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Talkininkai pykstasi
Italijoj laimį socialistai.

Bolognoj socialistai sumušė vi
sas opozicijos partijas; juoda* 

šimčiai kelia riaušes.

Svarstys Silezijos klausimą ROMA, geg. 16. — Gautomis 
žiniomis, Turine, Florencijoj 
ir Bologne socialistai išėjo per
galėtojais. Iš kitų vietų pilny

Italijos socialistai laimi

Talkininkai pykstasi.
Briand nenori tartis su Lloyd 
George’u; Lloyd George kriti
kuoja Francuzų elgesį Augšto- 

joj Silezijoj.

PARYŽIUS, geg. 16.
Franci jos premjeras Briand 
atsisakė pasitikti Anglijos pre
mjerų Lloyd George’u. Pasiti
kti Bpulogne, kaip kad buvo 
siūlyta. Pirma nei jis pasima
tys su Anglijos premjeru, 
Briand norįs susisiekti su parla
mentu.

Neužilgo Briand eisiąs į par
lamentų ir reikalaus, kad jis 
išreikštų pasitikėjimą valdžia. 
Tai bus kaipir Francijos nusi
statymo pareiškimas Augšto- 
sios Silezijos klausimu.

Kad Quai d’Orsay’e tokį pa
sitikėjimą jisai gaus, delei to 
nieks neabejoja.
Anglijos nota dar neatsakyta.

Kol kas. premjeras Briand 
dar nėra atsakęs į tą notą, kur 
praeitų ųptnyčios naktį pasiun
tė Anglijos premjeras Lloyd 
George, kritikuodamas genero
lo Lerondo žygius Augštojoj 
Silezijoj. Pastarasai sako, kad 
Francuzų kareiviai sėbraują su 
maištininkais.

Boto, notoj įrodyta,' kad 
Prancūzai rėmę Korfanty jo [ 
sukeltojo maišto metu, ir siūly
ta, kad Boulogne tuč tuojaus 
butų sušaukta atatinkamas 
susirinkimas tikslu susitarti 
dėlei politikos, kokios talkinin
kai turėtų laikyties Augštojoj 
Silezijoj.

Briandas neoficialiniai yra 
įrodęs, jogei pirma jis norįs 
pasitarti su parlamentu. Mat, ir 
pats Lloyd George šitą klausi
mų jau yra padavęs atstovų bu
tui. Briand todėl mano, kad 
jis irgi turi teisės padaryti tą 
patį pirma nei bandys Franci
jos nusistatymą reikšti.

Iš balsų, kurie girdisi Fran
cijos spaudoj ir bendrojo nu
sistatymo Quai d’Orsay’e, nelie
ka jokios abejonės, kad parla
mentas Briandui lieps nesitrau
kti nė vieną žingsnį nuo to 
programo, kurį jis vakar spau
dos atstovams išdėstė Augšto- 
sios Silezijos klausimu.

Francija ir Anglija arti 
flkylimo.

Boulogne’o konferencija, 
jeigu tik tokia bus sušaukta, tu 
rėš labai dideles reikšmės. An
glija ir Francija šiandie stovi 
kur kas arčiau skylimo nei by 
kada nuo to laiko, kai buvo pa
sirašyta paliauba musių.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
16. — Talkininkai pasiutę Tur
kijos valdžiai pareiškimą, kad 
jie tuojaus palieps Graikų ka
riniams laivams apleisti Turki
jos vandenis.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Nu m. 
Jau atėjo Socialdemokrato 4, 
5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 ir 13 nu
meriai.

Gaunamas Naujienų ofise.

LONDONAS, geg. 16. — La
bai galimas daiktas, kad neuž
ilgo bus sušaukta visatinis aug
ščiausios tarybos susirinkimas. 
Sušauktas tuo tikslu, kad pasi
tarus delei padėties Augštojoj 
Silezijoj, kuria tenai sudarė ki
lusis Lenku maištas.

Gautosios iš Paryžiaus žinios 
rodo, jogei Francijos premje
ras Briand turįs tikslo šitų 
klausimą paduoti atstovų bu
tui. Paduoti ketverge, kada 
prasidės to buto posėdžiai. 
Anglijos ir Francijos valdžios 
yra apsimainiusios tam tikro
mis notomis. Vis dėlto, Pary
žiuje tikrinama, jogei siuiy-^ 
mas, kad butų sušaukta konfe
rencija Francijos premjerui 
tuo tarpu esąs nepriimtinas: 
spręsti apie padėtį Silezijoje 
kartu su premjeru Lloyd Geor
ge’u busią galima tik po se
kamo ketverge.

Nedėlioj premjeras Briand 
tarėsi su Lenkijos užsienio rei
kalų ministeriu, knnigaikčšiu 
Eugenijų Sapieha. Spėjama, 
kad jiedu tarėsi apie padėtį 
Augštojoj Silezijoj.

Vokiečiai atmeta kaltinimus.
Premjeras Briand gavo Vo

kiečių valdžios notą. Notoj įro
doma, kad pranešimai apie 
menamąjį skyrimą prie Vokie
tijos kai kurių svarbių Augšto- 
sios Silezijos apskričių buvo iš
spausdinti Lenkų laikraščiuose. 
Vokiečių laikraščiuose tokių 
pranešimų niekur nesimatė.

Tikrinama, kad delei šitų 
pranešimų Augštosios Silezijos 
lenkai ėmę nerimauti, o todėl 
bandę pasiimti į savo rankas 
tas apskritis, kurias, kaip ^na- 
nyta, talkininkų augščiausioji 
taryba tariasi atiduoti Vokieti
jai.

Pabaigoj praeitos savaitės 
gautosios žinios kaipir rodė, 
jogei ginkluotas susirėmimas 
Augštojoj Silezijoj pradeda su
stoti. Vis dėlto, nėra jokių 
įrodymų, kad Lenkai trauktųsi 
iš tų sričių, kurias jie yra užė
mę bėgiu pastarųjų dviejų sa
vaičių.

Laikraščių pareiškimai yra 
ytin nuosakus. Reiškiama no
ro, kad premjerai Briand ir 
Lloyd George šituo klausimu 
kokiuo nors bildu sustartų.

Vokiečiai sveikina Lloyd 
George’u.

BERLINAS, geg. 16. — Vo
kiečių laikraščiai reiškia didelio 
pasitenkinimo ta kalba, kurią 
Anglijos premjeras Lloyd Geo
rge pasakė praeitą pelnyčių. 
Kalba apie padėtį Augštojoj Si
lezijoj. Vis dėlto, jie perserg- 
sti, kad Vokiečių kariuomenė 
neeitų Augštojon Silezijon. Ne
eitų tol, kol to patys talkinin
kai reikalaus.

Jie sako, kad šitoks Vokie
čių kariuomenės žygis reikštų 
karą ir su Francija ir Lenkija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 17, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininką taryba svarstys 
Silezijos klausimų.

Laukiama pilno augščiausios 
tarybos susirinkimo, kuris 

turės išspręsti ginčų.

žinių dar negauta. Koks bus 
naujojo atstovų buto sąstatas, 
tuo tarpu sunku numatyti. 
Konstitucionalistų partijos dar
buotojai tečiaus tikrina, kad 
naujamjam atstovų bute jie 
turėsią žymią didžiumą vietų. 
Tai partijai priklauso ir dabar
tinis Italijos premjeras Giolitti.

Rinkimų metu daugely vietų 
įvyko kruvinos riaušės. Jas 
rengė taip vadinamieji fasci- 
ti’ai — atžagareiviai nacionali
stai. Nepatikrintomis žinio
mis, vakar užmušta daugiau 
kaip trysdešimts žmonių ir 
apie pusantro šimto sužeista. 
Tie juodašimčiai siautė mies
tuose. bet geresniu pasisekimu 
provincijoj. Čia jie užpuldinė
jo netik socialistų bei komu
nistų darbuotojus, o ir pačius 
balsuotojus.

BoJognoj, kur atžagareiviai 
darė visa, kad sumušus socia
listus, pastarieji laimėjo abso
liučią didžiumą vietų. Čia so
cialistai išrinko aštuonioliką at
stovų. Bepirblikonams teko 
du, klerikalams trys ir konsti- 
tucionalistams —■ vienas.

Romoje konstitucionalistai 
buvo surengę didelę demonstra 
ciją. De Venezia aikštėj de
monstrantai prisiekdyta — 
ginti kraštą nuo “ekstremis
tų”.

Galutinieji rinkimų daviniai 
bus žinomi tik gale šios savai
tės. Spėjama tečiaus, kad 
šiais rinkiniais socialistai bus r 
netekę keliolikos vietų provin
cijoje. Tai daugiausia delei 
įsigalėjusios reakcijos ir skyli
mo pačios socialistų .partijoj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., May 17, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Turkai ratifikavo sovety 
taika.1

Bolševikai sutinka ginti
, Turkus nuo talkininkų.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
16.—Turkų nacionalistų vald
žia Angoroj ratifikavo taikos 
sutartį su sovietų Rusija. Su
tartis buvo pasirašyta kovo 16 
dieną.

(Pasak sutraukos, kuri čia 
paskelbta, be kitų militarinių 
ir finansinių skyrių, taikos su
tarty yra dar vienas skyrius, 
kuriuo Rusija sutinka teikti mi 
Ii tarinės paramos Turkams at
sitikime, jeigu pastaruosius 
užpultų talkininkų valstybes ar 
Graikija).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., May 17, 1921 
as required by the act of Oct. 6. 1917

TALKININKAI PASILAIKYS
DUESSELDORFĄ.

Nepasitrauks i šten tol, kol 
Vokietija neįrodys, kad ji pra

veda tai, kų prižadėjus.
DŲESSĖLDORF, geg. 16. — 

Militarinių valdininkų many
mu, Duesseldorfas, Duisbur- 
gas ir Ruhrotas veikiausia ne
bus evakuotas tol kol Vokieti
ja neįrodys, jogei ji tikrai pra
ves londoniškės konferencijos 
ultimatume nužymėtąsias są
lygas. O tai pamatyti busią ga
lima mažų mažiausia tik už ke- 
liatos savaičių.

BERLINAS, geg. 16. — Gau
tomis žiniomis, Lenkai Augš-1 
tojoj Silezijoj dar tris mieste- į 
liūs užėmę.

Reikalauja paskelbti karo 
stovį West Virginijoj.
Ilardingas tečiaus atsisako 

siųst federalinę kariuomenę 
West Virginljon.

WASHINGTON, geg. 16. -- 
Senatorius Soutlierland, iš
West Virginijos, šiandie krei
pėsi į karo sek re torį Weeks, 
reikalaudamas, kad jis tuč tuo
jaus pravertų tą prokliamaciją. 
kurią praeitą sabalą pasirašė 
prezidentas Ilardingas. Ta pro- 
kliamacija Wcst Virginijos ir 
Kentucky valstijose skelbiama 
karo stovis. Kol kas proklia- 
macija dar sulaikyta. Sena to
ri s Soutlierland betgi norėtų, 
kad ji butų pravesta.

Tuo reikalu sena toris ir pats 
sekretoris Weeks buvo nuėję 
pas prezidentą Hardingą. Bi to. 
Wceks kalbėjosi (telefonu) ir 
su \Vest Virginijos gubernato
rium.

Vėliau sekretoris Wccks pa-t 
reiškė, jogei padėtis “streiko 
zonoj” esanti pakitėjus. Vadi
nas, karo stovis gal ir nebus 
paskelbtas.
Nesiūs kariuomenė “| streiko 

zona.” fe
WASTIINGTON, geg. 16. — 

Prezidentas Ilardingas šiandie 
atsisakė siųsti federalinę ka
riuomenę į Wcst Virginijos ka
syklų sritį, kur dabar eina an
gliakasių streikas. Kad ten 
butų pasiųsta kariuomen, to 
prašęs senatoris Soutlierland— 
paties West Virginijos guber
natoriaus, Morgano, vardu.
Streiklaužiai bėgą iš kasyklų^

WILŲIAMSON, W. Va., geg. 
16. — Keturiasdešimtys neuni- 
jistų (vadinas streiklaužių), 
kuriuos buvo pasisamdžiusi 
Mountain Coal korparacija, 
šiandie apleido kasyklas. Sako, 
kad šito reikalavę unijos nariai, 
kurie streiklaužiams pagrūmo
ję mirtimi. Vietinis angliaka
sių unijos organizatoris tečiaus 
sako, kad tai yra netiesa.

Areštuoja streikininkų 
darbuotojus.

Stringtowne valstijos milici
ja, kurią tenai nusientė valsti
jos gubernatoris, šiandie areš
tavo penkis streikininkų dar
buotojus. Jie kaltinami kaipo 
riaušininkai.

Švedijos militaristai 
pralaimėjo.

Socialistai neleido pailginti 
karinio tarnavimo laiką.

STOGKHOLM, geg. 16.—Ne
veizint didelio militarinių vadų 
ir valdžios partijos spyrimosi, 
riksdagas didele didžiuma bal
sų atmetė jų pasiūlymą pailgin
ti karinio tarnavimo laiką — 
nuo 165 dienų ant 225. Did
žiausio pasipriešinimo valdžiai 
reiškė socialistai, su kuriais ėjo 
ir liberalai. Kada pasiūlymas 
buvo atmestas, apsaugos mini- 
steris įteikė savo rezignaciją. 
Bet ir po to jis reikalavo, kad 
bilius dar kartą butų peržiūrė
tas ir priimtas. Be pasiseki
mo.

Kad kokios, tatai gali suruo
šti naują .ministerijos krizį. 
H*wt <•> un’gįggy-g- ——-j į—

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 16 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $4.00
Austrijos 100 kronų ........... $0.26
Belgijos 100 kronų ............... $8.48
Danijos 100 kronų ............... $18.05
Finų 100 markių ..................*. $2.80
Francijos 100 frankų ........... $8.48
Italijos 100 lirų ..................  $5.52
Lietuvos 10'0 auksinti ........... $1.80
Lenkų 100 markių ............... $0.18
Olandų 100 guldSnų ........... $36.80
Norvegų 100 kronų ........... $16.11
Šveicarų 100 kronų ........... $17.98
Vokiečių 100 markių ........... $1.80

Haywoodas prarado 
kauciją.

Milionierius komunistas ne
tenka 15,000 dolerių.

CHICAGO, geg. 16. — Ape
liacijų kortas vakar nusprendė, 
kad pramonicčių darbuotojo,
William D. Ilayvvoodo, ir kelių 
kitų los organizacijos narių 
kaucija butų panaikinta. Kitaip 
sakant, kad ji skaitytus praras
ta. Tie žmonės, kurie tą kau
ciją užstatė, dabar jos nebegaus 
— bcnl tol, kol nebus surasta 
kaltinamieji.

Viso prarandama apie aštuo- 
niasdešimts tuksiančių dolerių. 
Daugiausia betgi praranda Chi- 
cagos komunistų milionierius 
VVilliam Bross Lloyd. Jis yra 
užstatęs apie trysdešimts tūks
tančių dolerių įvairiomis nuo
savybėmis. Dabar, jeigu Hay- 
woodas negrįš, jis neteks pen
kiolikos tuksiančių dolcrių.Ap- 
skrities prokuroras, beje, reika
lavo, kad butų sulaikyta visi 
to milionieriaus užstatytieji pi
nigai — 30,000 dol. Teismas 
nesu liko. Vadinas, Ims atskai
tyta tik 15,000 dolerių.

Kili pinigaį sulaikyta dėlto, 
kad dar nėra surasta trys kiti 
pramoniečiai būtent, George 
Andreychin, Vladimir Lossiess 
ir Charles Rothfisher.

RUSUOSE.
[Rosta-Wien pranešimu]

Daro sutartis.
Maskva. -— Komisarų tary

ba užgyre projektuojamą su
tartį su Vokietija. Ji apima 
sekamus dalykus: 1. Prelimina
ri sutartis su Vokietija, 2. Prie
das prie sutarties apie grąžini
mą belaisvių ir internuotųjų, 
3. Sutartis apie kurjems.

Užsienio reikalų komisaras 
yra įgaliotas pasirašyti sutartis, 
jei bus tik mažos permainos 
padarytos, bet jeigu bus pada
ryta didesnės permainos, sutar
tis turi būti paduota komisarų 
tarybai.

Komisarų taryba pilnai suli
ko su projektuojamomis pre
kybinėmis sutartimis su Norve
gija ir Danija, kurias padavė 
užsienio reikalų komisaras.

Taryba taipjau įgaliavo už
sienio reikalų komisarą praneš
ti čecliijos valdžiai, jog ji su
tinka su Čcchijos pasiūlymu, 
kad čecbijos prekybinė delega
cija atvyktų į Maskvą, o Rusi
jos prekybinė delegacijai į Pra- 
gą-

Čechijos garvežiai Rusijai.
Praga. — Pasak žinių iš Pil- 

sen, Lomonsov, atstovaujantis 
Rusijos transportacijos komi
sariatą, lankėsi Keliose dirbt’ 
vėse, kad patyrus kiek garve
žių jos gali pristatyti. Birželio 
įnėn. prasidės oficialiuos tary
bos apie Škoda dirbtuvės pri
statymą Rusijai 1,000 garve
žių.

