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Kynija-Vokietija pasirašė taiką
Japonai pasitrauksią iš Siberijos

J ■

Nauji mūšiai Augštojoj Silezijoj

Kynija pasirašius taiką su 
Vokietija.

Taikos sutartis pasirašyta 
gegužės 20 d.

PARYŽIUS, geg. 23. — čia 
gautomis žiniomis, Kynija ir

Atatinkama tuo klausimu 
sutartis buvo reikalinga, ka
dangi Kynija nėra pasirašiusi 
Vensailles’j/uje padarytąją šit-

Sakoma, kad sutartis pasira
šyta gegužes 20 dieną Kynų 
sostinėj, Pekine.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 24, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6. 1917

Japonai pasitrauksią iš 
Siberijos.

Taipjau gražinsianti Kynijai 
Santungą; politika tolimųjų ry

tų klausimu tečiaus busianti 
tokia pat.

TOKIO, geg. 21 (suvėlinta). 
— Vienas užsienio reikalų ofi
so valdininkas tuoj po to, kai 
užsibaigė taip vadinamoji kolo- 
nialė konferencija, čia pareiš
kė, jogei “įmanomai greitu lai
ku” Japonija evakuosianti Si- 
beriją ir Kynijai grąžinsianti 
Šantungą. Vis dėlto, jo many
mu, tatai dar nereiškia, kad 
Japonijos politika tolimuosiuo
se rytuose pakitėsianti.

Vietos laikraščiai sako, kad 
valdžia pienuojanti evakuoti 
visą Siheriją, išskiriant tam tik
rus punktus Sachalino pro
vincijoje, kurie okupuota eile
lei kilusių Nikolajevske sker
dynių.

Pasak vietos laikaščio Niči 
šimbun, Japonija pasitrauki
mui iŠ šantungo be kita reika
lauja, kad butų duota tinka
mo užtikrinimo, jogei trijose 
tolimųjų rytų provincijose bus 
išlaikyta taika ir ramumas. 
Kartu turi būt duota užtikrini
mo, kad nebus leidžiama su
kurti tenai komunistinę tvar
ką ir kad bus tinkamai apser- 
gėta ekonominiai Japonijos in
teresai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 24, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Nauji mūšiai Silezijoje,
Talkininkai nori sutaikinti ka
riaujančius; sako, Vokiečiai 

■ atstūmę Lenkus •— penkiar- 
mylias.

LONDONAS, geg. 23. — 
Pranešta, kad Anglijos valdžia 
yra nusitarus kuotrumpiausiu 
laiku pasiųsti Augštojon Šile
li jon kareivius. Tas nusitari
mas tai pasekmė tam tikro pa-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno.* Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
Jau atėjo Socialdemokratas 
mum. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5 
centus.

Gaunamas Naujienų ofise,

Europos žandara prošepanui talkoj
Chicago, BĮ., Uturnikas, Gegužio (May) 24 d., 1921
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Dar apie maištą Egypte.
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sitarimo tarp Anglijos ir Fran
cijos.

Anglijos kareiviai bu
sią pasiųsti tuo tikslu, kad sus
tiprinus talkininkų kariuome
nę, esančią Augštojoj Silezi
joj. Ar daug kareivių bus 
pasiųsta, neįrodyta. Spėjama 
tečiaus, kad •nemažiau kaip ke
turi batalionai.

Talkininkai nori taikos 
Silezijoje.

PARYŽIUS, geg. 23. — Ofi- 
cialinėmis žiniomis, kurių šian
die gauta užsienio reikalų ofi
se, vyriausioji talkininkų ko
misija Augštojoj Silezijoj pa
siuntė tam tikras delegacijas, 
kurios turės pasimatyti ir su 
Vokiečiais ir Lenkais. Pasima
tyti ir daryti kas 
butų militarinės 
sustabdyta. 
Abidvi delegacųji 
Francužų, Anglų

Francužų rateliuose 
Vokiečių surengtasai puolimas 
ant Lenkų “insurgentų” lini
jos Grosstcincr-Stricbenau fron
te, skaitomas esant albai kri- 
tingn. Francnzų gautomis ži
niomis, iš kalbamosios linijos 
Lenkai buvo priversti pasit
raukti, pavedant į Vokiečių 
rankas labai svarbią Annaber- 
go poziciją. Francužų žinios 
tikrina, kad Vokiečių savano
riai didžiumoje suverbuoti 
Hamburge ir VVuerttemberge. 
Pačių Silezijos gyventojų-Vo- 
kiečių jų tarpe esą visai ma
ža.

Vokiečių puolimas, nors jis 
ir skaitoma ytin rimtu, vis dėl
to oifcialiuose Francužų rate
liuose neskaitoma kaipo casus 
belli, kadangi tą puolimą su
rengė nereguliari nė Vokiečių 
kariuomene, o tik savanoriai.
Sako, Lenkai atstumti penkias 

mylia? atgal.
LONDONAS, geg. 23. — 

Vietos laikraštis London Times 
gavo iš Oppelnp pranešimą, 
jogei Vokiečiai taip vadina
muosius Lenkų “inhurgentus” 
Silezijoje atstume apie penkias 
mylias atgal, Gross-Strehlitzo 
linkui.

Korespondentas pareiškia, 
jogei esą reikiamų įrodymų, 
kad kalbamieji savanoriai turi 
reguliarines Vokiečių armijos 
pabūklus.

Vokiečiai pradėjo puolimą.
Pirma tikra karinė operaci

ja nuo to laiko, kai prasidėjo 
Lenkų maištas Augštojoj Sile
zijoj, įvyko subatos vakare, 
kada Vokiečiai puolė Gros- 
steiner mišką. Taip sako Times 

korespondentas, esantis Rati- 
bore. Korespondentas ėjo pas
kui Vokiečius ir matė kaip jie. mum vivius gviw.mKcuu suny. 
užpuolė Lenkus dviem koliu- Jisai jau rengėsi kitan miestan 
mnom. Viena jų puolė Lenkus dumti, 
nuo Lowitsko, kita — Krap- 
pit’o ir Gogolino.

Savo pozicijas Lenkai tučtuo
jau apleido. Netoli Goglino į 
Vokiečių rankas pateko ketu
rios kannulės, aštuoni kulkos
vydžiai ir 150 šautuvų.

Lenkų prokliamacija — 
žaismė.

Tas pats korespondentas sa
ko, kad jis turėjęs progos ap- 
važinėti Lenkų linijas. Tenai1 gautomis žiniomis, 
jis matęs naujų kareivių, arti-.jau pradėta taip 
lerijos ir kitokių karo pabūk-' “f-—----- -

galima idant 
operacijos

sudaryta iš 
ir Italų.

tasai

lų. .Tisai sako, kųd\Adcliberto 

 

Korfaty prokliaiįiacjja apie 
nusiginklavimą ir pąsi traukimą 
vra skaitoma arba 
ar sumanus 
gis.

Korespondentas sako, kad 
Vokiečiai yra gavę sustiprini
mų. Jie turi artilerijos ir dau
gybę revolverių. ' Beto, 
kiekvienų dviejų žmonių 
ma po vieną šautuvą.

Siunčia pagelbą iš Lenkijos.
BERLINAS, egg., 23. — Iš 

Vokiečių šaltinių Oppelnc gau
ta žinia suko, kad nauji Len
kų kareivių būriai perėjo Len
kijos rubežių ir įėjo Augšto
jon Silezijon, ir kad praeitą 
nedėldienį Rosenburgo apielin
kėse buvo • ytin stiprus mušis. 
“Insurgentai” tečiaus buvo pri
versti apleisti keliatą kaimų. 
Galutinieji to susirėmimo; da
viniai dar nežinomi.
Eina mušis už Kattowitz’ą.
BERLINAS, geg. 23. — Gau

tosios iš Augštosios Silezijos ži
nios rodo, kad padėtis ties 
Kattowitz’u yra labai rusti.

Nuo praeito, ketvergo nė

žaisme
diplomatinis žy-

ant 
tyri-

nė laikraščiai jokių tiesioginių 
žinių — telefonu ar telegrafu— 
iš ten nėra gavę.
r Pranešta, kad ' apielinkėse 
kalbamojo miesto įvyko ma
išai ir kad Vokiečiai gyventojai 
rengiasi gintis nuo Lenkų “in
surgentų.”

AREŠTAVO BUVUSI 
GUBERNATORĮ.

Buvęs Floridos gubernatorir 
• jau areštuotas — Georgijos 

valstijoj.
ALBANY, Ga., geg. 23. — 

Vakar čia areštuotas buvusis 
Floridos gubematoris, Sydney 
J. Catts. Jisai kaltinamas kaipo 
vergijos palaiky toj is. Areštuo- 
tasai turėjo užsistatyti 2,500 
dolerių kaucijas. Kada bus by
la, dar nežine.

Buvusis gubematoris areš
tuota vietos geležinkelio stoty.

Bet vienos krautuves 
darbininkas jį pažino ir prane
šė valdžiai. Tuo budu ištrukti 
nebeteko. Areštuojant pas bu
vusį gubernatorį rasta taip va-j 

dinamas “blue jack,” švinu 
pripildyta skurinė “paipa,” to
kia, kur nešiojasi mušeikos.

Pradėjo “karinių nusižengėlių*’ 
bylą.

l —- čia
Lcipzige

• vadinamų
karinių nusižengėlių’* byla.

PARYŽIUS, geg. 23

REVOLIUCIJA PGRTUGA 
LIJOJ?

Statys didelių reikalavimą 
Meksikai.

Kitos žinios betgi tai užginčija.
------------- ,------- h . į

Obregonas turėsiąs išpildyti 
šios šalies reikalavimus, jeigu 

norės, kad butų pripažinta 
Meksikos valdžia.

