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Meksika pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę

Francija gina Lenkiją

Vokietija išpildysianti talkininkų 
reikalavimus

Lietuvos nepriklausomybė.
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]
WASHINGTONAS, geg. 6.— 

Meksikos Respublika, kaipo 
viena didžiųjų Amerikos res
publikų, yra suteikusi pilną de 
jure Lietuvos Respublikos pri
pažinimą. Tai antras iš eilės 
Amerikoje pripažinimas.

Gegužės 5 dieną musų lega- 
eijos biuran tapo prisiųstas iš 
Meksikos Ambasados žemiau 
talpinamas laiškas ir įteiktos 
kortelės Meksikos Respublikos 
Atstovybės narių: Manuel J. de 
Negri, kaipo antrojo ir Ser- 
vando Barreza, kaipo trečiojo 
sekretorių. Adresuotas Lietu
vos Atstovui Amerikoje, J. Vi
leišiui, laiškas yra tokio turi
nio:

“Gerbiamasis: Meksikos Res-/ 
publikos vyriausybė, kurios rei
kalus aš turiu garbės atstovau
ti šioj sostinėj, yra pavedusi 
pranešti Tamstai, jog ji, po tin
kamo apsvarstymo Tamstos
laiškų ni>o vasario 2-ros ir 21 
dieną š. m., adresuotų šiai Am
basadai, oficialiai pripažįstanti 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybę.

šiuomi meldžiu leisti man iš
tarti Tamstai mano asmeninį 
nusidžiaugimą, jog man prisėjo 
tą žinią suteikti Tamistai, ir 
drauge užtikrinti Tamstą, jog 
Meksikos liaudis ir /vyriausybė 
nepagailės nei kokių pastangų 
palaikyti sutartinius ir drau
gingus ryšius, kurie, kaip aš ti
kiu, visados užsiliks tarp Mek
sikos ir Lietuvos Respublikos 
liaudies ir vyriausybės.

Naudodamas šia proga, mel
džiu priimti mano tikros j>a- 
garbos užtikrinimą. —(Para
šas) Manuel C. Teilez.”

Apie tokį Meksikos Respubli
kos draugišką pareiškimą su
teikta žinia Lietuvos valdžiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija bernauja 
Lenkijai.

Draudžia Vokietijai siųsti savo 
kariuomenę į Augštąją 

Sileziją.

BERLINAS, geg. 9. — Fran
cija, veikianti talkininkų vardu, 
šiandie Vokietijai uždraudė 
siųsti savo nacionalinę armiją 
(reichswehr’us) į Augštąją Si
leziją. Siųsti ją tuo tikslu, kad 
Lenkų pasimojimą atmušti ir 
ramumą atsteigti. Tuo klausi
mu čia gauta atatinkama nota. 
Gauta iš Paryžiaus. Notą pasi
rašęs pats Francijos premjeras 
Briand.

Delei Lenkų sukilimo AugŠ- 
tojoj Silezijoj Francija kaltina 
pačią Vokiečių valdžią. Girdi,

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis 11 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalytų ji perskaityti. Nona. 
Jau atėjo Socialdemokrato 4, 
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų ofiad. 

i Vokiečių valdžia melagingus 
pranešimus platinus, kurie pra 
nešimai Lenkus gyventojus ir 
sukėlę.

Augštojoj Silezijoj nūdien 
yra tikra karo padėtis. Dauge
ly vietų eina atkaklus mūšiai 
tarp Lenkų iš vienos puses ir 
talkininkų kareivių bei Vokie
čių — iš kitos.

Gautomis žiniomis, apie tūk
stantis Vokietijos policistų ta
po pasiųsti į neramumo apim
tas vietas. Vis dėlto, naciona
linė armija tokio įsakymo - 
vykti tenai — dar nėra gavus.

Skelbiama, kad po to, kai 
Vokiečiai užmę Kreuzburgą, su
žeistieji Lenkų “insurgentai”, 
kurie patekę belaisvėn, prisipa
žinę, jogei jie priklausą šeš
tam ir tryliktam reguliarinės 
Lenkų armijos batalionam, ku
rie buvę pasiųsti Augštojon Si- 
lezijon — talkon maištinin
kams.

Vokiečiai, kuriems teko pulti 
Kreuzburgą, savo skaičiumi 
anaiptol negalėję prisilygint i 
Lenkams. Apskaitoma, kad 
prieš apie du tuksiančiu Vokie
čių buvo pastatyta penki tūks
tančiai Lenkų. Vokiečiams va
dovavo buvusieji Vokiečių ar
mijos oficieriai.

Gautomis iš Reutbeno žinio
mis, Augštojoj Silezijoj randasi 
apie 25,000 ar 30,000 talkinin
kų kareivių. Vis dėlto, Prancū
zai menkai ar visai nesiprieši
na Lenkams.

Visi didelių nuostolių turį.
Lenkai nūdien stiprina savo 

pozicijas palei Odor upę. čia 
jie, keliose vietose, ir tiltus 
kontroliuoja.

Po atkaklaus mūšio ir dide
lių nuostolių vienai bei antrai 
pusei, ties Kadzieszyn’u, į va
karus nuo Oder upės, Lenkai 
atėmė ytin stiprias Vokiečių 
pozicijas.

Lenkai naudojasi visomis 
naujovinių karų priemonėmis 
— orlaiviais, apginkluotais va
gonais, artilerija ir degamųjų 
skystimų leidimui prožekto
riais.

Italai ir vėl sumušti.
Skelbiama, kad (Lenkai kon

centruoja savo kariuomene ir 
daro kasinius visu Rytų Prusi 
jos pasieniu.

Netoli Czenviankos kilo nau
jas susirėmimas tarp Lenkų ir 
Italų. Dvylika italį kareivių 
užmušta ar sužeista. Italai bu
vo sumušti. JieK neteko tam 
tikro skaičiaus kareivių, kurie 
paimta belaisvėn.

Gauta žinių, kad lenkai “in
surgentai” užtvenkiu anglių ka
syklas, o kitas dagi padegę.

Netoli Charcowo Francuzų 
kavalerija išveikė būrį Lenkų, 
kurie bandė persiųsti per Len
kijos rubežių du pavogtu pre
kėms gabenti traukiniu.

Traukiniai buvo prikrauti 
maistu.

Glewitzo sektore Lenkai pa
sigrobė šešiosdešinits prekinių 
vagonų, kurie buvo prikrauti 
maistu, siunčiamu Francijos 
kareiviams. Tuo budo maisto 
išteklius kai kuriems talkinin
kų kariuomenės būriams yra la 
bai apribotas.

Skaitykite ir Platinkite 
"NAUJIENOS”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1919

Išpildysianti talkininką 
reikalavimą.

Spėjama, kad bus koalicinis 
ministerių kabinetas sudarytas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., May 10, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Lenkija “smerkia” maiš
tininkus.

Ruošianti naują notą 
talkinhikam*i.

BERLINAS, geg. 9. — Senti
mentas Vokiečių politiniuose 
rateliuose šiandie, pietų metu, 
pakitėjo. Pakitėjo tuo, kad 
jau rodoma palinkimas talki
ninkų reikalavimus priimti. 
Reikalavimus kontribucijos iš
mokėjimo klausimu.

Tuo tarpu Čia tokios nuomo
nes esama: parlamentarine ko
alicija, kuri turės talkininkų ul- 
timalumą priimti, bus sudaryta 
bėgiu sekamų dvidešimts ketu
rių valandų.

Vokietijos ambasadorius 
Francijoje, Dr. Wilhclm Mayer, 

I prezidento Išberto pakvietimą 
naują ministerių kabinetą su
daryti nepriėmė. Tuo bud u 

i Vokiečių liaudies parti ja vis 
dar laikosi ištolo. Tos organiza- 
cijos vadas, Dr. Gustav Strese- 
manu, yra griežtai nusistatęs 
prieš priėmimą tų sąlygų, ku
rias stato talkininkai.

Dr. Mayer turėjo pasikalbėji
mą su kai kuriais reichstago 
nariais. Jisai bando įrodyti, 
kad talkininkų reikalavimas pa 
si rašyt i būtinai reikalinga.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, May 10, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkų kariuomenė 
veržiasi Vokietijon.

WESEL, Prūsija, geg. 9. 
Belgų kavalerija užėmė strate
ginius punktus į rytus ir vaka
rus nuo Reino upės, netoli Wc-1 
sel, Rheinberg ir Dinslaken. 
Ji prirengta žygiuotei kartu su 
kairiuoju armijos sparnu, ku
ris gal būt bus pasiųstas užim
ti Ruhr srytį.

Francuzų kareiviai užėmė 
daugelį punktų į rytus nuo Rat- 
lingen ir Andernumd. Francu
zų žvalgai nttdien yra tik dvi 
dešimt kilometrų (1‘.‘.4 mylių) 
nuo Esseno.,
Francuzų armija pasirengus.

PARYŽIUS, geg. 9. — Ofici- 
aliniuose rateliuose pareikšta, 
jogei 1919 metų klesa, kuri ta
po pašaukta karinėn tarnybon 
sąryši su labai galiteu Ruhr 
sryties okupavimu, nieku budu 
nebus paliuosuota * anksčiau 
kaip liepos menesį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Ar bolševikai nužudė 
tuksiančius sukilėliu?

Bolševikų agentija tai 
užginčija.

STOCKHOLM, Švedija, geg.
9. — Vietos laikraštis Tidenin- 
gen šiandie išspausdino priva
tinį pranešimą. Sako, kad bol
ševikų valdininkai nužudę dau
gybę žmonių, kurie dalyvavo 
Kronštadto maište. Vis dėlto, 
paskelbimas susilaukė umaus 
ir griežto vietines bolševikų 
agentijos užginčijimo.

Pranešimo įrodoma, jogei 
bolševikai nužudę kelis tuksian
čius sukilėlių, jų tarpe šimtus 
moterų ir kūdikių. Bet bolševi
kų agentija sako, jogei viso 
sušaudyta tik trylika žmonių-— 
sukilimo vadų.

ROMA, geg. 9. — Šiandie čia 
nusižudė buvęs iždo ministeris, 
Francesco Tadesco. Iššoko pro 
langą. Saužudybės priežastis 
— nesveikata.

VARŠAVA, geg. 7. — Lenkų 
valdžia ruošia .naują notą tal
kininkams, kad Ino dar kartą 
pareiškus savo nepritarimą 
“insurgentų” žygiams Silezijo
je. Belo, ji reikalauja, kad Si
lezijos klausimas butu išspres- 
ta^kaųT^įalima greičiau. Iš
spręstas. s upran lama, Versail- 
leso sutartim it plebiscito davi
niais atsiremiant.

Norėtų pasigrobti industrinę 
Silezijos srytį.

Lenkijos valdžia, akyvaizdo- 
jc vis rūstesnių susirėmimų 
tarp “insurgentų” ir Vokiečių, 
yra nusitarusi daryli ytin griež
tų žingsnių. Daryti jų aio tik
slu, kad kaip nors užbaigus tą 
sukilirtią, kurį suruošė buvusis 
plebiscito komisionierius Adcl- 
bertas Korfanty,.ir kad indus
trinę Augštosios Silezijos srytį 
prijungus prie Lenkijos.

Ministerių kabineto 
' pareiškimas.

Ministerių kabinetas paskelbė 
šitokį viešą paireišlkimą: nors 
ministerių kabinetas pilnai nu
mato ir įkainuoja tuos patrio- 
linguosiu® motyvus,, kurie iš
šaukė didįjį sukilimą visoj an
glies kasyklų sryti, vis dėlto, 
valdžia dar kartą reiškia savo 
nepritarimą sulkilimui. Prie 
esamųjų apystovų dabartinį 
judėjimą ji (valdžia) skaito 
esant betiksliu bandymu gei
daujamus siekimus pravesti.

Nepatenkinti Anglais ir 
Italais.

Prie Anglų ir Italų legacijų 
įvyko visa eilė demonstracijų. 
Darbininkai ir žodžiu ir tam 
tikrais rašytais protestais reiš
kė savo nepritarimo tariamam 
Anglų ir Italų įgaliotinių Sile
zijoje nusistatymui, kuris yra 
griežtai priešingas Lenkų rei
kalavimams prie ginčijamosios 
teritorijos.

Smerkia Italų įsimaišymą.

Spaudoj ir viešuose susirin
kimuose reiškiama ytin dide
lio nepasitenkinimo Italų jsimai 
šymu “insurgentų” ir Vokiečių 
reikalan. Demonstracijų, ku
rias rengė darbininkai, metu 
Varšuvoje atvirai dalinta įvai
rus skelbimai ir atsišaukimai, 
kur be pasigailėjimo kritikuota 
dabartine valdžios politika — 
neremti Korfanty. Raginta 
darbininkai slapta verbuoti 
tam tikrus barius tikslu padėti 
Silezijos maištininkams.

Gencvienė Peterman, trylikos 
metų mergaite, nedėlioj sugrį
žo namon. Per dešimt dienų ji 
buvo dingus. Tūlas William 
Port buvo ją išviliojęs į Dyer, 
Ind., kur ji turėjus elgetauti ir 
alkti. Gailaus pavyko jai pa
bėgti nuo to vyro.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 9 dien., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 26,000 dolerių, bankų buvo skai 
tomą Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $8.98
Austrijos 100 kronų...............$0.27
Belgijos 100 kronų už ....... $8.20
Danijos 100 kronų ............... $18.18
Finų 100 markių ................... $2.20
Francijos 100 frankų ........... $7.9P
Italijos 100 lirų ................... $4.90
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50
J/mkų 100 markių .............  $/).lf
Olandų 100 guldenų ...........x $35.25
Norvegų 100 kronų ........... $15.87
Šveicarų 100 kronų ........... $17.7?
švedų 100 kronų .............  $28.50
Vokiečių 100 markių __ __ _ $1.50 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1921 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Amerikos atstovas talki
ninkų taryboje.

----------
Jungtinių Valstijų ambasado
rius grįžo ambasadorių tary- 

bon; Francija džiaugiasi.

PARYŽIUS, geg. 9. — Ame
rikos ambasadorius Uugli C. 
Wallacc šiandie ir vėl užėmė 
savo vietą ambasadorių tary
bos posėdy. Tuo budu Amerika 
ir vėl turės savo atstovybės tal
kininkų taryboje.

Paliepimą atstovauti Jungti
nes Valstijas ambasadorių kon 
(erencijose p. VVallace finvo 
praeito nedėldienio naktį. Ga
vo nuo valstybes sekretoriaus 
Hugheso.

Amerikos ambasadoriaus pa
sirodymas užisenio reikalų ofi
se, kurdaikoma kalbamosios ta
rybos susirinkimai, pasitikta la 
bai prielankiais Francijos at
stovo Jules’o Cambon’o sveiki
nimais. Amerikos atstovą svei
kino ir kiti tarybos nariai. 
Cambon yra tarybos pirminin
kas.

Pramoniečių konvencija.
Reikalauja politinius kalinius 

paliuosuoti.

CHICAGO, geg. 9. — šiandie 
čia j) rasi dėjo try&dešimts pir
ma metine pramoniečių (I. W. 
W.) unijos konvencija. Delega
tų nedaugiausia. Pirmasai po
sėdis buvo labai tvarkus ir 
tikslus.

Vyriausieji konvencijos klau
simai yra: kampanija už politi
nių kalinių paliuosavimą, įkū
rimas tam tikro apšvietus biu
ro ir “ekonominio internacio
nalo” klausimas.

Apšvietos biuras turėsiąs tik
slo duoti reikiamų darbinin
kams pamokų, kad jie būti] pri 
sirengę, kuomet jiems teks 
imti industrija į savas rankas, 
ją tinkamai išlaikyti. “Ekono
minis internacionalas” busian
ti “nepolitinė įstaiga”. Taip 
bent “didžioji spauda” skelbia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Anglija pripažinus sovietij 
valdžią.

Kopenhagene gauta žinių, kad 
tarybos pripažinta de facto 

valdžia.

KOPENHEGEN, geg. 9. — 
Iš rusiškųjų šaltinių gauta ži
nių, jogėi Anglijos valdžia so
vietų valdžiai pasiuntusi de fac
to pripažinimą.

Kol kas betgi patvirtinimo, 
kad pranešimas tikrai teisingas 
iš jokio kito šaltinio dar ne
gauta.

Austrijai reikalingas 
“resyveris.”

NEW YORK, geg. 9. — Vie
tinis tautų lygos biuras šian
die čia paskelbė, jogei Austri
ja yra galutinai nusibankruti- 
jus. Reikalavimus, kuriuos 
jai statė talkininkai ir kurie 
jau senai turėjo būt išpildyti, 
dar ir šiandie neišpildyti. Talki
ninkai ir patys neišmaną, kas 
reikės daryti su Austrija.

Keturių metų mergaitė, Sla-. 
va Majcic, pasiklydus radU to 
paties amžiaus vaiką taip pat 
pasiklydusį. Nuvargę, abudu 
susikabino ir raudojo. Policis- 
tas juodu užėjęs parvedė na
mon.