Baltgudijoj.
Maskva. ♦— Trečią posėdį 

Baltgudijos centralinio jiildo- 
mojo komiteto atidarė pirmi
ninkas červiakov. Taika su 
Lenkija tapo ratifikuota. Rapor 
tai apie sėjimo kampaniją ir 
maisto taksus tapo skaityti. Nu
tarta atidaryti valstijos univer
sitetą Minske su darbo, socia
linių mokslų, medicinos, mate
matikos, fizikos ir agrikultū
ros fakultetais, taipjau Baltgu
dijos kultūros institutą.

. - .. — irH..    m

ARCOLA, III., geg. 16. — čia 
areštuota bankininkas Quirk. 
Bankas pasigenda 460,000 dole
rių.

.................................................................. ............... fL-------  .i' . »

Lietuvoj e.
APIE PADĖTI LIETUVOJE.

“Eltos” žinios, paštu per Lietuvos 
Informacijų Biurų Washingtone.

Gautomis žiniomis, baland
žio 9 dieną Smalūnų kaimo len 
kų žandarai 3 vai. po piet puo
lė Vaitakiemio kaimą į Punsko 
valsčiaus, musų pusėje. Suėmė 
asemnis: A. Kuosą, 28 metų, M. 
Adukanskį, 60 metų, B. Adu- 
kanskį, 70 m., K. Gaidanskį, 
55 m., P. Bubkanskį, 38 m., Š. 
Lukaševičių, 60 metų, ir kaimo 
seniūną, J. Šupinsįcą, kurį smar 
kiai sumušė. Suimtuosius nu
varė į Smalėnus. Per dvi die
nas reikalavo pasakyti, kas yra 
šauliai ir kas suėmė balandžio 
8 d. 2 lenkų žandams. Nieko 
neišgavus, visi ūkininkai buvo 
paleisti sąlyga, kad j)o trijų 
dienų butų paleisti balandžio 
8 d. suimtieji lenkų žandarai. 
Už nepalcidimą grąsė sudegin
ti visą kaimą ir sunaikinti tur
tą. Suimant ūkininkus buvo 
suimti jų arkliai ir laikomi dvi 
dienas, neėdę. Ūkininkai bu
vo taip sumušti, kad, sugrįžę, 
nebegali dirbti, nes serga.

Lenkai iki šiol dar nesiliauja, 
plėšę, kratų darę ir kankinę 
vietos gyventojus. Nuolat varo 
į pastotes. Vyrus persekioja— 
tuo būdu verčia juos slapstytis 
ir neduoda galimumo dirbti 
laukų darbus.
• Balandžio 9. d. atvyko į 
Punską dvi lenkų kareivių kuo
pos, perėjo Curzon’o liniją ir 
žygiavo Svidižių — Rodiškių 
kaimų link. Balandžio 13 d. 
buvo susirėmimas su lenkais 
Rodiškių kamie, po kurio len
kai iš to kaimo pasitraukė. Du 
musų kareiviai dingo be žinios. 
Į nelaisvę paimtas vienas lenkų 
24-to pulko kareivis.

Balandžio 14. d. lenkai pasi
traukė iš Svidiškių — Rodiškių 
ruožto.

Balandžio 13 d. Lenkų žval
gai apšaudo musų sargybą ties 
Giedraičiais ir pasitraukė. Į 
Paširvinčių dvarą buvo atėjus 
lenkų kuopa. Atsiskyrus jos da
lis atėjo į Širvintos, iš kur, api
plėšę gyventojus ir primetę pro 
klamacijų pasitraukė.

STUDENTŲ MIDIKŲ 
DRAUGIJA.

Balandžio 15 d.. įvyko “Lie
tuvos Aukštu jų Kursų klausy
tojų Medikų Draugijos steigia
mas susirinkimas. Į valdybą iš
rinkti A. Dumbrys, A. Ysakas, 
S t. Giedraitė, S. Virkutis ir O. 
Milevičius ir į revizijos komisi
ją Marcinkevičius, B. Stapins- 
kaitė ir Buterlevičaitė.

Šios draugijos tikslas — jun 
gti medicinos mokslą einan
čius Aukštųjų Kursų klausyto
jus, teikiant jiems dvasinę ir 
materialinę .paramą. Kadangi 
dabartinės mokinimosi aplinky
bės, ir lėšų ir mokslo priemo
nių stokos atžvilgiu, yra labai 
sunkios, įsikūrusį draugija ti
kisi susilaukti visuomenės pa
ramos ii> pagalbos.

“ŽEMAIČIŲ TEATRO RŪMAI”

Telšių mieste gyventojai ima 
rūpintis daile ir menu. Sudary
ta tam tikras prie “Kanklių” 
dr-jos Komitetas, išdirbtas 
Žemaičių Teatro Bumų staty
mo Telšiuose piniginio fondo 
statutas, kuris jau įregistruo
tas valdžios įstaigose. Manoma 
per kelis metus surinkti apie 
250,000 — auksinų ir pastatyti 
pageidaujamus Ruinus. Geres
niam veikimui Fondo komite
tas pasiskirstė į sekcijas: aukų 
rinkimo, loterijos, ženklų ir 
markių, paskaitų, redakcijos.

Pasak “Žydų Balso”, šiomis 
dienomis viešėjo Kaune važiuo
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damas iš Londono į Taliną, 
‘Ukrainos Žydams Pašalpos tei 
kti Komiteto” pirmininkas 
Dr-as Chelman. Jis yra ir Pa
lestinos darbininkų fondo An
glijoj pirmininkas ir, kaip sve
timas pilietis “Joint Distribu- 
tion Cčmmittee” vienintelis na
rys. Pasikalbėjime su vienu 
asemniu jis tarp kitko yra pa
brėžęs apibudinančių bruožų 
apie Lietuvos padėtį užsieny.

“Lenkai griebiasi visų .prie
monių, kad patraukus didžiųjų 
valstybių vyriausybes savo pu
sėn. Jau nekalbant apie Fran- 
ciją, jie veikia apsukriai ir An
glijoj, kuri yra šiam momente 
viso pasaulio politinis cęntras. 
Reikia paminėti, kad Lietuva 
teturi dar visai nedaug draugų, 
bet jai būtinai reikia padėti jos 
pastangose politiniam atgimi
mui. Mes pripažįstame, kad 
tai yra musų, žydų, prievolė 
jai padėti tuo keliu.

Musų darbuotė Britų žemėj 
mums laiduoja, kad mes ga
lime turėti dideles įtakos į An
glijos santykių su Lietuva pa
gerinimą. Aš kelis kartus kal
bėjau su Lietuvos atstovu An
glijoj. Tai yra veiklus geras 
žmogus, ir aš jam tą pat pasa
kiau, ką ir jums: Mes, žydai, 
be abejojimo, pasistengsim pa
sinaudoti savo įtaką Angluose, 
kad Lietuvos teisės reikalavi
mai visut butų pripažinti. Mes 
privalome dalyvauti Lietuvos 
paskaloj, mes turime pradėti 
vesti plačią agitaciją Lietuvos 
vyriausybės [valstybes? Red.] 
nepriklausomybei ir tt. Bet 
pirm tai darydami, mes norime 
susiĮiažinti su Uetuvos žydų 
padėčia. Aš pats, Lietuvos žy
das, noriu kuo begalėdamas 
padėti jaunai Lietuvos vyriau
sybei, bet mano principas toks: 
pirm pradėti darbą, aš turiu 
susipažinti su padėčia vietoje. 
Aš jums tegaliu pasakyti, kad 
svetur kiekvienas žydas yra la
bai patenkintas dabartine lais
vąja Lietuva; geidžiu, kad ir 
vietoje neapsivibtume.”
” D-ras Cohelman dabar va
žiuoja į Toliną susipažinti su 
pašalpos akcija Tarybų Rusų 
'žydams ir, sugrįžęs atgal į Kau
ną jis čia pasiliks ilgesniam 
laikui ištirti ir susipažinti su 
žydų padėčia Lietuvoje.

Užpuolė komunistą 
suvažiavimą.

72 komunistai areštuoti.
BUCHARESTAS, geg. 16.— 

Vakar vietos policija užpuolė 
slaptą Rumunijos komunistų 
suvažiavimą. Septyniasdešimts 
du delegatai, jų tarpe trys j)ar 
lamento nariai, areštuoti.

TRAMVAJŲ DARBININKŲ 
STREIKAS PETROGRADE.

Valdžia savo prižadų nepildanti
RYGA, geg. 15. — Revdio 

laikraščių gautomis žiniomis, 
Petrograde kilo tramvajų dar
bininkų streikas. Ir geležinke
liečiai grąsina skelbti streiką. 
Tai dėlto, kad valdžia savo 
prižadų nepildanti. Dailinin
kams žadėta <Fiioti didesnės 
maisto porcijos, bet iki šiol tų 
didesnių porcijų darfrininkai 
negavę.

Ouch! karaliaus automobilis 
apvirto.

IX)NDONAS, geg. 15. — čia 
gautomis žiniomis, “jo dide
nybę,” Ispanijos karalių vakar 
ištiko “didelė' nelaimė”: va
žiuojant pasižiūrėti lenktynių, 
karaliaus automobilis apvirto 
ir “jo didenybė” tik-tik išliko 
nesusižeidęs.
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Kas Dedasi Lietuvoj
Iš Vilniaus

Vi- 
di-

—“Vilniaus” pranešimu, 
daus Reikalų Departamento 
rektoriuj atsakius “Straž Lit- 
wy” ir “Litva” leidėjui ir re
daktoriui, jog uždarydamas 
tuodu laikraščiu jis tevykdęs 
Laikinosios Valdomosios Ko
misijos įsakymą, B. Biržiška 
š. mėn. 11 d. raštu kreipės Ko- 
misijon, reikalaudamas grąžin
ti Jam minėtuosius laikraščius.

— “Vilenskij Kurjeri’ prane
šimu, balandžio 12 <1. išvogta 
Jėzaus Širdies bažnyšios įvairių 
religinių daiktų.

— “Vilnius” rašo: Vilniaus 
koperatyvų sąjunga gavo iš 
Kauno koperatyvų siūlymą pa
tiekti Vilniun apie 30 vagonų 
rūkytų kumpių ir dešrų vago
ną. Kaina tų produktų butų 
apie 84—90 lenkų markių sva
ras. NejMiisant mažos kainos, 
vis dėlto Vilniaus kopefatyvas 
turėjo atsisakyti nuo geistino 
pasiūlymo dėl priežasčių nuo 
jo nepriklausančių.

Del tų pačių priežasčių Są
junga negali gauti ne pasiūlytų 
iš Kauno rugių ir kviečių. Len- 
kų vadai girias, kad Vilniuj 
produktų užtenka ir’ kad kaina 
nedidžiausia. Bet jei tikrai 
butų daug, tai ir kaina nukris
tų. Tačiau ir dabar dar reikia 
mokėti už juodos duonos sva
rą 25—26 lenkų markių, bal
tos duonas 42—43 mark., svies
to 360—-450 mark., kumpių 
260 markių.

— Lietuviams pareikšta, jog 
jiems draudžiama leisti laikraš
čiai ne lietuvių kalba, nors to
kie laikraščiai ėjo jau dveji me
tai. Daroma tai tam, kad lie-- 
tuviai nok liudyti meluoti Eu
ropai, kad Vilniaus gyventojų 
dauguma norinti dėtis su len
kais. • $»■$«?'

— Visa lenkų kariuomenė 
Vilniuj išvežta iš kareivinių, 
neva bijantis laukiamų lietuvių 
bombų. Dauguma pastatyta 
gronte, o dalis apgyvendinta 
mieste privatiniuos butuos ir, 
lietuviams įeinant į miestą po 
Briakselio nusprendimo, darys 
neva gyventojų sukilimą. Šiaip 
lenkai yra ir pikti, ir nusimi
nę, neabejodami, jog Vilnius 
bus pripažintas Lietuvai.

Iš Kauno.
— Vaikų aikštelių vedėjams 

kursai. Bal. 27 d. prasidėjo 
mėnesiniai vaikų aikštelių ve
dėjoms (jams) kursai. Kursų 
uždavinys — paruošti žmones 
kurie galėtų auklėti vaikus ne
turinčius nė kimo, ne dvasios 
priežiūros. Auklėti ne mokyk
lų, bet žaislais ir kūno mankš- 
tinimu.

Kursų programas:
1. Pedagoginiai 

aikštelių organizacija
patyrusi tą dalyką pil. Kurai- 
tytė Varnienė.

2. Vaikų dainelės — ves liau
dies dainų žinotojas pil. Ado
mavičius.

3. Ekskursijos gamtą pažinti
ir ją saugoti —ves Aukšt. Kur
sų rektorius, gamtininkas T. 
Ivanauskas. 1 P J 4^'

4 Vaikų literatūra — skaitys 
pil. Vaclovas Biržiška.

Beto, bus epizodinių paskaitų

žaislai ir
— ves

Del turtų grąžinimo iš 
Rusijos.

Lietuvos vyriausybe skelbia:
Eidama ratifikuota Lietuvos 

taikos sutartimi su Rusija, Vy
riausybe išsiuntė į Rusiją tam 
tikrą Komisiją taikos sutarčiai 
su Rusija vykinti. Tos komi
sijos tikslas yra rūpintis ne tik 
valdžios, visuomenės ir luomų, 
lwt ir privatinių įstaigų ir vi
sų Lietuvos piliečių reikalais, 
kaip antai parvežti išvežtą iš 
Lietuvos pasaulinio 1914—1917 
metų karo laiku privatinių į- 
staigų ir piliečių turtą, kaip 
tat yra taikos sutarties (XI str. 

I p. IX str. 3 ir p.) nustatyta. 
Komisija rūpinsis atvežti į Lie
tuvą arkyvus, bibliotekas, ma
žėjus, meno kurinius ir doku 
mentus, kurio turi Lietuvai 

žvmios mokslo meno arba isto
rijos reikšmės ir kurie buvo iš
vežti iš Lietuvos j Rusiją prieš 
pasaulinį 1911- 1917 metų ka
rą (Taikos sutarties IX str. 1 
p. 2 d.). Rinkti ir iš privati 
nių įstaigų ir Lietuvos piliečių 
medžiagą ir koncentruoti ją 
pavesta Ypatingam Skyriui Lie
tuvos taikos sutarčių su Ru
sija vykdyti prie Užsienio Rei
kalų Ministerijos Rytų Depar
tamento (Kaunas, Laisvės alė
ja 62, Ypatingasis Skyrius prie 
Užsienio Reikalų Ministerijos).

Visi Lietuvos piliečiai ir pri
vatinės įstaigos (bendrovės, 
kompanijos ir akcinės bendro
vės), norėdami grąžinti savo 
turtą, išvežtą pasaulinio 1914 
—1917 metų karo laiku arba 
išgauti atgal aukščiau minėtos 
rųšies turtą išvežtą prieš pasau
linį 1914—1917 metų karą, tu- 

20 atties.) j 
Prie parciš- 

prideti paso 
išduotas

reiškimai turi buti apmokėti žy
miniu mokesniu 
Ypatingąjį Skyrių, 
kimo reikalinga 
nuorašą, jei jis yra 
prieš 1920 metų liepos r.tfn. 12 
dieną, arba Vidaus Reikalų Mi
nisterijos lindynių apie Lietuvos 
pilietybę. Toms privatinėms 
įstaigoms, kurios sudarytos pa
jų ir akcijų pagrindis. tik tuo 
atsitikimu turtas grąžinamas, 
jei jų akcijų ar pajų dauguma 
priklausė Lietuvos piliečiams 
tuo metu, kai buvo Rusijos vy
riausybės išleisti atatinkamieji 
nacionalizacijos dekretai: dėl 
to tokioms bendrovėms, kom
panijoms ir draugijoms prie 
prašymo reikalinga pridėti vi
si, kuriuos tik ji gali suteikti, 
įrodymai, kad jų pajų arba ak
cijų dauguma priklausė Lietu
vos piliečiams tuo ineJii. kada., 
buvo Rusijos Vyriausybės iš
leisti tokių įstaigų aptinkamie
ji nacionalizavimo dekretai.

Pareiškimuose turi buti šios' 
apie turtą žinios:

1. Smulkus turto išvardymas 

dokumentų)
2. įrodymai kad tas turtas 

evakuotas į Rusiją ir kada (taip 
pat reikia kiek galima išrūdyti, 
iš kurios vietos turtas išvežtas 
—miestas, miestelis, sodžius, 

priklausė Lietuvos piliečiams,
4. nurodymai, kurioje vietoje 

Rusijoje yra tas turtas ir kas 
jį valdo ar globoja.

Visi įrodymai turi buti pa
remti dokumentais, padarytais, 
dalyvaujant Valstybes ar visuo
menės įstaigoms, nesant tokių 
dokumentų, liudininkų parody
mais su jų parašais valdžios, sa 
vivaldybių Įstaigų ar notaro pa
liudytais.

Išlaidos, padarytos turto grą
žinimui Lietuvos Komisijos 
taikos sutarčiai su Rusija vy
kinti' ar Valstybes Iždo, turi 
buti atlygintos tų žmonių, ar 
įstaigų kurių pareiškimu tas 
turtas grąžinamas. Mokesnį 
nustato Užsienio Reikalų Mi

nisterija ir skelbia visų žiniai.
Mokesnis įmokamas, perduo- 

• !:rnt sav* linkui grąžintą turtą. 

LIETUVIŠKOS NAUJOS GADYNĖS 
DAINOS.