Penki europiečiai užmušta; 
daugybė sužeistų.

ALEKSANDRIJA, Egyptas, 
geft. 23. — šį rytą čia pranešta, 
kad riaušių im tu penki euro
piečiai, šio miesto gyventojai, 
tapo užmušti. Policijos nuosto
liai dar neskelbiama.

Pasiuntė kariuomenę.
LONDONAS, geg. 23. — 

Čia gailiomis žiniomis, Alek
sandrijoje, Egypte, kilo maiš
tas. Daug žmonių užmušta ir 
sužeista. Vietos gyventojai' 
egypticčiai ėmė užpuldinėti 
europiečius. Miestan atsiųsta 
Anglų kariuomene, kad tvarką 
bei ramumą atsteigus.

Vaikšto garniai, buk maištas 
kilęs dėl to, kad vienas grai
kas užmušęs egyptiotį. Išgirdę 
apie tą žmogžudylię, vietos gy
ventojai tuoj pradėjo puldinė
ti europiečius.

Kol spėjo atvykti kariuopic- 
nė, europiečiai subėgo valdžios 
triobėsiuosna ir Čita reikalavo 
ginti juos arba leisti patiems 
gintis. Kada atvyko kariuome
ne, europiečiai ją pasitiko di- 
deliausiomis ovacijomis.

Kita, gauta iš Kairo žinia, 
sako, kad Aleksandrijas gatvės 
pilnos sužeistų ir užmuštų.

Lietuvoje.
(“Eltos” pranešima? per Lietuvos 

Informacijų Biurą Washingtone]

LENKŲ PROPAGANDA.
Balandžio 25 d. Varšuvos ra- 

dio paskleista žinia iš Vilniaus, 
buk “Vidurinės Lietuvos” val
džia gavus Lietuvos vyriausy
bės pasiūlymą pradėti Vilniuje 
tiesiogines derybas, neturi jo
kio pagrindo, nes musų vyriau
sybe tokio pasiūlymo Vilniaus 
lenkų valdžiai visai nėra da
riusi.

LENKAI UŽDARĖ LIETUVIŲ 
MOKYKLĄ.

Lydos apskr. Nočios kaime 
(į pietus nuo Varėnos) lenkai 
šiais metais uždarė lietuvių mo
kyklą. Jos vieton nutarė atida
ryti lenkinimo tikslams lenkų 
mokyklą. Mokytoją persikvietė 
iš Poznanės. ILenkų mokyklos 
atidarymą paskyrė balandžio 
11 d. Pirm to mokytoja su žan
darais vaikščiojo po kaimus, 
surašinėdama vaikus. Rcikalin-' 
gi mokyklai suolai paimti iš 
vietos žydų sinagogos.

dar ne-
' '!*! I

esanti

23.
pe- 
sa- 

sostinėj

LONDONAS, geg. 23. - 
šiandie Čia gauta žinių, kad 
Portugalijoj kilusi revoliucija. 
Premjero Machado valdžia 
esanti nuversta.

Karininkai areštavę visus 
ministerių kabineto narius ir 
privertę juos rezignuoti.

Iš. Portugalijos nūdien labai 
mažai žinių tegaunama. Vis 
dėlto, autoritetinga^ praneša
ma, kad monarchininkai kuo 
galėdami romią karininkų žy
gius prieš dabartinę Portuga
lijos valdžią.

Oficialinių žinių apie kalba
mąjį sukilimą iki šiol 
gauta.

Machado ministerija 
įkalinta.

MADRIDAS, geg.
Žmonės, kuriems pasisekė 
reiti Portugalijos rubežių, 
ko, kad Portugalijos 
Lisbondj kilusi revoliucija. Esą, 
premjero Machado ministeri
jos nariai areštuoti ir pasodin
ti kalėjimam Pats premjeras 
paskelbta prezidentu.

Vis dėlto, Portugalijos atsto
vybė Madride sako, kad iki 
šiol ji negavus jokių žinių apie 
revoliuciją.

Praeitą subatą buvo gauta 
žinių, kad Machado ministeri
ja įteikusi savo rezignaciją. 
Bet apie sumišimus neminėta.

Machado dc Santos kadaise 
buvo Portugalijos preziden
tas.
Nieko nemini apie revoliuciją.

LISBON, Portugalę a:, geg. 
23.— Praeitą subatą vietos ka
rininkai čia buvo surengę de
monstraciją, 
prieš valdžią, 
tečiaus buvo 
pobūdžio.”

Daroma pastangų, kad naują 
ministeriją sudarius.

WASHINGTON, geg. 23. 
Pareiškimas, Jrodentis sąlygas, 
kokiomis Jungtinių Valstijų 
valdžia tiktų pripažinti dabar
tinę Meksikas valdžią, jau esąs 
paruoštas ir busiąs pasiūlytas 
prezidentui Hąrdingui, kad ji
sai jį užgirių.

Tai esąs kaipir memorandu
mas, kuris paskui busiąs pa
siųstas Meksikos valdžiai.

Kiek sužinota, Meksikos val
džiai didelių reikalavimų sta
toma. Pirma, Meksikos valdžia 
privaloma panaikinti 27 savo 
konstitucijos paragrafą, kuris 
kalba apie nacionalizavimą 
tam tikrų plotų žemės. Atsiža
dėti to patvarkymo, kuris ame
rikiečiams atima 
savas teises apginti 
nėmis priemonėmis, 
jas, kur bus paliesta 
vybės.

Statoma ir kitų svarbių rei
kalavimų, jų tarpe toks, bū
tent, kad 33 Meksikos konsti
tucijos straipsnis, kur eina kal
ba apie vijimą iš tos respub
likos “negeidaujamų svetim-

Milionai bedarbiu
Europoje.

Europoj, neskaitant Balkanų 
ir Rusijos, randami 4,300,000 

bedarbių.
WASH1NGTON, geg. 23. — 

Komercijos sekretoris Hoover 
šiandie l>e kita pareiškė, jogei 
Europoj, neįskaitant Balkanų 
valstybes ir Rusiją, randasi ke
turi milionai ir trys šimtai 
tūkstančių bedarbių. Savo tik
rinimą Hooveris remia gauto
mis iš Europos žiniomis, kurių 
komercijos 
siuntė jo 
agentai.

Hooveris e
bas Europoj didėja, 
jis neesąs toks didelis, 
kad buvo mūšių paliaubą pa
sirašius. Tuomet Europoj bu
vo apie dešimt milionų bedar
bių.

DEL SUSISIEKIMO NEMUNU.
Musų delegatas Barcelonoj 

įvykusioje susisiekimo konfe
rencijoje atstovas p. Sidzikaus
kas pranešė, jog trims Baltju- 
rio valstybėms pavykę praves
ti kandidatą į nuolatinę komi
siją. Musų vyriausybės deklera- 
cija dėl susisiekimo Nemunu 
buvo labai palankiai sutikta ir 
įrašyta oficialiniam Komisijos 
raporte.

departamentui at- 
pasiųstieji Europon

Demonstracijų
Demonstracija

“republiikoniško

PINIGŲ KURSAS.
Vakar,

9 kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo akai 

tema Amerikos plūgais liaip:
Anglijos 1 svaras.....
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos 100 kronų ... 
Danijos 100 kronų .... 
Finų 100 markių .....
Francijos 10Z) frankų 
Italijos 100 lirų ......
Lietuvos 10'0 auksinų 
Lenkų 100 markių ... 
Olandų 100 guldėm) 
Norvegų 100 kronų 
Šveicarų 100 kronų 
Vokiečių 100 marki

užsinio pini-
mažiau kaip

.. $4.00

.. $0.26

. $8.77
$18.20

. $2.25

. $8.77
. $5.58
. $1.70
. $0.18
. 36.00
: 15.85 
$18.03

$1.70

galimybės 
diplomati- 

Apginli 
jų nuosa-

jiemsamerikiečius nedavus 
progos tinkamu budu ppsitei- 
sinti. Boto, Meksikos* valdžia 
turinti duot tinkamo Užtikrini
mo, kad Amerikos kunigų dar
buotė toj respublikoj nebūtų 
varžoma.

Jeigu Obregono valdžia nesu
tiks tuos reikalavimus priimti, 
reikiamo Jungtinių Valstijų 
pripažinimo ji negaus.

Naujas gaisras Chicagoj.
i

Žydi jo j sudegė trylika namų; 
nuostoliai busią dideli.

CHICAGO, geg. 26. — Va
kar ant 12 “plciso,” netoli Jcf- 
ferson gatvės, kilo didelis gais
ras. Trumpu laiku gaisras nuš
lavė tryliką tniobėsių. Pen
kiasdešimts dvi šeimynas liko 
be pastoges.

Gaisras kilo William Blis- 
tein dėžių dirbtuvėj. Kokiu 
budu jis ten galėjo kilti — 
paslaptis. Kadangi kalbamosios 
dirbtuvės savininkas negalėjęs 
duoti tinkamo pasiaiškinimo, 
tai policija jį areštavus.
. Kai kurie spėja, kad gaisras 
suruošta tyčiomis. Dabar eina 
tyrinėjimas.

Nuostoliai busią dideli.

sako, kad nodar- 
Vis dėlto, 

kaip

LONDONAS, geg. 22.— Ang- 
lijos spauda vis didesnio nepa
sitenkinimo reiškia — Franci- 
jai. Ji norinti perdaug.

SMULKIOS ŽINUTĖS.
Musų atstovo Šveicarijai p. 