Verstinas darbas 
Bulgarijoj.

šeši šimtai tūkstančių žmonių 
jau pristatyta prie 

valstybės darbų.

LONDONAS, geg. 9. — Me
tai laiko atgal Bulgarijoj pri
imta toks įstatymas, kuris rei
kalauja, kad kiekivenas tos val
stybės pilietis, pilnametis pi
lietis, vienus metus turi eit 
prie “valstybės darbų”. įstaty
mas neišskiria ir moteris, tik 
joms tarnavimo laikas suma
žinta: jos šešis mėnesius tedir
ba.

Įstatymas jau vykdoma. 
Šiandie prie valstybės darbų 
yra pristatyta apie šeši šimtai 
tuksiančių piliečių — vyrų ir 
moterų. Jie taiso senus kelius, 
naujus tiesia, kanalus kasa, 
gatves taiso, namus stato ir 11.

Prie valstybės darbų turi eit 
kiekvienas pilietis, turintis 20 
melų amžiaus. Nė vienas pilie
tis, kol jis savo pareigų nėra 
atlikęs, išvažiuoti kiton ku
rion valstybėn neleidžiamas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 10, 19^1 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Anglija spaudžianti Lenkus.

LONDONAS, geg. 9. — šian 
die atstovų bute » premjeras 
Lloyd George buvo paklaustas, 
ar Anglija negalinti padaryti 
daugiau nei kad ji yra dariusi 
iki šiol užbaigimui neramumų 
Augštojoj Silezijoj, būtent, da
rant tam tikro spaudimo į Len 
kijos valdžią. Premjeras at
sakė :

’ “Mes darome visa, ką gali
mi, kad atsiekus reikiamo į 
Lenkų valdžią spaudimo.”

Inteligentijos vargai tarybų 
Rusuose.

KOPENHAGEN, geg. 9. — 
Čia gauta žinių, kad žymusai 
Rusų rašytojas, Maksimas Gor
kis, šiomis dienomis Finų spau
doj paskelbęs atsišaukimą “į 
visą pasaulį”. Prašąs gelbėti tos. 
didelės valstybės inteligentiją- 
mokslininkus. Apie penki tūk
stančiai mokslininkų tenai ba
du stimpą!

DETROIT, geg. 9. — Būrys 
piktadarių šiandie užpuolė 
Detroit Rayhvay kompanijos 
kolektorių. Atėmė 20,000 dole
rių.

Auksinai dar z- 
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 spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio, dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir 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, m.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 10, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai ir Rusai padarė 
sutartį.

Preliminarinė prekybos sutar
tis jau padaryta.

BERLINAS, geg. 9. — šian
die čia paskelbta oficialiais tek 
stas tos sutarties, kurią Vokie
tija yra padariusi su sovietų 
Rusija. Tai yra preliminarine 
prekybos sutartis, kuri įėjo ga- 
lėn nuo gegužes 6 dienos. Su
tarties tekste įrodoma, jogei ji 
veiks tol, kol bus galutinai už
baigta pilna prekybos sutartis. 
Sutarty yra vienas skirsnys. 
kuris reikalauja, kad atsitikime 
jeigu by viena puse nuo kalba
mosios sutarties norėtų atsiža
dėti, apie tai ji turi pranešti iš
kabo — duoti tris mėnesius 
laiko. ‘ 1

Europos darbininką 
bruzdėjimas.

PARYŽIUS, geg. 9. — Praei
tą pėtnyčios naktį Paryžiaus 
darbininkai keturiose vietose 
susirėmė su policija. Keli žmo
nės ir policistai sužeista. Dau
gybe darbininkų areštuota ir 
įmesta kalėjiman.

Tai vismobi Hzacijos davi
niai. Darbininkai yra griežtai 
nusistatę prieš naują karinę 
valdžios avantiūrą.

RERLINAS, geg. 9. — Suba- 
toj parlamente turėjo vietos 
“pirma nemaloni scena” . Bur
žuazijos atstovams šūkaujant 
“šalin srt talkininkais!’'’ ir 
“Eit prieš Lenkus”! atsistojo 
vienas nepriklausomųjų social
demokratų atstovas ir pareiš
kė:

“Ne, ponai, mes nesutiksime, 
kad Vokietijos liaudis butų dar 
kartą įstumia karau, kaip kad 
padaryta 1911 ir» Y i.”

Pareiškimas sukėlė didelį 
buržuazinių partijų atstovų 
“pasipiktinimą.”

Sumušė gubernatorių.
VIENNA, geg. 9. — St. Lo- 

renzo komunistai užpuolė ir 
biauriai sumušė Styrijos guber
natorių, Rantelen. Jo padėtis 
kritinga. Keli dalyvavę tame 
puolime žmonės sulaikyti.

Sakoma, kad puolimas suren
gta atsimokėjimui dėl nepa
prastai žiauraus to gubernato
riaus elgesio su areštuotais 
komunistais.



Utarnikas, Gegužio 10, 1921

Kas Dedasi Lietuvoj

Dvaruose palikti į- 
Jie nesnaudžia ir 
•‘meškinus” nusi-

JONIŠKtLIS.
Vietos darbininkų padėtis ne

pergeriausia, tai ponai tur 
bid visai linksmai gyvena už
sieniuose.
galiotiniai. 
darbuojasi
vilkę. Musiju apylinkės keliai į 
Panevėžį labai pablogėjo, — 
mat poneliai per tankiai va
žinėja panevėžin- į savo kongre
sus. ,'

Nesnaudžia taip gi Joniškė
lio šinkoriai, jų net trys dabar 
atsirado. Už tai pas mus ir 
duona pabrango. Musų šinko
riai labai mandagus. Jie pa
sitinka žmogų Dievo žodžiu, 
veda vidun ir duoda sušilti. Už 
gerą širdį ir šilumą reikia, ži
noma ,užsimokėti. Yra buvę 
atsitikimų, kad už Sinkopių 
mandagumą tekdavo sumokėti 
iki 300 auks. — Vargšas

II pastaba. Žemės pušys nu
statomos žemės mokasino nu
statytomis normomis.

III pastaba. Ypatingais atsi
tikimais šis normas gali su
mažinti ar padidinti komisija 
iš Darbo ir Socialės Apsaugos 
inspektorio ir dviejų savivaldy
bes atstovų-

IV pastaba. Jei darbininkas 
atsisako būti ordinarninku, tai 
per vieną mėnesį privalo ap
leisti dvarą.

2 § Darbininkas, su kuriuo 
dvaro valdytojo nebus padary
ta ordinarninko sutartis, gali 
pasilikti dvare ligi 1922 metų 
balandžio mėn. 23 d. šiomis 
sąlygomis:

a) naudojasi butu,
b) dvaras duoda tokios pat 

žemės ir tokio pat dydžio kaip
kitiem darbininkam ordinar- 

ninkam taip pat ir inventorio

KAUNAS.

Pasibaigus mokytojų kon
gresui, prasidėjo mokytojų pro
fesinės sąjungos posėdžiai- Iš 
viso dalyvavo 44 atstovai iš į- 
vairių skyrių. Aptarta daug 
įvairių klasinių. Reikia pa
stebėti, kad sąjungos vykdomo
sioms įstaigoms prisieis daug 
dar padirbėti, kad tinkamai su
organizuotų savo profesinę są
jungą.

įvykęs mokytojų kongresas, 
— tai pirmutinis Lietuvoje. Ja
me viešai pastatytieji klausimai 
daug ko išmokino mokytojus 
ir visuomenę. Ne kas, kad 
krikščionys demokratai urzgia 
ir kova grasina. Jie pralaimės 
savo pozicijas, kaip pralaimė
jo dabar. Tik daugiau prisi
ruošimui, šaukiant panašius 
kongresus.

—Valdžios įsakymu sustab
dytas laikrdaštis “Vilnis”. Val
džia parastu sau budu slopina 
jai nepatinkamus laikraščius, 
vietoj traukus bent teisman, jei 
randa laikrašty prasižengimo. 
Kuo gi tuomet skiriasi demo
kratinės respublikos nuo caro

dojasi dovanai pašalpa šio J- 
statymo 5-tame § nustatytomis 
sąlygomis.

6 §. Darbininkas ordinarnln-
kas gali būti iš dvaro pašalin
tas tam tikros komisijos, su
daromos vietoje kiekvieną kar
tą iš abiejų pusių po ivieną at
stovą pirmininkaujant Darbo 
ir Socialės Apsaugos inspekto
riui. '

Pastaba. Nuosprendis komi
sijai darbininką pašalinti duo
dama jam vienas menuo laiko 
susirasti sau vietą. •

7 § Vidaus Reikalų ministe- 
ris turi teisės • leisti instrukci
jas 6 § komisijų veikimui re
guliuoti.

8 §. Darbo ir Socialės Ap
saugos inapektoris prižiūri šio 
įstatymo vykdymo ir jį per
žengusius traiutkia atsakomy
bėn.

9 §. Dvaro valdytojas už šio 
įstatymo nesilaikymą baudžia
mas teismoi keliu iki 10,000 
auksinų.

10 §. ^jio šio įstatymo pa
skelbimo dienos “Dvarų darbi
ninkų atstatymo įstatymas 
1920 m. liepos mėn. 15 d.,” (V. 
Ž. Nr., eilinis 419 Nr.) nustoja 
galios.

nas susirinkimas nutarė rcika- kad vieni nedirbtų 12 valandų, 
lauti, kad butų įsteigta ligų ka-' o kiti visai nebūtų be darbo, 
sos dirbtuvėse, plytnyčiose ir

1 lontpiuvėse.
Darbo biržų klausimu nuta

rė: reikalauti, kad butų įsteig
tos darbo biržos ir kad darbi
ninkių butų priimami per dar
bo biržas. Be to reikalauti, t •

Del susirinkimų nutarta: rei
kalauti, kad susirinkimai butų 
galima daryti, pranešus tik vie
tos Virbalio milicijai ir nemo
kant už pranešimus žyminio 
mokesčio.
Kybartai, 22 III 1921.

Būdavo] ame 
Namus.

Europ
Fab

ir arklius

žmona ir 
o lankan-

A. Stulginskis
E. Respublikos Prezidento ’ 

pareigas Steigiamojo Sei- ’ 
mo Pirmininkas. j

D-ras K. Grinius !
Ministeris Pirmininkas.

Kaunas, 1921 m. kovo mėn. 30.

DARBININKŲ JUDĖJIMAS.
Kybartai. — Prof. sąjungos 

vis. susirinkimas. Visuotinas B 
Kybartų miesto ir apielinkes H 
rankpelnių ir amatninkų ‘pro
fesines sąjungos narių susi
rinkimas įvyko 1921 m. kovo 
21 d. 6 vai. vakaro. Dalyvavo L 
370 narių. Susirinkimo pirmi
ninku tapo išrinktas Andrius ,

Suteikit PagelbąGreičiausiai
Saviems Lietuvoje

SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė). 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę su viršum (25,000,000) dvidešimt penkis 
milijonus auksinų saviems Lietuvon.

ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrove, per savo skyrius 
pasiunčia kas mėnesis suvirš (5,000,000- penkis milijonus auksinų. 
Tas liudija, kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai pa
tarnauja.

LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir norin
tiems partraukti giminės iš Lietuvos.

PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus važiuo
jantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos.

Flatus ir bungalows. Auk
štos rūšies 
puikiausia unijistų gabių 
darbininkų darbas už tokią 
žemą kainą, daug pigiau, nei 
kuri kita įstaiga pasaulyj 
galėtų. Perkame tokiomis 
daugybėmis, ' todėl galime 
siūlyt už didelį nupiginimą. 
Nebudavok namo, nematęs 
mus. ; .

District Šates Manager dis 
triktams į šiaurius nuo 51 
gatvės, į pietus nuo 22-os 
gatvės, į vakarus nuo 
Wentworth Avė. District 
Sales Manager

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

TeL: Lafayette 5284.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

fonuokite arba rašykit jam. 
Nekainuos nieko, kad gavus 
faktus.

materijolas ir

ean American Bumu 
ienas ir Mickiewicz 

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

kortės, pasportai ir tt. 
NOTARU UŠAS 

Kcal Entate, Paskolos, 
Inuurinai ir tt.

809 W. 35th St., Kantp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: U ta r. K et. ir Sub. iki 9 vak.

Ned.: iki 8 po pietų.

[ .... ■" 1 1 '“X
Tcl. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduiirdestyj:
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8396

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak.s 812 W. 33rd St„ Chicago 
Tol. Yards 4681.

'JOSEPH C SOBOL
Advokatas

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

Namų Ofisas
1645 Wabansia Avė.,

i Tel. Haymarket 3869.
>■■■■ . ...UI.—■—■■■■■

“žiburėlio” suvažiavimas į- 
vyko Kaune, balandžio 1 die
ną. Jau pirmam posėdy tarp 
laikinosios Centro Valdybos ir 

Mariampoiėn skyriau# iškilo 
skirtumai dėl “Žiburėlio” tiks
lo, dėl Centro kompetencijų, 
dėl jaunimo organizacijų tei
sių. Marijampoliečiai, su Bu
latais priešaky, parodė tiek 
griežtumo, kad nepasisekė su
siprasti net tais klausiniais, dėl 
kurių didesnių skirtumų nebu
vo- Iš suvažiavimo Mariain- 
policčiai išėjo.

Kadangi suvažiavime silpnai 
buvo atstovaujami Panevėžį j 
ir Ukmergės skyriai, neapsilcn- 
kė Šiaulių ir Vilniaus skyrių 
atstovai, tai įsta-

tyniai priimta tik laikinai ir pa
likta jo reikalus vesti iki ar
timiausiam suvažiavimui lai
kinoji Centro Valdyba. “Ži
burėlio” tikslas įstatymuose 
nustatyta, — šelpti gabesnius, 
neturtingųjų tėvų vaikus, pra
dinį mokslą einant ir socialis
tinę bei kairiąją demokratinių 
grupių jaunuomenę aukštesnio- 
se ir aukštose mokyklose.

Dvarą darbininką sam
dymo ir atstatymo 

įstatymas.
1 § Dvaro vaidytojas iki šių 

metų balandžio mėn. 23 die
nos ir viso jo dvare esamų 
darbininkų skaičiaus privalo pa 
sisamdyti tiek ordinanrninkų, 
kad vienam 
giau 15 ha. I 
ha. II rųšies, 
šies jo paties 
jr padaryti su
tartis sąlygomis neblogesnė

mis, kaip buvusiomis jo dvare 
1920 metais balandžio 23 die
ną.

I pastaba. Dirbamąja žeme 
laikoma ariamoji žemė ir pū
dymai.

išpultų ne datv- 
rųšies, arba 18 

ar 21 ha. III ne
dirbamos žemės 
jais metines sur

c) dvaras duoda teisės kiek
vienam darbinjnkui laikyti tiek 
gyvulių, kiek kitiem ordinar- 
ninkam ir duoda jų gyvuliam 
pašaro ir ganiavos vienos rųšies 
su kitais to dvaro darbinin
kais,

d) darbininkas gauna kuro, 
kiek skiriama to dvaro ordi- 
naminkam taip pat 
jam suvežti,

c) darbininkas jo 
vaikai ligi 10 metų,
tieji mokyklą ligi 14 metų ir 
tie šeimos nariai, kurie dėl li
gos ar senatvės negali sau duo
nos pelnyti, gauna kasdien po 
1 švara rugių.

I pastaba. Rugiai atiduo
dami kas mėnuo.

II pastaba, šis paragrafas ne
taikomas tiem darbini ūkam, 
kurie yra nevedę, arba našliai (Mališauskas, sekretorium Pra- 
be šeimynos, t. y., be vaikų 
brolių ir seserų ligi 14 metų 
arba senų negalinčių dirbti tė
vų.

3 §. Paliktas 2 § sąlygomis 
darbininkas privalo atidirbti 
kas mėnuo: už- butą. 4 »dieną < 
už kurą 2 dieni, už ganyklą#ir 
pašarą gyvuliam 2 dieni, už 
kiekvieną gaunamą grudų pū
dą vasaros, rudens ir pavasa
rio metu 2 dieni, žiemą 3 
nas.

I į>aslaba. Darbininkas 
dirba dirbamas dienas kas 
nuo; dvaro valdytojas praneša 
darbininkui apie jas savaite 
anksčiau,

II pastaba. Metų dalys susi
deda iš trijų mėnesių, laikant 
Žiemą nuo gruodžio mėn. 1 
dienos.

4 §. Jei [vykinti minėtomis 
1 § normomis dvare darbinin
kų trūksta, dvaro valdytojas 
privalo samdyti jų iš tų darbi
ninkų, kurie kituose dvaruose 
palikti 2 § sąlygomis, praner 
5ant apie tai Darbo ir Socialės 
Apsanigos inspektoriui.

Pastaba. Jei darbininkas at
sisako keltis į kitą dvarą, tai 
jis per vieną mėnesį nustoja vi
sų duotų jam antrame paragra
fe teisių.