Mišriems chorams, Duetams ir Solo. 
Sutaisė ir savo Lėšomis išleido.

JUOZAS LANKELIS
DAINŲ TURINYS:

1. Diopelė Iduosyhčs. 4-riems mišriems balsams ..............................
2. Jaunystės Nelaimės. Solo su pianu ..............................................
8. žiema ir Giria. 4-riems balsams .....................................................
4. Jau Šviečia Rytuose. 4-riems mišriems balsams..........................
5. Nauji Laikai kad Atėjo. 4-iems balsams .................... .................
6. Jaunuolės Draugės. 4-riems lygiems balsamą,..............................
7. Gegutė ir našlaitė. Duetas merginoms su pianu..........................
8. Aušra švinta, Saulė teka. 4-rioms lygiems balsams ...................
9. Auštant Aušreliai. Duetas merginų su pianu ...............................

Su reikalavimais kreipkitės šiuo antrašu:
4723 W. 12th PI., Cicero, III.

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

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

paduoti pareiškimus dėl taupo
mųjų kasų įdėlių depozito, už- 
st; to ir kitų sumų, sudėtų bu
vusiose Rusijos valdžios ir teis
mų įstaigose ir dėl visokio var- 
oo įdėlių ir sumų Mid"tų Vals
tybės Banko skyriuose ir pri
vatinėse kredito įstaigose (Tal
iu.* sutarties 5 str. 2 p. bus u i-
skelbta vėliau.

Lietuvos koperacijų są
jungos suvažiavimas.

[“Eltos” pranešimas per Lietuvos 
Informacijų Biurų Washingtone]

Šių metų balandžio 18 dieną 
Kaune įvyko Lietuvos Kopera
cijos Bendrovių Sąjungos na
rių suvažiavimas, dalyvaujant 
76 bendrovių- įgaliotiniams ir

atidaro 
pirnii- 

sveikin- 
siulyda-

Suvažiavimo posėdį 
— Sąjungos Valdybos 
ninkas Petras šalčius, 
damas suvažiavimą ir 
mas rinkti suvažiavimui prezi
diumą.

f suvažiavimo prezidiumą iš
rinkta: kun. Jasinskis, J. Pai
ka, Ed. šulčys ir Riinavičius.

Be kitų, suvažiavimą sveiki- 

gos Valdybos vardu p. J. Tube- 
lis, linkėdamas sėkmingų dar
bų, ypač atsidėjus svarstyti tą 
dienotvarkės punktų, kur mi
nimas kiiilturos švietimo darba- 
vimoš planas šiais metais. Vil
niaus Koperatyvų Sąjunga raš
tu sveikino suvažiavimą, reikš
dama 'vilties, kad artimiausiu 
laiku visos Lietuvos Koperaty
vų suvažiavimai galima bus da
ryti Vilniuje.

Apie Sąjungos darbavimąsi 
praeitais metais padare platų 
pranešimą Sąjungos valdybos 
narys V. Zakarevičius. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad L. K. B. 
Sąjunga turi 6 skyrius su pre
kių sandeliais ir skerdykla Pa
nevėžy. Jvežainoms iš užsienių 
prekės Sąjungai tenka išlaikyti 
arši privačių pirklių kopkurenci 
ja, bet žemės ūkio supirkinėji
mas produktų ir eksportavimas 
jų į užsienius vyksta-gana ge
rai, žinoma, kiek tai leidžia pa
lyginamai nedidelis Sąjungos 
kapitalas. Koperaciios idėjai 
plėsti ir padėti atskiroms ben
drovėms, Sąjungos nariams, 
tvarkytis, Sąjunga turi instruk
torių, kurie lankydami bendro
ves duoda joms instrukcijų ir 
revizuoja bei dalyvauja visuo
tinuose. bendrovių susirikimuo
se. 'Tiems pat reikalams lei
džiamas koperacijos laikraštis 
'“Talka” su “žemės Ūkio Sky
rium” ir šiaip koperacijos lite
ratūra.

Lietuvos Kopcracijų Bendro
vių Sąjungos santykiai su kitų 
kraštų koperacija labai draugiu 
gi, Sąjunga nuolat palaiko ry
šius su Tarptautine Koperatyvų 
Sąjunga, dalyvauja Tarptauti
niuose. Koperatyvų kongresuo
se. Su Vokiečių koperatyvų 
Sąjunga užmegsti prekybos ry
šiai. Mėginama užmegsti ir su 
kitų kraštų Koperatyvų Sąjun
gomis prekybos ryšius.

Del Sąjungos darbavimosi 
plano šiais melais prekybos sri
ty pranešė Sąjungos valdybos 
pirmininkas p. šalčius, nurody
damas i reikalingumą šiek tiek 
reorganizuoti skyrius, įtrau
kiant sričių tarybas į aktyves- 

ti j žemes ūkį, teikiant ūkinin
kams reikalingų įrankiu ir va
rant plačiau žemes ulkio pro
duktų supirkinėjimą. Produk

tams perdirbti, 
džiui: pienui, steigiama 'pieni
ne, plečiamos Sąjungos sker
dyklos Panevėžy, darbas. Kad 
Sąjungai geriau vyktų aprūpin
ti žemls ūkio reikalai, kviečia
mas agronomais ir pienines mo
kovas, kuriems išlaikyti prašyta 
Žemes Ūkio ir Valstybes Turto 
Ministerijos subsidijos.

Sumanymai tiek seksis vyk- 
dinti, kiek leis aplinkybes ir lė-

gos darbui reikia gana daug. 
Planą Koperacijos (propagan
dos ir kultūros švietimo srity 
išdėstė Sąjungos valdybos na
rys V. Zakarevičius. Paaiškė
jo, kad Sąjunga šiais metais 
mano įkurti vartotojų kopcraci 
jos kursus koperatyvų darbuo
tojams ir kredito koperacijos 
darbininkams paruošti. Bė to 
manoma kviesti daugiau in- 
struktorių-revizorių, ir lektorių ’ ju«. galit naudot šiuos faktus 'kaipo 
koperacijos paskaitom ruošti 
plačiai visuomenei, leisti pla
katų knygų, brošiūrėlių, popu- 
lerinių apie k'operaciją lapelių 
ir dažniau leisti koperacijos 
laikraštį “Talka”.

Suvažiavimas pritardamas iš
dėstytiems Valdybos Sąjungos 
veikimo planams, pričhnS ata
tinkamas rezoliucijas. Valdy
bos pateiktą už praeitus metus 
Sąjungos apyskaitą ir šiems 
metams išlaidų sąmatą sumo
je 1,817,000 auka. suvažiavi
mas patvirtino.

Išstojusių iš Sąjungos apy
skaitos metų pradžioje dviejų 
valdybos narių vietas Sąjungos HARVE ir ANGLIJOS,. turi 
suvažiavimas papilde. Dabar 
Sąjungos Valdybes sąstatas šis: 
Petras šalčius, Vincas Zakarevi
čius, Bronius 'Leonas, Juozas 
Tpbelis ir bzl. Šulčys, (pasta
rieji du nauji išrinkti). Valdy
bos kandidatai išrinkti: Jonas 
Pa kai k a, Karpus-Ka rpa vi či u s;
Kun. Krištolaitis ir kun. Gry- 
binas. ' •

u 'J

Suvažiavimas ėjo rimtai: ra
miai išklausė pranešimų, ra
miai ir atydžiių juos svarstė. 
Suvažiavimo ūpas ir nusistaty
mas buvo aiškus; greičiau ir 
geriau plėsti ir tvarkyti kope
racijos organizaciją, kad 
kiau pakelti šalies ūkį ir l_____

ra. v
Šie reikalai koperatoriams 

daugiausia rupi ir dėl jų taip

t vei- J 
kultu- ■■

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir marmurinio paviršiaus, stu- 
gausiai apsilankė į suvažiavimą Įbų ir gaimįi1U vi°?am89Ann 
koperacijos dfiifotiotojai iš visos ’ " J y
T GEORGE GREEN LUMBER CO.,Lietuvos. , 22nd st Bridge

Ką=tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratu Partijos.

Kelias Į Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Baucr. 
Versta iš vokiečių kalbos, 
šiame veikale aprašo opiau

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

r

Kas tai yra Socializacija 
Parašė K. Kautski

Veista iš vokiečių kalbos.
ši knygute yra taip aiški ir 

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

Vokiečiu Nepriklauso
mųjų Socialdemokratu

Veikimo Pr ogram as.
šioje knygelėje darbininkai 

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

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak

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

TAIP SILPNA.
TAIP NEMOTA.

varginama, ši moterisKaip 
buvo, koliai neėmė Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compoundo.

Toomsboro, Ga. 
— “Baisiai kentė
jau strėnų ir gal
vos skaudėjimą vi
sada, buvau tarp 
silpna, taip rier- 
vuota, kad jau nei 
nežinojau ką beda- 
ryt, nes negalėjau 
nieko dirbti. .Ne
smagumas nepa
naikinamas ir ne- 

_ reguliariai perio
dai. Skaičiau laikraščiuose kaip 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
poundas pagelbėjo kitoms, tad nu
sprendžiau ir aš išmėgint. Geras 
pasekmes aplaikiau naudojant ir da
bar galiu atlikti savo darbą. Reko
menduoju jūsų Vegetable Compoundą 
savo .draugėms, kurios turi panašius 
nesmagumus, kaip kad aš turėjau ir 
paliudijimą.” — Mrs. G F. ¥hHHpį 
Toomsboro, Ga.

Silpnos, nervuotos moterys, padaro 
nelaimingus namus, jų padėjimas er
zina vyrą, ir vaikus. Yra sakoma, 
kad devynias dešimtąsias nervuotų 
parblaškia, nervuotos vilties .nusto
ja, “mėlynės”, erzumą, strėnų skaus
mas — kila iš tūlų prašalintų suiri
mų moterių systemos. Ponios Phil- 
lip laiškas aiškiai parodo, kad nėra 
kitų gyduolių, kurios taip pasekmingai 
pakeisti) panašų padėjimą, kaip kad 
Lydia E. Pinkham Vegetable Com- 
poundas.

I IR Iš LIETUVOS 
dn ir daugiau išplaukimą kas aavaiti 
tiesioginiais laivais j ir ii ANTWER-

trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj. *

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

I M V. A. ŠIMKUS g 
Lietuvis gydytojas, Chirurgas £ 

Aku Šėras . S
3203 So. Halsted St., Chicago. ■ 

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

Lucky 
Strike 
cigarette

lt s toasted

S'cvcros Gyduoles užlaiko 
bt ioiynos sveikata.

Atgaivinkite 
sava nervus.

Jeigu jauatito pavargis, aržus, nėr- | 
v uotas, lengviai sujudintas, jaustas L 
nuo triunksmu, negalite miegoti — j 
tada nepadarisite giariaus imdamas J

SEVERA’S
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikrus firy- | 
dūles dėl tokiu negalą. Jie nutilda P 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti | 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 2 
PrekS $1.25. Gaukite nuo savai 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. | 
Neimkite kitokiu.

VV. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, |OWA

J. P. WAITCHES
LAWYER

Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermi tage Avė.

Tel.: Boulevard G080.

Stogu Dengejas
< šiuomi pranešk visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengejas. Dengiu 
naujos ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 

<savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patylimą 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.

European American Bureau
Fa bitinas ir Mickiewicz 

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

kortės, pasportai ir tt. 
NOTARIJUŠAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

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

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurndestyj: 
' ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po piety 

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas 

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

* Namų Ofisas 
1645 Waban«ia Are., 

Tel. Haymarket 3869.

Phone Boulevard 6301 ’ 
ANTANAS GREDUŠKA 

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas. 
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

Siūlome
AšTUNONIŲ NUOŠIMČIŲ, 

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

Palukis išmokama geg. pirmą 
Ir lapkr. pirmą kas mėtai.

Saugų ir gerą investinimą 
siūlome, nepaprastai gerą pelną 

nešantj.
P. G. Perich & Company 

Investment Securirtes 
1705 Magestic Building 

22 West Monroe SI. 
Tel.: Dearborn 1466.

Tik aprubežiuotam laikui, 
priimsime Liberty Bonds už 
nominelę vertę.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vftlzbaženklis užreg. S. V. Pat. Oflna.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Įkaro (Anclior) Vaizbaženklį.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
DelmaMtri.
Laikrodžiai,

JEVVELRY 
STORE

Auksybi, Colum- 
bijon Grafonolas Ir 
lietuviikt nnujaunl 
rekordai.

4*37 S. Ashland 
Attn Cbicago, II

Pinigai Is 
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 siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero it 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.
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Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

Pastabos apie biznio 
eiseną.

Geležis, nors tapo atpiginta, 
vis dar tebėra labai brangi. Taip 
pat brangus tebėra plienas. 
Rodos, kad ir geležis ir plienas 
turėtų dar atpigti ir kiti daik
tai kurie yra išdirbami iš gele
žies ar plieno. Kam reikia daug 
geležies pirktis gal gerai pa
darys palaukęs.

, Kl. Jurgelionis.

Biznio pasitaisymas ar pablo
gėjimas iš dalies priklauso nuo 
to, ar galutinai Franci ja ir Vo
kietija susitaikins atlyginimo 
klausime Pats faktas kad Vo
kietija sutinka atlyginti talki
ninkams tiek, kiek jie nori, dar 
nieko nereiškia. J biznį intaka 
bus padaryta tik tada, kad ma
tysis, jog Vokietija gali užmo
kėt tą, ką ji apsiima, o Franci- 
ja gali paimti tą ko ii nori.

Francija rods galėtų paimti 
iš Vokietijos tą, ko ji reikalau
ja, jeigu tik ji duotų Vokietijai

• progos uždirbti reikalaujamus noti apie Champarado Copper 
pinigus Francija, vienok, iki Mining Co. Aš turiu pirkęs 100 
šiol nori tik gauti pinigus, o Vo-1 šėrų po $.95 už šėrą 1918 metais, ’t i*ą*v*ll • 1 v • t

skaitytojoms, prirengti maistą 
moderniškiausių budu. Vartoki
te Mazola, o šeimyna visuomet 
bus linksma, sveika, pasitenki
nanti priimniu valgių, kuris 
ant sveikatos.

Talentas ir Biznis.

eis

iš-

SERAI IR BONAI.
Atsakymai į klausimus.

Klausimas:
Gerbiamas Tamsta:
Ar Tąjnsta negalėtumėt .suži-

bet iki šiol dar nieko nežinau. Jų 
ofisas turbut Chicagoj, gal Tam
stos sužinosit apie jų šėrų ver
tę. Pasilieku su tikra pagarba, 

Jurgis Palekevičia, 
Ilamtramck, Mich.

Atsakymas:
Ta kompanija, apie kurią

kietijai progos tuos pinigus už
dirbt — duoti nenori.

Vokietija galėtų uždirbti rei
kalaujamus iš jos pinigus, jeigu 
jai butų daleista daugiaus tavo- 
rų parduoti užrubežin, o mažiaus 
pirkties jų iš užrubežio. Franci
ja gi nori kaip tik atžagariai.! aviufcmu^,

Ji nori, kad Vokeitija pirktusi Tamsįa klausi, kiek mes paty- 
tavorus iš užrubežio, bet nieko rgme jau nebegyvuoja. Jos ir 
užrubežin neparduotų, ir užde- gyvavimas buvo labai neaiškus, 
da bausmę ant parduodamų už- chicago j e jie turėjo mažučiuką 
rubežin Vokietijos tavorų i ofisą vienam name vidurmies-

Iš to atrodo, kad 1- rancijos tyje ir iš to ofiso buvo priversti 
politikieriai visai nėra bizni e- išsikraustyti kadangi rodos ne
riais, o turi tiktai paprastų ple-; furej0 i§ ko rendos užsimokėti, 
šikų supratimus. Tai vėl įeis- jįe p^ko namų savininkui ra- 
kia, jog Francija su kitais ali- , kandus už rendą. Tos kompani- 
antais vargiai galės paimti iš i jos sekretorium buvęs tūlas H. 
Vokietijos tuos pinigus į nusta- g Brown, ir jo Chicagoj dabar

nebėra. Iš šito mes sprendžia
me, kad Tamstos Šerai nėra ver-

tytą ilgą skaičių metų .
Kiek Francija galės išplėšt iš 

Vokietijos dabar, tiek ji bus iš-ly nej cenį0< 
piešusi, o ateityje ji veikiausia' jurffeHonjs,
nieko negaus, jeigu nepermai
nys savo politikos.

Vokietijos atlyginimo klausi
me todėl, reikia manyti,’ greitu 
laiku nieko gero neįvyks. Vo
kietijos vien priverstinas suti
kimas ant popieros išmokėti 
kontribuciją negali padaryti ge
ro įspūdžio į biznį ir nepaakstins 
prekybos Europoj. Bent jau 
Europos prekyba dar ilgą laiką 
4 — J RbuktrAu.juvgšsiitge 
neturės savyjė atgimimo dva
sios.

Apšvieta gelbsti šeiny 
ninkėms.

Paprastai pas žmones yra 
atdirbusi nuomonė jog kiekvie
na ypata turi kame nors ypatin
ga talentą ir tik tame gali tu
rėti sau tinkamą pasisekimą, bet 
jei imtųsi kuomi nors kitu tik 
nepasekmę.