Sidzikausko pranešimu, rug- 
piučio 22 d. kviečiamas Loza- 
jibj, kur bus XVI tarpt, kong
resas prieš alkoholizmą, kurio 
garbės pirmininku pakviesta 
Šveicarijos’ prezidentas, šveica
rų vyriausybė oficialiniai kvie
čia Lietuvą dalyvauti kongre
se.

—Balandžio 19 d. apie 5 
vai. į Varnėnų kaimą atvyko 2 
kuopos lenkų pėstininkų. 17 
žmonių žvalgyba 7 vai. prisi
artino prie Joniškio miestelio, 
bet musų sargybos apšaudyta, 
iššovę apie 60 šūvių, pasitrau
kė atgal į Varėnos.

—Susirinkimo Ministerijos 
pranešimu, pajamų gelžkelių 
srityje buvo: š. m. kovo mėne
sį: plačiųjų gelžkelių 4,432,- 

067.70 a ūks.; siaurųjų 493,- 
264.58 auks.; viso 4,925,332.28 
a ūks.

Auksinai
Laikinai Ątpigo

Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai vakar- 
šiandien nupuolė gana žymiai, ir jų atpigusia 
kaina gali pasinaudoti tie, kuriems reikia išsiųsti 
pinigus Lietuvon. Kaip ilgai jie bus atpigę — 
nežinia. Gal tik dieną-kitų, o paskui vėl pradės 
eiti brangyn per kokį mėnesį laiko, kaip buvo 
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant į spe
kuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigij siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolcs tik 
vra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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KUPIŠKIS, Panevėžio apskr. PAŠVITINYS.

[Naujienų korespondencija]

Šiame miestelyje yra 3,000 
gyventojų, keturi vėjiniai ma
lūnai, vienas garinis. Bet ųc- 
mažai yra viešų alinių (smuk
lių), o slaptų, tai beveik pas 
kiekvienų pasiturintį ūkininką. 
Apie ketvirtadatis gyventojų 
yra Žydai, kurių rankose yra 
visa prekyba. Lietuvių, čia yra 
dvi sankrovos, d*vi vaistines; be 
to dar vra Bendrovės sankro
va, didelė odos sankrova, vie
nas knygynas ir vienas kinemo- 
tografas, kurį įsteigė daugeliui 
amerikiečių pažįstamas P. Ur
bonas iš Ežerėlių apskr.

Taipgi rengiama tankiai va
karai ir šokiai, bet jaunuome
nėj mažai tėra gyvumo. Yra 
pradinė mokykla ir progim
nazija. Bet ku’lturiniais reika
lais bendruomenė mažai rūpi
nasi; jai labiau rupi degtinė, ne
gu kiti reikalai.

Šioj apelinkej yra daug grį
žusių iš Amerikos ir butų ge
rai kad jie ką-nors čia įkurtų, 
nes šiaip jie be naudos praleis 
savo pinigus. Tik nežinia kodėl 
jie nedrįsta pradėti ką-nors 

veikti. — Kupiškietir.

Balandžio 10 d. įvyko paskai
ta dr. V. Požėlos apie darbi
ninkų profesines sąjungas ir 
jų uždavinius. Pranešėjas pla
čiai nušvietė profesinių si)j tin
gų išsivystymą ir uždavinius. 
Klausytojų buvo labai daug, po 
paskaitos ėjo atsakymai į įvai
rius paklausimus. Paskaitoj 
dalyvavę išsiskirstė su dideliu 
pasitenkinimu. (“S.-d.“). •

RASEINIŲ APSKR.

Raseinių apskrities milicija 
per praeitus 1920 metus suėmė 
visokių vagių 292, tarp jų ark
liavagių 30. Visokių vogimų 
apskrityje buvo 325, arklių pa
vogta 50, karvių 12, kiaulių

LENKAI-MAIŠT1NINKAI.

mų. 4, padegėjų suimta 3, užsi
degimų 9. Degtindarių suim
ta 239, girtų sulaikyta 82, slap
tai degtinė pardavinėjančių su
ima t 57, peštynių viešose vie
tose buvo 18, azartinų lošimų 
kortomis susekta įvairių pik
tadarybių 9, visokių piktadary
bių suimta 34, pasipriešinimų 
valdžios agentams buvo 11, vi
sokių valdžios priešininkų su
imta 45. Priešu valstybinių agi
tatorių suimta’ 2, šnipų 17,

Toli j rytus niro 
Gervėčių miestely ir 
kalbama lietuviškai,

Vilniaus, 
parapijoj 
bažnyčio-

šautuvų hc leidimo rasta 50.
Susirinkimų buvo leista 11, 

mitingų 11, vakarų 44.

negalįs kalbėti. Iš jo žodžių 
aišku, kad ponas d i n k torius 
netiki, jog Lietuva išlaikys’ne
priklausomybę ir kad tokie po
nai tik ir laukia lenkų ateinant. 
Kada gi vas. 16 d. kalbėjau 
tame apvaikščiojime ir (kriti- 
bnvau Lenkijos 'imperialistines 
užmačias, daugumas lenkuojan
čių užrietė nosis ir nuėjo šalin.

Musų valdžioj pilna tokių 
gaivalų; jie knibžda kaip kirmi
nai po ketinu. Taip ilgiau tęsti 
negali. Todėl draugai ameri
kiečiai, pavasario sulaukę va
žiuokit į Lietuvą, nes čia jus la
bai reikalingi esate.

Tėvai nužudė grįžusį iš Ameri
kos savo sūnų.

būna paeiliui lietuviškai ir len
kiškai. Lenkų administracija 
nutarė lietuvių kalbos vartoji
mą bažnyčioje panaikinti, da
rant pamaldų metu triukšmą.

Balandžio 17 d. bažnyčioje, 
žiūrint tvarkos, pamaldos tu
rėjo būti lietuviškai. Lenkai, 
žandarams padedant, nutarė 

tuo pat metu giedoti lenkiškai. 
Žandarai pareikalavo iš vargo- 
nininko-lenko, kad jis prisidėtų 
prie riaušininkų, bet šis atsisa
kė. Tuomet riaušininkai visą 
nepavyki nio kaltę nuvertė vie
tos klebonui, lietuviui, Jakavo- 
niui, kurį suėmė, kaip maišti
ninką ir balandžio 21 d. atve
žė Vilniun. *Kun. Jakavoniui 
gręsia karo lauko teismas.

Lenkų administracija parei
kalavo 
wic, į 
niąus) 
kyklos
į “Straž Bezpieczcnstwa” (taip 
dabar vadinasi P. O. W.). Jam 
atsisakius naudoti bažnyčią po
litikos tikslams, “Straž Bez- 
pieczenstwa** agentas sukvietė 
žmones Karvės dvaran, prašė 
rašytis organizacijon ir imti 
ginklus. Vienas iš suisrinku- 
sių pareiškė, kad žmones jau 
gana karo ir kad jie norį dar
bo dirbti ir išėjo iš susirnki- 
mo. Paskui jį išsiskirstė ir kiti. 
Niekas įsirašė kalbamon orga
nizacijom

Cukraus gamyba 1920 metais.

Žemes Ūkio departamento ži
niomis, 1920 metais Jungtinėse 
Valstijose cukraus pagaminta 
išviso 1,266,148 tonų, taigi 12% 
daugiau ne 1916 metais ir 49% 
daugiau ne 1919 metais.

K| žmonės rašo
(Iš laiškų iš Lietuvos).

Lenkų gaivalai Lietuvos 
valdžioje.

Mare Vaišytė iš Varnių ra
šo Juozui šauliui, Chicago je:

Nesenai netoli Telšių ištiko 
baisi tragedija. Grįžtantis iš 
Amerikos jaunas vyras Teisino 
se susitiko vieną savo pažįsta
mą ir išklausinėjęs kur jo tė
vai gyvena, pasisakė, kad jis 
nesisakysiąs kas esąs — žiūrė
siąs ar jį tėvai pažins. Nuva
žiavęs pas savo tėvus jis pasi
prašė nakvynėn, nes jau buvo 
vėlus laikas. Jį priimta. Kada 
pakeleivis užmigo, moteris pra
dėjo gundyti savo vyrą, kad 
reikia pakeleivį užmušti, o jo 
turtą paimti, nes jis turbūt 
daug turto vežasi iš Amerikos, 
tad galima bus likti turtingais; 
o apie nužudymą, girdi, nie
kas nealsižinos. Gundomas vy
ras sutiko tai padaryti, bet kad 
blaivas neturėjo drąsos tai 
padaryti, tai išėjo į Telšius 
degtines atsivežti. Atjojus į 

miestelį jis susitiko su anuo 
pažįstamu, kuris ir pasakė, kad 
tas pakeleivis tai sugrįžęs iš 
Amerikos jo paties sūnūs. Iš
girdęs tai tėvas su džiaugsmu 
grįžo namo, bet tarpdury} su
sitiko savo pačią, kuri prane
šė, kad ji jau pa pjovė pakelei
vį, girdi, “tu vyras drąsos ne
turėjai, o aš moteris, apsidir
bau — brilva papjoviau kak
lą“. Vyras ttų Altontęs nual
po. Kada vyras atsigavo, pa
sakė, kad tai buvo jų sūnūs. 
Tada ir moteris nualpo, bet jau 
po laikui. Jiedu dabar sėdi 
Telšių kalėjime.

Tokie tai dalykai dedasi mu
sų katalikiškoje Lietuvoje. Ir 
tokių baisių atsitikimų būna 
nemažai.

prezidentui, laike karo, (pavesti 
vieno departamento darbą įki
lai n. šiaip tokios galės pre
zidentas neturi.

