, negu teisin
gas žemės klausimo išrišimas 
Lietuvoje.

Mes iš savo puses visai ne
manome, kad Lietuva turinti 
tiek mažai gyvybės jiegų, jo- 
gei, netekus Vilniaus, ji ture*

Ar sulaikys?

Pabaigusieji Francijos im
perialistai vis dar skerečioja- 
si. Jie įieško naujos progos pa
sigrobti į savo nagus Ruhr 
klonį. Jie prisispyrę reikalau
ja, kad Vokietija užmokėtų 
pasakiškas sumas pinigų, ku
rių jie dar negavo ir turbu: 
negaus.

Anglijos valdžia kol kas pri-

organo siulo-
1 ;

> J ■ • « ■ i

šitokio tikslo

Kandidatai į teisėjus.

Dešimts demokratų ir de
šimts republi'konų kandidatų į 
teisėjus Circuit teismui užva
kar tapo nuskirtį apskričio su
sirinkime. Tie asmens turės 
kontestą birželio 6 d., kuomet 
bus nuskirti teisėjai.

imperialistai darosi vis drą
sesni ir drąsesni. Prieš kiek
vieną naują talkininkų konfe
renciją Anglų premjeras Lloyd 
George mėgsta jmsmarkauti. 
Girdi, visiems “draugų Pran
cūzų reikalavimams” jis ne
pritarsiąs. Bet kaip greit už
sibaigia konferencija, taip greit 
Lloyd George senąją giesmę 
kartoja: kito išėjimo nebuvo; 
Vokietiją palenkti reikalinga, 
kitaip...

I Dabar Francijos imperialis
tai tariasi suruošti naują inva
ziją Vokietijon. Lympc’e, An
glijoj, prasidėjo nauja talki
ninkų konferencija. Prieš tą 
konferenciją buvo sakyta, kad 
Lloyd George visiems Prancū
zų reikalavimams nepritarsiąs. 
Bet telegrafo agentijos jau pra
neša, kad Lloyd George, kaip 
ir iki šiol, tiems reikalavimams 

|visgi pritaręs! Sako, jeigu iki 
1 gegužės 1 d. Vokietija nepasa
kys ar talkininkų reikalavi
mai bus išpildyti, ji bus rei
kalinga “palenkti”.

šį kartą toms imperialistų 
užmačioms pareiškė ytin stip
raus protesto Anglijos ir 
Francijos darbininkai. Darbo 
Partijos darbuotojai paskelbė 
manifestą, kur visu griežtumu 
protestuojama prieš naują in
vaziją Vokietijon. Tas pats ir 
Francijoje. Gautomis iš to 
miesto žiniomis, Francijos so
stinė pilna atsišaukimų. Atsi
šaukimuose išparodoma, jogei 
Francijos valdžia neturi teisės 
reikalauti, kad Vokietijos žmo
nės padengtų tuos nuostolius, 
kurių pridarė {Vokietijos impe-

Kaip bus su dery 
bomis? Skaitytoju Balsai‘J

Bet 
nič 

kad 
tik

tlretkitaa ifama skvrtufo 
nuomones Redakcija neatsako.]

JIE DžIAUGIASL

Balandžio 18 d. Belgijos sos
tinėj Briusely turėjo prasidėti 
Lietuvių-Lenkų derybos, 
iki šiol apie tas derybas 
nieko negirdėt. Gali būt, 
tos derybos ir prasidėjo,
Amerikos didlapiai neskelbia. 
Gali būt ir taip, kad tos de
rybos dar nėra prasidėjusios. 
Lenkai juk nekartą yra padarę, 
kad sutartosios derybos arba 
visai neįvykdavo ar pairdavo...

Šiandie Lenkai jaučiasi pa
kankamai stiprus. Taika su 
tarybų Rusais jau padaryta. 
Savo armijas jie todėl gali su
traukti Lietuvos pasienin ir 
dar kartą bandyt savus sieki
mus pravesti — nukariauti 
Lietuvą ir tuo sukurti “od moi> 
za do morza” Lenkiją.

Gali būti!
Kad visa tai musų kaimynai 

Lenkai gali padaryti, turbut 
nieks neabejoja. Visa ]>ėda tik 
ame, kad patys Lenkai šian

die yra labai pavargę ir kad 
musų gimtasai kraštas kurių- 
nekurių valstybių jau yra pri
pažintas de jure. 

• '- *■ i .

Besiryžant užgrobti Lietuvą 
Tankams tuo budu prisieitų 
teisintis — įrodyti, jogei 'Lie
tuva tai “tikrasai Lenkų kraš
tas”. Bet toks

šiaip ar taip, butų nelengvas. 
Juk tik dėlto jie ir musų sos
tinėj Vilniuj bei jo apielinkese 
landė “centraline Lietuvą” su
tarti i *

Kokių sėkmių duos tos de
rybos, kur šiomis dienomis tu
rėjo prasidėti Belgų sostinėj, 
dar pamatysime. Vis dėlto, su-

rialistai. Del didžiojo karo nė- dėti visą viltį jose ir bereika- 
rą kalti Vokietijos .žųiųiičs* Jie! lingu ir neišinintinga. Mes tū
tos šalies imperialistai. Ragi- rime savomis jėgomis pasiti-

“džiabas”

Musų komunistai ir jų tal
kininkai klerikalai džiaugiasi, 
kad Amerikos lietuvių sociali
stų eilės praretinta. Daugiau
sia, suprantama, džiaugiasi 
musų buvusieji draugai komu
nistai. Jiems begalo smagu, 
kad Lietuvių Socialistų Sąjun
ga nepajėgia veikti taip, kaip 
kad ji veikė pirma.

Tuščias jų džiaugsmas! Tie
sa, kad socialistai šiandie ne
gali veikti taip, kaip jie veik
davo pirma. Buvusieji musų 
draugai- netik kad* sąjungiečių 
minias demoralizavo, bet ir 
patį Sąjungos turtą pasigrobė. 
Sąjungos spaustuvė, jos kny
gos — visa tai buvusiųjų drau
gų* rankose.

Bet ko atsiekė patys musų 
organizacijos draskytę jai? Ten
ka pažymėti, kad su jais yra 
dar blogiau. Nors jie ir giria
si, nors ir šūkauja, bet kiek
vienas išmintingas žmogus juk 
žino, kad gyrimąsi ir šukavi
mas dar nėra darbas. Tai, ma
tyt, žino ir patys musų orga
nizacijos draskytojai. Neveltui 
todėl jie nuolatos šaukia: “Mu
sų draugai snaudžia. Draugai, 
gana snausti, imkimės darbo” 
ir tt. Kad tai nėra prasimany
mas, galite matyti kadir pa
čiame Brooklyno komunistų 
organe; tame pačiame, kur 
taip uoliai seka kiekvieną lie
tuvių socialistų žingsnį ir nuo
lat kartoja:lat kartoja: “Matot, ar mos 
nesakėme, soeialitHams jau 
nesiseka”.

ST. PšIBIšEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
X ■'

NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

Tu pražudei ir mane ir ją, — taip, ir ją 
pražudei. Ją! ją! Aš netikiu, kad tu galėtum 
kęsti dėl jos. Tai melas! Tu tik norėjai pražu
dyti ją. Nugąsdinai ją spėjamomis kančiomis, 
kurių ištiktųjų niekad nejautei, pririšai prie sa
vęs, užmušei kiekvieną jos nervą. Dabar, paga
lios, aš pažinau tave. Tu įpylei jai nuodų į 
kraują, kursai užmuša ją. Tavo rankų tai dar
bas, kad jos siela dabar pražus ir supus... Da
bar gali *ją ramiai apleisti, — tikslas tavo at
siektas !