čia norėtųsi tajai nuomonei 
pasipriešint pamatuojantis fak
tais iš gyvenimo ,kurie parodo, 
jog ne visuomet taip yra. Im
kime pavyzdžiu musų visų my
limąjį dailininką J. J. Zolpą, ku
riam rodosi gamta butų apteiku
si net pustuzinius talentų; ka
dangi žinome, jog jam priklauso 
garbė už ypatingiausį gabumą 
lietuvių scenoje kaipo aktoriui, 
rezisoriui ir autoriui — kas ne
žino Zolpo Town of Lake Dra
matiškojo Ratelio, arba jo loši
mo, tas pats su jo choru. Kas 
puikiau sudainuoja, jei ne Zol
po choras, arba kas girdėjo 
skambinant puikesnę kanklių or
kestrą už Zolpo. Vėl, keno vei
kalai scenoje yra mylimiausi 
— ir čia jo. Tuomi dar neužsi
baigia jo talentai; jis yra ir biz
nierius. Pirmiausiai, jo tvarko
mi parengti dailės vakarai vi
suomet buvo pelningais — kas 
parodo jog ne tik jis pažįsta 
dailę, bet sykiu moka ją pateik
ti publikai ir iš to padaryti pel
ną, kas išreiškia jojo pirmus biz- 
niškus gabumus . Gali būt, jog 
patsai pamatęs tasias savo ydas 
ir išdryso imtis biznio — kas 
yra dailininkui labai nepaprasta.

Ir štai musų mylimasis dailinin
kas atsidarė Real Estate ir Pi
nigų Siuntimo ofisą ant Town 
of Lake — ■ po numeriu 4601 So. 
Marshfield Avė. Atydžai tč- 
mijus per metą su viršum gali
ma drąsiai pasakyti, jog jam ir 
čia talento netrūksta; ir žmo
nėms patarnavimą suteikia kuo- 
geriausį, ir visų yra mylimas ir 
pelną iš to turi, gana puikų Tat 
kalbant apie prigimtus talentus 
prisieina abejoti jų teisingumu. 
Bent šiame nuotkyje atrodo, jog 
žmogaus nuoširdumas dalyke 
kuriuomi imasi ,energija, ir no
ras tarnauti žmonėms pagal ge- 
siause išgalė yra svarbiausiu ta
lentu kiekvienam.

Markele Kainos.
Vakar Chicagos marketo 

nosį ant tūlų dalykų sekamos:
Sviestas — kaina retaileriams 

ekstra liepinukčs 32c., spaustas 
34c.

Kiaušiniai — švieži pirmieji 
21 ir 211/2c., paprasti pirmieji 
18 ir 19c., maišyti lotais 19 ir 
20c., ekstra sudėti į balto medžio 
dėžutes 18 ir ISV^c., margiukai 
17 ir 171/oC., purvinukai 18 ir 
18i/2c.

Negyva paukštiena — kurkęs 
35c., vištos 29c., gaidžiai 16c., 
antys 30c., žąsys 16 ir 18c.

Negyva pauktšieno — kurkęs 
48 ir 50c., vištos 30 ir 31c., gai
džiai 15 ir 16c., antys 30 ir 32c., 
žąsys 23 ir 25c.

kai-

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.

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

Tel.: Yards 1294.

Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,

Real Estate — Paskola — Insurance 
Laivakortes, — Pinigų Siuntimas.

Legaliai dokumentai, Notary Public.
4601 So. Marshfield Avė., 

Chicago.

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, I’reo,

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

Apie šį laika, nuo Gegužės mė 
nėšio pradžios iki Birželio mė
nesio viduriui paprastai nupuo
la Amerikos dolerio verte o pa
kyla užrubežinių pinigų vertė. 
Taip buvo pernai. Gegužės pa 
baigoj pereitais metais Angli
jos sterlingai Francijos fran
kai ir Vokietijos markės buvo 
augščiausia iškilę. Maždaug 
taip buvo ir kitais metais, — ar 
truputį ankščiau ar truputį vė
liau. Galima todėl spėti, kad ir 
Šiais metais šuo laiku užrubeži- 
niai pinigai pabrangs. Ant kiek 
pabrangs — niekas negali to ži
not . Svetimos šalys stengiasi 
pakelti savo pinigų vertę kiek 
galima augščiau. Anglija ypač 
dabar siunčia daug aukso Ameri 
kon, idant palaikius ant augštu- 
mos savo sterlingą, kurs jau yra 
pakilęs iki $4.00. Kaip ilgai 
svetimų pinigų kilimas dar eis, 
sunku pasakyti Vienok, galima 
neabejoti, kad tas nesitęs ilgiau
kaip du mėnesiu, o kartais gal šia palaima Palengvina gami- 
neilgiau kaip mėnesį . Paskui, nimą ir pagerina skonio vertę, 
jie turės vėl pulti. Europos šalių j kuomi užsiganėdina visa šeimy- 
pinigai per ilgą laiką neatsi- į na.
griebs, o ypač jie dar neatsi-1 Mazolą galima vartot labai 
griebs šiais metais dėl tų, iš da
lies, priežasčių, kurias pažymė
jome augščiaus.

Tarp įvairiausių šių dienų iš
radimų, pagerinimų, nėra nieko 
kiltesnio ir šeimynos sveikatai 
naudingesnio dalyko, kaip kad 
moksliški nurodymai valgio ga
minimui namie .

Ką tik žmogus valgo, mokslas 
atranda galutina sveikatos atga
vimą amžį pailgina, intekmę pa
didina.
Abelnai imant labai mažai-žmo
nių, kurie mokslu vaduojasi ga
minime valgio. Visai mažai šei- 
myninkių turi progą susipažint 
bei lavinties namų mokslu. Dau
giausia remiasi ant nurodymų, 
kuriuos jų motinos yra palikę.

Bile kas, kum palengvina ir 
prigelbsti šėimyninkei atlikti jos 
kasdieninį užsiėmimą, tas yra 
ne vien jai, bet visai jos šeimy
nai ir šaliai gerovė.

Vienu iš svarbiausių dalykų 
ką mokslas suteikė šeimynin- 
kėms pri rengime maisto, tai yra 
nurodoma į Mazola aliejų kepi
mui, virimui ir salotų prirengi
mui.

Mazola suteikia šeimynin- 
kėms budus ir ekonomiškumą 
pagaminime įvairių valgių, kū
ne yra skanus ir priduodanti 
apetitą.

Milionuose namų, kur jau yra 
Mazola vartojamas, yra didžiau-

daugely j įvairių formų. Yra 
ganėtinai riebus kaip geriausias 
sviestas ar taukai. Dideliam 
kepimui Mazola galima vartot 
keliais atvejais prie skirtingo 
valgio kadangi niekuo neatsi-

- — duoda
pietų 1 Salotų prirengimui Mazola ly-

Bovelna Amerikoj yra gana 
žemai nupuolusi. Jos supirkinė
jimas turi būti patogus šiuo lai-; 
ku. Sekantiems metams ] 
farmeriai nebeketina tiek daug'ginasi geriausiam importuotam 
bovelnoa auginti. Jeigu jie tik-;alyvų aliejui, o daug pigesnis, 
rai sumažins bovelnos produkci- kadangi ne yra įvežamas, — ne- 
ją, tai bovelna ttuės pakilti kai- reikia mokėt vandeniu perveži- 
noje. Tuo tarpu bovelna dabar (mą, kurį reikia mokėt už alyvų 
pigi ir kartais gali dar labiau aliejų.
atpigti. Patariame moterims, savo J

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu 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 paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
Tel. 70—A. šležaitė . 
Tel. 71—J. Valanga 
3564—K. Skunauskas 

(Skrinauskas).
3682—O. Pipirienė 
3945—A. Jonišauskienė 
4153—M. Jakubauskienė 
4310—K. Mieliauskienė 
6209—J. Jucius 
6235—A. Skemiškis 
6247—D. Šimkienė 
6251—E. Skrickienė 
6255—A. Viršilas 
6261—J. Budraitis 
6281—M. Vaikaitė 
6287—K. Dilka 
6299—J. Labinąs 
6304—O. Misevičienė 
6328—B. Aleksaitė
6346— J. Marišius
6347— A. Petrošienė 
6448^—J. Budrevičiuš 
6462—N. Jakutis 
6500—P. Rašinskienė
6548— P. Šimkus
6549— B. Razmas
6550— B. Sideravičius 
6554—P. žemaitis 
6557—K. Šalkauskis 
6561—P. Survilienė 
6570—K. Mickevičienė 
6580—A. čepauskis 
6586—J. Kešiunis 
6590—J. Apanavičius 
6592—K. Rotkis 
6594—J. Stefankevičius 
6597—J. Karpiui 
6600—M. Bockaitė
6610— F. Kazlauskis
6611— U. Pivarunienė
6612— J. šedes
6613— M. Endriukaitienč
6614— A. Biudokas 
6616—J.

\ 6617—B. 
6618—P. 
6624—B. 
6642—J.
6650— T.
6651— P.
6653—J. Važnikaitė
6652— A. Mažeika 
6658—J. Kiaušis 
6660—K. Pociui 
6664—J. Janušiui
6674— P. Varnelienei
6675— M. Vaičiulis 
6677—J. Lazauskis
6682— J. Kimberauskis
6683— J. Norbutaitė 
6685—A. Grubliauskis
6691— J. Poškus
6692— O. Abromienė
6698— B. Rumšienė
6699— M. Petravičienč 
6701—J. Endželis 
6704—Z.1 Strauka 
6709—P. Šikšniui 
6747—S. Džiaugis 
6753—M. Jonušaitienė 
6755—B. Dauskurtienė 
6760—J. Petraitis 
6762—O. žangiene 
6767—S. Šimaitis 
6769—K. Mikutaitis
6773— J. Vasiliauskis
6774— D. Pakalniškis 
6777—J. Lengvenis 
6779—V. Milašauskienė 
6781—J. Banis 
6786—J. Buda 
6788—K. Ciubiškis 
6796—B. Kareivienė
6799— K. Paliulis
6800— A. Kasiliauskis 
6804—J. Teftkienė
6809— A. Paulikas
6810— J. Ramenis 
6812—A. Milkiutaitei
6818— S. Bilius
6819— E. Tamošaitienė

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

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

AKUSERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalčse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

M

ė:

Teisingą, Greito ir Mandagų 
Patarnavimą

PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietuvon 
per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ (Lithuanian Sales Corpo
ration.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus perlaidoms, 
čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pasiunčia suvirš 
(5,000,000) penkis milijonus auksinų. Tas liudija, kad Lietuvių Pre
kybos Bendrovė teisingai ir greitai patarnauja.

MUSŲ PERLAIDAS išmaino ant pinigų visoje Lietuvoje. Taip 
kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Bendroves draf- 
tą, ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon paivažiavę pinigus gausite 
pačtose ir bankose.

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant visai li
nijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus. • \

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėrų dėl pastatymų Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
dėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbų daugiau 1,000 darbininkų. 
Todėl jeigu nori gauti gerų pelnų už savo pinigus, tai pirk Lietuvių 
Prekybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, 
nes kaina pakils nuo Liepos 1 d. iki $8.00.

SIŲSDAMI pinigus, pirkdami Šerus, arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortes kreipkitės ypatiškai, arba per laiškus šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jei patogiau tai kreipkitės į musų skyrius:

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

Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Thęatre Bldg.

Wilkes-Barre, Pa.

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. 
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. vak. Nedė- 
liomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.

■

Strauka
J. Jankus 
Bikneris

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

; -į

IS

H Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47*toa gatvia

Pratapas 
Grebliauskas 
Ramanauskiene 
Banelicnė

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

i;

Mikutaitienei 
Saltmeris 
Gričiui 
Jaunienė

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Gečienė 
Dabulskiene 
Alminienė
Šamui inskienė 
Kaulinai tis
Kavaliauckas 
Butkus

6820—J. 
6822—J. 
6824—J. 
6832—E. Nausėdaitė
6836—L. Uselienė 
6841—J. Ačnis
6844— A. Kazlauskas
6845— K. Butkauskas
6853— J. Kamauskas
6854— D. Gehimbickienė
6857— J. Staponkas
6858— Klumbienė
6859— O. Surienė 
6863—J. Mažeikiene 
6865—M. Linkis 
6968-—J. Juotautukas 
6871—D.
6874— D.
6875— L. 
6883—A.
6887—M. Sudienė 
6895—A. Bružas
6898— G. Vaivadienė
6899— A. Martinkevičius 
6901—K. Erkmanas
6903— B.
6904— F. 
6908—J. 
6913—B.
6930—R. Brasauskienė
6933— J. Šimkus
6934— J. Banienė 
6937—J. Sinicas 
6945—A. Kavaiis 
6955—J. Kigas
6959— A. Jurevičienė
6960— M. Balčiūnienė
6963— S. Kibartaitė
6964— B. Radavitz
6965— K. Petkus 
6967—V. Lukauskienė 
6973—U. Grigalaitienė
6976— A. Matukaitienė
6977— S. Kulikauskas 
6981—B. Mažeikai 
7201—J. Paulauskiene 
7224—B. Stankaitis 
7494—K. Kleizienė 
7540—M. Alikonis’ 
7576—U. Tumiene 
7580—S. Abromąvičė 
7591—J. Pinigas 
7593—0. Mackevičienė 
7605—P. Urbanavičė 
1527 — P. Kuzmas 
1568 _ o. Nagreokienė 
1574 — Ch. Miller 
1578 — J. Petroka 
1592 — J. Jonikas 
1595 — S. Jazdauskis 
1597 — J. Kačiukas 
1601 — K. Ramolionienc 
1657 — M. Vaitkevičius 
1674 — L. V. Micevičius 
1751 — S. Minkevičius 
1758 — V. Dumše
1808 — J. Malinauskas 

1332—P. Osols 
1445—V. Balsevičienė 
1457—A. Balsevičia 
1526—A. Jonikas 
1530—J. Krasneckaitė
1557— M. Rypkevičia
1558— O. Dobiliutė 
1563—A. Kašninskis 
1576—J. žemaitis 
1583—K. Tamošiūnas 
1596—K. Mendal 
1599—p. Dulkė 
1614—K. Stankus
1620— P. Kundrotienė
1621— A. Makauckaitei
1622— K. Staponas 
1627—S. Mačiulis 
1648—J. česna 
1681—A. Mikšienė 
1683—S. Kaniauskas 
1729—A. Olšauskis 
1740—S. Demokratas 
1759—M. Levinskienė 
1788—J. Tumėnas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
. ‘‘Naujienų” ofise.

JJ Telephone Yards 1532

Š DR. J. KULIS :
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j
H Gydo visokias ligas motorų, vai- g
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- g
■ pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St,, Chicago. ■

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Telephone Yards 5332 ■

= DR.M. STUPNIGKI =
3107 So. Morgan St„2 Chicago, III.

■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto n 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

»■■■■■■■■■■■■■■■■■£

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

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

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

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

............        , ■ t

Tel. Can;.l 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1687 W. 51 st. kam p. Manhfield a v
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
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Apžvalga
NEJAUGI NESUPRANTA?

“Tėvynė” nori parodyti, kad 
Lietuvos socialdemokratai ne-

ševikų valdžia neduoda nei dar
bininkams, nei valstiečiams 
leisti jokių laikraščių, kuriuose 
butų kritikuojama bolševikų 
politika? Kodėl bolševikų val
džia neduoda jokiai priešingai 
partijai atvirai organizuotis ir

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje —• paštu:

Metams--- ------- ------ ----------- $8.00
Pusei metų .... ..... —-----
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui ______

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija . ... ....... ——-------- 03
Savaitei ___ _________________ 18
Mėnesiui ------ ------------------------  75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams_______________ _— $7.00
Pusei metų ..............  4.00
Trims mėnesiams ____ ____ ... 2.00
Dviem mėnesiams________  1-50
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams..........----- ---------------- $8.00
Pusei metų .—----  4.50
Trims mėnesiams.............. . ...... 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Pagalios!

veikti liul. nien. Tie reikalavi- 

vui tapo atidėti Amerikoje, tad 
ir Anglijos laivų savininkai ati
dėjo iki bal. 22 d., o Norvegi
jos — iki geg. 15 d., nes ma
nyta, kad iki to laiko ginčai 
Amerikoje bus sutaikinti. Da
bar Norvegijos laivų savinin
kui paskelbė lokautų prieš vi
sus Norvegijos jurininkus.

“Europos valdžios ir laivų 
savininkai žaidžia su Amerikos 
laivų savininkais ar bent su- 
Amerikos valdžia. Čia pa
skelbtas lokautas, nesusi tai ki
mus ir yra kova duos tas pa
sekmes, kad Jungt. Valstijoms 
nebeliks progos pasilikti jurų 
prekyboje. Jis veja amerikie
čius iš jurų, į kurias jie tik da
bar buvo sugrįžę. Tų gerai nu
matoma Anglijoj ir Norvegi
joj.

“Amerikos gabenimo taryba 
veja amerikiečius iš jurų, o Eu
ropos valdžios veja iš jurų 
Amerikos laivų savininkus”.

Hays pasUelDti, kad paSto dc- 
partamentas nebandys cenzū
ruoti laikraštį, o jau Free Vo- 
icc Gegužinis numeris tapo su
stabdytas. Free Voice yra 
savaitinis organas Internatio
nal Workers i n the Amalgama- 
ted Food Industries. Jis spaus
dinamas yra keliomis kalbo
mis. Gegužinis numeris buvo 
užimtas daugiausia straipsniu 
“International May Day”. Ka
da redaktorius paklausė pašto 
viršininko pageliu ninko kodėl 
laikraštis tapo sustabdytas, ta- 
sis patarė kreiptis su tuo klau
simu į Wasbingtoną.