Tarp unijų jaučiama susirū
pinimo dūlei tokio darbo sta? 
mistikų rinkimo pavedimo pre
kybos departamentui. Ūkinin
kų organizacijos irgi pradeda 
kelti protestus. Jos reikalauja, 
kad kongresas ištirtų kokią 
prezidentus turi teisę maišytis 
į darbo departamento ekonomi
nį veikimą. Ypač prisiartinai 
klausiama kodėl šiuo laiku, ka
da visoje šalyje eina didžiau
sias algų kapojimas, adminis
tracija bando atimti svarbų 
darbą iš vieno biuro ir paves
ti jį kitam biurui, kuris nė į- 
galiotas, ne atsakantis atliki
mui tų pareigų.

Jei census biuras, vedamas 
Hardingo paskirto žmogaus, 
pasirodytų perdaug optimistiš
ku apie pragyvenimo' brangu
mo puolimą, tas kainuotų dar
bininkams gal desėtkus dolerių 
algoms į kelias savaites, nes ta
da kapitalistams butų lengviau 
prirodyti didelį pragvovnimo 
nupuolimą ir tuo kiek galint 
daugiausia nukapoti algas.

Protestai galbūt privers kon
gresą veikti ir padaryti tyrinė
jimus, kas bent taikinai sulai
kys Hooverio pasigriebimą sta
tistikų biuro.

yra būtinai reikalingas tos apie 
linkės gyventojams, kad tuo 
neprilcidus < ūkininkus ir .darbi
ninkus kurti savo kooperatyvi- 
nius bankus; aktas, kuris ne
prileistų Nonparttsan Loague ir 
kitų pažangių partijų narių da
lyvauti nominariniuose balsah 

vimuose, nes jis reikalauja, 
kad kiekvienas kaimo balsuo
tojas užsiregistruotų pas pa
vieto klerką ir po prisaika pa
sakytų prie koios partijos jis 
priklauso. Pavieto klerkui 
leista atsisakyti registruotų 
kiekvieną balsuotoją, kuris ne
gali patenkinančiai paaiškinti 
kodėl jis nori priklausyti prie 
tos, o ne kitos partijos. Ketvir
tas bilius įveda niekurias per
mainos nominaeinių balsavimų 
įstatymuose.

Bando nukapoti algas.

City, Okla. — 
asociacija paskel- 
birželio 10 d. al- 
namų bučiavo to-

[Iš Federuotosios Presos]

Oklahoma 
kon t rak torių 
be, kad nuo 
gos visiems
jam s bus nukapotos nuo $1 iki 
$3 į dieną. Atsakydamos į tai 
darbininkų unijos paskelbė, kad 
jos prieš nukapojimą algų ko
vos iki pastaros.

Kėsinosi ant darbininky 
teisių.

[Iš Fedoruotosios Pi’eoos]

Omaha, Ndbr. ~ Keturi bi- 
liai, suvaržantįs darbininkų ir 
piliečių teises, kuriuos priėmė 
valstijos legislatura, reikalau
jant nepriklausomam pažan
giam komitetui, bus atiduoti 
balsuotojų .referendumui.

Tais Diliais yra: draudžiantis 
pikietuoti aktas, pravestas su
triuškinimui darbininkų orga
nizacijų; aktas, parodantis kad 
negalima įkurti naujo banko, 
neprirodžiusj jog toks bankas

Cigarette
Ifs Toasted

hl

iš Karvės (sJav. Kor- 
šiaurės-rytus nuo Vil- 

kunigo, kad jis iš su
ragintų žmones rašytis

LENKŲ KAREIVIAI GYVEN
TOJUS UŽPUOLĖ.

Lenkų raitelių apie 20 žmo
nių su kulkosvaidžiu atjojo į 
Gervynių kaimą ir, palikę ark
lius, nuvyko į Panašiškius gy
ventojų plėšti. Žmones, paėmę 
arklius, bėgo į musų ' pusę. 
Lenkai juos persekiojo ir šau
dė. Ties A n tokelių šaudė apie 
10 min. iš kulkosvaidžio ir šau
tuvų musų užtvorą. Lenkai 
pasitraukė. Kalbamos vietos 
yra ties Vilkokoznio ežeru

NEMftGIA PROŠEPANŲ.. .

Buvęs amerikietis Jonas L. 
Kazlauskas iš Radviliškio, rašo 
Naujienoms:

Parvykęs iš .Amerikos liepos 
pabaigoj, 1920 m. ir keletą sa
vaičių pasilsėjęs, sumaniau pu
si jieškot darbo valdžios įstai
gose. Nuvažiuoju į laikinąją 
Lietuvos sostinę Kauną ir pa
duodu prašymus įvairioms mi
nisterijoms. Pirmiausia nuvy
kau vidaus reikalų ministerijos 
piliečių apsaugos departamen- 
tan. Ten radau gražiai pasirė
džiusį ponaitį, kuris man įėjus 
pašoko nuo kėdės ir užkalbino 
rusiškai: “Ko tamstai reikia?“. 
Aš jam atsakiau lietuviškai. Ta
da jis irgi pradėjo kalbėti lie
tuviškai. Iš jo kalbos taip ir 
jautėsi carizmo liekanos: dide
lis savęs girimasis ir bandymas 
persistatyti save dideliu ponu. 
Kitose ministerijose irgi tą patį 
atradau: visur užkalbinama ru
siškai arba lenkiškai. Tik vie
name prekybos, pramonės ir 
finansų ministerijos departa
mente radau mandagų direkto
rių, kuris gražiai lietuviškai 
kalbėjo. ‘ Tik ten pasijutau, 
kad esu Lietuvos įstaigoj, o ne 
kokioj Maskvos ir Varšuvos 
kanceliarijoj.

Gavęs darbą ir padirbęs dve
jetą savaičių, pamečiau, kad.iš 
gaunamos algos negalima pra
gyventi, mečiau jį ir apsigyve
nau Radviliškyj. Vas. 13 d. į- 
vyko vietos darbuotojų susirin
kimas, tikslu apsvarstyti kaip 
geriau prisirengti prie apvaikš- 
čiojimo Lietuvos nepriklauso
mybės šventės, vasario 16 d.

Pasigriebė statisti
kų biurą.

NERVIŠKAS
LAIKO APALPIMAS.

Ponia Werner aiškina, kaip 
jie nyksta nuo Lydia E.Pink- 
ham Vegetable Coitipoundo.

e,

r

Sevetos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Vilniaus miesto taryba siūlė 
nep»]>rastąjį Vaclovo Studnic- 
kia pasių’lymą padaryti »Vil- 
piaus miesto garbes piliečiais 
Juozą Pilsudskį, gen. Želigovs- . ---- ----- ,
kį ir gen. $eptickį. D-ras Vi- Man irgi teko dalyvauti tame 
godskis žydų vardu pareiškė, susirinkime.
žydai nedalyvausią nei šio pa- sus apvaikščiojim<5 pienus pra- 
siulymo svarstyme nei sprendi-1 sideda rinkimas kalbėtojių. 
me. Perstatomas Radviliškio gini-

Žydų, lietuvių ir gudų atsto- nazijos direktorius. Tasis atsi
jai nedalyvavo diplomų įteiki- stoja ir pareiškia, kad, girdi, 
nio iškilmėse. jis nematąs

Apsvarsčius vi-

jis nematąs ateities žiburėlio ir

[Iš Federuotosios Presos]
Wasbington. — Prekybos 

sekretorius Hoover pasigriebė, 
neturėdamas tam teisės, kont
rolę ant statistikų biuro. Jis 
paskelbė prezidento Hardingo 
ir jo kabineto pritarimą jo pie
nui, kad jo vedamas census 
biuras paimtų taipjau rinkimą, 
paskaidymą ir skelbimą statis
tikų apie kainas ir pragyveni
mo brangiuną. Tomis statisti
komis daugiausia buvo remia
masi įijičuose apie algas.

Šių statistikų rinkimą, sulig 
federaliniais įstatymais, pir
miau užsiėmė United States 
bureau <>f Labor Statistics. Jo- 
kis kitas biuras ar valdžios į- 
staiga neturi teisės naudoti 
bendruomenės pinigus tam 
tikslui. To biuro skelbiamos 
skaitlines visų buvo pripažintos 
teisingomis ir jomis buvo nau
doja mąsi, kada tik kildavo gin
čai apie algas, kada jas lygin
davo su pragyvenimo brangn- 
inn. Tai buvo mačius nusta-

■ į 

tymui algų Amrekios darbinin
kams.

Nors tas 
nai pinigų, 
tą darbą,
paleido gandą, kad biurui truks 
ta pinigų per sekamas šešias 
savaites ir kai delei tos prie
žasties census biuras “laiki
nai” tą darbų — surinkimą 
svarbių skaitlinių, nuo kurių 
priklauso pasisekimas kapoji
mo algų. Duodama suprasti, 
<ad Ovcnnano ūktas, kuris ta- 
)o atšauktas kovo 3 d., Balto
jo Namo skaitomas yra tebe
veikiančiu. Tas .aktus davė

Atgaivinkite 
sava nervus.

biuras turi užtekti- 
kad vedus ir toliau 
bet administracija

Jeigu jauetite pavargis, aržus, ner- 
vuotas, lengviai sujudintas, jausiąs 
nuo Munkamu, negalite miegoti 
tada nepadariaite giariaus imdamas

SEVERA’S 
NERVOTON

Camden, N. J. — “Pirm gimimo 
mano kūdikio, ėjau blogyn ir silpnyn, 

skaudėjo strėnas ir 
vidurius, buvau la
bai nėr v uotą, ir 
tankiai laikinai Li
mai apalpdavau re 
tkjarČiais ir labai 
kentėjau nervišką 
laiko apalpimą. 
Nieko nežinoda
vau kuomet užei
davo, tik šaukda
vau. Gydytojas gy
dė nuo alpim-o, bet 
nieko negelbėjo.