Patylėjo truputį.
— Aš jau užbaigiau visas sąskaitas su gy

vastim. Viską padarysiu, noris ir pražūti pri
sieitų. Bet — aš nenoriu numirti kalėjime. ,

— Kalėjime? O dėl ko gi tau mirti kalė
jime?

— Nesijuok, meldžiamasai, iš manęs! (Lyg
tu.

Ostapas staiga nutraukė.
— Na, taip, <— • nusišypsojo, — lyg mudu 

su tavim nekartą jau buvome ant slenksčio ka-

Gordonas slaptingai nusišypsojo.
— Ko tu juokiesi?
— Ne dėlto tu kalėjimo bijaisi. Ir ne to, 

kame mudu abudu kalti.
Atrodė, tartum Ostapas nori šokti ant Gor- 

dono. Bet, tartum po įtekme kokio staigaus pa- 
stumejimo, jo smegenys apsilpo, ir jisai vėl at
sigulė.

Gordonas prisipylė arbatos.
— Tai stačiai baisu, — tarė jis liūdnai. — 

Nckuomct nežinai, prie ko su tavim gali pri
eiti.

— Nesijuok, — tarė Ostapas nuilsusiu bal- 
juk tu puikiai žinai, kad aš viską pada-

— Tą patį tu kalbėjai ir kelios dienos at
gal- '

— Dabar gali būti ramus. Tu atėmei nuo 
manęs Helę, atėmei viską. Bet dabar išeik. Ne
noriu ir žiūrėti į tave.

Gordonas pažiurėjo į jį liūdnai.

— Man labai skaudu, kad tu mane pažįsti 
taip mažai. Stebėtina, kad nė vienas iš jūsų ne
pažįsta manęs. Jus, turbut, perdaug apie mane 
galvojate. Kitaip aš negaliu išsiaiškinti sau jū
sų neužsitikėjimo manim. Ar aš jums Viešpats, 
arba paskutinis niekšas.

Ostapas mostelėjo ranka. j
— Išeik, išeik! Aš padarysiu viską, ką tik 

galiu. Tu juk gerai žinai, kad ant manęs gali
ma atsidėti. Tik atsiųsk man žmogų, su kuriuo 
aš turėsiu tą atlikti... Aš tik nenoriu, kad tas 
mane nuvestų į kalėjimą.

Gordonas ilgai į jį žiurėjo.
— Bet į tavo idėjas aš visiškai netikiu, 
viskas tai — vienas doktrinieriavimas... 
Ostapas nusispjovė.
— Taip, taip. Tu ne daugiau kaip krūva 

doktrinieriškų šąšlavų, kuriąs tu surinkai visų 
europinių sostapilių užkaboriuose.

Gordonas garsiai nusijuokė.
— Koks velnias! Iš kur pas tave tasai 

įniršimas?
— Tu klaunas! Baidyklė žverbliams! Juok

darys! — rėkė Ostapas įniršęs.
Bet Gordonas jo neklausė. Jisai sustojo 

duryse ir prabilo rimtai, be jokio ženklo su
sierzinimo.

— Aš labai norėčiau ant visados su tavim 
persiskirti. Aš niekinu tavim. Koks dar tu vai
kėzas. Siunti dėlto, kad aš reikalauja nuo ta
vęs dalyko, kursai tave gązdina; o be to tu 
perdaug bailus, kad nesibijojus manęs. Gaila, 
bet tu man reikalingas. Aš labai nenorams nau
dojuosi tavimi šitame darbe, bet tu turi jį at
likti. Turi. Supranti? Tuojau aš atsiųsiu pas 
tave žmogų, su kuriuo tu kartu dirbsi... Na, 
likis sveikas...

Ostapas nusitvėrė už galvos abiejomis ran
komis ir rodėsi nieko negirdįs.

—- Pasimatymo! Pasilsėk dabar, o rytoj

Tas

SU, - 
rysiu

Kai Gordonas' jau ėjo, Ostapas pašoko nuo 
lovos ir užstojo duris.

— Tu neišeisi! Ką, ką tu žinai? Ką aš 
kalbėjau klejodamas?

Jo balsas nutruko. Jisai sunkiai alsavo.
— Lyg dar tu nesupratai, kad aš viską ži

nau? — sukuždėjo Gordonas. — Aš jau senai 
žinojau, kad ir tu šėtono sūnūs. Nereikia tik 
užsigrįžti nuo jo... Jisai keršija už tai.

(Bus daugiau)

>

L. S. Sąjungoje
■— .A......

DfiL “BANGOS“.

Šiomis dienomis pasirodė 
antrasai numeris musų orga
nizacijos leidžiamojo laikraš
čio “Bangos.”

Savo turiniu, kaipir pinna- 
sai, šis numeris blogo Įspūd
žio nedaro. Bet užtai techni
kos žvilgsniu jis yra nevykęs. 
Nesuprantu, ar draugai nebe
gali surasti geresnės spaustu
ves nei ta, kur dabar musų 
laikraštis spausdinama? Taip 
negalima! Tiesą sakius, toks 
tos spaustuvės darbas never
tas nė vieno cento. Kai kurių 
puslapių ( ir įskaityti negali
ma...

Su sekamuoju laikraščio nu
meriu musų organizacijos vir
šininkai turėtų “pasiprovyti”. 
Nebūtų didelio reikalo barti 
juos, jeigu musų laikraštį 
skaitytų tik patys musų orga
nizacijos nariai. Bet dabar — 
juk reikalinga platinti jį ir 
tarp “margosios minios”. Ta 
minia, šiaip ar taip, by ką pir
ma jai pakištą negriebs. Ir ji 
turi skonį. Tuogi tarpu musų 
feųkraštis yra toks, kad par
duoti jį labai sunku. Žmogus 
pažiūrėjęs į laikraščio “gymį”, 
tuoj ir sako: “toks paišinas, 
toks neįskaitomas”... Tuo bu
du laikraštis platinti yra labai 
sunku.

Ve, kad šito nebūtų, musų 
organizacijos viršininkai ir tu
ri “pasiprovyti”.

— Sąjungietis.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA
'* 'i 29 SOUTH LA SAULE STREET

; CHJCAGO. ILL. '

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtove

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

JVoih. HmU on...

3323 S. Halsted St. 127 N. Dtirborn St.
Tel. Boulerard 1310 TeL Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St. - 

Marshall Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
, '■ Telephone Central 3362

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2Q10 
Rezidencijos tel. Albany 8710

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”



CHICAGOS
ŽINIOS

Parašė

UžKVIETIMAS

3827 Archer Ąv
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Vardas

Antanas čėsna
PRANEŠIMAS
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;es ateiti, ųežlurint kur gyveni,

4587 8. Ashland . 
ren Chicago, H!.

i Nuomininkų bilius perėjo.
Vakar tapo perleista bilius 

nuomininkų naikiai Springfiel- 
de. Apie Lilio turini nesenai ra
šėme.

CanąJ 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.

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. HaLsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Palengvins į , . ..
esti, priežastinį i galvos 'skaudėjimo, 
svaigulio ,akit|
mo, skapdama .
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Vii 
sitildmuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Na- 
dšldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 

Ofisas 1553 W. 47th St„ kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660
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Dauguma mašinų naujos ir 
Reikia jas pamatyt, kad upkaina- 
,po, tikrų atsitikimų, kuris visame 
J. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 

t. Taipgi, mes turime 
lovų ir 
ea par-

Akušerka M. Katauska
Patapnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicngo, UI.