5 §• Dirbdamas dvare darbi
ninkas, nustojęs sveikatos dėl 
nelaimingo atsitikimo, ne dėl 
savo kaltės arba negalėdamas 
dėl senatvės toliau dirbti, nau
dojasi dovanai to dvaro butu, 
kuru, pašaru ir ganykla vienai 
karvei ir dviem avim. Be to, 
kiekvienas negalįs darbo dirbti 
Šeimynos narys ir vaikai ligi I 
10 metų, o lankantieji mokyklą 
ligi 14 metų gauna ligi 1922 
metu balandžio mėn. 23 dienos 
per dieną po 1 svarą rugių ir 
no šimtą kvadratinių sieksnių 
įdirbto lauko daržui ir įiulvėm 
sodinti.

I pastabai Šis paragrafas 
neatima iš darbininko teisės 
gauti atlyginimą už sveikatos 
mistojimą, einant bendrais ci
viliniais įstatymais. Jeigu 
darbininkas gauna atlyginimą 
teismo sprendimu, tai jis nu
stoja teises gauti pašalpcfe, ei
nant šio įstatymo 5-uoju §.

II pastaba. Dvarų darbinin
kų našles arba žmonos, kurių 
vyrai šio karo metu dingę, nau- Į

di e-

ati- 
mė-

nas Kvielkauskas.
Susirinkimo dienotvarke pri

imta sekanti:
1) Valdybos pranešimas;
2) Revizijos Komisijos pra

nešimas;
,i.3)okuro klausimas; '<

4) įstatymų reikalas tvarky
ti darbo sąlygas dirbtuvėse;

5) ligos kasų įkūrimas dirb
tuvėse;

6)
7) 

mai
«)
Ketvirtuoju 

punktu, dėl įstatymų darbo są
lygom dirbtuvėse susirinkimas 
nutarė kreiptis į St. Seimų ir 
reikalauti išleisti tokius įsta
tymus.

Ligos kasų reikalu visuoti-

darbo biržos;
valdžios daromi trukdy- 

organiza'cijai veikli;
einamieji reikalai.

dienotvarkės

LUCKY
Stri ke
cigarette

Ifs toasted

YNAM . ATLANTIC

Į IR IŠ LIETUVOS 
du Ir daugiau išplaukimų kas savaitl 
tiesioginiais laivais j ir iš ANTWER- 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

Važiuodami Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelionėje 
visko gali atsitikti. Geriausiai išsipirkite musų Bendrovės perlaida 
(draftai) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvežę pinigus gau
site pašte.

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
dėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darba daugiau l/H)0 darbininkų. 
Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių 
Prekybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, 
nes neužilgu kaina pakils.

Siųsdami - pinigus-, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių 
apie laivakortes kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

’H

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

-• i >■ . Tlh) /f ! H , ..n 4 V, ’• V,1'’ ' 'I.'
Jei patogiau tai kreipkitės į musų skyrius:

Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.

Wilkes-Barre, Pa.

* v

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St 
Chicago, Tel, Yards 6062

T. r ii «•
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. 

Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. vak. Neda
liomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.

The Home Builders 
Association, 

National Headąuarters 
139 North Clark Street 
Telephone Rand. 5886.

Plione Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Būdavo jame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

kad mes atidarėme

Pirma lietuviška valgykla 
North Sidėje ■

Šiuomi pranešame northsai- 
diečiams,
lietuvišką valgyklą lietuviams 
parankioj vietoj. Todėl, šios 
apielinkes lietuviai kviečiami 
atsilankyti pas mus, o pilnai 
kiekvieną užganėdinsime.
A. SABECKIS ir KAZ. KIČAS,

Arti Robey St.

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir murmurinio paviršiaus, stu- 
bų ir garadžių stogams.

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22nd St. Bridgo.

Kę=tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratu Partijos.

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

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

-

Kas tai yra Socializacija
Paraše K. Kautski

Versta iš vokiečiu kalbos. *
ši knygutė yra taip aiški ir 

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

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų 

veikimo Programas.
šioje knygelėje darbininkai 

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

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak

cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų bal* 

zsas į liaudį jų atstovo lupomis. 
Kaina 20c.

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

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

Siūlome
AšTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ. 

PENKIŲ METŲ GOLD MORT- 
GAGE COUPON BONDS už 
nominalę vertę ir teisingą palū
ki-

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

Saugų ir gerą investinimą 
siūlome, nepaprastai gerą pelną 

nešantį.
P. G. Perich & Company

Investment Securities
1705 Magestic Building

22 West Monroe 81.
Te!.: Dearborn 1466.

Tik aprubcžiuotam laikui, i[ 
priimsime Liberty Bonds už 
nominelę vertę.

KAM KENTĖTI ?
Raumatiznio, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAiN-EXPELLER
Valtbažonklls užreg. 8. V. Pat. OftBe.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (AncJiot
Yalzbaženkll. ’

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

<Dlxi<ra go, III.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^

Kenosha, Wis.
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Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

Pastabos apie biznio 
eiseną.

eitiPereitą savaitę pradėjo 
pigyn automobliai. šiuo tarpu 
pirmutniais tapo atpiginti Chev
rolet automobliai. Chevrolet 
Motor kompanija pareiškė, jog 
jų automobilius vadinamas 
“Four-Ninety” nuo gegužės 7 
dienos bus pardavinėjamos po 
$645.00 vietoj senos kainos 
$820.00. Jų “Four Ninety” Se
danas bus pardavinėjamas po 
$1195.00 vietoj senos kainos 
$1375.00. šitos kainos gana že
mai prisiartina prie Fordo kai
nų, kas vėl gali neužilgo priver
sti ir Fordą atpiginti savo auto- 
moblius da daugiau. Vakar ir 
antra kompanija paskelbė auto
mobilių atpiginimą, būtent, Oak- 
land Automobilių kompanija. 
Oakland automobiliai dabar bus 
pardavinėjami $250.00 pigiau, 
negu senoji kaina.

To reikėjo laukti. Kad auto
mobiliai atpigs, mes šiose skil
tyse esame pranašavę porą mė
nesių atgal. Mes laukiame, kad 
šią vasarą automobiliai dar vis 
eis pigyn. Automobilių išdirbi- 
mas ir darbai automobilių fab
rikuose yra pagerėję. Vienok, 
fabrikai toli gražu nejna pilna 
jiega. Autmobilių šiuo laiku 
neparsiduoda tiek, kiek buvo 
laukta, ir todėl reikia manyti, 
kad automobilių išdirbėjai eis 
lenktyn kainų numušime. 

(

Automobilių ratlankių (tairų) 
išdirbystėje iki šol jau yra įvy
kęs didelis . kainų nupuolimas 
todėl negalima laukti, kad tairų 
kainos eitų paskui automobilių 
kainas. Tairai šią vasarą ne- 
pabrangs, anaiptol, jie gali dar 
eiti pigyn; bet jie nebeatpigs 
tiek didžiai, kiek jie jau buvo 
atpigę.

atgal
Pažy-

Refi-

jų kaina buvo 
jų kaina yra

Francisco Prior

Kas dėl apskrito biznio pasi
taisymo — jis taisysis paleng- 
vėlia. Per vasarą mes nelau
kiame kažinkokio didelio biznio 
pasigerinimo liet rudenop Ame
rikos pramonė, darbai ir biznis 
pradėt gerintis žymiai. Tuo 
tarpu biznio tas turės daugiaus, 
kas jo smarkiau j ieškos — ar tai 
per agentus ar tai per paskelbi
mus. Kl. Jurgelionis.

Maitoto Kainos.
kai-

buvo seka-
Vakar Chicago marketo 

nos ant tūlų dalykų 
mos:

Sviestas — kaina 
ekstra statinukėse 
tas 36c.

Kiaušiniai — švieži pirmieji

retailerams
34c. spaus-

turėti uždarbio nemažinus kaip 
Šešis nuošimčius ir prie to tūlą 
galimybę padvigubinti savo pi
nigus į kokius keturis ar penkis 
metus (bet ne į mėnesį ar du).

Norintiems gerai ir atsargiai 
įdėti pinigus mes ir šiandien 
galime patarti pirkimui beveki 
tuos pačius bonus, kuriuos pa
tarėme ketvertą mėnesių 
ir pakartojome vėliaus, 
mesime čia keletą bonų:

American Smelting <&
ning 5 nuošimčių bonai — Sau
sio mėnesyje kada mes patarė
me juos pirkti, 
$75.25, dabar 
$75.50.

St Louis-San
Lien 4 nuošimčių bonai — Sau
sio mėnesyje, kada juos pata
rėme pirkti kainavo $59.00, da-,22i/2 ir 22% c. paprasti pirmieji 
bar jie ;
$62.75.

St. Louis-San Francisco Ad- dėžėsna 25 ir 26c 
justment 6 nuošimčių bonai — 17^2 ir 18c., purvinukai I8V2C. 
Sausio mėnesyje kainavo $64.00, 
o dabar jie yra pardavinėjami ’ 35c-» vištos 30 ir 31c. 
po $67.00. ]
bonai dar yra pirktini dabarti
ne kaina. Jie atneš apie 9 nuo
šimčius pelno ir dar su laiku pa
brangs kainoje

1 . f t

St. Louis-San Francisco In- 
come 6 nuošimčių bonai kada 
juos patarėme pirkti, jie kaina
vo $46.00, o dabar yra parda
vinėjami po $53.00. šie bonai 
tikrai buvo puikus pirkinys vie
nas mėnuo laiko atgal ir tebėra 
geru pirkiniu iki šiol

American Telegraph ir Tele- Į j7.n0 už dėžę, lemenai $3.00 ir 
phone 6 nuošimčių bonai — ka-1 $4.25 už dėžę, orančiai $3.50

yra parduodami jo jr 20c., maišyti lotuose 21 ir 
22c., ekstra sudėti balto medžio 

margiukai

Gyva paukštiena — kurkės 
‘ i., gaidžiai 

Ir šiandien šitie!15 ir 16c’ antys 35c’ žas^s 25
ir 26c.

Negyva paukštiena — kurkęs 
48 ir 50c., vištos 30 ir 31c., gai- 
džai 15 ir 16c., antys 35c., 'žą
sys 25 ir 26c.

Bulvės — šiaurinės baltos ap
valainos 100 svarų 70 ir 90c., 
šviežios bulvės $5.00 ir $8.50 už 
statinę, saldžiosos bulvės $2.00 
ir $2.50 už hamperį.

žali fruktai — obuoliai $5.00 
ir $9.00 už statinę, $2.50 ir 

I $5.50 už dėžę, vynuogės $5.00 
^£7 AA iirr rlA'jrv 1 omnn o i AA

ir

ir

žalios daržovės — asparagal

NAUJIENOS, Chfcago, UI
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brangios aukso-sidabro rudies, I 
ir, kad tos kompanijos kasyklos I 
priskaitomos prie didžiųjų ir pa- Į 
vyzdingųjų Colorados aukso- I 
sidabro kasyklų. i I

Lietuviams, ypač tiems, kurie | 
priklauso prie Colorado Conso- f 
lidater Minės & Power kompani
jos, patartina atlankyti muzėjų | 
ir pamatyti tą įdomią kolekciją 
aukso-sidabro rudies. Beto pa
matysite gražų modelį fabriko,

dabrinių pinigų, nes nepasitikė
jo Anglijos išleistiems popieri
niams pinigams. Tuomet Angli
ja kreipėsi į Washingtoną, pra
šydama Amerikos valdžios par
duoti jai 305,000,000 uncijų si
dabro po $1.00 unciją. Nors tuo 
laiku sidabro uncija kainavo apie 
$1.20 iki $1.35, vienok Wilsono 
valdžia sutiko parduoti Anglijai 
305 milijonus uncijų sidabro po 
$1.00 unciją. Kad tą galėjus
padaryti, tapo išleistas taip va- perdirbimui aukso rudies. 
dinamas Pittman įstatymas, su
lyg kurio valdžia turėjo teisę su- 
tarpinti 805,000,000 sidabrinių 
dolerių ir sutarpintą metalą par
duoti Anglijai, o ateityje Suv. 
Valstijų valdžia turi supirkti iš 
Amerikos sidabro kasyklų tiek 
jau uncijų sidabro, kiek sutar- 
pinta ir parduota, užmokant po > 
$1.00 unciją už superkamą me
talą.

Karės laiku Suv.Valstijos su- 
tarpino išviso 207,000,000 uncijų 
sidabro ir išsiuntė tą metalą An- 
fclijon-Indijon ir tokiu budu iš
gelbėjo Anglijos valdžią Indi
joje.

Nuo pereitų metų, birželio 
mėnesio, Suv. Valstijų iždas 
pradėjo pirkti sidabrą iš Suv. 
Valst. sidabro kasyklų ir iki ba
landžio 2, 1921, jau supirkta ar
ti 47,000,000 uncijų sidabro. Už 
kiekvieną unciją valdžia moka 
nustatytą kainą — po $1.00 už 
unciją. Kadangi kasmet sida
bro mažiau iškasama, o vis dau
giau ir daugiau suvartojama, to
dėl apskaitliuojama, jog Suv. 
Valstijų iždui užims 10 metų, 
koliai dapildys visą iš iždo paim
tą sidabrą. Tas duos Amerikos 
sidabro kasykloms nuolatinius ir 
užtikrintus pelnus.

PREZIDENTO LAIŠKAS.

Pora savaičių atgal ponas E. 
R. Obem, publikacijos vedėjas 
didžiuliame nortsaidės Noel 
State Banke parašė laišką pre
zidentui Ilardingui klausdamas 

Ijo nuomonės apie taupimą. Ir 
štai ką prezidentas ant to atsa
kė: “Per daugel metų asai 

'persitikrinau, kad taupimas pi
nigų yra daugiausiai įprotis ir 
žmones kurie padaro gerą pra
džią prie to greitai patirsta, kad 
yra labai lengva ir naudinga 
tai daryti. Tik šiuomi momen
tu pasaulio ir musų šalies reikar- 
luose tikrai yra vienu iš naudin- 

- giapsių prietelių, kurį žmonės 
gali padaryti sugrąžinimui pa
saulio pastovumo. Tikiu jog 
nėra jokio geresnio budo ištai- 
simui suiručių į kurias karė 
įtraukė, kaip tik padarant dau
giau negu galima sunaudoti ką 
reiškia taupyti ir musų taupini-

Atgaivinkite 
sava nervus.

Jeigu jaustite pavargis, aržus, nėr- 
vuotas, lengviai sujudintas, jaustas j 
nuo triunksmu, negalite miegoti — | 
tada nepadarisite giariaus imdama*

SEVERA’S 
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikrus gy- 
dules dėl tokiu negalų. Jie nutilda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
Prekė $1.26. Gaukite nuo savą 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

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

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

Mrs. A. Michniewicz

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI 

Durims, langams, plaistcriui lente
les, stogui popiera.

CARR BROS VVRECKING CO.,
3003-39 S’o. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Te!. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd SU 

Tel. Prospect 3466

Tol. Yards 145 į

JOHN J. ZOLP,
Real Ėst ate — Paskola — Insurance 

Laivakortes, — Pinigų Siuntimas.
Legaliai dokumentai, Notary Public.

4601 So. Marshfield Avė., 
Chicago.

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ g Telefonas: Boulevard 7042 

Ė DR. C. Z. VEZELIS =
Lietuvis Dentistas

J 4712 South Ashland Avė., ■ 

arti 47-to* gatvis 
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■f

• ■ ... ' „ ’ .... ........................

įeisią, uiupyvi n musų laupnu-, yards 6666 
mais atstatyti pasaulio turtų' g Boulevard 8448
sanJa{\- . • , , . , ls DR. v. A. ŠIMKUS ■

Negaliu daugiau linkėti kaip ■ Lietuvis gydytojas, Chirurgas J 
kad visuomenė pasimokintų nuo 
širdžiai taupyti, ką, atsižvel
giant į šios šalies pasekmingumą 
bųtų galima padaryti.”

Aku Šeras ■N 3203 So. Halsted St., Chicago.J Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

/=' ■'■■■■ 1

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojas ir 1 Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
k ... -...... . i J

Kviečių kainos dar vis tebėra 
gana žemos. Dabar kviečiai ga
lima pirkti kam jų reikia. , Bet 
dabar yra blogas laikas kvie
čiams parduoti.

Mes nežinome kiek Lietuvių 
farmerių skaito šią biznio ap
žvalgą, bet jeigu kas iš farme
rių skaito ir seka musų spėjimus 
ir nurodymus, tai gal atsimins 
laiką, kada mes patarėme ne
laukti kviečių kainų pakįlimo, 
bet parduoti kviečius tomis kai
nomis, kokios tada buvo, bū
tent, po $1.90 ar arti to. Kas 
tašyk musų patarimo paklausė, 
Šandie negali jaustis pralaimė
jusiu, kada kviečių kaina laiko
si apie $1.10 už bušelį.