Buvąu naudojusi Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compoundą ir Liver Pilis 
pieniau, tad pradėjau naudot ir vėl, 
Ūmai pajutau pasikeitimą ir galėjau 
atlikti savo darbą be skausmo ir ta
pau išsigydžiusia nuo nerviško laiko 
apalpimo. Dabar turiu mažą riebią 
mergaitę ir lepgvą turėjau gimdymo 
laiką. Dėkoju Lydia E. Pinkham Ve
getable Compoundui”. Mrs. William 
C. Werner, 1216 Van Hook St., Cam
den, N. J.

Kuomet moteris patiria savo ener
gijos eikvojimą, ji yra silpna, nerviš
ka, kenčia strėnų skaudėjimą “mėly
nių”, ji turi būdavot savo sistemą 
tuojaus, imant geriausią moterų gy
duolę, Lydia E. Pinkliam Vegetable 
Compaundą kaip kad ponia Werner.

Boulevard 8448
■ DR. V. A. ŠIMKUS S

S Lietuviu gydytojas, Chirurgas g, 
Akušėras ■

■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■ 
į Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6>8 jj
5 v. v. Nedaliomis 10-12 ryto. E

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir nvurmurinio paviršiaus, sta
bų ir garadžių stogams.

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22nd St. Bridge.

GYDYTOJAS <R CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va- 
andos: 1 iki 4 viri, vakare, nuo 7 iki 

9 vai. vakare. Gyvenimo vieta:-8110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieiu|.

(Severo Nervoton), tam tikrus gy- 
dules d61 tokiu negalę. Jie nutilda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
Preke $1.26. Gaukite nuo sava 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

—- "
I 

i«ah»pacihc 1RANS ATLANTIC

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

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 lovelei 
kambaryj.

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

Atsišaukite prie artimiausio ląfva- 
korčių agento, arba

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

Jlche?
I •

Kuomet kenti
Galvos skaudėjimą,

Strėnų skaudėjimą
Danty skaudėjimą, 1 

NeurtUgiją,

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops 

Oontaln no hablbforming drugs 
Have you trled Or. Milės' Nervine?

EKTRA

Budavojame 
Namus.

Flatus ir bungalows. Aug- 
štos rūšies materijolas ir 
puikiausia unijistų gabių 
darbininkų darbas už tokią

I

žemų kainą, daug pigiau, nei 
kuri kita įstaiga pasaulyj 
galėtų. Perkame tokiomis 
daugybėmis, todėl galime 
siūlyt už didelį nupiginimą. 
Nebudavok namo, nematęs 
mus.

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

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Tel.: I^ifayette 965.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

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

Jūsų tuščią savastį dekite į draugi
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis 
užmokės už namą.

Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.
The Home Builders 

Association, 
National Headąuarters 
139 North Clark Street 
Telephone Rand. 5886.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbažouklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

Rašomoji
Popiera

po 18c. svaras
Kam reikia geros 

(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
piety į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

baltos
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Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

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

. tais.
Iš čia pinigai yra pa

siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu 'buįu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas**

A. Pakšys
220 Milwaukee AveM 

Kenosha, Wis.

Eurapean American Biireau 
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUSAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

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

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

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurndestyj:
A8SOCIATION BLDG.

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

Panedeliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hydo Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Itoom 324 
Tol. Central 6390

Vak.: 812 W. 83rd St., Chicago 
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas

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

Namų Ofisas
1645 VVabansia Avė.,

* Tel. Haymarket 3869.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia ’ *
Kon traktorius ir 

būdavote jas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

Stogu Dengejas
Šiuomi pranešu visiems namų sa

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

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

B

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

WAUKEGAN 
PHARMĄCY,

1005 Marion Street 
Waukegan, III.

■

Pinigai iš 
Rockfardo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.
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Savaitine Biznio Apžvalga
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APIE SERUS IR BONUS. mais metais Bend/ovė turėjusi 
$120,000.00 balansą ir padariusi

j e, kada pradės smarkiau supir
kinėti Amerikos kviečius Euro-

Atsakymai į klausimus.
Apie Western Development Co.

Atsakymas skaitytojams, kurie 
klausė apie VVestern Develop
ment Kompaniją ir jos Šery

vertę.
Paminėtoji kompanija tapo in

korporuota Deleware valstijoj 
rugpiučio 16, 1916. Kompanija 
užsiima supirkinėjimu arba ren- 

, davimu žemių, kuriose spėjama, 
kad yra alyvos. Kompanija ver
tina savo rendas (leases) iki 
$185,000.00. Kapitalo kompa
nija esanti surinkus arti $400- 
000.00, ir neturinti kitų skolų, 
išskyrus kokią $1800.00. Perei
tais metais kompanija padariusi 
apyvartos išviso apie $36,000.00. 
Ar yra verta šitos kompanijos 
randuojama žemė tiek pinigų, 
kaip kompanija paduoda, tai yra 
labai sunku atsakyti. • Jeigu toj 
žemėj tikrai yra alyvos, tai ta 
žemė verta ir dauginus, o jeigu 
alyvos nėra, tai ta žemė gali bu-
ti neverta nei dešimtos dalies. 
Pirkti paminėtos kompanijos Še
rus yra gryna spekuliacija, ku
rioj rods yra daug daugiaus pro
gų pralošti negu išlošti. Šitos 
kompanijos šėrai rinkos neturi ir 
juos yra labai sunku parduoti.

Apie Lithuanian Sales 
Corporaition.

Klausimas:
Gerbiamas Biznio Apžvalgos 

Vedėjas.
Meldžiu Tamstos paaiškint 

kiek plačiau apie Lietuvių Pre
kybos Bendrovės Šerus ir ar ga
lima reikalui prisiėjus atsiimti 
pinigus.

Su pagarba,
Mikolas Kiszanis,

Nęw Hali, W. Va.
Atsakymas:

Šitos Bendrovės, kaip ir kitų 
bendrovių, šėrai nėra atperkami 
atgal, o toael jeigu kas yra nu
pirkęs šėrą, tai “reikalui prisi
ėjus” pinigų atsiimti atgal iš 
Bendrovės negali; jis gali tiktai 
savo šėrą parduoti kitam.

Stovis Lietuvių Prekybos Ben
drovės, arba Angliškai “Lįthua- 
nian Sales Corporation”, kiek 
mums žinoma visai nebuvo pas
kelbtas niekur lietuvių, laikraš
čiuose. Bendrovė tapo' organi
zuota dvejetas metų atgal ir in
korporuota Arizonos valstijoj 
gegužio 12, 1919, o Massachu- 
setts valstijoj tapo registruoto 
liepos 14, 1919. Kompanija pra
džioj turėjo du ofisu, 120 Tre- 
mont St., So. Boston, Mass. ir 
244 W. Broadvvya, So. Boston, 
Mass. Dabar vietoj tų dviejų 
ofisu turi vieną adresu 414, W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Pereitais metais Bendrovė 
įsteigė savo skyrių Kaune. Ben
drovės tikslas kuriam ji tapo or
ganizuota yra vedimas prekybos 
su Lietuva. Bendrovės vyriau-! 
siuoju vedėju yra Jonas J. Ro
man (Ramanauskas) jaunas vy
ras, turįs vos 24 metus amžiaus, 
vedęs. Bendrovės valdyboj yra 
sekami žmonės: John J. Roman, 
Prezidentas, A. F. Knezys, Vice
prezidentas, Pranas Virakas, Iž
dininkas, Pranas Gudas, Pranas 
Kalinauskas ir Povilas Petraus
kas, Direktoriai.

Bendrovei leista, pagal čarte-j 
rio, sukelti iki $2,600,000.00. 
Sako, kad iki šiol Bendrovė par
davus šėrų už $275,000.00 ir sa
ko, kad Bendrovė vedanti neblo
gą biznį ir turinti uždarbio. 
Koks jos buvo uždarbis pereitais 
metais, apie tai nematėme nie
kur paskelbimo. Bendrove sa
koma vertinanti savo Kauno 
skyrių apie $120,000.00, o savo 
Chicagos skyrių apie $6,000.00. 
Bendrovės namai South Bostone i 
esą verti $44,000.00, bet ant jų': 
yra apie $30,000.00 skolos ap-, 
rūpintos morgičiais. Savo pir-

apie $4,900.00 nuostolio. Gali 
būti, kad 1920 metais Bendrovė 
turėjo pelno, ypač kada jos, 
Bendroves, Kauno skyrius turys

pos šalįs.
Kiti javai maž-daug seka kvie

čius.
Komai vakar buvo parduoda-

Mainys politikų su 
Meksika.

Išrodo,

Visos ^Meksikos skolos (fede
ralinės ir valstijų) siekia ma
žiau kaip $280,000,000, o neuž
mokėti nuošimčiai tik $130,000,- 
000. Jokia kita šalis pasaulyje 
negali parodyti didesnį tvirtumo, 
šalies turtas siekia dešimt bilio- 
nų dolerių.

sprendimo Airijai, Egyptui ir 
Indijai ir už atšaukimą įstaty
mų, kurie reikalauja iš parla
mento narių, valdininkų ir ka
reivių sudėti prisaiką Anglijos 
monarchijai.

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

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

būti įvertinamas iki $120,000.00. 
Šitos Bendrovės Kauno skyrius 
esąs įsteigtas kaipo atskira ben
drovė su kapitalu 1,000,000 mar
kių. Tas kapitalas Amerikos pi-
nigais šiandien yra vertas apie 
$17,000.00, jeigu jis visas yra 
ten suneštas.

Apie Chicago Mutual Casualty 
Company. . .