Pbone: Boulevard 4121

formalius paliepimus padaryti 
staty-

kaipo sveiko proto

JUOZAPAS CfiSNA.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sukakęs vos 33 metus amžiaus, 
bal. 27 d., 4:30 po pietų. Velio
nis buvo nevedęs, Amerikoj iš
gyveno 12 metų. Visą laiką gy
veno Chicagoj. Iš Lietuvos, iš 
Brekštų, šidlavos valsč.

Lavonas randasi po No. 4501 
So. Paulina St. Laidotuvės įvyks 
Pancdelyj, geg. 2, 8 vai. ryto į 
šv. Kazimiero bažnyčią ir iš ten 
į šv. Kazimiero kapines. Mel
džiame visų giminių, draugų ir 
pažįstami; dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę brolis Antanas 
ir brolienė, taip jau 3 broliai ir 
sesuo Lietuvoj: Franciškus, Vin
centas ir Liudvikas ir sesuo Va- 
ronika.

Tel. Pullman 342
DR. L E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Are., Roselande, 

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

rūšies tikros odos sėklyčiai sėti 
ai nauji ir vėliausio išdirbimo. 
rną, nes norime padaryt daugiau vietos.

Mes pristatom voltui 
>aslunčiam<e C. O. D. ir

Areštuotas už prastų čekį.
Wiliiam Manclla, kuris akai 

tos save gydytoju, tajio areš
tuotas už dešimts dolerių pra
stą čekį. Areštuotasąi detekty
vams teisinos, jog .greitai kas 
ten paliks jam $75,000 ir jis 
jis esąs geras senatoriaus drau

šiuomi pranešu visiems narni; sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengėjus. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi,dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

Pienas pabrangsląs.
Pieno verteivos užvakar pa

reiškė, kad jie, duodami pieno 
išvežiotojaliis šešias darbo <iie- 
nas savaitei, turės nusamdyti 
noną darbininką daugiau ant 
kiekvienų šešių darbininkų. 
Gi tą jie tegalį padaryti tik pa
keldami pieno kainą. Pieną jie 
turės pabrangyti 7 nuoš.

Teh Austin 737
DR. MARYA

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

Kontra 
budavotojas.

Būdavo jame ir taisome.
1401 W. 47th St., Chicago

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginamą 
PALIKTI STORAGIUJ

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparfją- _ 
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir J
pečių, — kaip nauji.

WESTERN FURNITURE STOĘAGE CQ.
I Į| M 2810 W. Harrison St., Chicago, III. į!

1*0 Mes tyrime parduoti už neužmokSiimą rendos palaikymui dvi-
| į] HM dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už . kurią ODM- d JBM reikėtų mokėti net iki $200, pąrsiduoda už $85 ir duosime veltui I

^**«*>Mp | 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir y • H |
■ • užtikrintos ant dešimtis metų, f
S vu8. Nepraleisk šios progos kai 
* gyvenime negali kitą syk atsitikt;

stos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. 
Paduoti dešimtį augštos j- 1 —■ ■ Į_ karpytų. Šie setai yra visi

£ jpim duosime už
M ■ Tai apsimoki---------- , ________ri__ „

1 |g ■ į visas miesto dališ ir apielinkes, tai 
dolcidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. 

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

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR.B.M.ROSS
W Specialistas
/B ir Vyra\ kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 

uznuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
V privatinėmis ligomis.

35 Sų. Dearbom St., kampas Monroo St. 
Crilly Building -k- ruimus 506. Imkite elevatorių 

ihi 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METĄI PRAKTIŠKO PATYRIMO. 

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nodčliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. UtSminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Statytojų lokautas palieptas.
Kaip tik darbininkai-statyto- 

jai atsisakė priimti sumažintas 
algas, tai užvakar Building 
Construction Employers aso
ciacija ir Associated builders 
išsiuntinėjo kontraktoriams

lokautą. Heišfcia liaukų 
inas sustos ateinančią subatą. 
Dabar Cbicagoje randasi pra
dėtu sulyti Reletus didelių na
mų, kaip tai lioleljų ir teatrų, 
kurių statymas bus pertrauk-

dau- 
veiktų 

užpuldinėtoj iis.

Auksybl, Colum- 
bijoa Grafonotaa ir 
lietuviški naujaiud 
rekordai.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

. DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbamo visas Europiškas kalbas 
3804 So. Kedzie Aven Chicago, III.

Arti 88th Street.

Daugiau policijos.
Irving parkas prašo 

giau policijos, kuri 
prieš moterų
Praeitą panedėlį tose parkuose 
tapo užpulta viena moteris ir 
apdraskyta.

pirmesnioji būdama labai 
skaugi sugalvojo padaryti galą 
savo kanibarietei ir sau pa
čiai.

Konduktoriai sustabdė gatve- 
karį pasimušti.

Užvakar vakare kondukto
rius John Ilyfon susiginčijo su 
William Carey dėl foro 
kėjimo. Paskui jiedu 
rė sustabdyti gatvekarį 
lipti ant tuščio pleciaus 
mušti. Taip jiedu ir padarė ir 
dabar abudu randasi ligonbuty.

penkias operacijas. Iš kitų jo 
kūno dalių mėsas pjqve ir au
gino prie jo veido, kati tasai 
butų dar šiek-tiek panašus j 
žmogų. Dantis ir žandus taipgi 
jis turi ne savo.

Gerbiamieji ir gerbiamosios:
Meldžiame atsilankyti musų 

krautuvėn, nes bus didelis išpar

davimas, bal. 29 ir 30, visokių 
daiktų pasirinkimui. Kiborto

Telephone Yards 5834

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

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

Iš bepročio paliko protingas.
Kazys Braziulis, kuris randa

si kalėjime už nužudymą Jus
tino Gaidelio, per kurį laiką 
veikė kalėjime, tarytum koks 
beprotis. .Jis monotoniškai bė
giodavo po šavo kamarą apie 
geležinius grotus kalbėdamas: 
“Aš beždžionė, aš gegutė.” Iš 
to kalėjimo prižiūrėtojai ėmė 
manyti, kad jis yra beprotys 
ir jam girdžiant jie tarp savęs 
tarės, kad turės tą žmogų, nu
gabenti į beprotnamį. Nes ir 
taip nesą tikrų prirodymų, 
kad nuo jo smūgių Gaidelio 
pasimirė. Po tuo Braziulis lio
vės veikęs kaip beždžionė ir 
tapo vėl 
žmogus.

vietoj, prie 3356 So. Ilalsted St 
Dąbar, MatuJeyskis. r .

Phone Bęulevard 63Q1
ANTANAS GREDUŠKA 

alis 
rius ir

Jieško darbo.
Ex-kareivis Privalė Patrick 

Wade diena iš dienos vaikš
čioja nuo dirbtuvės prie dirb
tuves, bet darbo vis kaip ne
gauna, taip negauna. Užvakar 
jis pasipasakojo apie savo pra
eitį, kaip linksmai jis tuomet 
gyveno ir darbo galėjo gauti. 
Bet iš karo pargrįžęs neteko 
tos laimės, neteko šypsos, ku
rią andais ir ytin malonią turė
jo. Karas taip jį nuskriaudė, 
kad jis jau turėjo dvydešimt

DR. C. KASPUTIS 
—Dcntistas—

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

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

Crane rastas kaltu.
Vakar prisaikyti teisėjai (ju- 

ry) išnešė savo nuosprendį, 
Hcrbert P. Crane Jr., milionie- 
riaus sunus, yru kaltas. Keli 
mėnesiai atgal jis tapo areš
tuotas už pasikėsinimą ap
draskyti 13 metų mergaitę, 
Louise Stumi, delko jo teis
mas ilgą laiką tęsės. Bet visi 
Crane nepavyko išsiteisinti.