Mes gauname daug pranešimų 
apie tai, kad Chicagos Lietuviai 
dar vis deda daug pinigų į kai- 
kuriuos “skymus”, kuriais buk 
galima greit praturtėti. Mes 
žinome, kaip ir kiekvienas kitas 
sveiko supratimo žmogus žino, 
kad tokių investmentų nėra, 
kuriais galima butų padvigubin
ti pinigus į mėnesį ar kitą lai
ko. Gal būti išlošimas pinigų iš 
loterijos, ar iš kortų, ar iš ki
tokio gembleriavimo budo, bet 
negali būti pinigų padvigubini- 
mo į trumpą laiką, jeigu indėsi 
tuos pinigus į atsargų biznį, ku
riame jie tikrai neprapuls.

Mes nepatariame nei vienam, 
o ypač nepatariame neturtin
giems darbininkams, dėti savo 
sunkiai uždirbtus pinigus į gem- 
blerystės vietas ir į visokius pa
vojingus biznius, kur pinigai 
greičiaus gali pražūti negu at
nešti didelį nuošimtį.

Mes manome, kad šiandien 
galima indėti pinigus į visiškai 
atsargius ir tikrus .biznius ir

da patarėme pirkti, kainavo $5.00 už dėžę, žemuogės $5.00 ir 
$95.50, o dabar kainuoja $101. $7.00 už 24 kvortų dėžę.

Hudson & Manhattan refund-
ing 5 nuošimčių bonai — Sausio;$3.00 ir $3.50 už sekciją, buro-
mėnesyj kada patarėme juos j kai $5.00 ir $5.50 už statinę, sa- 
pirkti, kainavo $62.30, o-dabar (bėriai $4.00 ir $6.75 už kreitą, 
kainuoja $69.00. : 
šiol tebėra pirktini

Mississippi River Power 5 
nuošimčių bonai — Sausio mėne
syje, kada juos patarėme pirkti, 
kainavo $70.50 dabar $78.25 
Šitie bonai iki šiol tebėra pirk
tini.

Apart čia paminėtų bonų at
sargiam pinigų indėjimui mes 
galime pažymėti dar sekamus:

Baltimore & Ohio Refunding
& General 5 nuošimčių bonai, — 
kainuoja apie $70.00 ir neša 7 
nuošimčius pelno. Jie gali kilti 
ir kainoje.

Wilson & Co. 6 nuošimčių bo
nai kainuoja apie $88.00 ir neša 
apie 7 nuošimčius pelno.

Chili Copper Co. Convertible 
6 nuošimčių bonai kainuoja apie 
$74.00 ir neša apie 8 nuošim
čius metinio pelno.

Kas turi atliekamų pinigų ir 
indės į šituos bonus, tai galima 
neabejoti, jog jis uždirbs tą, kas 
musų čia yra pažymėta ir dąi gal 
daugiaus. J

šitie bonai iki ’ kopūstai $2.00 ir $3.00 už krei- 
j tą, morkos $4.00 ir $4.50 už sta- 
jtinę, agurkai $4.00 ir $5.00 už 
dėžę, žalieji cibuliai $1.50 ir 
$1.75yuž dėžę, salotos galvose 
$4.00 ir $4.50 už kreitą, lapuo
se 30 ir 35c. už dėžę, grybai 
$1.10 ir $1.12 svaras, cibuliai 
$1.50 ir $1.75 kreitas, špinakai 
75c. ir $1.00 už bušelį, tametos 
$5.00 ir $5.50 už kreitą.

Naujai atidarytame Field Mu- 
zėjuje, yra daugelis įdomių da
lykų. Fred. J. V. ,Skiff salėje 
No. 37, yra ypatngai didelė ko
lekcija aukso-sidabro rudies iš 
pažymėtiniausių Amerikos ka
syklų. Tarpe tų yra vienas dido
kas aukso-sidabro rudies šmo
tas iš Black Wonder kasyklos, 
Ilinsdale pavieto, Colorado. (Nu
meris E-1977). Black Wonder 
kasykla, kaip jau daugeliui lie
tuvių šėrninkų žinoma, priklau-, 
so Colorado Consolidated Minės, 
& Power kompanijai. JPatalpi- 
mas muzėjuje tos rudies, paro-

SIPKORTES
piiiiiiiiimiiimiiiiiiiM
g Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut į J laivakortę, nėgu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias j|| 
3 Pardavimas laivakorčių j Lietuvą per Kauną ar Liepo- ji 
J jų. PAŠPORTUS KIEKVIENAM... GAUNAME UŽRIBI 

DYKĄ. SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI- H 
J GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA ‘ g 
m Į 8 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso: H

® Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
g Gydo visokias ligas motorų, vai- į 
g kų ir vyrų. Specialiai gydo lim-
■ pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted S't., Chicago. ■

ELITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

136 E. 42-nd Street, IH 
NEW YORK N Y111CU3 ILIU^CJUJV LViS IUU1U5, — ' -- ------------------------------------------- a v/iviK, a,, j. .

do, jog tose kasyklose randasi i|||fflMffl||||||||ni||||hll[||llllMlil||H

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgą* 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Rea. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Norima nustatyti sidabro 
vertę.

Telephone Yards 5332 ■

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

Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■
■ ir nuo 6 iki 8 vakare. ■

Skaitytojai, kartas nuo karto, 
klausia musų apie stovį tokių 
kompanijų kurios dar nepradė
jo savo gyvenimo, o tik renka 
pinigus. Apie tokias kompani
jas mes neturime ką daug atsa
kinėt. Tokių kompanijų stovio 
ištikrųjų dar nėra. Jos dar ne
veikia, o tik rengiasi veikt. Jų 
biznio dar nėra, o yra tik jų pie
nai ir jų svajonės Jeigu jų sva
jonės kada nors išsipildys, tai 
jos turės biznį, ir indėti į jas 
pinigai neš nuošmtį. Jeigu jų 
svajonės neišsipildys tai indėti 
į jaa pinigai bus pražuvę. Ar 
kurios kompanijos pienai ar sva
jonės yra bizniški ar ne, apie tai 
kiekvienam yra liuosa valia spėt 
ar spręsti. Kiekvienas čia gali 
pavartoti savo sveiką protą, ir 
atskirti humbugą nuo tikrenybės 
ar galimybės.

Prieš 1873 m. sidabras buvo 
skaitomu lygiu auksui, kaipo pi
nigas. Vadinasi, turėjo nusta
tytą pamatinę vertę. Vieok nuo 
tų metų, padaryto j sutartyj 
Amerikos su kitomis valstybė
mis, sidabro pamatinė valuta 
tapo panaikinta, o palikta vien 
auksas, kurio valiuta tapo nu- 
satyta $20.67 unciją, ir ta ver
tė yra pamatinė, nesikeičianti, 
sidabras-gi palikta be nustatytos 
valiutos. j

Nuo 1878 metų sidabro kai- j 
nos nupuolė ir nuolatos mainėsi 
sulyg reikalavimų ir pagamini
mo. Pavyzdžiui, prieš 1873 m. 
sidabro kaina buvo $1.29 uncija, 
o po sutarties nupuolė iki 461/įc. 
uncija. ,

Per paskutinius kelioliką me
tų ir šiuo laiku sidabro kainas 
kasdien nustatinėja viena broke
rių firma, Montague & Co., Lon- j 
done. Vadinas, kokią kainą ta 
firma nustato tai dienai, tokia 
buvo sidabro kaina ir visame pa- 
šaulyje. Per tuos keloliką me
tų ta sidabro brokerių firma ab
soliučiai kontroliavo sidabro 
kainas.

Karės laiku Anglijai pritruko 
sidabro it delei tos priežasties 
Indijoje (kurioje visas šalies 
turtas skaitliuojama sidabru 
valiutoje) pradėjo kilti revoliusi 
ja. Indijos pirkiai ir žmonės 
pradėjo reikalauti iš bankų si-1

Jeigu Norit Gerų Pelnų1
Tai investuokite savo pinigus į

Pirmo Morgečio Aukso Bonus
o gausite po

7
 A į metus ir
— įdėti pinigai0 bus saugus.

The Benperce Mining Co. Pirmo Morgečio Aukso Bonai yra patikrinti 
didelės Bankos. Procentai išmokami du kartu į metus bile vienoj ban- 
koj, ar tiesiog The Continental and Commercial Trust & Savings Banke, 
Chicago j e.

savo pinigus į
Telephone Van Buren 294

Rez. 1139 Indepondenco Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriikų, Vyriškų, 
Vaikų ir viaų chroniškų ligų

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

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

Bonai po $100 ir $500.
Bonps parduodame ir lengvais mėnesiniais išmokėjimais; reikia įmokėti 
ketvirtą dalį ar daugiau, o likusius galima išmokėti per kelis mėnesius.

Bony pirkėjai gauna extra pelno.
Bonų pirkėjams pridėsime extra tos pačios kompanijos šėrų. Tai yra: 
prie $100 bono — 25 Šerus, prie $500 bono — 125 šėlus, iš kurių sulauk
site gerus ir pelningus dividendus.

Priimame mainais visokių kompanijų šėrus, kaip tai: Buck Run Oil & 
Refining-Fulton Group, Standard Pacts, Naujienų, Elgin Motor ir kitų 
kompanijų.

Rašykite, o prisiusime platų kompanijos aprašymą (su paveikslais) lie
tuvių kalboje.

PEOPLES INVESTMENT CO
220 So. State St. Room 1422

' o

Chicago

LIETUVIS DAKTARAS

S DR. J. SARPALIUS : a 1424 So. Halsted St. !
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■ 

Nedalioms 10 — 12.
. Gyvenimo Tel. Yards 5093. 
ai ■ ■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■ i

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18th St.

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

i i i ..............■ ■■- .............. ■ /

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgą* 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfleld av 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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matinius dėsnius Lietuvos mo
kyklos reformos. Po ilgą ir kar
štų ginčą reformos linija ir jos

Vokieti jos-Luksemburgo kasy
klą sindikatas.

Gelsenkirchen kasyklų kom-

111. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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Pirmas Lietuvos Moky 
tojų Kongresas.

ba-
Ro-

Nuo kovo mėn. 30 d. iki 
landžio 1 d. Kauno miesto 
tuščs salėje posėdžiavo Pirma
sis Lietuvos Mokytojų Kongre
sas. Jame dalyvavo 260 mokyto
jų pradedamųjų ir aukštesnių
jų mokyklų ir daug svečių.

Per visus Kongreso posėdžius, 
kurie tęsėsi nuo 10 vai. ryto iki 
10—11 valand. vakaro, salė bu
vo prikimšta žmonių. Toksai ne
paprastas Kongreso gausingu- 
mas rodo, kad dauguma musų 
mokytojų yra labai susirūpinę 
musų mokyklos dabartine padė
tim. Aiškiai matyti, kad moky
tojai yra pasiryžę su didžiausiu 
pasišventimu prisidėti prie mu
sų mokyklos atstatymo darbo 
naujais mokslo ir laisvės pama
tais. Tai svarbu, nes tiktai gera 
mokykla gali padėti tvirtus pa
matus visai musų ateičiai.

Kongresas buvo sušauktas 
mokytojų profesinės Sąjungos 
(ne klerikalinės) Centro Valdy
bos ir kai kurių Steigiamojo Sei
mo narių — mokytojų. Klerika
lai ir šiaip jau tamsios dvasios 
žmonės uoliai agitavo prieš šitą 
Kongresą. Jie įkalbinėjo moky
tojam nedalyvauti “bedievių” 
Kongrese, bet pasisekimo netu
rėjo. Tada dalis jų, kaipo moky
tojai, prisidėjo prie Kongreso, 
bet tik tam, kad savo išpustas 
ir veidmainingais protestais ir 
pareiškimais Kongresą suskaldy
tų. Tas jiem irgi nepavyko.

Buvo pastangos ir iš kitos pu
ses, iš kraštutines kairiosios, su
skaldyti Kongresą. Aš čia kal
bu apie taip vadinamą Mariam- 
polės grupę. Ta grupė matomai 
bijojo, kad atžagareiviai nepa
imtų viršaus Kongrese. Ir todėl 
iŠ pat pradžios ji stengėsi suda
ryti atskirą konferenciją pažan
giųjų gaivalų. Be to, griežtai 
stovėdami ant klasių kovos pa
mato jie nenorėjo atsisakyti nuo 
šito principo ir mokyklos klausi
muose. Bet mokytojų noras eiti 
išvieno sunkioje kovoj už musų 
mokyklos ateitį, pasirodė stip
resnis ir rimtai išlaikė visas ata
kas tų jaunų ir narsių Mariam- 
polės vyrų.

Reikia vienok pripažinti, kad 
tie jauni vyrai su atvirais ir 
nuoširdžiais veidais, su dideliu 
karščiu, savo griežtu ir aiškiu, 
kad ir vienpusišku nusistatymu, 
nemaža prisidėjo prie Kongreso 
darbo. x

Kongresui gi prisėjo atlikti di
delis darbas, galima sakyti isto
riškos reikšmės darbas. Jis ga
vo apsvarstyti ir formuluoti pa-

misijai iš 9 žmonių Kongresas 
pavedė suformuluoti reformos 
dėsnius ir patiekti juos galuti
nam Kongreso sprendimui. Kitą 
kartą mes paduosime tuos dės
nius ištisai, čionai pažymėsime 
tik, kad suderintas jaunimo kū
no ir sielos auklėjimas pripa
žinta kaipo mokyklos svarbiau- 
sis uždavinys. Gi paruošti jau
nimą visuomenės kultūringam | 
gyvenimui, — tai mokyklos pa
matinis darbas.

Kad šitą uždavinį atliktų ir 
nurodytą čia tikslą pasiektų, vi
suomenės mokykla turi būti p a- 
saulinėir laisva, moky
mas gi ir auklėjimas joje turi 
būti vedami mokslo, darbo ir 
kritingo tyrinėjimo pamatais.

Tokioje mokykloje nėra vietos j 
tokiem dalykam, kurie remiasi 
tikėjimu. Taigi tikyba paliekama 
bažnyčios ir tikybinių draugijų 
rūpesčiui, šitame klausime Kon
greso nusistatymas buvo visiš
kai aiškus.

Mano gyvenime man prisėjo 
dalyvauti ne viename mokytojų 
ir mokslo kongrese ir Rusijoj ir 
Vakarų Europoj. Pirmas Lietu
vos Mokytojų Kongresas rimtu-Į 
mo ir kilnumo žvilgsniu padarė 
į mane gilų įspūdį, ir aš įvertinu 
jį ne žemiau, kaip Vakarų Eu
ropos kongresus. Aš mačiau Lie
tuvos mokytojų tarpe tokią vie
nybę, užsidegimą ir susipratimą, 
kad galima butų nebijot dėl Lie
tuvos ateities, jeigu ir kitose 
musų gyvenimo srityse mes tu
rėtume tokius darbuotojus.

Tarp kitko Kongresas vien
balsiai nutarė, kad Lietuvos mo
kytojai privalo susispiesti į vie
ną profesinę sąjungą, kurios 
valsas tinkamai svertų švietimo 
darbe. Tai yra būtinas reikalas, 
kad visuomenė turėtų iš švieti
mo darbo visą galimą naudą, j 
Musų Kongresą pasveikino mu
sų kaimynai Estai ir Latviai.) 
Gautas pasveikinimas nuo Estų j 
švietimo ministerijos,* nuo Estų| 
mokytojų sąjungos ir nuo Lat
vių mokytojų profesinės sąjun
gos. Be to Kongresą sveikino 
Steigiamojo Seimo atstovai: M. 
Sleževičius valstiečių sąjungos ir 
socialistų-liaudininkų bloko var
du ir V. Čepinskis socialdemo
kratų frakcijos vardu. Sveikino 
Kauno miesto Valdybos narys 
{airiunaitis ir Lietuvos Kopera- 
tyvų Sąjunga.

Tylėjo tik musų švietimo mi
nisterija. Na, ką čia padarysi? 
Estų švietimo ministerija yra 
pati mokslus baigusi, gi musų 
nors nemokyta, už tai katalikiš
ka. Kongresas iš tos zakristijo
niškai-katalikiškos panaberi j os 
tik gardžiai pasijuokė. —Senis.

(“Socialdem.”)

Rudos kasyklos:
Čia “Vonvaerts” sumini aš- 

tuonias rudos kasyklas, esančias 
įvairiose Vokietijos dalyse, ku
rias valdo nekarunuotasai kara
lius Stinnes.

Plieno ir geležies dirbtuvės:
Vokieti j os-Luksemburgo rudos 

kasyklų sindikatas, turįs devy- 
| nias dirbtuves Dortmunde, Meg- 
gene, Bremene, Emdene, Bran
denburge ir kitur.