Atsakimas klausiantiems apie 
šios kompanijos vertę.

Ši kompanija tapo organizuo
ta ir inkorporuota Illinois val
stijoj pereitais metais Vasario 
mėnesyj. Jos svarbiausieji ve
dėjai ir organizatoriai yra kitų 
apsaugos kompanijų buvusieji 
agentai ir darbininkai. Kokia 
yra šitos kompanijos vertė, apie 
tai nieko negalime pasakyti, nes 
ji tik ką pradėjo veikti ir pra
džioj turi savo biznį atlikti dau
giausia skolintais pinigais.

Kl. Jurgelionis.

Marketo Kainos.
Vakar Chicagos merketo kai

nos buvo ant tūlų dalykų seka
mos:

Sviestas — creamery 27Vl»c., 
centralizuotas 271/2 c., kaina re- 
taileriams 30l/^c., spaustas 
321/2 c.

Kiaušiniai — švieži pirmieji 
21 ir 22c., paprastai pirmieji 19 
ir 20c., maišyti lotuose 19 ir 21 
c., extra sudėti balto medžio dė- 
žėsna 27 ir 28c., margiukai 17J/i 
c., purvinukai 18c.

Gyva paukštiena — kurkęs 25 
c., vištos 24c., gaidžiai 14c., an
tys 25c., žąsys 15c.

» Negyva paukštiena — kurkęs 
25c. ir 30c., vištos 26 ir 27c., gai
džiai 17 ir 18c., antys 28 ir 30c., j 
žąsys 23 ir 25c.

Bulvės — šiaurinės baltosios 
95c. ir $1.05 100 svarų, šviežios 
$5.50 ir $8.50 už statinę; saldžio 
sios bulvės $2.00 ir $3.50 bam
peris.

žali f raktai — obuoliai $5.00 
ir $10.00 statinė; $3.00 ir $6.00 
dėžė; vyšnios $4.00 ir $4.50 dė
žė; lemonai $3.00 ir $4.25 dėžė; 
orančiai $4.00 ir $5.50 dėžė; py- 
čės $2.50 ir $3.00 kreitas; že
muogės • $5.00 ir $7.00 už 241 
kvortų dėžė. ,

Žalios daržovės — asparagai 
$1.25 ir $1.50 sekcija; batviniai
$4,50 ir $5.00 statinė; salierai
$6.00 ir $7.00 kreitas; kopūstai
$2.50 ir $4,00 kreitas; žyduoliai
kopūstai $3.00 ir $3.50 kreitas į 
morkos $4.50 ir $5.00 statinė; 
agurkai $3.00 ir $4.00 dėžė; ža
lieji cibuliai $1.00 ir $1.25 dėžė; 
salotos galvose $4.00 ir $4.25 
kreitas; lapuose 30 ir 32‘/oC? dė
žė; grybai 90c. ir $1.00 svaras; 
cibuliai $1.50 ir $2.00 kreitas; 
špinakai 75c. ir $1.00 bušelis; 
saldus komai $7.00 ir $10.00 sta
tinė; tamėtos $5.00 ir $6.00 krei- 
tos. >

Kviečiai ir kiti javai.
Ilgoką laiką kviečių kainos bu

vo labai žemai nupuolusios, taip 
kad vienu tarpu kviečiai buvo 
parduodami mažiaus kaip po do
lerį už bušelį. Su kviečiais že
mai stovėjo ir kiti javai.

Dabar kviečiai pradėjo žymiai 
eiti brangy n. Vakar Chicagoje 
kviečių kaina pasiekė $1.69^ 
bušelis gegužinių ir $1.81 bu
šelis liepos kviečių. Taip augš- 
ta kviečių kaina senai bebuvo. 
Prie kviečių umaus pabrangi-j 
mo išdalies todėl, kad kaikurio- 

valstijose laukiama blogo 
iečių derliaus. IŠ Kansas val- 
jos ypatingai ateina blogų ži- 
j apie kviečių neužderėjimą. 
bliaus, gal už kokio mėnesio, 
iečiai galės dar pakilti kaino-

mi po 59c. buešlis.
Avižos — po 40c. bušelis.
Rugiai — po $1.56 bušelis
Miežiai — po 63c. bušelis.

Sudiev, Amerika!
“Pasilikite seviki, sudiev!” — 

taip ištarė būrys laimingų ke
leivių, pirkusių laivakortes BAL- 
TIC STATES BANKE, 294 
Eighth Avė, Nevv York, kur jie 
buvo tinkamiausiai aprūpinti ir 
išrengti kelionėn. Jie tikrai 
džiaugėsi iš Baltic States Banko 
patarnavimo, nes jie topo išleis
ti tiesiai į Lietuvą, apsilenkiant 
“Lenkų Koridorių”, — jiems 
nereikėjo mokėti dešimtines 
Lenkijos konsului Nevv Yorke, 
nei atlikinėti kitokių “ceremoni
jų”, į kokias kartais pakliūva 
keleiviai pakampinėse įstaigose. 
Baltic States Bankas siunčia ke
leivius tik tokiu keliu, kuris yra 

'lietuviams parankiausiu ir ar
čiausiu, kuriuo nėreikia pereiti 

I per “koridorius” ir begalines 
bagažo revizijas. Todėl ir iš
važiuojanti keleiviai buvo links

imi, laimingi ir, matydami gerą 
ir teisingą patarnavimą, pilni 
vilties greito parvykimo į lais
vą Lietuvą be jokių trukdymų ir 
nesmagumų kelionėje.

Išvažiavo šie piliečiai: 1) Vac
lovas Linkevičius, 2) Antanas 
Gaižunas su šeimyna, 3) P. Alen- 
čikas su šeimyna, 4) Petras Jur- 
konis, 5) Petras Skrockas, 6) 
Justinas Libonas, 7) Juozapas 
Bručas su šeimyna, 8) Jonas 
Jackis su šeimyna, 9) Al. Mar- 
kauskis, 10) Zigmas Lankas, 11) 
Petras Žukas, 12) Antanas Pa- 
guiras, 13) Jonas Stankevičius, 
14) Kar. Sasnauskas su šeimy
na, 15) M. Jonauskis, 16) Fra- 
nas Dzikas, 17) Vincas Bačiliu- 
nas, 18) Juozas Mištautas, 19) 
Jonas Urbonas, 20) Jonas šar
ka iš Nevv York, antra klase, 21) 
A. Kalvinskas, 22) Jonas Valai- 

Jka, 23) Antanas Poškus, 24) V. 
Stapulionis, 25) Antanas Var- 
niala, 26) Vladas** Paškas su šei
myna iš Waterį>ury, Conn., 27) 
Antanas Lebednikas iš Niagara 
Falls, anrta) klase, 28) S. Rinke
vičius, 29) A. Jankauskas, 30) 
Jeronimas žiužnis, 31) A. Kriš
čiūnas, 32) Armijos kapitonas 
Antanas Andrikis, pirmąja kla
se, 33) Kastantas černauskas, 
34) Aleksandras Masiokas iš 
Ilarrisburgh, antrąja klase, 35) 
Petras Kuodis, 36) Petras Atla- 
vinis su šeimyna, £7) Kasperas 
Karosas, 38) J. Bliudžius, 39) 
Augustas Stumbrą, 40) Kazi
mieras Adomonis, 41) Simanas 
Sviežikas, 42) Jonas Krištapo- 
nis, 43) Al. Visockis, 44) Kas
tantas Visockis, ir daug kitų.

Keleiviai atsisveikina liekan- 
Ičius Amerikoje savo draugus ir 
pažįstamus, ir pataria visiems, 
ketinantiems keliauti Lietuvon, 
kad kreiptųsi į ĘALTIC 
STATES BANK, 294 Eighth 
Avė., New York, nes per tą Ban
ką keliaudami turės geriausią 
kelionę ir išvengs visų tų ne
smagumų, kokius turi keleiviai, 
važiuojantiepi kitais keliais. 
Mat, Baltic States Bank, kaipo 
grynai lietuviška įstaiga, ge
riausiai žino lietuvių reikalus ir, 
turėdamas pilnai sutvarkytus su 
sisiekimus anoje pusėje, įsten
gia aprūpinti kelionę atsakan
čiai ir apsaugoti keleivius nuo 
visų nesmagumų ir išnaudojimų.

Nepamirškite adreso ir nesu
maišykite su kitomis panašaus 
vardo įstaigomis, nes BALTIC 
STATES BANK yra tiktai vie
nas:

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avė., Cor, 25th St., 

New York, N. Y.

PAUL HANNA
Federuotosios Presos koresp.

WASIIINGTON.
kad Hardingo administracija at
sižadėjo paskilbusių “Fall raiką-1 
lavimų” savo politikoje linkui 
Meksikos. Vidaus reikalų sekre
torius Fall už kelių dienų išva
žiuoja į Alaską, kur jis išbus 
keletą mėnesių. Tame laike ad
ministracijos politika linkui 
Meksikos busianti pilnai išaiš
kinta.

Pusiau oficialinės. žinios sako, 
kad iš Meksikos nebus reikalau
jama pasirašyti formalinę su
tartį, kaipo kainą pripažinimo. 
Vieton tokio paniekinimo, iš 
Meksikos bus paprašyta vien ap
simainyti diplomatinėmis noto
mis, kuriose prezidentas Obre- 
gonas oficialinėj formoj pakar
tos tankiai duotis prižaduS, kad 
su Amerikos investoriais bus 
elgiamasi teisingai.