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

Lietuvys Dentistaa 
10801 So. Michigan Av., Roaeland. 

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

iHpęrs huch 
behhp- colomblI

I Y/H^ YA’5(N^ 
S LIKĘ THttV ATJrlPSr,

SIMANAS UŽDRAVAITIS’
Patiko nelainųnga mirtis, tapo už

muštas WestvillšS mainose gruodžio 
8 d., 1920 m. Ir tapo parvežtas ve
lionio lavonas į Chicago ir palaidotas 
lietuvių tautiškosė kapinėse. Paėjo 
iš Lietuvos, Suvalkų rėd., Lauckaimio 
kaimo. Ir bus perkeltas lavonas iš 
duobes į lotą balandžio 30, 1921 m., 
1 vai. po pietų. Meldžiame gimines 
ir pažįstamus dalyvauti perkėlime la
vono. Ir liekam dideliam nuliudime. 
Lauk musų, o mes tavęs ne
sulauksim. Ilsėkis mano brangus šioj 
šalies Žcmeleėj.
Liekam dideliam riūliudime

Emma Uždravaitiene ir 
sunus Albertas. 
Chicago, IH.

■ ii ‘r—i T^~ r |'^ 'r>
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORTELECTRIC COMIne.
A. BARTKUS, Pres.

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

MOTIEJUS KIEŽA
Paminėjimui utetinių mirties 

sukaktuvių musų mylimo sūne
lio ir brolio, kuris persiskyrė su 
šiuo pasauliu balandžio 29 d.,
1920 m. Paėjo, Kauno rėd., Tau
ragės apskt’, Skaudvilės valsč., 
Veluikių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 19 metų. Velionis buvo 
nevedęs, turėjo 40 mtų amžiaus. 
Paliko Lietuvoje sena motinėlę 
ir brolį Joni; ir reserį Mai-ijoną
Amerikoje. Palaidotas geg. 3čia 

Šv. Kazimiero kapinėse. Nors 
metai jfeu sukako, bet muaų 
širdies skausmas neužgeso. Il
sėkis musų mylimas sūneli ir 
broleli ir lauk musų, o mes tave 
nesulauksime. Pamaldos atsibus 
Šv. Jurgio bažnyčioj, bal. 29 d.,
1921 m, Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti. 
Vardan motinėlės. •

Antanas Kinderis.

Nauja knyga “Receptai ir Sekre
tai ’ (Apsisaugojimas nuo įvairių li
gų). Nuo visokių epidemijų kokios 
nebūt, o odos, tai visokiose formose 
niežėjimas, raudoni spuogai, ameri
koniški niežai, kuriais labai lengvai 
užsikrečia; užtikrintas pasigydymas-, 
nes knygų pirkėjų laiškai liudija. Da
bar knyga padidinta; turi receptų 
410. Kaina $1.25. Platintojams tik 
ant trumpo laiko 3 knygos už $2.25. 
,Fix Your Corn į 5 minutas. Ir 
karpų. Receptai 25c. Knygos 
kčjams dabai’ duodame dykai, 
vesuokit:

MW. L. MATULIONIS, 
P. O. West Frankfort, III

Phone Boulevard 401
ASHLAND JEVVELRY 

MUSIC STORE
Delsiant*!,

LaikrodlttaL

Trys suimti.
Trys vyrai užvakar Chicagoj 

tapo suimti. Policija mano, 
kad jie yra prisidėję prie iš
vogimo 'Toledo pašto, kuris to
je vagystėje neteko $800,000.

120,000 receptų į 
metus. ,

Dr. Edmund D. Converse, 62 
metų amžiaus, praeitais me
tais išrašė 120,0(X) receptus ga 
vimui mirko tų 
yra parašyta vienam i>acijen- 
tui, kuris tais receptais galėjo 
gauti nusipirkti 8,(XX) grainų 
morfino. Tasai daktaras kal
tinamas už tai. Tūli dvejoja 
apie protinę jo sveikatą.

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in- 
strukcijas jūsų kalboje. 0106

Mergina pašovė savo draugę ir 
pati pasišovė.

<
Miss Jennetle Hay seredoj 

šūviu peršovė sayo draugę 
Miss. Kathryn Davis ir paskui 
pati du sykiu persišovė. Mano 
nia, kad abidvi mirs. Jiedvi 
kartu gyveno ir abidvi įsimy
lėjo į tą patį vaikiną. Galios

KeL Monrea MB4

D1L W. F. KALISZ 
z8wdain«Mi Moterų liioe te Chtenrgijn

11U MILVAVKES ATM. CMICAMQ.
TC!. ir-r,-;■■.. sĮryT-u-.-,1,1: jr. ■■u,.,-:: ■’.'u.ir.j.................. .■?,gąsqMBeswi

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
. ULSIGANEDINIMAS MOTINOMS .

Lietuvė motina iš Mihvaukee Rašo:
“Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė beveik 

be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai nujau
čiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur jieškojau 
pagalbos, bet be pasekmių. Pagalinus mano gydyto
jas patarė

EAGLE B R AND
( CONDENSED M1LK )

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, mie
gojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis visoje 
musų kaimynystėje”. >

The Borden Company
Bordo n Building Ncw York .

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių

Si Specialistas 
akių {tempimą, kuris

, nervuotu- 
it{, atitaisė

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviam* Žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
Telephonait J 8110 arba 857

j Naktimis: Drexel 
( 960 • Drover 4186 

GjyEN’MAS: 3412 S. Halsted St 
VAL.t 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 8o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicufo, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

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

... . ...... .

į" ■■■■■■■■■■■■■■■■■B■ DR. G. M. GLASER !
Praktikuoja 30 metai

5 Ofisas:
M 3149 S. Morgan St., kert? 32 St Chicago, Illinois. 2 

SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

■ Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 M
m vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■ 
M _ p° piet. H
■ . Telephone Vardu 687 M
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DRAUGIŠKAS VAKARfiLIS.

Ateinantį nedėkhenį, gegužės 
1 d., SLA. Moterų 208-ta kuo
pa taiso draugišką pokylėlį ra
šytojui šernui. Pokylis bus 
Mildos salėj (mažesniojoj) ir 
prasidės kaip 6 vai. vak. Bus 
vakarienė ir šiaip pramogų. 
Rengėjos tikisi surinkti vaka
rėliu gražų būrelį svečių, 
rašytojo “Dėdes” Šerno simpa- 
tizuotojų. —

Kodėl Taryba tyli?
me
nti- 
Vil- 
nu-

a penią 
Buvo tokių, kurie tuo

[Atsiųsta],
Rudeniop, praeituose 

tuose, Rusijos bolševikai 
' davė Lietuvai jos sostinę 

nių. Lietuvių širdys didžhii 
džiugo ir linksmumas 
visus.
laiku tam ir netikėjo — lauke 
tikresnių žinių. Bet čikagiečių 
lipas taip pakilo, kad pasiryžo 
suren-gti didelę manifestaciją, 
idant išreiškus savo širdies jau 
snnis ir pasidžiaugus tokia ne
paprasta musų tėvynės laime 
—kad Vilnius su Gedeinino 
Kalnu jau musų.