Įvairios įstaigos:
šiaurinės 

dirbtuvė.
Knygoms 

Berline.
šiaurinės 

kompanija, Berline.
Deutsche Allgemeine Zeitung. 
Industrie und Handelszeitung. 
Schuckerto elektrikos dirbtu

vės, Nurnberge.
Siemenso-Schuckerto 

dirbtuvės, Berline.
Reino-Vestfalijos elektr. dirb

tuvės, Essene.
Loebo automobilių dirbtuvės, 

Charllottenburge ir Berline.
Auto-Trokų dirbtuvės, Ratin- 

gene.
liūgo Stinnes laivyno komprv- 

nija (vedanti prekybą su užsie- 
Iniais) Hamburge.

Transportacijos kompanija, 
Hamburge.

Lentelėj pažymėtos kasyklos 
ir dirbtuvės tikrenybėj yra tik 
dalis, būtent, toji dalis, kurią 
neginčijamai turi savo rankose 
pats Stinnes. O kur tos kasyklos 
ir dirbtuvės, kur jisai yra pats 
stambiausiais dalininkas, bet ku
rios uždėtos ir vedamos kitų as
menų vardu? Jų yra dar dau
giau. Neveltui todėl Vokiečiuos 
yra sakoma, kad Stinne’as yra 
visur: “Stinne’as kasyklose Stin
ne’as dirbtuvėse, Stinne’as viso
je Vokietijoje”. Stinne’as, vadi
nas, nekarunuotas Vokietijos 
karalius.

Vokietijos Celuloso

• apdaryti dirbtuve,

Vokietijos Presos

elektr.

Laukė, bet nesulaukė.

Nekarunuotasai Vokieti 
jos kaizeris.

Vo-
res-

[16 Federuotosios Presos]

BERLINAS. — Naujoji 
kieti j a iš lauko šiandie yra 
publika. Bet tik iš lauko. Tikre
nybėj Vokietiją šiandie valdo ne 
Ebertas ir ne parlamentas, bet 
nekarunuotasai jos karalius-kai- 
zeris, liūgo Stinnes. šiandie jis 
Vokietijai reiškia tą patį, kaip 
amerikiečiams Morganas-Gary- 
Rockefelleris sudėti daiktan. Vi
sos didžiosios industrijos šian
die yra nekarunuotojo karaliaus 
Stinne’o rankose.

Didšiumiėčių socialistų laik
raštis “Vorwaerts” andais pa
skelbė ytin įdomių skaitmenų. 
Jie rodo, kad visos didžiulės an
glies ir rudos kasyklos priklauso 
nekarunuotam Vokietijos kara
liui Stinne’ui. Lentelė padalinta 
į tris dalis. Pirmoj daly įrody
ta, kurios anglies kasyklos pri
klauso Stinne’ui, antroj — ru
dos, trečioj — įvairios dirbtuvės 
ir tt. Štai toji lentelė.

Anglies kasyklos:
Stinne’o kasyklos.
Bochum kasyklų kompanija.

tis Federuotosios Presos]
BOSTON. — Gal niekur kitur 

“revoliucijos” taip nelaukta, kaip 
kad jos laukė uolioji Bostono 
policija. Prieš Gegužės Pirmą vi
suose kampuose girdėjosi kalbų 
apie tai, kaip musų policija ren
giasi pasitikti tą “kruvinosios 
revoliucijos dieną”.

Atėjo Gegužės Pirma, ir pra
ėjo. O Bostone kaip ramu, taip 
ramu. Jokios revoliucijos. Ko
dėl taip? Jei tikėt vieno policis- 
to pareiškimui, tai “revoliucija” 
neįvykusi tik dėlto, kad Gegu
žės Pirmą.... lijo! Lietus, vadi
nas, sulaikė “revoliuciją”. Lietus 
padarė negarbės uoliai Bostono 
policijai.

Vis dėlto, sudėjusi rankas ji 
nesėdėjo. Ji turėjo progos “pasi
žymėti.” Kažkoks užuomarša, 
storažievis “radikalas”, kur ne
paiso nė lietaus ne sniego, vis 
dėlto, ryžosi savo piktus sieki
mus pravesti—sukelti Bostone 
“revoliuciją”. Nugi. Pasikišęs 
1)0 skvernu “raudoną bombą” 
jis be jokių ceremonijų išėjo iš 
savo lūšnos ir patraukė gatve. 
Ramus pavyzdingi Bostono pi
liečiai tuojaus suprato “kame 
čia dalykas”. Ir kai nesuprasti? 
“Radikalas” — visai nepapras
tas žmogus: nesiskutęs, apdris
kęs, o tos akys tarytum alkano 
vilko. Suprantama, Bostone alka
nų žmonių nėra. Iš jo akių “ra
mus piliečiai” išskaitė tik viena: 
jis nori sukelti revoliuciją. Jų 
manymu, tai “baisiausias iš bai
siųjų” žmogus. Jis ir savo bom
bą padarė netokią, kaip kitos 
bombos — raudoną.

Tuoj duota žinia “kur reikia”. 
Pribuvo uolioji Bostono policija 
ir paprašė, kad “radikalas” pa
siduotų. Pasiduotų gražumu, nes 
kitaip....

Nieko stebėtina. “Radikalas” 
kadir nebijo nė lietaus nė snie
go, bet uoliai Bostono policijai 
negi galės atsilaikyti? .Tuola-

bi.iu, kad jis nesuspėjo apsidirb
ti su savo “raudonąja bomba”.

“Radikalas” turėjo pasiduoti. 
Policija dideliu atsargumu pa
ėmė “raudonąją bombą” ir....

Užbaiga trumpa ir aiški: “ra
dikalas” nešėsi raudoną ryšulį. 
Ryšuly buvo ne dinamitas, ne 
nitroglecerinas, ne parakas, bet 
miltai — blynams kepti!

Well, policijos užduotis buvo 
baigta. Dabar jai teks užsiimti 
visai paprastu džiabu: sujieško- 
ti, kas pasigrobė iš vietos pašto 
apie 10,000 dol.

Skaitytoju Baisa!
r, .ii.ii

(C7f tintkitaa btamt akprtnj* 
nuomone Redakcija neatsako.}

BUKIME ATSARGUS.

Amerikos lietuvių klerikalai 
darosi perdaug drąsus ir begė- 
dingi. Ilgą laiką šukavę apie 
“lenkų imperializmo nedory
bes”, kauliję iš Amerikos lie
tuvių darbininkų pinigus, pa
galios, jau kitą giesmę giedh.

Naujoji musų klerikalų gies
mė yra tokia: grasinti lenkų 
dvarininkams jų dvarus. Gra
žinti juos tuo tikslu,- kad ga- 
vus Vilnių.

Bet kad toji musų klerikalų

ei, tai jie sako, jogei tokias 
Stygas stato Belgai ir Pran

cūzai. O jiems pasipriešinti, ma
tykite, “mes negalime”.

Tai yra tokia pat “istorija” 
<aip kad savu laiku buvo su 
garsiąja “taryba” ir jos pa
kviestuoju Urach’u — tuo “lie
tuviško kraujo karalių”, kurį 

tėve' Lietuvos klerikalai ir 
musų” mokino.

Amerikos lietuviai darbinin
kai turi būt atsargus. Klerika

lai jiems naują tinklą tiesia.
Pakankamai sustiprėję Ame

rikos lietuvių darbininkų pini
gais, kuriuos jie rinko neva 
“biednuomenės šelpimui” . ir 
įaskiii —• “Lietuvos gynimo 
reikalams”,, musų klerikalai 
. au pasisako, ko jie nori. Jie 
susiuostė su Lenkų dvarinin
kais ir dabar tų dvarininkų 
vardu kalba! Jeigu Amerikos

ST. PSIBIŠEVSKIO

lietuviai darbininkai laiku ne
susipras, jeigu jie seks paskui 
klerikalus, tai šie ims kalbėti 
ir “visų Amerikos lietuvių” 
vardu, kaip kadi jie nekartą 
yra darę. Tuomet, kad kokios, 
jie pradės vesti kampaniją, kad 
Lietuvos valdžia, “dėl šventos 
ramybės”, būtinai gražintų len
kų dvarininkų dvarus — by 
tik Vilnių atgauti. Bet tikre
nybėj musų klerikalai tarnau
ja lenkų dvarininkams, ku
riems jie ir iki šiol tarnavo. 
Ne Vilnius musų klerikalams 
rupi, ir ne lietuvystė, bet stori 
lenkų dvarininkų deliiionai, iš 
kurių ir jiems išpuls vienas 
kitas Judos skatikas.

— Lietuvys.

“BroliŲ” santykiai.
Lietuva ir “'broliais latviai” 

savo ginčus išsprendė trečiųjų 
teisme. To teismo nuosprendi- 
žiu Lietuva gavo Palangą ir 
sklypelį Baltike juros. Viso 
“broliams latviams” Lietuva 
atidavė apie dvidešimt aštuo- 
nias deš. žemės (kartu su Dūk
štą), o gavo tik apie dvidešimt 
deš-

Vis dėlto, “broliai latviai” 
šitokiu trečiųjų teismo nuo- 
sprendžiu labai nepasitculdino. 
Ura — patriotų spaudoj dagi 
imta kalbėti apie tai, kad to 
trečiųjų teismo nėra ko paisy
ti. Girdi, tą klausimą išspręsti 
galima ir kitaip. Vadinas, gink
lais.

Nė “broliai latviai” negi lie
tuviai tų ginklų tečiau nesi- 
griebė. Palanga šiandie jau lie
tuvių rankose. Latviai atidavė 
ją lietuviams. Bet kaip?

Kiek laiko atgal spaudoj bu
vo paskelbtu, kad iš Palangos 
“brolius latvius” lietuviai pa
lydėsiu su muzika. Tai pada
ryti lietuviams neteko. Naktį 
prieš ateisiant į Palangą lietu
vių kariuomenei ir valdinin
kams “broliai latviai” pabėgo. 
Kai atėjo lietuviai, Palangoj ir 
visoj lietuviams gražintoj sry- 
tyj nebuvo nė vieno latvio val
dininko. Jie pasiskubino išsi
kraustyti.

Ką visa tai rodo? Nieko ki
ta, kaip tą, kad latvių ir lietu
vių buržuazija nedrįsta pažin

rėti viena kitai į akis. “Brolių” 
santykiai yra įtempti. Jeigu 
tų respublikų buržuazijos dar 
nesistveria už gerklių, lai tik 
dėl to, kad tos šalys yra labai 
nuvargintos ir kad šitokiam 
gerklių draskymo koncertui 
nepritartų nė Lietuvos negi 
Latvijos darbininkai.

Tai rodo dar ir tą, kad kal
bos apie “dvi broliškas tautas”, 
apie “LictuivMLatvišką respubli
ką” yra tik muilo burbulas*, ku
rį putė musų tautininkai. Apie 
brofliškumą ir lietuviųnlatvių 
respubliką bus galima kalbėti 
tik tada, kai tose šalyse pa
kankamai sustiprės darbo de
mokratijos. Bet tuomet toks 
broliškumas bus galimas netik 
su latviais, o ir su kiekviena 
kita tauta, kurioj darbo de
mokratija bus pakankamai 
stipri. — Hy.

LS.S. Reikalai
LSS 71 kp., Cambridge, Mass. 

Kovo 28 d. 1921 m. 
Drg. K. Liutkui. LSS Pild. K-tui.

Gerbiamas Drauge:—■ LSS 
71 k]), savo nepaprastame susi
rinkime, laikytame kovo 1 d. 
1921 in. nutarė pasiųsti LSS 
Pild. K-tai du sumanymu:

1. Kas link LSS Sekreto- 
riaus-Viertejo. LSS Sekreto
riaus-Vertė j o apyskaitose mes 
matome kiek Sąjunga turi na
rių ir kiek LSS Sekr.-Vertėjas 
turi darbo. Mes manome, kad 
Sąjunga neįgali mokėti sekre
toriui tokią algą, kokia dabar 
mokama ir kad Sąjunga nie
kuomet neišsi mokės savo Sko
lų. Todėl mes matome reikalo 
atkreipti Pild. K-to atydą į tai 
ir paraginti ką nors padaryti 
tuo atveju.

2. Ar negalėtų Pild. Komite
tas leisti agitacijos lapelių? Tie
lapeliai galėtų būti sekamais 

dienos klausimais: apie, unijas, 
“Open shop’, Lietimą, brangu
mą ir mažas algas, ir t. t. 
Tiems hipeliams, suprantama, 
reikia skatiko, bet draugai Są- 
jungiečiai galėtų už juos at-

Prašome draugų tuos du

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO STONO VIEŠPATS.

.(Tąsa)
.. —...  .<

Vronskis pažiurėjo Į jį nedraugiškai.
— Palikim tą. Geriau užsiimkime darbu.
— Bet tam nėra jokio reikalo. Aš matau, kad 

jus labai atydžiai apgalvojote visas smulkmenas.
Vronskis vėl pažiurėjo į jį neištikimai, bet 

Botko’s veidas buvo ramus, rimtas ir atydus.
— Jus užsieniete taipgi archeologija? —vėl 

užšnekino Botko, patylėjęs. — Aš mačiau pas 
Gordoną vieną jūsų darbų iš istorijos vietinio 
vienuolyno. '

Vronskis nudžiugo.
— Jus naudojotės vietiniu archyvu? Turbūt 

jis labai turtingas? Ar tik nebus jisai miesto val
dyboj ?

— Bet jeigu ten yra brangi medžiaga...
— Ne, valdyboj yra tik medžiaga, jokios 

vertės neturinti. Visa krūva popierų, tenai, ant 
viršaus...

Aš sugalvojau tą viską aplieti kerosimi.-.
Vronskis ištarė tą piktai.
— Aš net sapnavau tą... Jus, ypač, to norė

jote žinoti?
— Ne! Bet butų gerai nunešti kerosiną iš- 

anksto. Jus, žinoma, rasite jį ant vietos.
Vronskis krūptelėjo. Užsitikrinimas, kad 

jo sapnas turi dabar pavirsti tikrenybe, nugąs
dino jį..- Kraujas mušė į galvą; jisai jautė, kad 
prasideda karštligė.

— Tie šunes užmušė mane! — staiga jisai 
sušuko. — Ir aš dabar atkeršysiu! Turiu atker
šyti! Juk teisybė? Teisybė? Argi kerštas nėra 
prakilniausias jausmas? Visiškai priešginingas 
mokslui pilietiškos doros? Dar valanda atgal aš 
jaučiau baimę. Prakeikta visuomeniška dora įsi
ėdė i kiekvieną nervą. Bet tas žmogus ir yra 
dievas, kursai moka niekinti tą, prieš ką jaučia 
baime. Niekinti taip, kad tas nustotų dėl tavęs 
gyvuoti. Tai yra gyvuoti toj prasmėj, kad iš 
čion galėtų gimti nauji jausmai. Jus matote, aš 
dabar apgaliu savo mintys, kovoju .su savim. 
Nitcše ant popieros perkainova kainas, o aš tą 
darau savyje- Noriu piktų, taip vadinamojo pik-

to, su tuo paprastu įsitikinimu, su kokiu Petras 
ar Raidas nori gero. Ir aš ik) tol nenusiramin- 
sių, kol nesudeginsiu tų kelių namukų su tokiu 
pat šaltu krauju, su tokia paffgryna sąžine, su 
kokia duodu elgetai duonos kąsnį. Taip, aš 
trokštu to, suprantate?

Jisai atsisėdo ant lovos. Mate, kaip greta 
Botko galvos sukosi ugniniai ratai su vis au
gančiu greitumu. Galų gale ir pats' Botko pra
dėjo suktis priešais jo akis. Jo smegenys nuil- 
so. Negalėjo galvoti.

•— Jums bloga?
— Ne, ne! Bet kaip puikiai jus apsirėdę.
— Man negalima kreipti į savę domės. — 

BotRo nusišypsojo. — O gerai apsirėdęs žmogus 
neatkreipia į savę domės* Bet jus labai nuilsę ir 
turite pasilsėti.

— Ne, ne!
Ilgai tylėjo.
— Ar jus atkreipėte atydos į ivilą, prie 

ežero ?
—• I vilą?
Vronskis patrynė kaktą ranka.
— Matote, aš nežinau, iš kur pas mane at

sirado toji mintis. Puiki, nepaprasta mintis! 
Mintis, kuri iki šiol dar nebuvo atėjus į galvą 
ne vienam žmogui.

Nustvėrė Botką už rankos.
— Žinote, dėl ko aš turiu mirti? Supranta

te? Del šimto markių! Dėl šimto markių aš tu
riu dabar mirti.

— Dėl šimto markių?
— Taip. Aš apsirgau influcnza, paskui plau

čių uždegimu. Aš buvau labai silpnas, ir man 
reikėjo eiti į ligonbutį. Aš parašiau žmogui, ku
riam priguli toji vila. Žinote, ką jisai man at
sakė? Kad jisai pats neturįs šimto markių! Ha, 
ha, ha! Dabar aš atkeršysiu! Ten jo turtai... At
keršysiu ! Visi męs turime mokytis keršyti. Ker
štas turi tapti galingiausiu musų instinktu. Uto
pistai trokšta laimes! Aš gi — keršto! Kerštas 
suteikia man laime.