Augščiaus paduotoje kritiko
je, pagalios, sakoma, kad dva
ro darbininkui esą geriaus tu
rėti savo ūkį, negu dirbti dva
re po kokio nors tvarkytojo 
priežiūra. Bet, viena, tai yra 
ne visuomet tiesa; jeigu savus 
ūkis yra Įabai mažas ir men-įvesti savo agitaciją? žodžiu—

I kai aprūpintas triobomis ir in-1 kodėl bolševikų valdžia nepri- 
ventorium, tai dirbti ir gyventi 
jame gali būt blogiau, negu tar
naujant dvare. Antras dalykas 
— kame yra užtikrinimo, kad 
dvarų darbininkai galės įsigy
ti tos žemės, kuri bus atimta 
iš dvarininkų. Uždykų ta že
mė juk nebus dalinama; ji bus|į galvų. Jie tiki — that’s all. 
pardavinėjama. Dvarų-gi dar- 

! bininkai neturi pinigų; jeigu ku
ris jų ir įstengtų lengvomis są
lygomis nusipirkti sklypų že
mės, tai jam truks pinigų pa
sistatyti triobas, įsitaisyti ūkio 
padarus ir it..

Didelėje didžiumoje atsitiki
mų, reiškia, klausimas stovi vi
sai ne taip: Ar darbininkais yra 
geriaus dirbti dvare po sveti
ma priežiūra — ar pačiam tu
rėti savo ūkį? o tiktai: Ar būti 
dvare už darbininkų — ar pa
likti visai be uždarbio ir be pa
stoges?

Jeigu dvarai bus išdraskyti, 
tai tūkstančiams dvarų darbi
ninkų, kurie negalės nusipirkti 
žemes, teks j ieškotis uždarbio 
kitur. Kadangi Lietuvos mies
tuose pramonės dar beveik nė-I 
ra, tai tie darbininkai bus pri-į 
versti keliaut į svetinius kraš
tus. ,

Nejaugi “Tėvynė” visa to ne
supranta, kad ji taip aklai pri
taria valstiečių sąjungos pozi
cijai? S. L. A. organo redak
torius dagi leidžia sau visai ne
padoriu bintu kabinėtis prie 
Amerikos lietuvių socialistų, 
kurie peikia tų pozicijų. Tik pa
klausykite, kų ji pasakoja:

“... Socialdemolkratai prie
šingi dvarų dalinimui, ta- 
čiaus ir Lietuvos ir Amerikos 
socialdemokratai labai tan
kiai smerkia Lietuvos val
džių už tai, kad Lietuvos 
biednuomenė ligi šiol dar ne
gavusi žemės. Amerikos lie
tuvių socialistai net reikala
vimus rašinėja Ministerių Ka
binetui šituo klausimu. Kėdei 
tat vienaip manoma, o kitaip 
kalbama?” '4' 

f i I
Pasak “Tėvynės” redakto

riaus, išeina, kad išdalint dva
rus yra tas pat, kas apfupint 
žeme biednuomenę; bet tai yra 
visai netiesa. Biednuomenė ga
li valdyt žemę arba bendrai, ar
ba privatinėje nuosavybėje. So
cialistai stoja už tai, kad žemė 
butų pavesta biednuomenei 
naudotis, bet kad visur kur ga
lima, žemės valdymo būdas bu
tų bendras.

Kada. žemė bus .valdoma 
bendrai, tai prie jos valdymo 
prieis ir tie beturčiai, kurie ne
įstengia kiekvienas skyrium nu
sipirkti žemės. O kada žemė 
bus valdoma privačiai, tai ji 
teks tiktai tiems žmonėms, ku
rie turi pinigų; pati biedniau- 
sioj’i visuomenės dalis paliks be 
žemės.

’ Kam-gi tad “Tėvynės” redak
torius verčia dalykus au'gštyn 
kojomis?

kodel bolševikų valdžia nepri
pažįsta nei spaudos, nei žodžio, 
nei susirinkimų, nei organiza
cijų laisves, — 
minios “remia

Bet “Laisves” redaktoriai tur- 
but neturi smegenų, kadangi 
jiems tokie klausimai neateina

jeigit žmonių 
bolševikus?tuvoje. Jie, mat, reikalauja, 

kad dvarų žemė butų atimta iš 
dvarininkų, bet ne suskaldyta 
ir išparduota, o palikta dide
liuose ūkiuose, kurių vedime 
turi gauti balso ir darbinin- 

4’501 kai. Pasak “Tėvynės”, toks 
2.25 socialdemokratų reikalavimas 

esųs malonus dvarininkams, bet 
ne darbo žmonėms. Ji su pil
nu pritarimu paduoda šitokių 
kritikų to straipsnio iš “So
cialdemokrato”, įkuriame yra' 

išdėstyta tasai reikalavimas:
“Lietuvos ‘prošepanai’, pa

skaitę tokį straipsnelį, tik 
delnais iš džiaugsmo trina, 
nes nepameta vilties dėl sa
vo dvarų išlikimo. Tegul, 
sakysima, tuos dvarus laiki
nai (?) kas nors kitas valdy
tų, vis dėlto jie nebūtų iš
dalyti žmonėms, ir todėl dva
rininkai dėtų visur pastangas, 
kad galėtų sudaryti vėl to
kių padėtį, kurioje jie vėl 
butų gražinami prie dvarų 
naudojimo. Ar geriau dar
bininkai butų aprūpinami 
dvare, negu atskirame "ūkyje, 
kuris priklausytų vienai ku
riai darbininko šeimynai, 
apie tai netenka ilgai kalbėti, 
nes kiekvienas dvaro darbi
ninkas žino, kad jo gyveni
mas tik tada tepagerės, ka
da jis turės savo nors ir ne
didelį, bet pakankamų savo 
pragyvenimui ūkį. Ar dva
rai bus privatinių žmonių ar 
valstybės, visada juose turės 
būti vienas kuris tvarkytojas 
ar ūkvedys, kuriam turėtų 
lenktis kiekvienas darbinin
kas. Valstiečių ‘Sųjunga no
ri tokiai dvarų darbininkų 
vergijai galų padaryti, todėl 
įieško kelių, kuriais lengviau
sia galima butų išdalyti dva
rų žemė bežemiams ir ma
žažemiams.”
S. L. A. organo redaktorius 

mano, kad čia labai puikiai su
kritikuota socialdemokratų ]>o- 
zicija; bet ištiesų, tai šita kriti
ka yra visai silpna. Tik pa
galvokite.

Socialdemokratai reikalauja, 
kad dvarai butų be atlyginimo 
atimti iš dvarininkų; o toje \ 
stiečių sujungus kritikoje sa
koma, kad Lietuvos dvarinin
kai delnais iš džiaugsmo trina, 
išgirdę socialdemokratų reika
lavimų. Išeina taip, kad dva
rininkai džiaugiasi dėlto, kad 
iš jų norima atimti dvarus! To
kių keistų dvarininkų tur-but 
niekur nėra, tik Lietuvoje.

Valstiečių Sujungus organas 
(“Lietuvos Ūkininkas”) mėgi
na, žinoma, parodyt, kaip ma
lonų dvarininkams dalykų, ne 
patį atėmimą, o tų būdų, kurį 
socialdemokratai siūlo atimtų
jų dvarų tvarkymui. Socialde
mokratai sako, kad dvarai ne
turi būt sudraskyti. “Liet. 
Ūkininko” nuomone, jeigu dva
rai nebus sudraskyti, o tiktai 
pereis į kitas rankas (iš dvari
ninkų į visuomenės rankas), 
tai žemes santykiuose bus įvy
kinta tokia menka atmaina, jo- 
gei pasitaikius progai ji galės 
būt vėl panaikinta: jeigu dvari
ninkai Lietuvoje, sakysime, į- 
gytų daug įtakos valdžioje, tai 
jie galėtų išreikalauti, kad dva
rai butų sugrąžinti jiems. To
dėl, girdi, norint ant visados 
atsikratyti nuo dvarininkų, rei
kia ne tiktai atimti dvarus, o ir 
suskaldyti juos ir “išdalinti” 
žmonėms. ’

Bet tai yra nelogiškas argu
mentas. Jeigu dvarininkai pa
sidarytų Lietuvoje taip galin
gi, jogei įstengtų su valdžios genų, tai jie, išgirdę apie tokį

Iš jurininky streiko pu-
__ 1.75
__  1.00

Elta (Lietuvos Telegramų 
Agentūra) praneša, kad ba
landžio 19 d. Lietuvos Stei
giamasis Seimas pagalios 
ėmė skaityt ir svarstyt Že- 
mės Reformos Įstatymo su- 
manymų. Vienuolika mėne
sių praėjo, iki Seimas prisi
rengi pradėt tų darbų.

Sumanymų, pasak Eltos, 
patiekęs Ministerių Kabine
tas, bet Žemės Reformos 
Komisija įnešusi savo patai
sų, kurias ji rekomenduoja 
priimti. Referentu buvęs pa
skirtas p. Rimka, bet aplin

kybės sutrukdžiusios jį at
vykti į Seimo posėdį ir jį pa
vaduoti tekę tūlam krikš- 
čioniui-demokratui.

Pirmutinis ir svarbiau
sias žemės reformos klausi
mas yra toks: ar dvarų že
mė turi būt paimta su atly
ginimu, ar be atlyginimo? 
Įstatymo projektas, paduo
tas Seimui, išsprendžia šitų 
klausimų teigiamai, t. y. 
pripažįsta atlyginimų.

O kaip nutars Seimas?
Iš diskusijų pradžios ga

lima numanyti, kad Seime 
stos prieš atlyginimų social
demokratai ir didžiuma 
liaudininkų. Dešinioji liau
dininkų srovė (Dr. Grinius, 
Rimka ir k.) stos už atlygi
nimų; ir taip pat už atlygi
nimų stos beveik visi krikš- 
čionys-demokratai. Vienas- 
kitas krikščionių-demokratų 
gal balsuos prieš atlyginimų. 
Elta paduoda, kad atstovas 
S;manauskas (k. d.) disku
sijose “pareiškė, kad Minis
terių Kabineto projektas gi
na tik dvarininkų reikalus, 
o ne darbininkų ir valstie
čių. Jo išmanymų, nereikė
tų jokio atlyginimo dvari
ninkams už žemę.”

Išrodo tuo budu, kad Sei
mo didžiuma (beveik visi 
klerikalai ir dalis liaudinin
kų) balsuos už atlyginimų 
dvarininkams. Ta didžiuma 
tečiaus nėra stipri, todėl jei
gu darbininkai ir neturtin
gieji valstiečiai sukrustų 
kelt protestus prieš Seimo 
atžagareivius, tai atlygirii-

[16 Federuotosios Presos]
Washington. — Keturi laivai 

su streiklaužiais jurininkais, 
išplaukė iš Baltiinorc laike pir
mų dešimt dienų admirolo 
Benson lokauto prieš Amerikos 
prekybinių laivų jurininkus. 
Nuo dviejų negauta žinios, bet 
kiti du šiaip taip nušlubavo į 
artimiausių laivų taisymo stotį. 
Tokias žinias gavo jurininkų 
unija.

Galvijų laivas Wfestem King, 
kuris turėjo išplaukti geg 1 d., 
bet turėjo sustoti Chesapeake 
pertakoj, kadangi 'sudeginta 
boilerius ir niekurias mašinas, 
iš priežasties nemokėjimo apsi
eiti su jais. Kitas laivas, Des- 
Moines Bridge, vos nuplaukė 
į Newport News taisytis — 
taipjau su sugadintomis maši
nomis.

Kaselio uniją pasiekiančios ži- 
nios parodo, kad laivų savi
ninkams ir gabenimo tarybai 
nepasisekė suskaldyti eiles 
ganizuotų jurininkų ir kitų

or- 
lai-

Or-Gabenimo taryba New 
leans mieste parodė save, išim- 
dama prieš visus streikierius

laitai platų injuiictioną. Dar 

prieš tai policija areštavo daug 
pikietnotoj ų prieplaukų apie- 
linkėse.

Jurininkų unijos prezidentas 
Furuseth išleido sekamų pareiš
kimų:

“Ant kiek aš galėjau patirti 
iš telegrafinių pranešimų, mes 
kietai uždarėme juos Pacifiko 
pakraščiuose ir beveik tiek 
pat kietai uždarėme Atlantiko 
pakraščiuose. Penkiolika ar še
šiolika kompanijų pasirašė 
kontraktų pereitų metų algo
mis ir jų laivai plaukioja — iš
ėmus tuos, kuriuos atėmė iš tų 
firmų admiralas Benson už pa
sirašymų kontrakto su unijo
mis.

“Išėmus tuos laivus, gal ne 
12 laivų neišplaukė Atlantiko 
pakraščiuose iš 200, kurie tu
rėjo išplaukti. Pacifiko
kraščiuose, kaip pranešama, nė 
vienas laivas neišplaukė.

“Admirolas Benson atsišau
kia į jurininkų patriotizmų. 
Kada paklaustas ar jis duos pir
menybę prie laivų Amerikos 
piliečiams, jei jie turi reikalin
gų patyrimų, jis atsakė: “Ne.” 
O betgi jis tvirtina, kati jo pie
nas suamerikonižuos prekybinį 
laivynų greičiaus, negu kas ki
tas.

“Jis taipjau sako, kad jis pa
sišaukęs jurininkus pasitarimui 
ir kad jis nebuvo susitaręs su 
aivų savininkais. Betgi jo at

stovai Baltimorej po prisaika 
ilidijo, kad jie gavo žinių apie 

algas ir darbo sųlygas, kokios 
jus įvestos bal. 1 d. ir vėliau 
gavo instrukcijas atidėti vyki- 
nimų iki geg. 1 dienos.

“Mano gautosios žinios iš 
Suropos parodo, kad yra susi
tarimas, jei nę raštu, tai žo
džiu, tarp Europos ir Ameri
kos laivų savininkų, padarytas 
veikiausia pabaigoje gruodžio, 
ar pradžioje sausio m. Pra
džioje sausio Europos laivų 
savininkai padavė labai pana
šius reikalavimus savo jurinin
kams, kurie turėjo pradėti

Priešinasi panaikini- 
. mui vaiky darbo.

[Iš Federuotosios Presos]
Boston, Mass. — Vietos fal>- 

rikantai smarkiai priešinasi

liui, kuris siekiasi vaikų darbą 
Massachusetts valstijoj perkel
ti nuo 14 ant 15 metų. Kada 
legislaturos komitetas svarstė 
tą bilių, prieš komitetą atėjo 
fabrikantų advokatas Stanley ir 
visaip rūpinosi prirodyti, kad 
dabartiniai įstatymai veikia 
taip gerai, kad nėra reikalo 
juos mainyti ir kad1 pravedus 
naujits įstatymus, išdirbinio 
kaina pakiltų ir pasidarytų su
mišimas rinkoje. Be to, girdi, 
labai padidėtų miestų išlaidos, 
nes reikėtų vaikus laikyti mo
kykloje „vienais metais ilgiau.

• NUBAUDĖ KOMPANIJĄ.
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Scranton, Pa.
Coal Co., Frank Cbristian, pre
zidentas, John G. Hays, mana- 
žeris ir James Pearn, superin
tendentas, tdpo priteisti užsi
mokėti $250,000 už paniekini
mų teismo, delei jų sulaužymo 
injunetiono, kuris draudžia 
kasti anglis po niekuriomis 
miesto dalimis.

Ta kompanija bandė kasti 
po niekuriomis uždraustomis 
miesto dalimis, visai nepaisy- • 
dama teismo uždraudimo. Kiek 
laiko atgal mayoras Comieli su 
policija užgriebė kasjklų ir 

pasiuntė inžinierius ištirti, kam 
kompanija labiausiai priešinosi. 
Tapo susekta, kad nelegaliais 
kasimas anglių pridarė didelių 
nuostolių niekurioms namams 
ir kad kompanija išsikasė 
tūkstančius tonų anglių, kurių 
ji neturėjo teisės ka$ti.

Krislai

SUSTABDĖ LAIKRAŠTI.

[Iš Federuotosios Presos] 

New York. — Vos spėjo 
neralinis pašto viršininkas

ge-

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO STONO VIEŠPATS.

TUŠČIOS PASAKOS.

Brooklyno komunistų laik
raštis jau tur-but kelintas tūks
tantis kartų prirodinėja, kad 
Rusijos darbininkai ir valstie
čiai “pritariu” bolševikams. 
Girdi, nesenai įvykęs Petrogra
do dirbtuvių darbininkų atsto
vų susirinkimas, ir tenai bol
ševikų priešai nieko nepešę:

“Darbininkai klausė—klau
sė, bet kada reikėjo balsuoti, 
tai dideliausia balsų didžiu
ma parėmė komunistus.” 
Tokį pat pritarimų bolševi

kams, esu, parodę ir Petrogra- 
do gubernijos valstiečiai.

Jeigu Brooklyno komunistai 
turėtų truputį dauginus sme-

(Tąsa) 
l"’ .......

Jisai nusišypsojo kokia tai kankinančia gri
masa.