Chieagos Lietuvių Taryba lo
šė vadovaujančią rolę surengi
me minėtos manifestacijos, ku
ri atsibuvo Auditorium teatre, 
rugpjūčio 15, 1920 m. Tą iškil
mę plačiai išgarsino, prižadė
dama, kad pelnas bus atiduo
tas Lietuvos Raudonajam Kry
žiui. Iškilme nusisekė iš visų 
atžvilgių. Netik kad jon atsi
lankė gerb. Lietuvos Misijos 
nariai, bet pribuvo taipgi ir ne
paprastai Žymus svečias ir di
dis Lietuvos patriotas asmeny
je gerb. kunigo Vilimo atvy
kusio iš Paryžiaus.

Teatras nesutalpino milžini
škos minios, kuri vidun veržė
si. Jžanga buvo po $1.00 ir 
po 50c. Niekas nesigailėjo 
cento, nes visi tikėjosi, kad pcl 
nas eis sušelpimui tėvynėje 
nuo karės nukentėjusių. Vi
suomenė iki šiam laikui manė, 
kad taip ir buvo, bet štai pasi
rodo laikraščiuose draugijos 
“Lietuvos Ūkininko” užklauši
mas: “Ką Taryba padarė su 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
skirtais pinigais?”. Žmonės nų- L 
sistebėjo. Ar tai galimas daik
tas, kad visuomenė butų suvil- 
ta ir kad pinigai neatiduoti tik 
slui, kuriam buvo pažadėti? 
Negalima tikėti. Jog “Taryba” 
tą dalykų išaiškins. Visi laukia 
atskaitos ir paaiškinimo, bet 
jų nematyt ir negirdėt. Kodėl?

Nuo asmenų lankiusių Ta
rybos susirinkimus gaunama 
žinių, kati pelno yra likę su 
virš $800.00. Toliaus yra sako
ma, buk ne atsižvelgiant dide
lio skai’Jhns atstovų gręžto 
prikYr. rovimo, Tarybos valdy
ba susitarus su bi riu asmeniš
kai užsiinteresavusių asmenų, 
savotiškai pasielgė, išmokėda
ma tuos pinigus tūliems asme
nims padengimui nuostolių 
paneštų surengime tūlo ban- 
kieto, už samdymą kokių tai 
sėdynių, už automobilius, 
spaudas ir tam panašiai. Ar tai 
teisybė? Kodėl Taryba tyli?

Sužinota, taipgi, kad finan
sų komisija tos manifestacijos 
susidėjo iš tėvynės labui daug 
pasidarbavusių, gerb. Nikodi- 
mo Krukonio, Jono Viskonto ir 
Antano Kareivos. Kadangi jie 
tvarkė finansus ir per jų ran
kas ėjo visi pinigai, mažu jie

| bus malonus visuomenei paai
škinti, kas atsitiko su iškilmės 
pelnu, paskelbdami atskaitą.

Jeigu faktiškai tie pinigai 
buvo panaudoti kokiems ki
tiems tikslams, tai butų didis 
prieš visuomenę nusidėjimas, 
nes per tokį pasielgimą tapo 
nuskriausti bailų ir vargų 
kenčianti Lietuvos vaikučiai ir 
motinos, o. už tėvynę kovo
janti kareiviai neteko žaizdų 
užgydymui ir aptvėrimui me
dikamentų, kuriuos tie pinigai 
butų nupirkę. O kokiu tai ne
smagi butų naujiena!

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pa šelpiu is Kliubas, skaitan
tis savyje narių suvirta 500, 
visados prisidėjęs savo skati
ku prie įvairių darbų labui Lie 
tuvos, jaučiasi, kad tie visi 
neaiškumai būtinai turi išeiti 
aikštėn, ir stilyg nutarimo įvyk 
dinto susirinkime atsibuvusiam 
balandžio 24, 1921 m., viešai 
reikalauja, kad Taryba tuojau 
išduotų atskaitų. Taipgi pata
ria draugijoms prigulinčioms 
prie Tarybos, kad per savo at
stovus reikalautų išdavinio at
skaitos.

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašelpinis Kliubas, 

P. Kabintis, pirmininkas, 
R. Mažeika, rašt.

Pranešimai
Naujienų Bendrovės Direktorių su

sirinkimas įvyks ketverg, balandžio 
28 d., 8 v. v. Naujinu name, šaukia

— Taikos Komisija.

North Side. — North Sidės Drau
gijų Sąryšio Viešo Knygyno delegatų 
mėnesinis susirinkimas jvyks ketver
ge, balandžio 28 d., 8 vai. vakaro. Vie
šo Knygyno svetainėj, 1922 Wabansia 
Avė. Visi delegatai susirinkite.

— Sekr. A. Vilis.

Mildos svetainėj praeitą subatą 
prapuolė moteriškas krepšelis. Jeigu 
kas nors jį pasiėmė (per klaidą) šiuo 
w'a sTT’f graŽinti ZalPienei, 922

Susivienijimo 'Am. Liet. Kareivių 
3-čios Kuopos svarbus susirinkimas 
jvyks pėtnyčioj, bal. 29, kaip 7:30 v. 
v. F. Krasauskio svet., 3338 So. Au- 
bum Avė. Visi nariai susirinkite.

—F. Krasauskis, rašt.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” pa
mokos jvyks ketvirtadienyj, balandžio 
28 d., 8 vai. vakare Davis Sųuare par
ke. Visi nariai — narės malonėkite 
susirinkti, nes apart pamokų bus de
batai ir žaislai. — žaislų vedėjas.

S. L. A. Moterų 208 kuopa taiso 
draugišką bankietą rašytojui Šernui, 
nedėlioj, gegužės 1 d., mažesniojoj 
Mildos svetainėj. Pradžia kaip 6 vai. 
vak, Vakarienė ir įvairi pramoga. 
Bilietas, 1 dol. asmeniui.

— Rengėjos.

Ketv< rgas, Balandžio 28, ’21

nuo ugnies
Lietuviais apsaugoki! 
savo namus. ir turtą 
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA

CHtCAOO, lu..

Šią didelę kompaniją 
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtove -

Apvaikščiojimas 
Pirmosios Ge

gužes. •
Sekamą nedėldienį — Gegužės 

Pirmoji — viso pasaulio darbi
ninkų šventė.

Viso pasaulio, visų valstybių 
darbininkai tą dieną eis savo 
švęstų — Gegužės Pirmą.

Jie 
cijas.

Jie 
mus.

Jie
JieHHĮimi 

pasaulio galingiemsiems.
Minių-minioo įvairių tautų, 

įvairių rasių ir tikėjimų darbi
ninkų tą dieną, tarytum burtinin 
ko lazdelei pamojus, mes savo 
lūšnas, drėgnus požemius-kasyk- 
las bei tvankius fabrikus ir ga
lingu balsu pareikš:

“Visų Šalių darbininkai, vie
nykitės!”

Gegužės Pirmoji — jų šven
tė, jų solidamumo-vienybės šven 
tė.

Gegužes Pirmoji — ir musų, 
lietuvių darbininkų, šventė.

Gegužės Pirmą L. S. S. VIII 
Rajonas p. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23 PI., rengia didelį 
viešą susirinkimą — prakalbas 
ir koncertą.

Chieagos lietuviai darbininkai 
susirinks ten, kad pažymėjus tą 
vienintėlę viso pasaulio darbi
ninkų šventę.