— Na, o kas toliau buvo su jumis?
— Gordonas atsiuntė man pinigų, bet 

mot jau aš pradėjau spjaudyti kraujais.
'Nutilo...

Puiki

luo-

idė
ja!.. Nejaugi jus manote, kad aš čia laipsniškai 
pudysiuosi? Hc, hc... Ne, man užtenka!... Iškar
to, tenai, viloj, liepsnų jurose...

Kuždėjo toliau:
(Bus daugiau)

klausimus apsvarstyti ir pažiū
rėti, ar nebūtų galima kas nors 
padaryti.

Draugiškai,
W. V. Anesta, LSS 71 kp. 

sekretorius.

LSS PILD. KOMITETO 
TARIMAS.

1. Imant domėn LSS 71 kp., 
Cambridge, Mass., pastebėjimą 
dėl LSS Sekretoriui-Vertėjui 
mokamos algos, ar mažumo 
darbo, Pild. Komitetas pilnai 
sutinka su LSS 71 kp. nuomo
ne, ir todėl daro sekamą pa
tvarkymą dėl LSS Sckr.-Verte-

Kol Sąjunga neturės tūks
tančio narių taip, kad Sekr.- 
Vertėjui algą mokėtų Socia
listų Partija, tai Pild. Komite
tas darys viską, kas bus gali
ma, kad sumažinus Sekr.-Ver- 
tejo algą ant tiek, kad LSS 
lengviau galėtų užmokėti.

LSS Pild. Komitetas: K. 
Liutkus, M. Baltruškienė, M. M. 
Račiutė-Herman, J. s. Pruse- 
laitis, T. Matas.

2. Sutinku su LSS 71 kp. su
manymu kad LSS užsiimtų iš
leidinėjimu agitacijos lapelių.

K. Liutkus, P. Raškevičius, 
M. Baltuškienė, M. M. Račiute- 
Herman.

Mes priešingi LSS 71 kp. su
manymui užsiimti leidimu agi
tacijos lapelių. Vietoj leidi
mo tokių lapelių, darom įne
šimą, kati likusius pirmojo nu
merio “Bangos” numerius iš
siuntinėti draugams išplatini
mui, ar tai už dyką išdalijant, 
ar už menką užmokestį parduo
dant.
musų laikraštį ir atnešime ne
maža naudos organizacijai-

J. S. Pruselaitis,
Thamas Matas.

M. Jurgelionis, Sekr.-Vertc- 
jas.
Bal. 10 d. 1921 m.
Chicago, bal. 30 d. 1921 m-

Tuo mes išgarsinsime

dra ligas”, 
kilusius tarp

Dar vienas darbininkų 
draugas.

[Tš Federuotosios Presos]
WASHINGTON. — j Bir- 

minghamo angliakasiai iki šiol 
nuoširdžiai tikėjo, jogei Alaba- 
mos gubernatorius Kilby yra 
‘‘tikras darbininkų 
Tikėjo ir todėl
jų ir samdytojų ginčus išsprę
sti pavedė jam. Bet ponis gu
bernatorius tuos ginčus išspren
dė taip, kad šiandie angliaka
siai metami netik iš darbo, bet 
ir iš gyvenamųjų namų- Trum
pai sakant, gubernatorius nu
sprendė kasyklų baronų nau
dai.

Angliakasių unija jau krei
pėsi į Darbo sekretorių Davis 
reikalaudama,Į kad jlis paskir
tų specialę komisiją, kuri turė
tų jų pasiskundimą ištirti. Be
lo, jie reikalauja, kad guber
natorius Kilby rezignuotų.

Komunistą laimėjimas.
flš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — čia gauta 
žinių, kad nesenai įvykusiais 
Maskvos sovieto rinkimais ko
munistai iš 1668 atstovų laimė
ję 1320. Visi kiti atstovai — 
‘‘nepriklausomųjų grupių na
riai”.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas Miesto Ofisas

3323 S. Halsted St. 127 N. D.arborn St.
Tel. Boulcvard 1310 Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 Kast Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephono Central 8362 
2121 North Westem Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kcdzie 7715

Telephone Drover 5062

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

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

3261 So. .Halsted St., Chicago, I1L
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Gegužė^'Pirmą praleidus.
Viso pasaulio darbininkų 

šventes, Gegužes Pirmos, ap- 
viiikščiojimari šiemet Clintone 
buvo labai liūdnas. Pamenu, 
keli metai atgal Gegužes Pir
mą visi vietos angliakasiai, 
kaip vienas vyras, stodavo į ei
les ir maršuoduvo gatvėmis. 
Darbininkų ūpas budatvo kuo- 
geriausias.

Šiemet visa to nebuvo. Iš 
daugiau kaip dešimties tūk
stančių gyventojų šiemet de
monstracijoj dalyvavo koks 50 
ar 60 žmonių... Kasgi (Jei visa 
to kaltas? Tai tie vaidai-kivir- 
čai, kuriuos musų partijoje su
kėlė buvusieji draugai komu
nistai.

Gal manysite, kad visos tos 
minios nuėjo su komunistais? 
Labai klystumėte. štai. Tą pa
čią dieną lietuviai komunistai 
irgi buvo surengę prakalbas. 
Pasikvietė net du kalbėtoju, ir 
kokios pasekmės? Tenai buvo 

v tik 24 žmonės... Nuėjau ir aš 
pasiklausyti. Svieteli, tu, ma
no! Ko ten pripasakota, tai į 
jaučio odą nesurašysi. Ir gat
vėje girdėjosi baisus keikimas. 
O ką-gi tie musų komunistai 
keikė? Jie keikė socialistus, 
Naujienas, Grigaitį, Keleivį, 
Michelsoną ir kitus. Esą, jeigu 
ne tie žmonės, mes (suprask, 
komunistai) butirme atsiekę 
daugiau. Tie, girdi, judošiai — 
visa kliudo. Vis dėlto, kalbė
tojas pareiškė, jogei jis esąs 
tikras, kad ateinančiais metais 
“mes laisvai nešime raudonas 
vėliavas ant Wasbingtono kal
no”...

Tokia pat “tema” ir antra
sai komunistų ^‘spykeris” kal
bėjo. Vienas žmogus, matyt, 
komunistišku keikimu nebepa- 
sitenkino ir kažką prasitarė. 

.■''Hvt “kalbėtojas” ceremonijų 
nedaro: eik girdi, laukan ir vi
sa. “Galiu ir išeit’*— atsako 
varomasai, — “nes taip keikti 
by kas galėtų”.

Užbaigus “prakalbas” liepta 
duoti klausimų. Vienas klau
sytojų paduoda šitokį klausi
mą: “Kuo išaiškint tai, kad ke
li metai atgal Gegužės Pirmos 
pažymėjime dalyvaudavo tūk
stančiai žmonių, o šiemet nė 
šimto? Ar tik ne tamstos čia 
esate kalti?”

“No, no — ne mes” —. ba- 
žijasi kalbėtojas. “Tai tie ka
pitalistai. Jie, mat, žino, kaip 
yra padarę Busi jos darbinin
kai. Tai jie bijo, kad ir mes 
čia, Amerikoje, tnippat nepa
darytume,'”. T;|s pats žlmoįgiis 

ir kitą klausimą paduoda: “Ar 
Rusijos* darbininkai turi lais
vės, kadir tokios, kaip kad 
mes Amerikoje turime? Ar 
jie gali inaršuot gatvėmis?”. 
“Draugas kalbėtojas” atsako 
kad “Ne”. Bet jeigu tas “drau
gas kalbėtojas” ndklysta, tai 
Rusijoj laisvę turi ne darbi
ninkai, o tik komisarai.

Dar kelis žodžius apie ap- 
vaikščiojimą. Iš * svetimtaučiu 
siais metais guriausia pasirodė 
vieni italai. Mat, jie nepasida
vė anarcho-komunislų kursty
mams, o todėl ir savo orga
nizaciją išlaikė. Demonstran
tai turėjo du kalbėtoju: vieną 
anglą ir kitą — italą. Kalbė
tojai išaiškino reikšmę Gegu
žes Pirmos ir ragino darbinin
kus organizuotis. Nes tik or
ganizacijoje darbininkų galy
bė.

laigi mat, kada socialistai 
kviečia žmones prie vienybės, 
kada jie organizuoja juos, tai 
tokie komunistai nieko dau
giau nemoka, kaip negražiai 
plūstis. — Maineris. ‘

“Saugumo taryba”.
, [Iš Federuotosios Presos]
AVASlllNŲlON. — Massa- 

chusetts valstijoj sukurta taip 
vadinamoji “saugumo taryba”. 
Artimiausias tarybos siekimas 
bus — “žiūrėti, kad juo ma
žiau butų nelaimingų įvykių 
ant ga t vakarių ir geležinkelių 
linijų”. ~

PAGELBfiKIM ŽMOGUI IŠEIT 
H KALĖJIMO.

Jonas Sušinskas, 28 metų 
amžiaus, iš Shenandoah, Pa. 
yra nuteistas visam amžink ka
lėti Eastern Peiūtentionary, 
Pbiladelphioj, ir sėdi jau 8 me
tai. Jis nuteistas už neva pa- 
pjovimą žmogaus apie 9 me
tai atgal, Slienandoah, Pa., 

kuomet Sušinskas gyveno ten 
pas vieną lietuvį saliuninką su 
papjautuoju žmogumi. Sušins
kas atsikėlęs rado žmogų pa
pjautą ir pats policiją pašau
kė. Jis tuomet buvo liguistas 
ir svaigalų apimtas ir niekas to 
nežino ar Sušinskas tą padarė 
ar kas kitas ,nes aiškių įrody
mų nebuvo. Nors jis vos 19 
metų amžiaus buvo, bet teismas 
nuteisė jį visam amžiui kalėji
mo.

Jis atsišaukė į Philadelphijoe 
draugijas, kak jį gelbėtų kaip 
nors išeit iš kalėjimo. Jo gel
bėjimui šiuo tarpu prisidėjo 
šios draugijos: Algirdo Karei
vių, Šv. Antano, Šv. Juozapo, 
Vytautinė, Teatrališka ir Gie- 
dorių, Liet. Ncp. Taut. Kliubo 
ir Pašalpinis Kliubas. Draugys
tės kreipėsi į gerą advokatą, 
kurs peržiūrėjęs bylą tikrina, 
kad tą vaikiną galima išim
ti, bet kaštuosią nemažai pini
gų. šios draugijos jau7 prisi
dėjo ir pinigiškai. Algirdo Ka
reivių $50.00, Antaninė $50.00, 
Liet. Taut. Neprigulmi ngas 
Kliubas $50.00 ir Anelė Basa
navičienė $70.00. Viso yra 
$220. Da daug trūksta.

Kadangi mes jo ypatiškai ne
pažinojome ir nežinome koks 
jis buvo, geras ar blogas žmo
gus, tai atsišaukiame į visuo
menę, gal kurie žino jo gimi
nes ar pažįstamus, kad para
šytų mums apie jį. Mes nepai
some kokių jis pažvtdgų yra, 
mes atliekame labdarybės dar
bą ir nenorime leisti jaunam 
žmogui suputi kalėjime. Jis 
vienam draugystės sekretoriui 
tarp kitko rašo šitaip: “Nėra 
man kitokio išėjimo iš šio 
skurdaus gyvenimo kaip tik 
mhldaūti jūsų malonaus sušel- 
pimo. Malonėkite tečiaus at
minti, brangus viengenti, kad 
jūsų pašalpa dėl manęs bus 
vientik paskola. Aš laisvę at
gavęs atsiteisiu jums ligi pa
skutiniam grašiui. Man regis 
jus galėtumėt manimi pasitikė
ti, aš nesu vagis nie koks ap- 
gavigas. Nelaimingas likimo 
smūgis nutrenkę mane į šį 
verksmingą stovį, iš kurio nėra 
išėjimo be pagelbos kitų. Ne
būtų taip graudu baigt gyveni
mo dienas už geležinių durų, 
jeigu bučiau pagyvenęs dau

giau ant laisves ir pažinęs pla
čiau gyvenimą. Bet dabartės 
vos 19 metų būdamas likau į- 
niestas į šį pragaro urvą be 
vilties kada laisvę atgauti, jei
gu gerų žmonių pagalba nepri
ims. Mielas viengenti, jus ir 
jūsų draugystės, atlikit tą už 
vis mielaširdingą darbą, iš
traukdami mane nelaimingą 
žmogų iš pragaro. Su pagarba, 
Jonas Sušinskas”.

Jeigu, kurios draugijos, gi
minės, pažįstami ir pavienės 

ypatos, atjaučia tam nelaimin
gam kaliniui meldžiame pri

sidėti su šiokia ar tokia auka, 
nes išlaidų yra daug.

Minėtų Draugijų Komitetas 
Kaliniui šelpti.

Pirmininkas J. Matulis, 
Sekretorius A. Abromavičių, 
Iždininkas J. Lukoševičius.
P. S. Visas informacijas mel

džiame siųst sekretoriaus var
du: A. Abromavičių, 1516 So. 
St, Philadelpbia, Pa.

Stogu Cengejas
šiuomi pranešu visiems namų sa

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

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St„ 

Phone Roosevelt 8699.

Krislai

Gaunu čevery

Telcphonii

DIDELIS
NEGALIU RASTI VIETOS

Deimantai,
Laikrodžiai,

JEWELRY 
STORE

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Ave« 

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

numeryje
III Rajono

6902 
6911 
6915 
6919 
6920 
6922- A. Arbačausljienė 
6921 
6925 
6932 
6935 
6938 
6940 
6947 
6919 
6952 
6951 
6958 
6962 
6972—-K 
6975 
6978 
6985 
7225 
7280 
1385 
1150 
1496 
1511

įvertinti ž m o g a u s 
Jis mirė palikęs apie

4b37 8. Aehland 
Avė., Chicago, III.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2U8
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted S t.
$60.00, ko- 
$1.41. Viso 
Lieka (Lie-

geTbėjimo

Dr. A. R. Blumenthal
AKIU SPECIALISTAS 

Airio EgiamiRvolfl Dykai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisai: 2201 W. 22nd St., kampas 

Iicavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: t iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone J^afayetto, 4988 
Valandoa nuo Į0 iki 12 dieną.______

Tel. Pullmau 342
DR. L E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
10‘JUU Michigan Avė., Roselaude.

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

Jurgis Kurovskis
Martinas Stružas
Sočiai Demokratas
Antanas Poškus
Anastaz. Tamošauskiene
J. Lukas
Nikodemas S vilas
Onai Dobilaitei

Drazdauskiui
Antanas Žagris
St. Kairys
Jurgis Grigonis
Vilimas Gruodis
Jonas Kundrot
Martinas Bagdžius
Antanas Tiškevičius

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

Liet u vys Dentistas t 
10801 So. Michigan AvM Roseland.

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

nors kada 
kaip nors atsikeršyti?

Kaip išrodo, Francijos impe
rialistai galutinai pasvaigo- Kad 
kokios, tas pasvaigimas juos 
gali nuvesti prie dar didesnės 
katastrofos nei ta, kurią Euro
pos inmporialistai sukurė karo 
metu. —Hy

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienon.' ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
8333 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone: Boulevard 4121

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

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

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Ką tik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No. 

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Auksybl, Colum- 
bijos Grafonolaa ii 
lietuviški naujausi 
rekordai.

gyduolę su didelėmis pasekmėmis, to
dėl ii’ aš paėmiau Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound, ir dabar galiu 
dirbti ir jaučiuosi dirbanti. Rodijau 
jūsų gyduoles savo draugėms ir jus 
galite panaudoti mano liudijimų, ka
dangi niekad negaliu pamiršti jūsų 
gyduolių, už jų pataisymų mane. — 
Rhoda E. Carbaugh, R. R. 1, Hagers- 
town, Md.

Moterys apsunkys savo kentėjimo 
spėkas iki rubežių; pirm negu pasi
duos ir tuomet tūlos moterų negalės 
išsivystys ir turės visiškai pasidirbti. 
Kuomet moteris kenčia nuo panašių 
symptomų, kaipo nereguliariškumų, 
galvos skaudėjimo, strėnų skaudėji
mo, uždegimų, nerviškumo ir “mėly
nių” yra geru daiktu ant naudos jai, 
ponios Carbaugh patyrimas ir mėgin
kite Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound. Yra pagelbėjusi kentė- 
iusioms moterims nuo panašių nega-

J. P. WAITCHES 
LAWYER

Lietuvys Advokatas 
4509 S. Ashland A v., Chicago 

Tel. Yards 1053.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted StM Chicago, 111.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC

DR. C. K ASPUTIS 
—Dentistas—

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

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

NURODĖ.
Soi John, kode! taip suraukęs 

feisą, eini? Kas nuskriaudė 
tave? • .

— Nagi čeverykas kojas spau 
džia, jau ir paeiti negaliu, ar 
nematai kas su naujais čevery- 
kais ?

— Fones pasakoji, bet man 
gaila tavęs kad nežinai kur pirk
ti čeverykus, kad nespaustų.

— Tai kur tu Joe perki kad 
tau nespaudžia?