Ilgai sėdėjo, nepratarę nė žodžio.
— Bet jus pasielgėte su manim ne visiškai 

prakilniai , — pratarė Vronskis. — Taip. Jus 
sakote, kad neturėjote blogų norų link mano se
sers, ką...— Jisai atsistojo. — Ar tiesa, kad jus 
paleistuvingai gyvenote?

Ostapas pažiurėjo į jį atydžiai.
— Taip, tas teisybė. Aš perėjau visas ribas. 

Abclnai, mes visi pereiname visas ribas. Žingei
di!, koksai tarp musų skirtumas? Be abejonės 
tiktai estetikos prasmėj; o estetika... Q niekinu 
Gordonų tiktai už tai, kad jisai estetikas. Visi 
estetikai juokingi. Ištikrųjų, — piktai šypsoda
masis pridėjo ir prislinko prie Vronskio.

— Jus taipgi rengiatės kų daryti su valdy
bos namais? U! Kaip jus pabalote! He, lie, 
protu galima valdyti, bet nublanksti visada taip 
urnai... Matote. Vronski, tas nublankimas taip
gi tam tikros rųšies...

Vronskis vos kvėpavo, bet su pagelba ne
žmoniškos pastangos užlaikė lygsvarą ir ramu
mų.

— He, he, brangusai, — sudavė Vronskiui 
per petį, -- ar tik jums tarpais neprisiėjo neti
kėtai eiti išilgai grabės?

Susitiko akimis, nematydami viens kito. 
Vronskiui atradę, kad jisai staiga apako; tuo pat 
žygiu jį apėmė baisus silpnumas. Pajuto baisų 
dūrinių krūtinėj.

— Duokite man konjako stiklų, — jisai ty
liai sušnabždėjo.

Staiga tik dabar patėmijo, kad visų laikų 
kalbėjo pakukždomis, ir suprato ,kad baime 
jam nebūtų leidtrs kalbėli garsiai.

Ostapas atsistojo ir pradėjo žingsniuoti svy
ruojančia eisena. Vronskis aiškiai tų mate ir 
pradėjo apie tai galvoti, stengdamas atsigauti, 
bet negalėjo. Jį visų purtė drebulys, smegenysJ . Jį visa purtė drebulys, smegenys 

Godžiai išgėrė konjako stiklų ir atsi-

— Dabar as jau eisiu, — tarč Ostapas, — 
kitaip, čionai pas jus iš proto išeisiu.

Jautė, kad nerviškai tvirtai stovi ant kojų. 
Ir stebėjosi iš to, todėl, kad galvoj buvo aišku.

Ostapas,.rodėsi, visiškai jo netėmijo; jis 
neramiai žiurėjo stačiai priešais save. Paskui

Pcoplcs

jis taipgi atsistojo.
— Taip, taip, eikite namo.
Užsimąstė. Staiga vienu šuoliu prisako prie 

Vronskio ir nustvėrė jį už rankos.
— Mes dar pasimatysime, pasimatysime... 

greitai... mes turime pasimatyti...
Sugriežė dantimis.
Vronskis baimėje atsitraukė. Jam pasirodė, 

kad Ostapas nori jį įkasti.
As daugiau nekuomet neužeisiu pas 

jus, — sausai tarė.
— Ateikite, ištikrųjų, ateisite, arba aš pats 

atesiu.. . Tas. vistiek... Jus užmirštate apie tą 
ypatingų karštligę, kuriųja mes tik vieni du ser
game. He, he... bukite atsargus. Jeigu jus ma
note veikti ką-nors priešais miesto valdybos na
mus, tad valdykite savo karštligę,,. Jus manote, 
kad Dievas žino, kaip gudriai apgalvojote visą 
pieną, o ėjote su dužiausiu atsargumu per vie
tas, kur jus gali visas miestas matyti...

Bet, ar jus ateisite, ar aš ateisiu...
Ir jisai veik išstūmė Vronskį už durų.
Vronskis nustojo valdęs savimi. Norėjo 

sugrįžti ir atsisėsti, bet pagalvojo ir išėjo.
Staiga išėjo Ostapas su lempa ir nulydėjo jį

troliais, atidarė duris ir paskui uždarė, išėjus.
Abudu nepratarė nė žodžio. \

Lietuvos valdžia labai stip
riai persekioja ir tupdo j kalė
jimus profesinių sąjungų dar
buotojus, “bolševikus” ir kito
kius “nenuoramas”. Bet iki 
šiol neteko girdėti, kad butų 
paimti nagan ir įtupdyti kalėji
mai) žudeikos dr. Valiuko ir dr. 
Valiirkicnes-Braždytes. 

* * ♦
Berlino komunistų laikraštis 

“Rote Fahne” spausdina Mask
vos ultimatumų Amerikos ko
munistams, kad jie susivienytų 
Iki III Internacionalo konvenci
jai (kuri įvyks 3 birželio). Ne
susivieniję iki tam laikui Ame
rikos komunistai nebus priimti 
išrinktųjų Internacionalai).

Leninas kasdieną daro vis 
naujų ir naujų koncesijų pa
saulio kapitalui, ir buržuazinė 
spauda negali atsigėrėti jo 
žingsniais. Dabar vėl prane
šama, jog Leninas pienuojąs 
atskirti III Internacionalą nuo 
valdžios. Jeigu tas butų tie
sa, tai reikštų, kad Leninas, kai
po valdžios galva, ima divorsų 
su savojo internacionalo kon
trolės.

vėl

Ostapas sugrįžo savo kambarin, pastatė Įein
ant stalo ir prigulė ant lovos. Dhr nekuometpą

nejautė jisai tokios nerimasties ir apleidimo. Jau
tė Vienų vienumo kančių ir negalėjo įsivaizdin
ti, kad aplink jį aplamai kas nors dar gyvuoja. 
Buvo prislėgtas ir visiškai suiręs.

Paskendo paniurusiose mintyse.
Taip, galbūt visam pasaulyj neatsiras žmo

gaus, kurio jisai neapkęstų! Del jo nebuvo nė 
viso pasaulio, nė žmonių... Kų jam, po teisy-

Kodėl jam neatlikti to, ko nuo jo nori? Jau
tė, kad taip pat su šaltu krauju galėtų užmušti 
Gordoną, kaip ir leisti apvogti miesto iždų...

— He, he... paskutinis tik pagimdytų pusė
tinų visuomenės pasipiktinimų! Užmušdamas 
Gordonų, jisai suteiktų visai žmonijai patarna
vimų.

■ Na, taip!

minčių bėginių šauksmu: na, taip!
Staiga jisai sudrebėjo. Parimanti visų jo 

esybę baimė atėmė nuo jo jiegų valdyti save. 
Lakstė po kambarį, tartum beprotis. Jam rodė
si, kad po įspūdžiu kokio tai neišvengiamo bū
tinumo jisai turi galvoti apie kų tai, prieš kų 
jaučia neapribota baimę.

(Bus daugiau)

s ‘Laisves” redaktorius yra 
kriminaliai apšmeižęs ne vieną 
lietuvių darbuotojų, bot niekas 
užgautųjų nenorėjo teptis nagų 
ir patraukti jį tieson. Bet štai 
susirado italų dainininkas, Mi
ša Ferenza, kuris ir paėmė 
“Laisvę”' nagan ant 10 tūkstan
čių dol. už skelbimą boikoto jo 
koncertui. — P. K—as.

Kazimieras Gūsis
ADVOKATAS

Mitito Ofitati Namu Ofitas
3323 S. Halstad St. 127«. Durtom SI. |

Tel. Boulevard 1310 ■ Tel. Central 4411 I

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
2121 North Westem Avė.

Valandos: puo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

s Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, III

I



DIDELIS IŠPARDAVIMAS

or 2810 W. Harrison St

Telephonai

LAIVAKORTES

W. Francis Ahcrn

Street

NerVous ?

PRANEŠIMAS
Brighton Park Lietuviams

VENTOS APTIEKA
sas

Unijų Internacionalo at 
sakymas Gompersui.

unijistų gabių 
darbas už tokių

JAU At 
PIGO

SIŲSKITE 
TELEGRAFU

se- 
or- 
yra

mes europio 
kaipo sočia
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Sydney.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

/

Vai. 1—2 ; 7—9 po piet.

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

136 E. 42-nd Street 
NEW YORK, N. Y.

laivų
nusi-

Chicago, III.
Tel.: Lafayette 621

sako, kad

NEVARŽYSIĄ ŪKININKŲ 
KOOPERACIJŲ.

NEGALIU RASTI VIETOS
Žmonių palikti gražiausi phonogrnfni ir rakandai sankrovoj 

veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausiai! par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėliomfa iki 4 vai.

Rašomoji 
Popiera

Šiuomi duodame žinoti, kad Ventos Aptiekoje 
tapo atidarytas pinigų siuntimo skyrius. Yra varto
jamas geriausiai išdirbtas būdas greitam persiunti
mui ir pilnam išmokėjimui pinigų. Siunčiame pasta, 
telegramų ir draftais. Tiesus susinėsimas su Lietu
vos Bankais.

[Iš Federuotosios Presos]

Amsterdam. — Arba Ameri- 
cos Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompers, kaipo

Gabena ginklus Austrą 
lijon.

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

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

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

Kampas 18 ir Halsted SL

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkor- 
tes stačiai j Hamburgą, Eitkūnus, Liepojų ar Kauną. 
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon 
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar 
lietuvaitė Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

Dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės 
ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo 

f laikraštis.
Šiaulių Vart. B-vių Sąjungos ir Lietuvos 

Savivaldybių organas.

No. 1 ir 2. Kaina 50 centų.
TURINYS. ->

Tel. Pullnmn 842
DR. I. E. MAKARAS

9ydytoja* *«• Chirurgas 
10900 Muhigan Avė., Roselande, 

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

Telefonas Pullnr.-an 856
DR. P. P. ZALLYS 

Liet u vys Dentistaa 
10801 So. Michigan AvM Roseland. 

Vąlandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 j)o pietų iki 9 vakare.

laiškas
pozicija
labai neaiški. Kad
darė “revoliucinius

DR. Š. BIEžlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5834

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

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

kad 
Amerikos 

aarmninkų judėjimą ar nuvers
ti demokratinę Jungt. Valstijų 
respublikos valdžią“. Laiškas 
sako, kad jie yra toli nuo tos 
mųilies ir nemato reikalo eik
voti šiam dalykui žodžių.

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
8804 So. K ėdri e Avė., Chtcaeo, III.

Arti 38th Street,

Dr. Milės’ Nervine 
Why don't Y0U Iry it?

Have rou used Dr. Milės* AntLPaln Pilis?
A.»k your Druauiat

susidės iš nacionalinių ir gene
ralinių unijų centrų tų šalių, 
kurios yra suorganizuotos ant 
aiškiai amatinių unijų pa hia
tų: autonomija kiekvenos ša
lies unijų judėjimui yra gva- 
rantuota“.

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS i Nuo 10-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
1 3110 arba 357

Naktimis: Drevei 
950 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak
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Washington. — 294 balsais 
prieš 49 atstovų priėmė bilių, 
leidžiantį ūkininkams kurti ko- 
operalyvines draugijas parda
vinėjimui savo produktų. Per
eitame kongrese tas biliuš bit- 
vo priimtas, atstovų bute, bet 
padėtas į šalį 
kad jis pereis ir senate.

Ūkininkų draugijos yra už- 
gyrusios šį bilių.

Visas dalykas ęinasi apie tai, 
ar ūkininkų kooperatyvineis

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS j

Moteriškų ir Vyriiką 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 į 
vakare. Nedeliomis nuo 9—2 1 

po piet I
Telephone Yards 687

■■BBBBBBBBBBBBBBBB

vienas iš trijų Amerikos dele
gatų unijų kongrese, Amster- 
lame 1919 m., neteisingai* pain 
formavo pildomąjį komitetą 
įpie tai, kas buvo ta rutina ta
me kongrese, arba Amerikos 
Darbo Federacija, delei vien 
ai žinomų priežasčių, atmetė 
ai už ką Gompersas ir kiti du 
ielegatai balsavo. Tokia nuo- 
none išreiškiama Internaciona
luos Vnijų Federacijos pildo- 
nosios tarybos laiške, ad rosim
ame Amerikos Darbo Federa
cijos pild. komitetui, kopija kil
io tapo įteikta ir Federuotosios 

! Yesos korespondentui. Laiškas 
/ra atsakymu į Amerikos Dūr
io Federacijos pranešimų, ofi- 
*ialiniai pertraukiantį ryšius su 
Internacionalu, delei niekurių 
ikirsnių Internacionalo konsti- 
ucijoj. Tttos kaltinimus In
ternacionalo taryba svarsto) 
>kirsinis po skirsnio ir prirO- 
lo, kad jie yra nrba klaidingi, 
irba neteisingai aiškinami.

Amerikos Darbo Federacija 
laivo laiške! pareiškė, kad ji ne
dali priklausyti prie Interna
cionalo, kadangi:

1. Naujoji konstitucija .visiš
kai panaikino principą pilnos 
mtonomijos kiekvienai nacio
nalinei unijų federacijai, 2, 
Išleisdamas atsišaukimus ir 
proklamacijas Internacionali

nes Federacijos pildomoji tary 
5a pastatė Federacijų ant re
voliucinių principų, 3. Tapo j 
priimta tokia mokesčių siste
ma, kuri padarytų Amerikos 
Darbo Federacijai didelių ir | 
nepanešamų išlaidų.

La iškas gi parodo, kad kon
gresas nutarė:

IBBBBBBBBBBBBBflflBJIBB 
■ T. Pullmah 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKATuriu patyrimą 

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

Chicago, III.
IBBBBIIBBBVBBBBBBBBBB

draugijoj kaip grudų svirnai: 
ir k., turi būti paliuosuotos 
nuo nuolatos grųsinamų joms 
persekiojimų, pasiremiant anli- 
trustiniais įstatymais, kuomet/ 
jos nevaržo niekieno pirkylbos. 
šis biliiis leidžia kooperacijoms 
jungties krūvon ir veikti iš
vien. , Jis leidžia kooperaci joms 
išleisti serus ir mokėti uz juos 
nedaugių kaip 8 nuoš. <ti vi den
ių. Kontrolę ant jų turės agri
kultūros sekretorius ir ves prieš pierų į kitų miestą paštu, turė
jus bylas, jei kartais jos varžy-laite primokėti už persiuntimą 
tų kitų pirklybą. skyriumhi po 8c nuo svaro.

NURODĖ.
Sei John, kodėl 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. Gaunu čevery
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.

Mokesčių klausimu laiškas 
sako, kad Amerikos Darbo Fe
deracijos delegacija, kurioj be 
Gomperso buvo dar D J Tobin 
ir John J. Hays, balsavo už tą 
mokesčių sistemų, “kurių dabar 
jūsų egzekutyvas vadina nepa- 
nešama”.

[Iš Federuotosios Presos]
VVashin-glon. — Plieno trus- 

, United States Steel Corpo- 
James A.

Har-

aaiškinimai 
Iders

Association, 
National Headquarters 
139 North CĮar 
Telephone Rand. 6886

organizuotais jurininkais ant 
dižiųjų ežerų. To trusto lai
vų kompanijos, geležinkefliai, 
laikraščiai, bankieriai — visi 
yra griežtai nusistatę prieš or
ganizuotus darbininkus, kėlimų 
algų ir gerinimą, darbo sąly
gų. Dabargi prezidentas įteikia 
tam trustui visų valdžios galę 
triuškinti jurininkus ant 
džiųjų ežerų ir jurų.

Tas paskirimas praskina 
lią dar aštresniu i kovai tarp 
ganizuotų darbininkų ir kapi
talistų ir valdžios spėkų. Iš
einantis gabenimo tarybos pir
mininkas, admirolas Benson, 

jau pradėjo kavų, atmesdamas 
unijų pasiūlytų sutartį. Farrcll 
prisieis tik tęsti Bcnsono po
litikų. Užpakalyj jo Is loviu t
visam valdžios iždui, Farrcll ti
kisi išgalėsiąs ilgai laikyties 
prieš jurininkus.

Konferencijos su gabenimo 
taryba ir darbo sekretoriui tapo 
pertrauktos. Jurininkų strei
kas tęsiasi ir tolau. Keletas 
laivų bandė išplaukti su nepa
tyrusiais streiklaužiais, bet vos 
įstengė nuplaukti į artimiausias 
taisymo stotis su sugadintomis 
mašinomis. Nidkttfrios 
kompanijos jau bando 
leisti ir priimti unijos sąlygas. 
Pacifiko vandenyne China Mail 
linija jau pasirašė kontraktą 
su unija ir pasitraukė iš laivų 
savininkų asociacijos. »

Farretlio paskirimas gali pa
skatinti didžiumą laivų savinin
kų laikytis ir toliau, pasitikint, 
kad Farrello rupesniu valdžia 
atlygins kompanijoms visus 
kompanijų aplaikytus nuosto
lius laike triuškinimo unijų.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas •
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

Chicago, Illinois. •
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Litą.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

Kaslink amerikiečių tvirtini
mo, kad “revoliucinis veikimas“ 
“turįs tikslo socalizuoti indus
triją“ nesutinka su Amerikos 
Darbo Federacijos nusistaty
mu, Internacionalas nurodo, 
kad galbūt jie klaidingai aiš
kina socializadjų socializmu. 
“Kiekvienas darbininkas su vi
sai menku išsilavinimu lengvai 
galėtų išaiškinti jums, kad “so
cializmas“ nėra tas pats kas 
“socializacija“, sako laiškas. 
Patvirtinimui to tvirtinimo, 

j kad pats Gompersas pritaria 
socializadjai, laiškas nurodo, 
kad jis yni garbės prezidentu 
Pinui Plan Gėague. Nurodoma, 
kad lygos tikslas linkui geležin
kelių yra tai, “ki 
čiai suprantame 
lizacijų.