Kad šitoji įAusų šventė butų 
tinkamai pažymėta, L. S. S. Ra
jonas pasirūpino suruošti puikų 
programą. Programą, kokį re
tai kas ruošia.

Be tinkamų prakalbų, kurias 
pasakyt* Naujienų redaktorius d. 
P. Grigaitis ir Dr. A. Montvi- 
daly Gegužės Pirmą musų ap- 
vaikščiojime sutiko dainuoti:

Kompozitorius MIKAS PET
RAUSKAS.

Artistė UNĖ BABICKA1TĖ.
Broliai Briedukai.
Keli Chieagos lietuvių chorai 

ir kiti pasižymėję vietos daini
ninkai. y

Programas prasidės lygiai 
kaip 11 vai. ryto (svetaines du
rys atsidarys kaip 10:30.

InŽanga visiems dykai.
Tatai, kiekvienas Chieagos 

lietuvis darbininkas —- kiekvie
nas senas ir jaunas — nedėlioj, 
Gegužės Pirmą, tegul ateina į 
Meldažio svetainę!

— KOMITETAS.
P. S. — Pilnas programas bus 

paskelbta vėliau.

rengs

reng-s

dideles demonstra-

masinius susirinki-

apie savo reikalus.tarsis 
pareikš savo protesto šio

West Side. — T. M. D. 28tos kp. 
narių susirinkimas įvyks balandžio 28 
d., ketverge, 7:30 vai. vak. M. Mel
dažio svet. Malonėkite visi nariui 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi užsiregistruot į kuopos 
rengiamą Gegužinį išvažiavimą.

— Valdyba.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. rengia 
dideles prakalbas ketverge, balandžio 
28 d. Stančiko svetainėj, 205 E. 115th 
St. Kalbės T. J. Kučinskas tema: 
Kokis yra skirtumas tarp socializmo 
ir komunizmo. Inžanga nemokama.

— Komitetas.

Draugystė Darbininkų Lietuvos Są
jungos laikys mėnesinį susirinkimą 
pėtnyčioj, bal. 29, kaip 7:30 v. v. D. 
Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, 
svarstymui yra svarbių reikalų.

— Valdyba.

D-stė Gvardijos Liet. Kar. Mindau- 
gio No. 1. laikys mėnesini susirinki
mą subatoj, bal. 3-0, 7:30 v. v., I). She- 
maičio svet. 1750 S. Union Avė. Vi
si nariai susirinkite. Yra svarbių 
reikalų. — Valdyba.

Svarbus Brighton Parko lietuvių su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, bal. 29, 
7:30 v. v, Gramonto svet. 4535 S. 
Rockwell; kampas 45th PI. Tą susi
rinkimą šaukia Liet. Brighton Parko 
Paš. ir Polit. Kliubas, kad apkalbėjus 
vietos reikalus. Bus priimta, rezoliu
cijos apie pagerinimą musų apielin- 
kės — apvalymu, pataisymą, pagra
žinimą. Mes mokame tokius pat tak
sus kaip ir kitų apielinkių žmonės, o 
betgi turime tamsias gatves, apleistas 
ielas, per kiek mtų nevalytas, ’latai 
turime galų gale susitarti ir pareika
lauti, kad miestas, kuriam mes mo
kame taksus, padarytų reikalingus 
pagerinimus. — Komitetas.

West Sidės Lietuvių Viešojo Kny
gyno delegatų susirinkimas bus laiko
mas pėtnyčioj, bal. 29, 7 v. v. Melda- 
žio salėj. Malonėkite visi delegatai 
susirinkti, nes yra svarbių reikalų; 
taipjau bus skiriami darbininkai pik
nikui, kurs jvyks gegužes 15 d. Ri- 
verskte* —— Rašt. L* Giniotis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolių, Anupro ir 

Aleksandro Bikelia. Girdėjau, buk 
Aleksandras atvažiavo iš Lietuvos j 
Argentiną. Taipgi pažjstamų mel
džiu atsiliepti, ir kas žinote malonėki
te pranešti.

A. BIKELIS,
1020 Wash. St., Spokane, Wash.

JIEŠKAU savo dėdės Antano Valu- 
čkos, Stulgių kaimo, Plokščių valsč., 
Suvalkų rėd. 
šaukti 
nešai.

Jis pats teiksis atsi- 
,arba žinanti malonės pra-

I
FRANK GRIBAS,

111 E. 6th St., 
San Pedro, Cal.

JIEŠKAU Juozapo Grigo, Tauragės 
parapijos, Dobulas sodžiaus; girdėjau, 
kad miręs Chicagoj, 2024 So. Union 
gatvės. Kas jj žinot, malonėkit pra
nešti už ką busiu dėkingas.

KAZIMIERAS GRIGAS, 
314 Benks Avė., Superior, Wis.

JIEŠKAU savo brolio Jono Luko
šiaus, Kauno rėd., Grinkiškio parap., 
šešėlių kaimo. Amerikoje gyvena 
apie 20 metų. Apie 11 mtų gyveno 
Omaho, Nebr. Malonės jis pats ar 
kas kitas pranešti, busiu dėkingas.

K. LUKOŠIUS,
2916 W. 40th PI., Chicago, III.

JIEŠKAU Izidoriaus Rutkaus, turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos nuo jo moti
nos ir sesers Eugenijos, kurios prašo, 
kad surasčiau Izidorių. Jisai pirmiau 
gyveno Pennsylvanijos valstijoj. Kas 
apie jį žinot, malonėkite pranešti laiš
ku, arba pats atsiliepkit.

KONSTANTIN GELVANAUSKIS, 
10835 So. Michigan Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU savo brolio Simano Pili- 
tausko, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Kražių par., Sodalių kaimo, apie 10 
metų atgal gyveno Wisconsin valst. 
Kai-kada parvažiuodavo į Chicagą. 
Dabar nežinau kur jisai randasi. Tu
riu labai svarbų reikalų. Prašau jo 
paties, ar kas kitas atsišaukti.

DOMINIKAS PILITAUSKAS, 
3414 V St., So. Omaha, Nebr.

JIEŠKAU savo brolio Juozapo Ba- 
bono. Meldžiu atsišaukti; arba pa
žįstamieji teiksis pranešti.

BABONAS,
427 —- 8th St., 

Moline, III.

JIEŠKAU Joną ir Antaniną Buda- 
vičius, Antaną ir Kazimierą Medžiū
nus pirmiau gyveno Chicago. Meldžiu 
atsišaukti, nes esame labai sunkiame 
padėjim, iš priežasties karės ir dide
lio brangumo ir ligos. Jų motinos 
jau dveji metai serga — guli ant pa
talo. , __ n -Vilnius, Vitebską No. 2, d. p. 

Michalovvski, 
Atiduot Mortai Medžiunienei.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivetlimui mei-Kinos 

tinkamos prie biznio, nuo 18 iki 25 
metų amžiaus, mylinčios gražų ir pa
siturintį gyvenimų, malonėsite atsi
liepti; taipgi, geistina butų kad su 
pirmu laišku ir paveikslą prislųstume- 
e . Platesnių informacijų, rašykite 

Naujienų ofisan, pažymėdamos num. 
208.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRANDUOJA 2 kambariai, vai

kinams arba ir vedusiai porai, 
ru apšildoma, elektros šviesa, 
dynė, telefonas.

J. LAURINAITIS,
* 950 W. 33rd St.,

2-ros lubos iš priekio. 
‘ Tel.: Yards 2240.