— žinai tą štorą ant prišpor- 
čio ką vadinasi Teter Bros, tai 
aš vis ten perku ir niekuomet 
feiso neraukau
kus minkštus kaip pirštines pi
giau negu tu, ir dar prie to man 
duoda dovanų 50 centų su kupo
nu iš gazietos.

— Lisen Joe, duok man tą ad
resą eisiu ir aš ten pirkti.

— Ali right eik ant holstričio 
ir žiūrėk kur yra parašyta: 
TETER BROS. SHOE STORE

3415 So. Halsted St.

Ii turizmas 
lizino idėjomis 
biną pavojingą

mones išlaikyti save ir savo 
šeimynas.

O kiek iš to laimėtų pati 
Francija? Nedaug. Tai, ką ji 
gautų iš Buhr sryties, veik vi
sa suėstų didžiulė josios armi
ja. O kur Vokiečių liaudies 
nepakanta? Klek visa tai pasė
tų pikto keršto 
nors

' Gvveniroas yra 
tuščias, kada prą • 
nyksta regėjimas.

3 ^es vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

g patinga doma at
kreipiame į vai

kus. Valu nuo 9 ryto iki 9 vak. 
NedėJiomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 SL 
Talephon* Yards 4817 

Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 1 
SPEC1 AUSTAS •

Moteriškų ir Vyriški 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, K—8 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2 

po piet
Telephone Yards 687

Mestern FurnitureStersgeCci
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

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

Išsiųsime C. O. D. visur, Suv. Valst. dalcisdami išegzaminuoti 
pirmią**- nei kad mokėsi pinigus. Tokia išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite 
tuojuuš. Veltui pristatome. Jei atsinešite š| pagarsinimą, bus 
nuleista $3.00.

1514 Antanas Jarcvičia
1515 -Aleksandra Gabris
1519 —Petronėlė Medekšiene 
1521 —Magdalena Brazdeikienė 
1523 Sičiai Demokratas
1524- Stanislovas Šimkus
1525— Felicija Šimkaitė 
1531—Motiejus Valentas
1546—Anicetas Palcvičhis 
1548 Sočiai Dcrtiokratas 
1549- Marijona Stankevičienė 
1560 
1566 
1575 
1585 
1602 
1611 
1615 
1616 
1619—Edv 
1631 
1642 
1682 
1707 
1709 
1713 
1717

Jiems negana
Galutinai

Francija vis dar smarkauja. 
Turbut pati numatydama, kad 
jos reikalavimus Vokietija iš
pildyti negalės, ji dabar tyko 
pasigrobti turtingiausią Vokie
čių teritoriją

Jeigu tai butų padaryta, eko
nominiu žvilgsniu Vokietija bus 
parblokšta. Delei to tektų nu
kentėti netik Vokiečių lobipin- 
kams, bet ir darbininkams. 
Daugelis fabrikų, kurie iki šiol 
gaudavo anglis ir visa kita iš 
Buhr sryties, turėtų užsidaryti. 
Industrija žymiam laipsny sus
muktų. O tai reiškia tiek: šim
tai tūkstančių darbininkų ne
tektų darbo ir vienintelės prie-

Tik ir stebuklingas tas nnir 
*ų XX amžius! New Yorko 
multi-milionierius Calvin Ste- 
vens, turėjęs 15 inilionų ver
tės turto, mirė kone badu! Jis 
gyvendamas savo namo palė
pėje, maitinosi už 50 centų į 
dieną, dėvėjo suplyšusius ru
blis, senai nebepirko batų, 
laukdamas kol atpigs, rankio
jo senas popieraa pardavimui, 
kad tuomi padidinus savo mi- 
lionus... -J i .

Tas žmogus nepaprastai my- 
čjo ir brangino auksą, bet ne
įstengė 
prašinės 
save atmintį, kokią palieka pa 
orastas keturkojis.

E. Einorienė
O. Vilkaitė 
A. Dudonis 
A. Stai’šelskis 
D. Balzckienė 
K. Šalkauskienė
P. Krikščiūnienė 
V. Žukauskienė 
K. Valinskienė 
•B. Jocius
J. Valatka 

Plerj)aitč 
Balčiūnas 
Gruzdžius

K. Vaitiekienė 
O. Stunkienū 
D. Poškienė 
J. Labuz 
Mare šermoniute 
Ignacas Grubliausk 
Sočiai Demokratas 
Juozapas Gutauskas

Kvitai su paėmejŲ parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiskas kalbas 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, UI.

Arti 88th Street

DVI SESERYS APLAIKE 
PAGELBį.

Atiduoda
E. Pinkham Vegetable Com- 
pondui už pagelbėjimą joms 

Hagerstown, Md.
— “Iluvau persi- 
dirbusi ir motiny- 
stės periodas susi- F 
laike. Kūnas buvo 
sutinęs ir tankiai 1 
jaučiau skausmus 
turėjau'gulėt. Gy- I|b 
dė gydytojas, bet Įsajk 
matėsi, kad visiš- 
kai nieko negelbs-
ti. Mano sesuo į
buvo ėmusi jūsų -

nKenai. Husų nu 
žsikrėtęs imperia- 

vystosi į sli 
Europos tai

Bušų armijos komisarų ir 
komanduotojų konferencija iš
nešė rezoliuciją reikalaujančią 
didelės armijos. Bczoli arijos 
autoriai ąako: “Niekas neturi 
užmiršti, kad prisirengimas 
karui yra garantija taikos”.

Prisirengimas karui yra ga
rantija taikos! Ak tu šventa
sai ir neklaidingasai komuniz
me! Jog tokius pat pbalsiue' 
skelbia Vokietijos, Anglijos ir

Komunistų lyderiai puldami 
kokią nors partiją ar organi
zaciją pirmiausia stengias dis
kredituoti puolamosios organi
zacijos vadus. Tai yra ypatin
ga komunistų taktika. Bet štai 
tos taktikos vaisių tenka da
bar paragauti ir patiems ko
munistų lyderiams. Vokietijos 
komunistai prašalino iš savo 
partijos šešis įžymiausius na
rius. Jų tarpe randasi tokie, 
kaip Klara Zctkin ir Dr. Paul 
Levy. Busijos bolševikai užde
da cenzūros k'teną ant Leni
no “spyčių” bei brošiūrų, ir 
gal neužilgo paskelbs ir jį kai
po “revoliucijos išdaviką”.

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS
W Specialistas

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

4' privatinėmis ligomis.
35 So. Dearbom St., kampas Monro© St. 

Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 
iki 5-tų lubų, Chicago, III.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet, Uturninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BKIDGEPORT ELECTRIC COMI n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su-paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
KriČiunicnė
SvetojUs
Valentas

Grabauskiene
Marcinkevičienė

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrq» moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
L 950 - Drover 4136 

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

Tel. Monroe 2804 f.
DR. W. E. KALISZ

Spccialumas: Moterų ligos ir Chirurgija.
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Moterų Balso 
telpa labai įdom 
Progresiščių-konuiniščių Juke
liu! surengto maršruto apy
skaita. Tarp kitko ten skaito
me: “Visose prakalbose buvo 
renkamos aukos paden^mui 
lašų ir Lietuvos darbininkų 
gelbėjimo fondui. Aukų per 
visas prakalbas surinkta $149.- 
09. Išmokėta: už svetaines — 
$40.00, už plakatus — $35.00, 
dr. Jukelio pragyvenimas ir 
kelionės lėšos —- 
misijos išlaidos — 
išlaidų — $136.41. 
t u vos darbininkų 
fondui) $13.68.”

Tai ve kaip “gelbsti” 
tuvos darbininkus musų 
munistai! — P. K—as

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos. 
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai. 

Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai

GYDYTOJAS
1824 Wabansia Avė., Chicago, III.



Utarnikas, GegužiolO, 1921

CHICAGOS
ŽINIOS

Po Petrausko “Vestuvių”

—Tai jau ir po Petrausko 
“Vestuvių“, — kalbėjo užvakar 
vėlai vakare skirstydamosi 
publika iš Aryan Grotto teatro, 
po pastatymo pirmų kartų 
Chicagoj M. Petrausko “ope
ros” “Lietuviškos Vestuvės”.

O kaip patiko tos musų 
Miko patiektos “Vestuvės”? — 
bėginėja, vienas kito klausinė
ja-

—Man jos labai patiko, o 
ypač ta jaunoji. Musų Mariu
tė dar niekad taip gera nebuvo, 
kaip kad šiose “Vestuvėse”. Ji 
tikrai buvo viso vakaro žvaigž
dė, — pastebi vienas.

—O man tos “Vestuvės” 
nepatiko, — ginčijasi kitas. — 
Perdaug liūdnos.

—Tikra tiesa, — pritaria tre
čias. — Pamatytumėt bra, knip 
pas mus kelia vestuves, lai 
bent vestuvės 1

—O vėl pas mus, — atsilie
pia iš toliau žmogus. — Pas 
mus tai bent linksimos būna 
vestuvės. O čia tarsi pakasynos 
buvo.

—Taip, perdaug jau liūdnos i 
“Vestuvės” buvo, perdaug rau
dų, o permažai linksmumo.

Ir taip visur. Vieni giria 
“Vestuves”, kiti jas peikia, kam 
jos perdaug liūdnos buvo, kam 
permažai jose buvo gyvumo ir 
linksmumo. Ir kiekvienas pa
sakoja, kaip pas juos vestuvės Į 
keliamos, lygino su Miko pa
tiektomis “Vestuvėmis”, jieš- 
kojo trukumų.

Tiesa, tų trukumų “Vestu
vėse” buvo nemažai. Trukumų 
pastatyme, trukumų kompozi
cijoje. Bet didžiausių truku
mų buvo pačiame veikale. Į 
jį sudėta krūva visokių raudų, 
pridėta keletas atskirų vaizde
lių iš vestuvinių pokilių, be* 
pilno lietuviškų vestuvių vaizdo 
taip ir nesutverta. Tai jau ne 
Miko kaltė, kad “Vestuvių” au
torius K. Strazdas tokias taip 
nevykusias vestuves sutaisė: už- 
temijo jose niekurias smulk
menas, bet neįstengė užčiuopti 
viso pilnumo, vestuvinių “apei
gų” reikšmės ir visos lietuviš
kų vestinių dvasios.

Sunku tada būna ir kompozi
toriui ką geresnio iš tokio vei
kalo sutverti, sunku parašyti 
gerų, tobulų muzikų netobulam 
veikalui. Kaip ir visame veika
le reiškėsi tik atskiri vaizdai, 
taip ir muzikoje ir dainose bu
vo geros tik atskiros 
ne visas veikalas, 
imant.

Bet nežiūrint visų 
mų, “Vestuvės 
turbūt patiko,
jos nunešė juos j baigiamų už
mirštį gimtųjų šalį, davė iš tos

dalys, bet 
ji ištisai

tų truku- 
cliicagiečiams 

Tai dėlto, kad

EDMUND SANKUNAS
Mirė gegužio 8 — 7 valandą iš 

ryto . Paėjo Suvalkų rėd., Vil
kaviškio miesto, laidotuvės atsi
bus seredoj, gegužio 11 — 9 vai. 
iš ryto iš namų 3440 Wallace 
St. į Tautiškas kapines. Kvie
čiam visus draugu ir pažysta
mus atsilankyt ir dalyvaut lai
dotuvėse.

Lieka nubudime brolis Jonas

ROZALIA PIKTURNA- 
MARTINKAITfi

Mirė gegužio 7 d., 1921 m., 35 
metjų, paeina iš šviekšnos mie
stelio, Kauno rėd. Pragyveno 12 
m. Amerikoj, paliko dideliame 
nubudime vyrą ir 5 vaikučius, 4 
dukteris, Teklina 13 m. Adelina 
9 m. Marcelė 7 m., Rozalia 5 m. 
Petras 2 m.

Laidotuvės įvyks utamike ge
gužio 10 d. j šv. Kryžiaus baž- . 
nyčią 9 vai ryto, o iš bažnyčios 
į šv. Kazimiero kapines. La
vonas randasi po No. 5323 So. 
Shields Avė.

Kviečiame gimines bei pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 
Nubudime ras ir vaikučiai 

leciraa Pikturna.

šalies charakteringiausi vaizdi;, Frank Szotkoneski užvakar 
ir sukėlė malonių atsiminimų | bandė sulaikyti besikoliojan- [ 
iš pergyventų Unksmių valandų čias dvi moteris. Ir tuo tarpu 
savo tėvynėje. Todėl tei kiek- kažin koks vyras pašovė 
vienas buvęs vakare su pasige- koją.

I rėjimu kalbėjo kaip daroma 
i “pas mus”, stengėsi prisiminti 
jau pamirštus vaizdus Unksmių 
vestuvių Lietuvoje. Ko truko 
šiose “vestuvėse,” užpilde vai
dentuvė, užpildė malonus atsi
minimai — ir las visus paten
kino.

Grįšdnmi iš to vakaro kiek
vienas galėjome pakartoti už
baigą laimingų pasakų, kaip 
paprastai užsibaigiančių links
momis vestuvėmis ir neišven-

“Ir aš 
gėriau, varvėjo,

buvome, 
matėme 

išsiskirs-

ten buvau, alų, midų 
per barzdų 
neturėjau.”

Taip, ir mes ten 
patys nedalyvaudami, 
vestuves ir patenkinti
temo kiekvienas į savo namus, 
sugrįžome prie savo kasdieninio 
darbo, kad dar ilgai minėjus, 
kaip po kiekvienų vestuvių, 
kaip buvo šiose “Vestuve 
sc“. — K. B.

Nusižengimas sumažėjo.

Policijos viršininkas Fitzmor- 
ris nedėlioj pareiškė, jog 
cagoj balandžio mėnesy 
mažiausia nusižengėlių

Chi- 
buvo 
laike
Kri-

minališkų nusižengimų balan
džio mėnesy 30 nuoš. mažiaus 
už pereiti; metų to paties mė
nesio. Taip pat ir kitoki nusi
žengimai. Beto nusižengėliai 
daugiausia sugauti. Todėl Fitz- 
morris tiki, kad dabar pavyks 
policijai Cbicagą apvalyti ir pra 
dėti tveriamas darbas.

Chicagoj praeitų mėnesį bu
vo mažiau paliegusių ir ma
žiau mirė, negu kitais mėne
siais bei praietų metų balandy. 
Praeitų mėnesy mirė 2,749 žmo 
nes, gi kovo mėnesy mirė 2,- 
891, praeitų metų balandy — 
2878. 
o už

Paliegusių buvo 7,893, 
prairtų mėnesį 8,838.

vagys atėmė Joseph I^enzDu 
automobilį ir iškratė jo kiše- 
nius.

Harold F. McCormick ir Ma
ry Garden, jo draugė buvo už
vakar suareštuoti, už gėlių ski
niuką Ravima parke. Daržinin
kas jau buvo bešaukįs polici
jos vežimų, bet kaip tik išgir
do McCormick pavardę, nusi
gando ir areštuotuosius palei
do.

Nedėlioj Chicagoj automobi
liai sužeidė 30 žmonių 
ną užmušė.

ir vie-

priešStockyardų darbininkai 
Thompson© politikų.

Stokjardų distrikto darbinin
kai nedėlioj laikė savo susirin
kimų, kuriame reiškę demokra
tams solidariškūmų, o Thomp
sono — Lundin politikų smer
kę. Būtent tam susirinkime jie 
išsireiškė, kad ir demokratai 
turėtų progos įeiti į teisėjus, 
kurie bus renkami sekančiam 
mėnesy.

George Rand, juodveidis, už
vakar tapo suimtas. $700 ir 
laikrodis, kurį jis subatoj buvo 
pavogęs iš Robert Fride, gra
žinti savininkui.

Nedėlioj didėlis automobilis 
susidūrė su mažu. Didysis tapo 
apverstas. Sužeista Samuėl J. 
Dicbter ir jo žmona.

South Chicago paštas nedė- 
Jioj buvo užsidegęs. Nuosto
lių padaryta apie $10,000. Pa
štas yra vertas $200,000. Ug
nies priežastis nežinoma.

Baronas Sliidebara, Japonų 
ambasadorius, nedėlioj aplankė 
Cliicagą. Keturias valandas pa
buvęs vėl išvažiavo. Ambasado 
ris atsisakė duoti reporteriams 
politiškų savo žinių.

Dominico Mongellono užmu
šė automobilis. Jo moteris pali
ko su šešiais vaikais.

APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKįį RAKANDAI NAMAI-ŽEME
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 24 iki 31 metų. Ęsu 
32 metų, turiu gerą darbą ir gerai 
uždirbu ir biskį muzikantas; katra 
mylėtumėt laimingą ir linksmą gyve- 

savo pavoikH- 
kiekvienai ir

VYRŲ

Bcv. Dr. Charles R. Brovvn 1 nimą ir civilišką šliubą, meldžiu atsi- 
užvakar davė Sunday Evening p” 
kliublii prakalbų. Y ” 
siaubė, kad buk dabartiniai I 
Amerikos šokiai pilkių moraly
bę.