Toliaus 
Gompcrso 
sui buvo 
kongresas 
tarimus apie reikalų ištirti ga
limybę socializavimo prodirk- 
cijos įmonių, Gompersas tam 
visai nesipriešino. Gomper 
taipjau užgirė konstitucijos 

skirsnius. Tik pasibaigus kon
gresui jis atsistojo ir pareiškė, 
kad nors jis negali sutikti su 
visomis rezoliucijomis, bet jis 
nori pareikšti, kad Amerikos 
unijinis judėjimas darys viską 
kad parėmus naująjį Interna
cionalų' ir kooperuos su Euro
pos darbininkais, kad pageri
nus tu darbininkų būvi.

Laiškas pagalios pareiškia, 
kad yra labai juokingas tvirti
nimas, jog Am. Darbo Fede
racija negali prisidėti prie In
ternacionalo dar ir todėl 
‘sickiasi sunaikinti

Plieno t rustas, kuris jau 
nai veda atkaklią kovų su 
ganizuotais darbininkais, 
fhipjaH dideliu priešininku 
rininkų organizacijų. Jis 
leido milionus dolerių kovai su

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra * 
nyksta regėjimas. 

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

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

4649 S. Ashland Are. kamp. 47 St.
Talephona Yards 4317 

Boulevard 6437

EXTRA 

Būdavo j ame 
Namus.

Flatus ir bungalows. Aug 
stos rūšies materijolas ii 
puikiausia 
darbininkų 
žemą kainą, daug pigiau, nei 
kuri kita įstaiga pasaulyj 
galėtų. Perkame tokiomis 
daugybėmis, todėl galime 
siūlyt už didelį nupiginimą. 
Nebudavok namo,' nematęs 
mus.

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

Stanley Rubey,
4021 S. Maplcwood Avė., 

Tel.: Ijafayette 965.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

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

Jusu tuščią savastį dėkite'į draugi
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis 
užmokės už namą.

Nieko nekainuos pilni

narni į Australiją po priedan
ga “karo trofėjų“ nesunku at
spėti. Australijos militaristams 
ir kapitalistams labai nepatinka 
karinga Australijos dariiiiiinkų 
pozicija ir todcl jie (kaptalis- 
tai) rengiasi prie ginkluotos 
kovos.

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

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

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Vaht. daleisdami išegzaminuoti 
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite 
tuojaus. Veltui pristatomo. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus 
nuleista $3.00.

Tūkstančiai kentėjusių nuo 
nemiegojimo,

Arzuino,
Skilvio nemalimo 

galvos skaudėjimo, priepuo
lio, malencholijos — atrado 
pasiliuosavimą naudojant

Oi, A. R. Bliimenthal
AKTŲ SPECIALISTAS

Akia Dykai

rntion prezidentu 
Farrell tapo prezidento 
dingo galutinai paskirtas 
miniotu Jungi. Valstijų 
nimo laivais tarybos.

Plieno Irusias, kurio 
yra Elbert 11. Gary, p 
savo auklėtinį Farrell prie Har- 
dingo administracijos ten, kur 
jis labiau gali pasitarnauti to 
trusto veriamoj didelėj kovoj 
su šios šalies darbininkais. Jis 
pastato vadovauti jį.visu Ame
rikos prekybiniu laivynu, o vi
sus kitus laivus kontroliuoja 
administratyvėmis galėmis, nu
statydama sąlygas, prie kurių 
laivai plaukioti. Farrėll pab 
tenka galva Amerikos prekybi
nio laivyno, kada prieš jurinin
kus paskelbtas yra lokautas ir 
kada verda kova su ta taryba 
ir laivų savininkais.

Keletą dienų atgal preziden
tas Dantingas turėjo ilgų pasi
kalbėjimą su Farrell. Farrell 
paaiškino, jog plieno trustas' 
nori, kad jis pasiliktų gabeni
mo tarybos galva iki liepos 1* 
d. Dantingas sutiko išpildyt 
Gan’ troškimų ir nuominuos 
Farrell tuojaus, o ir senatas 
patvirtins jį be jokio atidėlio
jimo.

Farellio paskirimas galu linai 
parodo, kad organizuoti darbi 
ninkai negali nieko tikėtis iš 
Dantingo administracijos, nes 
nors pats Hardingas ir nėra 
tokiu griežtu unijų priešu, bet 
jis yra valdomas kraštutinių 
reakcionierių ir turi.pildyti jų

Po priedanga “ka- 
į Australiją nuola- 

Itos atvyksta laivai su karo me
džiaga. Štai kad ir Toromeo 
laivas atvykęs pradžioj balan
džio į Brisbane, Ųueensland. 
Kada tas laivas išplaukė iš An
glijos, jo kargo prekių buvo 
mažas — mažiau kaip 350 to
nų. Bet laivas sustojo Avan- 
porte% kur jis tapo prikrautas 
artilerijos ir kitų karo medžia
gų dėl Australijos. Didžiuma 
tų ginklų buvo visiškai nauji 
ir tik dalis kiek naudota.

Jokių žinių negalima gauti 
apie tuos importus į Australi
ją. Karininkai sako, kad vien 
gaunama atgal ta karo medžia
ga. kuri buvo išvežta su karei
viais laike karo. Bet tarp at
vežtųjų ginklų yra tokių, ku
rie nebuvo žinomi iki šiol aus- 
traliečinms.

po 18c. svaras
/ Kam reikia geros baltos 
(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas“.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po-
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NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

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.

Tel. Monroe 2804

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

1145 MUAV’AUKKTE AVĖ. CHICAGO,
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CHICAGOS I
:: ŽINIOS

(Benjamin Hyde praeitais me
tais paskyrė $1,000 kas jį išgy
dys nuo paralyžiaus. Tuomet 
atsirado visokių gydytojų, kaip 
hipnotistų ir kitokių. Bet nieks 
liepa gelbėjo. Dabar Hyde paža
dėjo du tuksiančius dolerių 
tam kuris jį išgydys.

BRIDGEPORT

Balto Dobilo Kliubo balins.

ASMENŲ JIESKOJIMAI I REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RAKANDAI NAMAI-ŽEME

VAIKŲ KONCERTAS.
Praeitą nedėldienį Mcldažio 

svetainėje buvo koncertas, kurį 
parengė vaikų draugijėle “Jau
noji Birutė'*, vedama p-lės Sa- 
lomijos Staniuliutės. Dainavo 
draugijėles choras, buvo dar

Sargas John Lowry pašovė 
George Frazier, aštuonių metų 
vaiką. Lowry areštuotas.

H- ■ L I II

Nedėlioj po pietų jaunas vy
ras rąžančių kalbėdamas nuėjo 
prie ežero ir prisigirdė.

Subatos vakare, Šv. Jurgio 
par. svetainėje Balto Dobilo 
Kliubas įrengė balių. Kadangi 
prie šito kliubo priklauso aps
čiai jaunų vaikinų, tai ir kliu- 
bieČių baliuje jų netruko. Pri-

JIEŠKAU savo giminaičių, Mateu- 
šo Papšio ir Luciaus šapalo, Kurklių 
m., Ukmergės apskr. Jų pačių mel
džiu atsišaukti, arba apie juos ži- _______
nanti praneSkit, nes turiu svarbią ži-Į kurt įalėlia Tftmokh ’it. 
n|ą ” ’* -iŠ Lietuvos.

JULIUS M. BUGENIS, 
1490'2 Robey St., 

Harvey, 111.
-"'■I . ........ - — ... . .....

APSIVEDIMAI.

PARDAVĖJŲ — man reikia 5 ge
rai atrodančių vyrų, abclno gabumo 

iri šalecia ifimokint. Geriems dar
bininkams užtikrintu geros {eigos.

Matykit M r. Beard,
216 N. Michigan Avė.,

5 lubos.

pavyko ir buvo geras, 
koncertui vaikai dar pa- 
ir pašoko lietuviškų šo-

W. C. EHis, kuris nušovė 
savo žmoną Chicagos hotely 
šeši metai atgal, tapo paleistas 
iš kalėjimo. Jis neišbuvo kalė
jime nei pusės laiko, kiek jam 
buvo priteista.

ir merginų. Muzika, kaip visa
da pas kliubiečitis, buvo pagir
tina. Šokis prasidėjo kai aš- 
tuonios ir užsibaigė kaip dvyli
ka. Jaunimas turėjo smagios 
pramogos. — Nekliubietis.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

publikos visgi buvo ma- 
buvo tėvai, 

tai draugijėlei

klumacijų ir t. p. pamarginimų.
P-Iė S. Staniuliute labai daug 

dirba tai draugijėlei tad vaikai 
yra gerai išlavinti ir koncertas 
gerai

Po 
žaidė 
kių.

Bet
žai, daugiausia 
priklausančių 
vaikučių. Jie tikrai galėjo pa
sidžiaugti tuo, kad jų vaikai 
taip gražiai lavinami. O ir vai
kučiams buvo smagi pramogė
lė, nes ir jie gražiai pasismagi
no savo vakarelyj. —i x.

Lietuviu Rateliuose
WEST SIDE

REIKALINGAS bučeris gerai 
mokantis savo darbą Turi mo- 

JIEŠKAU apsivedimui merginos I fcgti važiuoti fordu. Gera UŽmo- 
arba našlės iki 35 metų senumo, iš 
Lietuvos, Kauno apskr., Garlcvos pa- kestlS. Atsišaukit.
rupijos. Geistina, kad ir inorgina NEMUNAS KOOPERATYVAS 
butų nuo ten. Atsišaukite prisiųsda-
mos su pirmu laišku paveikslą. Pla-1 2350 So. Leavitt St.
tesnes žinias suteiksiu laišku.

J. B.,
224 Miriam Avė 

Rockford, III.

DIDELIS RAKANDŲ 
BARGENAS.

Parduodu savo gražiausi ir vėliau
sios mados trijų fimotų 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.

PARDAVIMUI 40 akerių farma, 
pusė mylios nuo miesto; dvi bažny
čios ir mokykla. Upelukas bėga per 
vidų farmos, visi nauji budinkai ir 
gyvuliai, 2 arkliai, 13 galvijų, 120 se
nų vištų, 100 vištukų; laukas užsėta 
dobilais ir kitais javais, taipgi daržo
vėms. Kaina $4,000 su gyvuliais 
ir mašinomis, arba žemė su bu
dinkais $3,000. Platesnių žinių kreip
kitės.

J. P.,
Irons, Mich.Box 3,

AUTOMOBILIAI

Sūnūs pašovė tėvą.
Jonas Jambrazikas 

gyvena po numeriu 
\Vood gat., užvakar tapo pa 
šautas savo sunaus 
Jojo Juozukas dar tik šešioli
kos motų, bet jau susidrauga
vęs su kampiniais draugais. 
Nelabai senai Juozuką buvo 
areštavę už revolverio nešioji
mąsi. Tuomet levas išmeldė 
suniii laisvę. Permaldavo vald
žios agentus prižadėdamas 
jiems melstis prie dievo, kad 
dievas duotų jo šuneliui “dva
sią šventą.*’ Na, ir meldės žmo
gus. Dargi buvo nusivedęs sa
vo šunelį ir prie savo parapijos 
kunigėlio, kuris atsidėjęs išpa
sakojo Juozukui koks didelis 
yra “griekas** blogai gyventi ir 
jog jis eisiąs j “peklą** už blo
gus, darbus.

Tečiaus maldos ir pragaru 
bauginimas sunui nięko nereiš
kė — jis ėjo savo keliais 1 Ir 
va, nedėlioj, kuomet jo tėvas 
norėjo jį parsivesti namo nuo 
ištvirkėlių šaikos, Juozukas pa
leido šūvį į savo tėvą ir peršo
vė koją. Daktaras sako buk 
Jambrozikas paliksiąs raišas 
visam amžiui.. Bet gi tėvas ir 
dabar prašo policijos, kad ne» 
baustu v

kuris
1250 N.

Juozuko.

. .Viešojo Knygyno piknikas.
Gegužės saulei užsileidus iš- 

naujo atkiuto gamta: sužaliavo 
medžiai ir medeliai, pievos ir 
pievelės, pastojo smagu ir gra
žu laukuose. Tų reiškinį nu
vokdamas chicagietis taip ir 
nerimsta dideliam mieste, tarp 
žemėmis apneštų mūrų ir nuo 
latinio, monotoniško trenksmo. 
Nematoma jėga masina jį nors 
valandikei pabėgti iš grūmo
jančių mūrų, pabėgti nuo tren
ksmo, dundesio, riksmo ir kito
kių balsų, kur nors į laukus, į 
miškus, kur atkurtus gamta ža
lia varsa pasipuošus.

Nors ilgus metus kalėjęs ka
linys pasakė, kad buk laisvas

kad jo

jo sunaus už tai. Girdi, 
daugiau melsiąs dievo 
sūnūs “pasrpKovitų.”

Andrikui Viktorui 
Antanavičių Antanui 2 
Austis Jonas 
Antanauskis Ton. 
Babris Juozapas 2 
Bereneviče Justinas 
Budvetis Mrs. G. 
Brehčius Antanas 
česnavičiui Antanui 
Čeponis Juozas 
Cvirka Frank J. 
Dubinsiu Stanley 
Dundulis A. 2 
Gutauskas Antanas 2 
Gedminas Juozas 
Herman Fr. 
Kūra J. 
Kaunetis John 2 
Latvis K. ’ 
Lukavičei Jonui 
Laureckis Simonas 3 
Markus Peter 3 
Mažeika Stephan 
Palubinskas Juozapas 
Plonis Tonis 
Pužausku Bronislovas 
Platkavski Stanislav 
Pikiel K.
Petrauskis Juozapas 
Rudinsky Tony 
Rudgalvis F 2 
Rutelis Alex 
Rutkievič Bruno 
Shukis Antanas 
Stanianis Pranciškus 
Stralia Jonas 
Ybnaitė Bcssie 
Vinčiauskui Juozui 
Vitauskis Antanas 
Wenslov William 2 
Žilinskas J. K.

Pranešimai
smagias rankas 
cigarus, kiti sal-

PARDAVIMUI automobilius 
Maryon Handley 7 pa. 1917 Con
tinental 6 cyl. 7’N motor reikia 

RASTA Honorable Discharge from I pinigų ir taipgi Studcbeker. 
VINCENNES GARAGE war popieros Pametusis minėtas po- 

pieras, kreipkitės i Naujienų ofisą, o 7241 Vincennes Avė. 
atrasite. Tel.; Stewart 37

RASTA-PAMESTA

JIESKO partnerių.
REIKIA partnerio į Taxy cab biz

nį, su nedideliais pinigais, taipgi tu
riu Motelį, mašinų gerame stovyje, 
gali stoti ir dirbt.

501 W. 38th St.

PARDAVIMUI automobilius, Nash 
Roadster, 1919 modelis, taip geras 
kaip naujas, geriausiai karo tairai, 
vienas extra, didelis bargenas, kaina 
buvo $1795. Parduosiu už $795. Nu
stoju $1000 jint jo, turi būt parduo
tas į 3 xdię 
suomet iki '
FIRST NATIONAL REALTY CO 

736 W. 35 St.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora turi parduoti savo 5 

kambarių rakandus. •Gražiausia gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinės setas, dining setas, 
miogkam'bario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
simo ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1926 So. Kedzie Avė.
PARDAVIMUI rakandai visi ant 

syk, arba po viena — mažai vartoti. 
Pirkėjas gali gauti ir kambarius. Ma
tyt galima vakarais, nuo 5 iki 9. Par
davimo priežastis — savininkas va
žiuoja Lietuvon.

2300 W. 23rd St.
________ 3-os lubos priekis. 

PARDAVIMUI 3 augštų bizniavas 
muro namas, šiaur-rytinis kampas 
Canalport ir Union, toliau 3 šeimynų 
gyvenimui namas. Didžiajam name 
randasi 3 krautuvės ir 12 šeimynų 
gyvena. Didelis bargenas, kadangi 
turi būt parduota pirm- geg. 31 d. Tai • 
yra draugijų namas, atsišaukite M. 
Martinek, 822 W. 19th St., arba P. 
Varga, 1908 Canalport Avė. Namo 
trustisai. Tel.: Canal 710'3.

PARDAVIMUI 2-jų pagyvenimų 
mūrinis namas su dideliu mūrinių 
garadžių užpakalyje. Neša randos 
$49.00 į mėnesį, kaina $6,000. Na
mas randasi ant Ruble St. 1723. 
Atsišaukite

TH. BORASKO, 
710 W. 18th St.,

Galima matyti vi
nį. vakaro.

NAMAI-ŽEME

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų pardavėjų 
moteriškų drapanų krautuvėn. 
Gera alga, nuolatinis darbas. 
Atsišaukite tuojau .