Ga- 
mau-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ ;
KAMBARYS ant 
šildomas ir visi 

Kreipkitės.
8256 Union

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ZEME
rendos, ga- 
patoguniai.

Avė,
• 6 vai. vakare,

3 lubos. -

B-M——lllIBl., ,, , 

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU kariuomenės kartu ir 

Jiilietystėš popieras; Buck Run Alie- 
aus Co. šėrų ir lietuvišką boną $50.

Lietuvišką boną atiduosiu radybų. 
JOE KŪRA, 

3546 So. Union Avė.

Rasta DAMY NEDWARO “Hono- 
rable Discharge from the U. S. Ar- 
my” popieros. Atsiimti '‘Naujienų 
ofise.

M

MOTERŲ
‘ REIKIA 

merginos operątorkos prie 
linių darbo.

6105 So. Aberdecn St. 
Tel. Wentworth 3655

kc-

REIKIA merginos namų dar
bui.

1427 So. Trumbull Avė.
2-ros lubos.

REIKIA patyrusių moterų parda
vėjų j dry goods kratuvę. Turi kal
bėt lietuvižkai.

BECK & ELSNER
8793 Archer Avė., 

netoli Westem Avė.
. ■. . ■j-i1-1 .->«■ m* —y:

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA, patyrusio union bar
berio. Darbas ant visados.

10722 Michigan Avė.
Roseland, III.

REIKIA patyrusių audėjų 
prie gero darbo. 1 '

SOUTH BEND W00LEN
South Bend Ind.

co

REIKIA barberio dirbti vaka
rais ir subatomis per dienų. At
sišaukite Naujienų ofisan, po 
No. 259.

REIKIA patyrusių moterų 
popierų skirstymui.

Atsišaukite.
1451 So. Peoria St.

REIKIA patyrusio preserio 
siūlių prosinimui. Pastovus 
darbas.

814 W. 3?rd St.

REIKIA gero vyro lietuvio ūkės 
darbui; geistina, kad butų nors kiek 
patyręs — darbas geram ir doram 
vyi-ui ant visados ir gera mokestis,

P. ZEKAR, 
Box 65, 

Ashford, N. Y.

PARDAVIMUI
Dešimts tūkstančių.

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

L. COHEN,
4614 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj, biznis. Parduo
siu pigiai — pusę arba visą. 
Prežastį patirsite ant vietos.

4345 So. Hermitage Avė.
PARDAVIMUI saliunas grei- 

tn laiku .Pardavimo jsrieživstis 

patirsite ant vietos.
720 W. 35th St.

Tel.; Boulevard 9129.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. Pardavi
mo priežastis, — savininkas važiuoja 
į Lietuvą.

Atsišaukite.
1864 Sewer St., Chicago.

PARDAVIMUI saliunas, kartu, pi
anas, registeris ir laikrodis. Dau
giausia lietuviais apgyventa. Par
duosiu labai pigiai. Pardavimo prie
žastį, patirsite ant vietos.

Atsišaukite. ii.. *
1942 Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj, biznis senas ir 
pelningas; kas tuojau pirks — 
laimės.

3201 Aubum Avė.

PARDAVIMUI saldainių ir 
Ice Cream parlor; lietuvių kolo
nijoj, biznis senas ir pelningas, 
kas pirks tas laimės.»

830(\S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuviais 
apgyventoj vietoj; biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Pardavimo priežastis, 
tūriu apleisti Chicagą.

Atsišaukite.
9001 W. 21st St., 

Chicago, III.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuklinga proga porai užvedan

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

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI rakandai susi
dedanti iš 3 šmotų, frontruimiui 
beveik nauji, pigiai.

A. E. RICHARDS, 
3083 Bonfield St., 3 augštas

KAMPINIS namas ir grosemė par
davimui. Gera proga biznieriui. Ren- 
doms jeina $78.00 į mėnesį. Parda
vimo priežastis — apleidžiu miestą 
iš sveikatos silpnumo, Atsišaukite.

JAMES C. FIOLA, 
3201 Normai Avė. 
Tel.: Yards 2885.

KAM REIKALINGAS GERAS 
t NAMAS!

Pardavimui geras namas ant dvie
jų pagyvenimų su nvuriniu beizmon- 
tu, tik 5 metai kaip budavotas. Kreip
kitės prie savininko ant antrų lubų, 
po numeriu 4436 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ.

PARDUODU labai greitu laiku ir 
pigiai Dry Goods krautuvę. Vieta 
gera ir biznis išdirbtas per penkis me
tus, lietuviais apgyventa. Pardavimo 
priežastis, turiu du bizniu — kriaučių 
šapą ir krautuvę.

D. KUBILIUS,
8625 So. Halsted .St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernS visokių tautų kolonijoj. 
Bįznis cash. Pardavimo prieža
stis — turiu du bizniu. Randa 
pigi. Kreipkitės į Naujienas 
num. 258.

RAKANDŲ BARGENAS.
Pirma negu pirksit rakandus, ateL 

klte, i,r.persitikrinkite m-usų dideliame 
pasiulijfme. $200 saiza tikras maha- 
gony fonografas, su dviem sprenži- 
nom, grajija visokius rekordus, pilnai 
gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 
su rekordais ir deimantine adata. Dą- 
venport pianas. Vėliausios mados 
parlor (fruntinės) setas. Valgomojo 
kambario setas, miegamojo (bed- 
room) setas, karpetai (kaurai) ir ant 
grindų pastatomą lempą, etc., visi 
kaip nauji. Parsiduos jums prieina- 
mom kainom. Nepraleiskite šito bar- 
geno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzio Avė.

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

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra

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

ku.

840

PARDAVIMUI saliunas su visais 
barais, krėslais, stalais ir viskas, kas 
tiktai yra už nedideli pasiūlymų. Par
davimo priežastj pairsite ant vietos.

436 W. 29th St.

NAMAI-ZEME.

KAS PIRMIAU atsineš depositą, 
tas palnys $3250. Po mirties savi
ninko, likusiejie iš familijos norėda
mi geritai pasidalit liepia parduot šią 
savaitę, $8000 vertės namą tik už 
$4750. 2 augštų muro, 2 pagyvenimų 
po 5 ir 6 kamabarius, maudines ir 
beisnventas 7 pSdą ir medinis Rara- 
džius. Namas randasi ant Bridge- 
porto. Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
Prieš Parodinę Parodą.
Vartotų karų, kurie bus išstatyti 

vartotų karų parodoj, Coliseum — 
geg. 7 iki geg. 15. Galim-a matyt da- 
bas pas

MITCHELL AUTO CO.
VARTOTŲ KARŲ 
IŠPARDAVIMAS

Pardavimui ant išmokėjimo
Iš 100 karų pasirinkimas

Mitchell Auto Co.
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ PARO

DA PRASIDĖS NEDĖLIOJ.
DIDELIS PASIRINKIMAS UŽDARŲ 

IR ATDARŲ KARŲ.

. 1920 Hudson 
Dixie Flyer 
Templar (Cal.

Top) 
gale 
Drexel 
Dodges 
Apperson 
Willys-Knight 
Marmon 
Kissel
Reo 
Stephens 
King 8 
Nash, 1920

PHseno 
baurgenafl

Apžiurėkit juos. Pilsen, tai busi
moji lietuvių kolonija. Pirkit pakol 
kainos žemos. Ateikite ir matykit 
mus, koliai ne pervelu.
3 augštų murin. ir 2 augštų m. $5,500 
2 augštų mdinis ir garadžius 
2 augštų medinis ..................
Medinė Cottage ......................

b
augštų mur., skl., 2 aug. m. 
augštų mur. ir 2 aug. med. 
augštų medinis ir garadžius 
augštų medinis ..................
rendai muro cottage ...........