— 1 šaukti laišku įdėditmos
--. ių. Atsakymą duosiu 

Kalbėtojas 1 paveikslą grąžinsiu.
’ J P S.
1739 So. Halsted St., ’

REIKIA kriaučiaus. Atsi
šaukite tuoj aus.

832 W. 33rd St.

Chicago, III

Detektyvas Fred C. Fraser 
nedėlios rytų rastas užmuštas.

kriminalistai • atkeršydami, o 
gal kiti detektyvai užvidėdami 
jam tos vietos.

Lietuviu Rateliuose
BRIPGEPORT

Balius, suris ir vaikai.
Šventos Anelės nr Petronėlės 

draugystė nedėlios vakare bu
vo suruošus balių-šokį Jurgi- 
nėjo svetainėje. Kaip paprastai, 
šioj svetainėje suruoštuosna 

Įbaliuosna prisirenka daug gra
žaus jaunimo ir tenka smagiai 
praleisti keletą valandų. Tatai 
ir negalėjau iškęsti ten nenusi- 
lankęs, nežiūrint, kad galvoje 
maišės Petrausko “Vestuvės”.

Bet gi šį kartą visai kas kito 
buvo šv. Jurgio svetainėje: 
Jaunimo susirinko gal būt ne
daugiau kaip dvidešmt porų. 
Gal tiek pat ir senukų atsilan
kė. Už tai vaikai savo skai
čium visus pralenkė. Kiti, sako, 
buk ir meldėsi, kad tik kas iš
vaikytų tuos vaikučius. O ki
tas nerimuolis jau kiaušinį ki- 
šeniuje nešiojęsis. Esą laukęs 
geros progos muzikantams pa
kaušiu paleisti. Mat tie muzi-1 

i kantai, kažin kokia filosofija, 
raduodamies, dvi, ar gal kiek 
daugiau, minutes grajino, o 
antras lankias uostė alų, kuris 
netoli nuo jų putojo. Taip buvo 
visą vakarą. “Vakar tokia pui
ki muzika buvo, kad ir kojas 
paskaudo nuo smagių Šokių, o 
šį vakar galima jr sušalti,” — 
siaubė mano draugė.

Prie augščiau pasakyto dar 
pritinka paminėti ir džiovintą 
sūrį. O moterįs su saldainiais 
tegu sau palieka. Vienas senu
kas eina aplink ir kartoja, esą 
atsiimkite sūrį, kas išlaimėjo- 
te. “Beikėjo dar katę atsineš
ti”, — kažin kas atsiliepė. 
Nieks ir neklausė to senuko sū
rio. Esą, namo su savo suriu. 
Mes pašokt atėjome.

šokis turbūt neužsitiese il
giau kaip ligi vienuolikos, nes 
apie pusę dešimts, mums išei
nant, jau maža kas svetainėj 
bebuvo. Koks didelis skirtumas. 
Praeitą vakarą kaip dvylika 
dar ūžė pilna sale jaunimo, o 
šį vakar... — Sabastijonas. r
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ASMENŲ JIESKOJIMAI
KUR PADĖT TURTAS.

Jieško savo brolio Antano Piulzuno 
jo Šerai pas mane, taipgi Aneles 
Strolaičios, Helenos Zarcučos, visi iŠ 
Anykščių. Buvom sykiu Vilniui. Jie 
patys ar kas kitas malonės pranešti. 
Taipgi parduodu rakandus ir viską, 
nes važiuoju į Lietuvą. Brolis pasiimk 
savo turtą

J. PADZUNAS,
4421 S. Marshfield Av., Chicago, III.

Jieškau brolių Franciškaus ir Al
bino Srebalių, Rietavos par., Dauge- 
lėlių kaimo. Malonėsite patys atsi
šaukti, arba žinanti duokite žinoti.

ANTANAS SREBALIUS, 
3125 W. Pershing Rd., 

Chicago, 411.

JIEŠKAU ’ Klemenso Bernoto, 
Akmenės parapijos, Munšelių kaimo, 
Amerikoje gyvena apie 15 m. Pas
kiausiu laiku gyveno Chicagoj. Kas 
apie jį žino, praneškite, turiu svarbų 
reikalą.

JONAS NOCIS, 
2046 Churchill St., Chicago, III.

JiESKO PARTNERIŲ.
JIEŠKAU partnerio į bučemę ir 

grosernę. Turiu didelę ir grąžę bu
čemę. Noriu padidint savo biznj, to
dėl ir jieškau teisingo ir gero žmo
gaus, kad ir nemokanti išmokinti. 
Turi turėt prisidėjimui $2,000. Kreip
kitės Naujienų ofisan, pažymint No. 
265.

ESU VIENAS.
Reikia partnerio į rakandų (furni- 

ture) krautuvę ir dirbtuvę. Turi tu
rėti apie $6000.00. Pinigai yra ge
rai apsaugoti. Turi būti geras biz
nierius arba kabinot dirbėjas. Gera 
proga geram žmogui trumpoj atei- 
teityj. Turiu daug orderių išsiunti
mui. Galiu duoti savo biznį išbandy
mui keletą dienų. Veikite tuojau, 
nes paskiau gali' būti vėlu.

SAM ZINN, 
4151 Armitage Avė., Chicago.

Phone Belmont 709

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS

Krautuvė su kambariais 
Atsišaukite.

1640 So. Jefferson St.

REIKIA DARBININKĮĮ
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MOTERŲ

REIKIA 2 moterų prie rin
kimo skudurų. Gera mokestis.

ALIVIN
2707 W. Rooscvdt Road.

REIKIA patyrusių moterų 
skirstymui skudurų. Ateikit pri
sirengę dirbti.

5833 S. Throop Str.

REIKIA moters be vaikų ar
ba merginos, kuri galėtų prižiū
rėti nesvaiginančių gėrimų biznį 
Atsišaukite Naujienų ofisan pa
žymint No. 269.

REIKIA moteres prie dirbtu
vės darbo.
GOSL1N MFC. & CUPPLY CO.
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REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

REIKTA užveizdos (foreman) prie 
trumpų kelinių, arti Chicago. Turi 
būt patyręs, gera vieta, geram vyrui. 
Aprašymus apie save priduokit ang
lų kalboj, adresuojant į Naujienas, pa
žymint No. 267.

REIKALINGAS lietuvys bu- 
čeris, gerai suprantantis savo 
darbų.

Atsišaukite.
1731 So. Union Avė.

100 VYRŲ REIKIA, štai kur tave 
laimė laukia eiti bizniu pačiam ant 
save. Sveikas, ant lauko darbas ir 
bizi visuomet. Mes galime pasta
tyt 100 vyrų smarkiai augančiame 
Taxi Co. Chicagoj. Jei turi $400 
įnešti arba touring karą išmainyt. 
Apsimoka pirkti naują arba vartotą 
taxi cab. Mes išmokinsime tamista 
biznio veltui ir pastatysimo prie dar
bo tuojaus. Musų žmonės abelnai už
dirba $100 į savaitę ir dirba 52 savai- 
ti į metą. Atdara dienomis nuo 
ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis 
1 vai.

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE, 

3607 W. Rooseyelt Rd., 
. 2 floras.

10 
iki

REIKIA agentų ir kolektorių 
......... ... Pr*e sveikatos ir atsitikimų In- 

Kauno rėd., Raseinių apskr., Kaltinė-' surance. $10 alga ir komišinas, 
padaryti nuo $6 iki $12 

kitę atsišaukti, arba žinantis jį teik- į dieną ir daugiau jei norėsi dirb 
sis pianeštj^g GIRDŽIUS, | ^* es* darbštus atsišauk į 
130 State St., Michigan City, Ind. musų ofisą. Agentūros superin- 

”..................................... i tendentas paaiškins, taipgiJIEŠKAU Prano ir Laurino Rimkų,1 ___ b
Suvalkų r§d., Marianvpolės apskr.,1 iodis kaip padaryti pinigų. 

‘ .... ............. “ ‘ CHICAGO MUTUAL
COSUALTY CO. 

431 So. Dearborn St., 
Room 911-912. 

> i

JIEŠKAU brolio Juozapo Girdžiaus

nu

jo
REIKIA kriaučiaus prie nau- 
ir seno darbo.

MAJESTIC TAILOR, 
4215 Archer Avė.

REIKIA patyrusių uphosterių 
Gera mokestis ir bonai. Bonus 
mokama 2 kartu į metus.

KATZ BROS.
905 W. 59 St.

REIKIA moterų prie rinkimo 
cotton goods.

WESTERN LEATHER 
DRAPERY CO., 

1016 So. Califomia Avė.

REIKIA patyrusių audėjų 
prie dailaus vilnonio darbo. Pas
tovus darbas.
SOUTH BEND W00LEN CO.

South Bend, Ind.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, prie

žastis pardavimo einu į kitų biz
nį.

900 W. 21 St.

PARDAVIMUI smulkių daiktų 
krautuvė Lietuviais apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per daugel motų. 
Priežastis pardavimo, išvažiuoju Lie
tuvon.

Atsišaukite.
J. ALILIUNAS,

8343 S. Morgan St., Chicago, III.

PARDAVIMŲ! krįaučių šapa labai 
pigiai ir geroj vietoj lietuviais apgy
ventoj, nes turiu parduoti greitai. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.

2507 W. 47 St.

PARDAVIMUI saliunas apgyventas 
maišytų tautų ant gatvekarių linijos, 
laibai gražioj vietoj, parsiduos į 
trumpą laiką. Atsišaukite 157 W. 
119th St. kampas Wentworth Avė. Iš 
Chicagos važiuojant reikia imti 119 
State st. karą.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, visokių tautų koloni
joj. Priežastį pardavimo — 
patirsite ant vietos.

6104 So. State St.
Phone Wentworth 7618

PARDAVIMUI grosernė, lie
tuvių kolonijoj, labai puikioj 
vietoj — prie bažnyčios ir mo
kyklos.

4541 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI saliunas su visais 
barais, stalais, krėslais, Pool Table, 
didelis pečius ir kitkas viskas už 
prieinamą pasiūlymą. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

436 W. 29th St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI vištoms dratų maži 
šmotai, virš 200 kedentis paduškaičių, 
visokio dydžio^dvi geros barbeno kė
dės, barbeno stulpelis, -r- 1,000 apka
limui lumberio, 6 karštam vandeniui 
katilai, geras pianas su suoleliu, pui
kus fruntinės setai, Morris kėdės, su
pamosios. Viskas už jūsų kainą, la
bai pigiai.

3802 South Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su 
barais. Pardavimo priežastis 
einu į savo namų.

524 W. 37th St.

RAKANDAI

Preidos valsč, Grabočių kaimo. Tu-1 
riu labai svarbų reikalą, meldžiu at
siliepti arba žinanti malonės pranešti. I

ANTANAS RIMKUS, į
302 John Adam St., *
Oregon City Ore.

DIDELIS RAKANDŲ 
BARGENAS.

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

2810 W. Harrison St.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirksit rakandus, atei

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

Gyvenimo vieta.
1922 So. Kedzie Avė.,

PARDAVIMUI vienas iš didžiausių 
bargenų, kuomet nors buvo siūlomas. 
Bizniavas kampas, užimtas kaipo 
vaistine, gydytojų ofisai, kratuvės ir 
flatai. Dubeltavų plytų namas. Iš- 
sirenduoja už $250.00 į mėnesį. Kai
na tik $17,000. Pusę cash, likusią da
lį išmokesčiais. ši vieta randasi prie 
Wallace gatvės, arti 31-os ir verta 
$25,000.

IGNATIUS CHAP & CO., 
Slst & Wallace Sts

PARDAVIMUI saliuno rakan 
dai, pilnas setas, labai pigiai 
(bargenas).

Naujienos po num. 268.

RE A L ESTATE BARGENAS
. Vienas 5-4 kambarių flatų namas.
Vienas 4-4 kambarių flatų namas. 
Rendos $1320.00.

$2,000.00 cash, likusią dalį išmokė
jimais.

GIBSON, 
3356 Parnell Avė.

AUTOMOBILIAI AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

PARDAVIMUI 1 tono trokas 
vėliausios mados 1920.

821 W. 53 St.

PARDAVIMUI Chandler au
tomobilius, taip kaip naujas, vi
sas perdirbtas. Turi būt par
duotas trumpame laike. Galima 
matyt vakarais.

, 4739 So. Honore St.
aaU'JUSL

NAMAI-2EME.

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

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

ŪKĖS! ŪKĖS!

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ

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

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra 

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

Dabar yra geriausias laikas 
pirkti ūkę.

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

PAUL P. BAUBLY,
1404 W. 18 St.,

Chicago, III.

FARMOS! FARMOS1
Nepirkit prastų farmų, arba pus- 

tynėse, pakol nepamatysit musų kolo
nijos žemių. Čia yra geriausio ga 
tunko žemės ir viršija visas kitas že
mes, kokios tik yra pardavinėjamos 
didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj.

Čia yra suvirš 400 lietuvių pirkę 
farmas ir yra jau apgyventa 5 kai 
m ai lietuviais Fountafn apielinkėj. 
Skaitlius čia apsigyvenusių lietuvių 
aiškiai parodo, kati yra tinkamiausias 
kraštas ukininkystei. Reikalauk far
mų Katalogo.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI stuba, tikras barge
nas. 1 Turi būt tuojau parduota 5 
kambariai, didelis antaugštis, elektros 
šviesa, kietmedžio griądys ir 4 lotai 
— pardavimui labai pigiai.

N. SJMON, 
5525 So. Kolin Av.

Illinois Parmos.
j 200 akerių geri budinkai, gera juo
da lygi žemė, arti prie upes, kai
na .... ....................................... $12.000.

78% akerių, geri budinkai, sodnas 
ir miškas, prūdas ir upelis, visa dir
bama apart ganyklos, kaina $4,950, 
$2,000 įmokėt, kitus ant ilgo laiko.

40 akerių, budinkai,' gera žemė, 
kaina ......................   $2,800.

40 akerių, sodnas, budinkai, žemė
lygi ir javai, kaina.................... $3.000.

■ 120 akerių, didelis sodnas budinkai,
žemė lygi ir javai ................... $6,500.

i 60 akerių, upė, budinkai, sodnas ir 
miškas, šienas ir javai ......... $4,000.

į 8o akerių nauja stuba, budinkai, 
sodnas javai ir dibilai ......... $4,500.

160 akerių, geri budinkai, pusė ja
vų, pusė pievos ......................  $10,400.

i 40 akerių, geri budinkai, sodnas, 
pievos ir javai .......................  $3,900.

80 akerių, geri budinkai, žemė ly
gį .................;............................. $5,500.

80 akerių, žemė lygi, upė, geri bu
dinkai, nauja bamė ............... $4,800.

84 likeriai, sodnas, dveji budinkai, 
nauja bamė .............................. $4,750.

52 akerių, nauji budinkai, arti prie 
| miesto, žemė lygi ................... $8,640.

240 akerių, 40 akerių sodno, 3 setai 
budinkų ....................   $20,400.

15 akeių, geri budinkai, sodnas, 
kaina ........  $3,500.

20 akerių sodno vieno, juodžemis, 
mašinos ir gyvuliai ............... $4,000.

40 akerių, budinkai ,mašinos javai 
Ir gyvuliai

180 akerių, gori budinka,i mašinos 
ir gyvuliai .............................. $14,000.

83 akeriai, dvariški budinkai, ma
šinos, gyvuliai, javai, sodnas ir upe
lis

25 akerių, geri budinkai, didelis 
sodnas, arti prie miesto, prie vieške
lio ir mokyklos ...................... $2,500.

Viršmdnėtos farmos turi būti par
duotos į trumpą laiką už labai numa
žintas kainas. Randasi arti prie mie
stų, gelžkelių ir didelių marketų, ne
toli Chicagos ir visos tos farmos par
siduoda ant lengvų išmokėjimų, iŠ 
priežasties senatvės ir taip toliaus. 
Nepraleiskite progos norintįs pirkti 
farmų, nepirkite nepasimatę su mu
mis. Atvažiuokite arba parašykite 
pirm ketvergo, o ketvergo vakaro va
žiuosime apžiūrėti tų farmų.
FIRST NATIONAL REALTY CO.

736 W. 85 St.
Klauskite P. Bumeiko. 

Boulevard 6673.

PARDAVIMUI mažas gara- 
džius 12x18 medinis, lengvai iš
narstomas perkėlimui, visai nau
jas. Parduosiu labai pigiai.

3343 So. Wallace St., 
Pirmas augštas.
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MORTGECIAl -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ

Parduosiu pirmų mortgečių 
su 7%. Priimsiu Liberty Bond- 
sus už pilnų jų vertę. Klauskit 
P. M. Kaičio.

3301 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 6775

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierų savo 

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

22nd St. Bridge

MOKYKLOS

$12,000.

$13,500.

mo ir Designing, MOKyKia.
Musų sistema ir mokymo budu jus 

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

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 atmokėsimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.