Rūpestingas svarstymas Mek
sikos klausimo, sakoma, pagim
dė netikėtą ir didelį trūkimą 
tarp aliejaus interesų ir kitų 
Amerikos biznio grupių Meksi
koje. įdėjęs pinigus į Meksikos 
akcijas ir eksportuotojai prade
da nurodinėti, privertimas did
žiąsias aliejaus korporacijas mo
kėti pilnai teisingus Meksikos 
valdžios taksus, išeis visiems 
ant naudos.

Delei finansų ministerio De 
la Huerta gero vedimo šalies fi
nansų, Meksika šiandie turi už
tektinai kitokių pajamų, kad pa
dengus visas valdžios išlaidas. 
Taksai gi nuo aliejaus (viduti
niškai apie 6,500,000 į mėnesį) 
gali būti išleidžiami užmokėji
mui nuošimčių Meksikos bonų 
pirkėjams ir abelnai pakėlimui 
biznio, taipjau importavimui iš 
Jungt. Valstijų.

Pati Meksikos valdžia yra di
džiausiu pirkėju ir importuoto
ju kelių rūšių mašinų, taipjau 
ūkio padargų, traktorių ir t. t. 
Jeigu aliejaus korporacijos grei
tai užmokės savo taksus, tie pi
nigai didžiumoje atsidurs ran
kose Amerikos fabrikantų, išdir
bančių tokius dalykus, kokių 
nori Meksika. Kada gi aliejaus 
interesai vilkina- taksų mokėji
mą, jie tuo kenkia Amerikos 
eksporto prekybai.

Meksika yra veik vienatinė 
šalis lotiniškoje Amerikoje, ku
ri pajiegia užmokėti už Ameri
kos importą ir nori jo gauti. Ki
tų gi šalių uostuose sandeliai 
yra pripildyti prekėmis, kurių 
savininkai nenori parduoti, ka
dangi negali gauti patenkinan
čio užtikrinimo, jog už tas pre
kes bus kada-nors užmokėta. Vi
sose tose šalyse pinigai yra 
puolę.

Meksikos pinigai yra 
nuoš. vertęs, kadangi jie
auksiniai ar sidabriniai; popie
rinių visai nenaudojama. Tie pi
nigai verti tiek pat New Yorke, 
Tokio, Londone, kiek ir Meksi
koje. To,negalima pasakyti apie 
jokios kitos šalies pinigus, neiš
skiriant ir Jungt. Valstijas.

Australijos Taikos 
Konferencija.

[Iš Federuotosios Presos]

MELBOURNE. — Delegatai 
iš visų Australijos ir Naujosios 
Zelandijos dalių, atstovaujantįs 
38 organizacijas, laikė savo su
sirinkimą po Velykų Mclbour- 
ne, kad apsvarsčius taikos pro
blemas. Konferencija buvo su
šaukta Australijos Taikos Susi
vienijimo.

Po dviejų dienų svarstymo 
konferencija nutarė, kad butų 
sušaukta tarp-rasinė darbininkų 
konferencija, apsvarstymui visų 
rasinių klausimų Australijoje; 
kad butų užmegsti artimesni ry
šiai su Azijos darbininkais; kad 
butų išgautas apsimainymas 
tarp tų rasių studentais ir lek
toriais; kad butų stengiamąsi 
panaikinti rasinius nesusiprati
mus tarp darbininkų.

Konferencija taipjau išsirėlš-' 
kė už panaikinimą kapitalizmo' 
ir įvedimą naujos tobulesnės 
tvarkos, už nusiginklavimą, už 
valdžios įkūrimą nacionalinių 
laikraščių, už teisę savęs apsi-

Bravarų darbininkų streikas.
[Iš Federuotosios Presos]

DETROIT, Mich. — Bravarų 
darbininkų streikas tebesitęsia 
visuose bravaruose. Vienas bra- 
varas, Stroh Products Co. ban
dė gauti injurietioną, bet teis
mas nedavė.

Kituose miestuose dar tebe
vedama tarybas su bravarų sa
vininkais, o daugelyj miestų jau 
tapo pasirašyti nauji kontraktai 
su unija.

MORGICIAI
PASKOLOS

Skolina Ir surandu paskolas 
pirmiems Ir antriems motgi- 
čiams.

Atperka ir parūpinu mortgi- 
Mus.

Atperka įvairių kompanijų 
tirus.

KAZ. GUGIS
Ofisas: 127 No. Dearborn st. 

11 lubos.
Telefonas Central 4411

Namai: 8828 So. Halsted st
Telefonas: Drover 1810

LAIVAKORTĖS JAU AT
PIGO

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkor- 
tes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Liepoją ar Kauną. 
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon 
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar 
lietuvaitė kreipkitės tuo jaus šiuo antrašu:

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

i LITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

PINIGUS SIŲSKITE 
TELEGRAFU

nu-

100
yra

NAUDOTO IR NAUJO 
LUMBERIO PIGIAI

Durims, langams, plaisteriui lente
lės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,
3003-39 So. Halsted S t., 

Tel.: Yards 1294.

Tel. Yards 145
JOHN J. ZOLP,

Real Estate — Paskola —■ Insurance 
Laivakortės, — Pinigų Siuntimas.

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

Chicago.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
DelMaataf, 

Lalkrodiial.

JEWELRY 
STORE

4187 S. Ashland 
ve^ Chicago, III.

Auksybi, Celum- 
bljoa Grafonolaa Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai,

Teisingą, Greitą ir Mandagų 
Patarnavimą

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

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 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 Bendrovės draf- 
tą, ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite 
pačtose ir bankose.

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

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
dėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1,000 darbininkų. 
Todėl jeigu nori gauti gerą pelną 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 Serus, 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 j musų skyrius:

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa.

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

■ I
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare. 

Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. vak. Nedė- 
liomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.

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

Mrs. A. Michniewicz
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

1 Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■
B Gydo visokias ligas moterų, vai- ,

I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į 
pančios, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St., Chicago. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■R

Dr. M. T. Strikol’is '
PRANEŠIMAS

Lietnvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j 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. STUPNICKI j
3107 So. Morgan SU 

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

■ ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

llllHimmitt
Tel. Canal 65 

LIETUVIS DAKTARAS

DR. J. SARPALIUS ■
1424 So. Halsted St. i

Vai. 10 iki 12; 3 iki 6; 6 iki 8. ■
Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.
minimi

DR. YDSIA
1940 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
I Telefonas: Boulevard 7042

; DR. C. Z. VE2ELIS ■
Lietuvis Dentistaa 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-to* gatvla

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 

V e

Telefonas Pullnzan 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy s Dentistaa
10801 So. Michigan Av^ Roseland.

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

v------------ ---------’■ ------ ------
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8MM MTMUAMlAN OAlkY MKWB 
Pubiished Daily exoept Sunday by ,
the Lithuanian News Pub. Co., Ine. I delei to komunistų džiaugš- 

mo pastebėti, kad sovietų 
rinkimų rezultatai Rusijoje 
visai neparodo, koks yra Ru- 

! sijos darbininkų nusistaty
mas, kadangi tie rinkimai 
nėra laisvi, šios dienos Ap-. 
žvalgoje mes paduodame ke
letą įdomių faktų, iš kurių 
kiekvienas skaitytojas gali 
numanyti, kad vadinamieji 
bolševikų “laimėjimai” so-

“Naujienoms” jau teko
Darbininku Tarybos Konferencija

Edltor P. Grigaitis .

1739 SO. KALSTEI) ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Subecription Ratas:
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant
nedšldienius. Leidžia Naujienų Ben- vietų rinkimuose yra niekas 
drovS, 1739 So. Halsted St., Chicago,1 J
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Pusei metą............ ...........  4.50
Trims mėnesiams___________ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu: 

Metams — .. $8.00
Pusei metų _______________ 4.50
Trims mėnesiams-------------- .... 2.25
Dviem mėnesiams_______ _4.75
Vienam mėnesiui .......  -^’l.OO

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija -... , . . -----___ 03
Savaitei Į..r- , — 18
Mėnesiui__________ _________  75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
paštu:

.. $7.00Metams___ _ _________ ___
1’usei metų_______________- 4.00
Trims menesiams ____ u____ ... 2.00
Dviem mėnesiams .............--- 1.50
Vienam mėnesiui .................. _ .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams..........  - ------ . $8.00

Demokratija, ne
žiūrint atžaga- 
reiviškumo.

žydų j>arti-

teisių žydai 
kitoje šalyje

Lietuvos žydai turi auto
nomiją Lietuvoje. Visos ša
lies žydų reikalus veda tam 
tikras valdžios departamen
tas, kurio priešakyje stovi 
žydas; o vietinius žydų rei
kalus tvarko tam tikros žy
dų atstovybės, išrinktos 
kiekviename Lietuvos mies
te ir miestelyje. Tų atstovų 
rinkimai įvyko 26 ir 27 d. 
balandžio, uoliai dalyvaujant | 
juose visoms 
joms.

Tokių plačių 
neturi jokioje
(išskiriant Palestiną); Lie
tuvos kaimynai lenkai ne 
tiktai nepripažįsta tautinių 
teisių žydams, o ir kartais 
surengia jiems skerdynes. 
Bet keista, kad lietuviai’yra 
toki liberališki žydams, ne
žiūrint to fakto, kad aršiau
sieji žydų neapykantos skel- 
įtųai ,klerikalai, yra viešpa- 
taujAnti partija Lietuvoje, 
ftšitas keistumas išsiaiškina 

kad žydai Lietuvoje su
biro gana stiprią ekonomi
nę jiegą. Kone visa preky
ba ir pramonė Lietuvoje iki 
paskutinio laiko buvo žydų 
rankose. Miestus lietuviai 
gali valdyti tiktai su pagel
ba žydų; jeigu jie sukeltų 
žydus prieš save, tai Lietu
vos miestuose lenkai imtų 
yiršų ant lietuvių.