. Taipgi, keletas saliunų ir , 
ių. Visai mažai reikia ei

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų medinis namas, po 5—6 
kambarius ,maudynės, gasas ir 
elektros šviesa. Atsišaukite, 2-rų 
lubų 1238 W. 13th St.

$3,600 
$3,600 
$2,200 
$5,200 
$4,600 
$2,500 
$3,400 
$3,400 

. groser- 
nių. Visai mažai reikia cash, kad 
nupirkus vieną iš parinktų namų.

FORST, SISKA & UCENY, 
1536 W. 18th St. 

Tel.: Roosevelt 8061

2
2
2
2
2

ANTROS DURYS NUO ROJAUS
Ekskursija geg. 6 d., prie jūrių už

lajos pakraščio rugštumų Alabamos, 
netoli Mobile; pyčės arti nunokimo, 
komai iki kelių augšti, šviežios bul
vės jau ant marketo. Siunčiame že
muoges ir kopūstus jau du mėnesiai. 
Javai niekad nenušala nei sugenda nuo 
darganos. Virš 15/M) akerių pyčių

Parinktinė žemė, tik $35 iki $60 už 
akerį. Veltui knygą.

C. A. PHILLIPS,
21 N. La Šalie St.

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

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PLANAS 
įmokėt

$75.00 
100.00 
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 
800.00 
850.00 
400.00 •

Augščiau apkainuoti 
Proporcijoj

Nei mortgage neifokuojame 
Nei Brokerage 
Nei notary mokestis 
Nei freitų apmokėt 
Nei taksų mokėt
PAKEISK SAVO SENĄ KARĄ.
Tamstos senas karas (ne senes

nis kaip 1912) imamas mainais arba 
priskaitomas kaipo dalinis cash mo- 
kėjimas. . „ , . , . sVisi perdirbti Mitchell karai lygiai 
gvarantuojami kaip ir nauji.

Parduodami karai ant laiko, i irk 
dabar.

mitchell
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI

2828 . 2384
Michigan Avė. , Michigan Avė. 

Perdirbti karai parduodami abiejose 
vietose.

Kaina 
Karo 

$200.00 
300.00 
400/10 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 

1,000.00

Mėnesinis 
mokestis
$25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00

karai

ATDARA 
DIENOMIS, 
VAKARAIS, 

NEDĖLIOMIS 
TEL.: VICTORY 8805 

Važinėk kasdien*, mokėk vien* kar- 
tą į mėnesį.

PARDAVIMUI Hudson Super Six 
karas ,išrodo kaip ir naujas, 1918 me
tų. Parduosiu plR-iai, nes išvažiuoju 
į IjietvivĄ-

Atsmaukite tuojaus.
F. BIELSKIS,

742 W. Slst St., Chicago, III.
Galima matyti 3 v. po pietų.

GERA PROGA.
PARDAVIMUI Ford trokas 1% to

no, Express body< platus ir ilgas, ge
ras perkraustymui ir anglių važinėji
mui. Nauji ratlankiai. Inžinas dir
ba kaip naujas. Priežastis pardavi-. 
mo - pirkau

2J06 W. 24 St. |
Phonė Roosevelt 8699. j

PARDAVIMUI Marmon automobi
lius su vasariniu ir I
Motoras gerame stovyj. Kaina $1,400.

J. M., 
Tel.: Humboldt 3057 J. I

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
krautuvė, su pagyvenimu ir du pagy
venimai viršuj, taipgi garadžius dėl 
2 automobilių. Elektra, gazas ir kiti 
parankumai. Augštas cemento ba- 
sementas. Namas ant kampo. Na
mas randasi 3600 S. Lowe Avė. Kai
na $10,000. Morgičius $5/X)0. Duo
siu 6%. Matyt galima po piet.

P. A. ZELNIS, 
2928 Elston Avė., 

Phone Monticello 2714.
PARlUVIMŪI 20,oM akerių žemės 

Sawyer paviete Wisconsin, arti moky
klos ir apgyventos vietos; gera, molio 
Žemė. Kaina nuo $25.00 iki $35.00 už 
akėrį, lengvais išmokėjimais.

Rašykit.
A. WISE LAND CO., 

Birchwood, Wis.
UŽ PUSĘ kainos bargenas 2 augštų 

muro namas dviejų pagyvenimų pjj 6 
kambarius beisementas, rendos $480, 
metams greitu laiku parsiduoda tik už 
$4000 su $1000 jmokėjimo, likusius 
rendos išmokės. Namas randasi apie 
Garfield Boulevardą ir Halsted St. 
Atsišaukite greitai pas

J. ZAC1CER,
* 8301 So. Halsted

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

N. SIMON, 
5525 So. Kolin Av.

PARDAVIMUI 80 akerių farma su 
naujais budinkais. Stuba su 10 kam
barių; 11 galvijų, 3 jauni arkliai ir 
visos farmai reikalingos mašinerijos. 
Kaina $9,000, pusę įmokėti cash. Su 
inventorum $12,000. Pardavimo prie
žastis — senatvė.

JOHN SZOSTAKOWSKI, 
R. 2, Box 78, Scottville, Mich.

ŪKĖS
MICHIGAN VALSTIJOJ.

120 akerių ūkė: 75 akeriai dirba
mos; budinkai pirmos klesos 4 ark
liai, 10 melžiamų karvių, 4 telyčios — 
visos mašinos geriausiame padėjime. 
Didelis inžinas, galima malti ir mal
kas pjauti; kūtė įtaisyta su visais 
parankamais. Parduodama už $11/J<>u, 
įmokėt $6,000. Savininkas belgas, at- 
sišaukit pas kaimyną.

JOHN M. KACHINSKY, 
R. Box 2, Camey, Mich.

PARDAVIMUI ar išmainymui nau
ją mūrinį namą 2 pagyvenimų. Na
mas randasi 6319 So. Talman Avė.

JULIUS VILICKAS, 
4457 So. Mozart St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

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

22nd St. Bridge

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 pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
8301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

EXTRA BARGENAS
8 augštų muro namas, 6 pagyvenimų 
po 4 didelius kambarius ir beisman- 
tas po visu namu. Rendos $960.00 me
tams. Namas tikrai vertas $12,000. 
Savininkas a-pleidžii*. ir pri
verstas parduot greitu laiku tik už^ 
$9,500.00. Namas randasi West Side 
arti Leavitt ir 23rd St. Atsišaukit pas

J. ZACKER,
8801 So. Halsted St.

PARDAVIMUI farnva arba mainy
siu ant namo 100 akerių geros žemės; 
60 akerių ariamos, 40 akerių stam
baus miško ir geri budinkai; 2 ark
liai, 8 karvės, 50 vištų — Wisconsin 
Valstijoj. Kaina $5,000.

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 89th St., Chicago, III.

Tel. Lafayette 4167

PARDAVIMUI 40 akerių ūkė, ma
ža stuba, tvartas, arklys, karvė, 2 
kiaulės — parduodu viską už $1,200. 
Rašykit arba atvažiuokit.

FRANK BRODRECK, 
Bax 91, Baldwin, Mich.

MOKYKLOS
MA5TER
5Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineą ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Pa tems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir- didžio iŠ bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.