MILODY CLOAK STORE 
726 W. Maxwell St.,

KISSEL TAXI
Pilnai įrengtas. Turi būt par

duota tuojau . Kreipkitės.
406 So. State St.

Tel.: Wabash 4491

PARDAVIMUI
REIKIA moters ar merginos į 

saliuną, kuri galėtų valgį virti. 
Gera mokestis, trumpos valandos 

F. POCIUS,
2400 W. 16th St., 
Tel.: Cajial 447.

PARDAVIMUI bučernė labai pigiai 
per 8 metus įdirbtas biznis. Pardavi
mo priežastis, savininkas važiuoja 
Europon. Savininkų galima matyt 
ir nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

958 W. 63rd St.

Muro bungalovv, maži išmokėjimai 
— $50 į mėnesi.

South 60th Court, tarpe 16 ir 18 
gatvių, 6 dideli šviesus kambariai, 
Sun Parlor, viskas kietmedžio, fur- 
nace, firc place, book case, perkelia
mas buffet, 3 miegamieji kambariai, 
2 porčiai, grįstas antaugštis, fruktams 
skiepas, didelis lotas, kaina $8,800. 
Grammar mokykla du blokai, High 
School 5 blokai, 3 blokai į šiaurius 
nuo Metropolitan, Austin Blvd. L sto- 
;ies, Dauglas Parko šakos. Gali eit 
ir gyvent. Agentų rasite kas dienų 
ir visų dienų nedėlioj. Vietos ofisas.

1627 So. 60th Court
Will J. Bell, išskirtas agentas. 

69 W. Washington St.,
Tel.: Central 2579, Randolph 3543

FARMOS.
60 akrų, 5 ruimų namas, bame, 

svirnas, vištininkas, šulinis, 2 mylios 
nuo miestuko. Upes teka per gany
kla, 3 karvės, 1 arklys, 2 kiaulės, 50 
vištų, pakinkimai ir padargai. Mor- 
gečius $3,300. Kaina ..............  $7,000

95 akeriai, 5 kambarių namas, ce- 
mentatavotas basementas, 2 bamės, 
vištininkas, 2 šuliniai, aptverta ir 
partverta. Morgičius $4,500. Kaina 
tiktai .................................... ,.... $7,000

80 akerių, su 5 kambarių nauju na
mu ir 4 kitais budinkais. materiolo 
ant farmos randasi virš $2,000 vertės, 
prie to 2 arkliai. 7 melžiamos karvės, 
1 telyčia, 2 jaučiai, 10 kiaulių, -20 viš- • 
tų ir 3 antys. Visi padargai ir įran
kiai tik eik ir gyvenk.

Del platesniu žinių kreipkitės pas 
FABIONAS IR MTCKIEVIČE, 

809 W. 35th St., 
Chicago, III., 

Phone Boulevard 611.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

REIKIA patyrusių moterų 
skirstymui popierinių atmatų. 
$15 į savaitę. Atsišaukite

GUMBINSKt BROS. CO., 
2261 So. Unon Avė.' r

PARDAVIMUI saliunas su namu 
arba be namo lengvos išlygos geras 
biznis, priežastis pardavimo savinin
kas turi kitų bizni.

' C. P. SUROMSKIS,
2119 So. Halsted arba

3346 So. Halsted St. 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
ne visokių tautų, bet daugiausiai lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis įdirb
tas per daug metų. Turi būt par
duotas į trumpų laikų. Savininkas 
išvažiuoja į Lietuvų. Del platesnių 
žinių pašaukite

Tel. Laffayette 1082

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

COMPANY,
3301 So. Halsted Str.,

i Chicago, 111.

LABAI PIGIAI.
Naujas mūrinis namas trys pagy- 

venimuai po penkis ruinvus, elektrikas, 
vanos, turi būti greitai parduotas iŠ 
priežasties savininko liros. Augščiau- 
sias pasiulinimas nupirks šitą namą. 
Namas randasi Brighton Parke neto- 
i nuo lietuvių bažnyčios, rendos neša 
menesį $73. Atsišaukite prie

E. D. WITKOWSKT.
4601 So. Hermitage Av., Chicago, III.

Telephone Boulevard 6080

VYRŲ

Ex-kareivls negalėdamas darbo 
gauti nusižudė.

Henry Delton, 826 Cornelia 
gat., pagrįžęs iš karo negalėjo 
darbo gauti. Dėlto jo žmona ir 
duktė turėjo skursti, kaip ir 
jis patsai. Galiaus toksai gyve
nimas jį pakirėjo ir jis užbai
gė savo gyvenimą nusinuodin- 
damas.

Vagys užpereitą naktį įsilau
žė į Cooperative Grocery krau
tuvę, prie 3805 S. Campbell 
avė. Detektyvai juos užklupo 
ir prasidėjo šaudimasis. Vienas 
vagių pašautas ir paimtas. Ant
ras, manoma irgi bus vagis, 
nuėjo pas gydytojų pašautas. 
Sako, buk brolis jį pašovęs.

JUSTINAS BALNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu geg. 
15 d., 1921 m., apie 11 v. v., Oak 
Forest ligonbutyj, kurin prabu
vo apie 18 mėnesių. Velionis tu
rėjo 39 metus amžiaus, paliko 
dideliam nuliudime brolį Jurgį 

Barzdaitį ir 2 seseris Amerikoj, • 
Agotą ir Oną ir 2 brolius Lie
tuvoj. Velionis paėjo iš Suvalkų 
rėdybos, šakių apskr., Rublelių 

valsč., Gudaičių kaimo. Pri
klausė prie Tautiško Neprigul- 
mingo Kliubo. Lavonas randasi 
po 3530 S. Union Avė. laido
tuvės įvyks gegužio 18 dieną į 
Tautiškas Kapines apie 10 vai. 
ryto. Užkviečiame visas gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti lai- 

: dotuvėse.
Jurgis Barzdaitis.

tos brangenybių, tačiau- chica 
girtis moka. O ypač lietuviai, 
kurie iš pat mažens yra pri 
pratę prie gamtos. Užtai jie da
bar ir pradeda rengti išvažiavi
mus į miškus-laukus — pra
deda rengti piknikus. Vieną to
kių piknikų jau turėjo suren
gęs West Sidės liotuvių Vie
šas Knygynas praeitą sekma 
dienį. Piknikas buvo įruoštas 
National Grove darže. Nors die
na pasitaikė šaltoka, vėjas bu
vo (Irugnus, bet žmonių suva
žiavo skaitlingai ir, beabejo, 
smagiai praleido keletą valan
dų po žaliais medžiais, tyram 
ore. Apart gamtos pasigerėji
mo, dar buvo ir kuo kitu išva
žiavusiems pasismaginti. Vieni 
bandė savo 
“išmušdami’
dainius bėrė, treti sūrius gra
li no, ketvirti smagiai šoko prie 
puikios muzikos, kiti dar kuo 
kitu smaginosi, šian ir ten gir
dėjosi ir lietuviškų dainelių, 
kurios skambėjo taip jau, kaip 
Lietuvos sodžiuje vakarais ten
ka išgirsti. Ta liaudies sukurta 
typiška harmonija ir nedai
nuojantiems priminė Lietuvoje 
pergyventas valandas: smagų 
jaunimą, kuris po ilgos dienos 
darbu išvisos krutinės traukia 
suraminančią dainą; priminė 
gamtą, laukus, kalnus ir kalne
lius ir dosnius, malonius arė
jus. Tatai daugelis užsisvajojo 
grįžti 'Lietuvon ten su savo bro
liais pasidalinti savo patirimais 
iš svečio šalies ir taipos padėti 
Lietuvos arėjams nusikratyti 
visokius burtus, prietarus, kle
rikalizmo pakalikus ir kitokias 
lenkbernizmo bei carizmo buo
žes. Man ir ten galėjai išgirsti 
būrelį besitariant važiuot Lietu
von ir ten užsidėti kokį 
biznį, arba įsigyti ūkį ir 
buotis savo bendrų arėjų 
dai.

Apie septynias žmonės
dėjo skirstytis; vieni automobi
liais kiti karais važiuoti namon. 
Ir būriais trauke ant namų 
smagus ir pasitenkinę praleistu 
laiku. Beje, teko pamatyti vie- 

I ną jauną lietuvaitę, kuri ką tik 
iš Lietuvos atkeliavus. Dabar 
tokių retenybė, tatai ją nesun
ku buvo išskirti iš čia augusių 
lietuvaičių. Kažin kuo ji kito
niška. Domiai mergaite dabojo 

i viską ir, žinoma, ji matė jai 
nepaprastų apsireiškimų pas 
Amerikoj apsigyvenusius lietu- 

ivius, —- įkas.

nors

nau-

pra-

EXTRA.
L. S. S. Pildomo Komiteto susirin

kimas bus seredoj, gegužio-may, 1921 
7:30 v. v. Naujienų name. Visi na
riai būtinai ateikit, nes yra atėję du 
svarbus dokumentai,* apie kuriuos 
reikia urnai daryti tarimas.

Laikinas Sekretorius.
.L1!" ".■■■ UL'L'

ASMENĮI JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Alex Burbos apie 20 me

tų amžiaus. Geg. 14 d. priėmiau ant 
nakvynės ir mane nuskriaudęs ta pat 
naktį apleido, 
yra,

Kas praneš kur jis 
duosiu $5.00 atlyginimo.

MIKE SKONIS, 
1103 Adams St. 

arba 306 Plymouth Ct.
Tel.: Wabash 5579.

JIEŠKAU Jono Jakaičio paeinan
čio iš Kauno rėd., Kėdainių apskr< 
Josvainių vals., Ruseinių kaimo. Da
bar turbut yra kur nors Amerikoje. 
Meldžiame atsišaukti trumpame lai
ke. Kas apie jį žinote malonėkite 
pranešti. Jei nieko apie jį neišgirsi- 
me, priskaitysime prie mirusių. Tė
vai Antanas ir Uršulė (Mažeikytė) ir 
brolis Antanas Jakaičiai. Antrašas: 
Kėdainių apskr., Josvainitj valsč., Ru
seinių kaimo, Lithuania.

JIEŠKAU Antano Barškečio, Nau* 
miesčio parapijos, ^iogų kaimo. 5 
metai atgal gyveno Chicagoj, paskiau 
išvažiavo į Nevvark, N. J. Turiu 
svarbų reikalą, malonės atsiliepti.

J. VAITKUS,
3364 So. Halsted St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU pusbrolio Juozapo Vaiz- 
mužo, Raguvių kaimo, Pasvalio pa
rapijos. Girdėjau, kad yra Amerikoj, 
bet nežinau kur. Malonės pats atsi
šaukti, arba žinanti pranešti šiuo 
antrašu.

VINCENT GIRJOTAS, 
Government Hospital, 53, 

Dwight, III.

INFORMACIJA LIETUVIAMS
Chicagiečiams ir apielinkės, kurie 

esate girdėję ar apgarsinimų matę 
apie lietuvių koloniją Hart, Mich. ir 
esate užisiinteresavę. Rašykit, gau
sit visas teisingas apie lietuvius ir 
organizacijas pilnas informacijas.

J. M. STAUGAS,
P. O., Hart, Mich,

PARDAVIMUI saliunas. Par-
REIKIA šiaučiaus čeverykų d^vi.mo Piežastis’ einu < 

taisymui. Atsišaukite esanti su- p)’’znl 
sipažinę su šiuo darbu. ^37 W, 46th St.

3239 So. Auburn Avc.

kita*>

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
pagyvenimų po 6 kambarius, pečiumi 
•apšildomas, elektros šviesa, maudynė, 
užpakalyj garage dėl 3 automobilių. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio.

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

PARDUODU AR MAINAU 160 
akerių farmą ant namo ar automo- 
>ilio. Farmos gera žeme, 40 akerių 
ariamos. Kaina S8.500.

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 39th St. 

Tel.: Lafayette 4167.

MORTGECl Al -PASKOLOS

PARDAVIMUI saliunas, lietuviu ir 
—------------------------------------------------- kitų tautų apgyventoj apielinkėj,

100 VYRŲ REIKIA, štai kur tave priešais didelių dirbtuvių, patogi vie- 
laimė laukia eiti bizni n pačiam ant ta. Priežastis pardavimo — savinin- 
save Sveikas, ant lauko darbas ir kas biznio, parduosiu pigiai, 
bizi visuomet. Mes galime pasta- 1864 So. Seward St. arti
tyt 100 vyrų smarkiai augančiame 18 St. ir Canalport Avė.
Taxi Co. Chicagoj Jei turi $400 Į Chicago, III.
įnešti arba touring karą išmainyt. 
Apsimoka pirkti naują arba vartotą 
taxi cab. Mes išmokinsime tamista 
biznio veltui ir pastatysime prie dar
bo tuojaus. Musų žmonės abelnai už
dirba $100 į savaitę ir dirba 52 savai
tę į metą. Atdara dienomis nuo 
ryto iki 9 vakaro. Nedėliomis 
1 vai. Main office.

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE, 

3607 W. Roosevelt Rd., 
2 floras.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamistos, šir-
džia ir sielą. Stambaus produk- 
tyvio kietmedžio miško, nu-

iarda- 
Ba^nyčia 

Wisconsin išdirbta
Paaiškinimus suteikiame laiš-

kirsto dvidešimts metų atgal, p: 
vojame po $25 už akerį. Bazi 
ir mokykla arti. r."“____ ...
žemė turi abelną vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

10 
iki

REIKIA barberio, savo darbe 
patyrusio. Darbas ant visados 
mokestis gera. Atsišaukite:

2011 So. Halsted St 
Chicago, III.

REIKIA agentų ir kolektorių 
prie sveikatos ir atsitikimų In
surance. $10 alga ir komišinas, 
galima padaryti nuo $6 iki $12 
į dieną ir daugiau jei norėsi dirb 
ti. Jei esi darbštus atsišauk į 
musų ofisą. Agentūros superin
tendentas paaiškins, taipgi 
rodis kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
COSUALTY CO.

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

nu-

REIKIA vyrų pardavėjų moteriškų 
drapanų krautuvėn. Gera alga, 
latinis darbas.

Atsišaukite tuojau.
MILODY CLOAK STORE 

726 Maxwell St.

REIKIA patyrusio 
no. Geras darbas.

J. OPPENHEIMER 
4^00 So. Ashland 

. • r'
..........—,n ,

nuo-

bušelma-

& co„ 
Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Renda pigi ir gražus 4 ruimai iš už
pakalio. Renda užmokėta nuo 15-to 
šio mėnesio. Priežastis pardavimo, 
turiu kitą saliuną ant 4503 So. Laflin 
St. Jei kas norėtumėt galite pirkti 
iš dviejų vieną.

3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 102 K Concer- 
tina. Atsišaukite tarp 6 ir 8 vai. 
vakare

3255 S. Union Avė. r
PARDAVIMUI grosemė, sal

dainių krautuve ir ice cream. 
Taipgi cigarai tabakas ir tt

4620 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 
barbernS (barzdaskutykla) su 
visais įrankiais

3416 So. Wallace St.

PARDAVIMUI arklys ir veži
mas tinkanti express bizniui. At
sišaukite

1835 W. Nprth Avė., 
3-os lubos priekis

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučemė labai pigiai. Pardavi
mo priežastis — einu į kitą 
biznį.

1827 So. Union Avė.

840

JONAS P. EVALDAS, 
.Lietuviška Agentūra

West 33rd St., Chicago, 111.
Tel. Yards 2790 

Atsišaukit tuojau
Pranešam* musų gerb. Kostume- 

riams, kad dabar turime KELETĄ 
nepaprastai GERŲ BARGENŲ, kaip 
tai: namai pagyvenimui, biznio na
mai, Storai, saliunai ir tt. Viską par
duosime ant tinkamiausių ir paran- 
kiausių sanlygų. Galima įmokėti 
dalį, o paskui rendos visa išmokės. 
Suteikiam paskolas. Klauskite tuo- 
jaus Reni Estate Dep. vedėjo, J. J. 
Krasowski, Vice-Prez.

UNIVERSAL STATE BANK, 
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.
Phone: Boulcvard 701.

NORIU išgirsti nuo savininko, 
kuris turi pardavimui gerų mu
ro ar medžio namą, geroj vietoj 
ir už prienamą kainą.
S. Slonksnis, 3437 S. Wallace St.

Tel.: Boulevard 5009

ANT PARDAVIMO. 
BARGENAS.

Saliunas mūrinis namas, svetainė 
ir įtaisyta pirtis du pagyvenimo vir
šui saliuno. Turime parduoti greitu 
laiku sykiu su bizniu. Biznis yra iš
dirbtas per penkius metus tik $9,800. 
Lietuvių apgyventoje vietoje ant 
Street kario linijos, bizniavo streeto, 
arti Kreino kompanijos.

AM. BARČUS, .
46-01 So. Hermitage Av., Chicago, III. 

Telephone Boulevard 6080
PARDAVIMUI saliunas. Prie

žastis pardavimo, turiu du biz
niu. Savininką galit matyti} nauja bungalow: maudynė, elek- 
tik nedėliomis. tra ,vanduo, — kaina $3,200.

5101 Union Avė. 6052 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI 5 kamabarių

JAk'i k

REIKIA PINIGŲ
Parduosiu pirmą mortgečių 

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

3301 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 6775

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

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

22nd St Bridge

MOKYKLOS
MA5TER 
SYSTEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tq 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 atmokėjinrais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

t