Ekonominis žydų stipru
mas tuo budu, pasirodo, sve
ria daugiaus, negu antise
mitiški klerikalų prietarai.

Priespauda ir 
apgavimas.

Bolševikuojantys laikraš
čiai kaip Amerikos, taip ir 
kitų šalių nesenai su džiaug
smu paskelbė tų žinią, kad 
naujuose vietinių sovietinių 
rinkimuose Rusijoje laimė
jo komunistai. Didelė di
džiuma atstovų į tuos sovie
tus5, girdi, išrinkta iš komu
nistų (bolševikų) partijos; 
dalis atstovų be to, suside
danti iš bepartinių elementų,

daugiau, kaip priespaudos 
ir apgavimo vaisius.

Rinkimų agitacijų vesti 
Į “komunistinėje” Rusijoje 
negali niekas, išskiriant val
džios partijų (komunistus). 
Leist laikraščius, rengt pra
kalbas niekas neturi teisės, 
išskiriant komunistus. Kan
didatų sųrašus prirengia 
komunistai; kitokių partijų< 
surašai esti sunaikinami. So- Į 
cialistai revoliucionieriai vi-1 
sai neturi teisės dalyvauti 
rinkimuose, kaipo nelegalė 
partija; o socialdemokratai, 
nors ir turi teisę gyvuoti, 
bet esti areštuojami kiek
vienų kartų, kada ateina 
rinkimai. Balsavimas yra 
atliekamas atvirai (rankų 
pakėlimu), po akių bolševi
kiškų komisarų, kurie pas
kui persekioja darbininkus, 
jeigu jie išdrįsta balsuoti už 
valdžios priešus.

Tai ve kokiais budais bol
ševikų partija Rusijoje per
gali savo priešus ir atsilaiko 
valdžioje. Garbinti jų už tai, 
džiaugtis tokia josios politi
ka gali tiktai galutiniai pro 
to ir doros ubagai. Susipra
tę darbininkai nesilenkia 
despotams, o kovoja prieš! 
juos-----nežiūrint, kokia skrai- I

ste butų tie despotai prisi
dengę.

t'

KAIP BOLŠEVIKAI “LAIMĖ
JO” RINKIMUS.

ne-

redaktorius, Steklov, 
prirodyt, kad komu- 
dklžiuina Maskvos 
patvirtinusi darbi-

Vokietijos nepriklausolniųy ų 
socialdemokratų organas “Frei
heit” išspausdino šokamą ži
nia jš Helsingfors/ (Finlendi- 
joj):

“Naujieji Maskvos sovieto 
rinkiniai davė 1025 vietas ko
munistams ir 168 vietas
partinienis. Įdomus yra re
zultatai naujų rinkimų į Ki
jevo sovietų, kur nepartiniai 
gavo 15() vietų, o komunistai 
364. Vyriausias Maskvos Tz- 
vestija* 
mėgina 
rastinė! 
sovieto
ninku pasitikėjimą sovietų 
valdžia. Bet tas Į>ats laik
raštis pripažįsta, kad bada
vimas buvo atviras, ir tai tik
tai pagal komunistinius są
rašus. Kai-kuriose įmonėse, 
kur buvo pasiųlyti nekomu
nistiniai sąrašai, darbinin
kai bijojosi pasakyti vardus, 
tų žmonių, kurie tuos sąra
šus prirengė, ir todėl jie bu
vo sunaikinti. Maskvos 
‘Pravdoje’ nesenai buvo pa
skelbta valdžios patvarky
mas, kad įžymus komunistai 
ir komisarai turį būt pasta
tyti prie partijos darbo at
skirose Maskvos miesto daly
se tarpe balandžio 10 d. ir 
gegužes 1 d. Tuomet buvo 
neaiškus šito patvarkymo 
tikslas, bet dabar paaiškėjo, 
kad ta priemone tapo pa
vartota, idant galėjus tuos 
komunistų vadus padėti prie
šakyje kandidatų sąrašų ata
tinkamos# miesto dalyse. La-

blausia palinkusiai ojpoziri- 
jon miesto daliai tapo paskir
tas Leninas.”
Dabar skaitytojai mato, ko

kiu budu Rusijos komunistai 
“laimėjo” sovietų rinkinius. 
Balsuojama buvo atvirai, u>o 
bolševikų komisarų aki,ų; ir 
kandidatų sąrašai bvuo pri
rengti bolševikų partijos; prie- 

Įšingų partijų sąrašai buvo su
naikinti, kadangi darbininkai 
nedrįso išduoti vardus tų žmo- _
nių, kurie buvo prirengę tuos kvečiamos rengtis prie tos konferencijos. Dalyvauti jo 
sąrašus (tuos žmones valdžia 
butų sukimšusi į kalėjimų, kai
lio “kontrrevoliucionierius”).

Bet dar keistesnių dalykų pa
tyriame apie tuos rinkimus iš 
žeminus telpančio socialdemo
kratų partijos protesto.

SOCIALDEMOKRATŲ PRO
TESTAS PRIEŠ RINKIMŲ 

FALSIFIKAVIMĄ.

Berlino “Freiheit” gavo ži
nią iš Maskvos, kad Rusijos 

| Socialdemokratų Darbininkų 
Partijos (menševikų) centro 
komitetas įteikė sekamą jfro*- 
testą pildomajam Maskvos so- 
vietų komitetui:

“Besiartinantys rinkimai į 
Masvos Sovietą vyksta tokio
se sąlygose, kurios atima vi
są reikšmę šitiems rinki
mams.

“Maskvos darbininkai ge
rai žino, kad net rinkimų ko
vos laiku socialdcmokrati- 
niems darbininkams nėra jo
kios žodžio ir susirinkimų 
laisvės. Jie taip pat gerai 
žino, kad sovietų rinkimuo
se komunistų įstaigos visuo
met vartoja falsifikacijų, 
priespaudos ir gąsdinimų sis
temų. Bet tokio pusi tyčioj i- 
mo iš Maskvos darbininkų 
rinkikų valios, koks apsireiš
kia dabartiniuose rinkimuo
se dar nebuvo net Maskvos 
sovitų (istorijoje. * Neužilgio 
prieš naujuosius rinkimus 
tapo be jokio pamato ir be 
jokio kaltinimo suimti ir su
grusti į kalėjimą 100 vado- 
vKūjahČfų narių pocialdemo-1 
kratų partijos, tuo 
kad prašalinus musą 

nuo rinkimų kovos.

tikslu, 
partiją

ka<lia 
konfe-Maskvos darbininkai 

reucijoje ir visuose susirin
kimuose reikalauja rinkimų 
laisvės, tai tūkstančių tūks
tančiams darbininkų atijna- 
nia jų teisė išreikšti savo va
lių išrinkimu socialdemokra
tų vadų. Šita valdančios 
komunistų partijos taktika 
rodo, kad ji bijosi doros ir 
atviros kovos”.
Prie šitos žinios priduria ke

letą pastabų ir Rusijos social
demokratų darbininkų partijos 
užsienio atstovybė. Ji pabrė
žia tų faktų, kad socialistų re
voliucionierių partija Rusijoje 
yra visai nelegalė ir neturi tei
sės dalyvauti rinkimuose. So- 
cialdemokratų-gi partija, nors 
formaliai skaitosi legate parti
ja, bet faktinai taip pat neturi 
teisės veikti. Prieš kiekvienus 
rinkimus įvyksta masiniai tos 
partijos areštai, o kai praeina 
rinkimai, tai suareštuotieji vėl 
esti paliuosuojami.

S.-d. partijos užsienio delega
cija nurodo taip pat, kad sovie
tų rinkinių tvarka yra tokia, 
jogei jie negali teisingai išreikš
ti proletariato valių. Iš 1100 
suviršum delegatų Maskvos so- 
Adeie 600 renka armijų, o dau
ginus kaip 200 delegatų paski
ria bolševikiškų profesnių są
jungų valdybos.

SKILIMO PASEKMES 
ISPANIJOJE.

Pagal komanda iŠ Maskvos, 
Ispanijos “kairiasparniai” atski-

siorganizavo į atskirą komunis
tų partijų. Nors atskalūnai 
sudaro^ mažumą, palyginant su 
socialistais, bet vis dėlto jų at
simetimas nuo partijos žymiai

pasekmė to susilpnėjimo, su
stojo ėjęs vienintelis Ispanijos

Chicagos Lietuvių Darbininkų Tarybos pildomasis 
komitetas nutarė šaukti draugijų konferencijų birželio 
26 d. 10 vai. ryto į Meldažio svetainę (2242 W. 23 Place, 
Chicago). Kaip šioje valandoje galima numatyti, svar
biausieji konferencijos dienotvarkės punktai bus: dabar
tinė Lietuvos padėtis ir Amerikos lietuvių darbininkų 
uždaviniai sulig Lietuvos; raportas ir apyskaita iš ben
drojo Lietuvos Gynimo Komiteto darbuotės, ir naujojo 
pildomojo komiteto rinkimas.

Chicagos ir apielinkių draugijos ir kuopos šiuomi yra 
Mamos rengtis prie tos konferencijos. Dalyvauti jo

je galės kiekviena lietuvių organizacija, kuriai rupi pa
remti Lietuvos darbo žmonių kovų delei laisvės, ir geres
nės ateities. Delegatus konferencijon organizacijos ren
ka pagal skaičių savo narių, skaitant po 1 delegatų nuo 
kiekvieno 50 narių arba dalies.

Pildomasis komitetas išsiuntinėjo pakvietimo laiš
kus toms draugijoms ir kuopoms, kurių adresus jisai tu
rėjo. Jeigu kuri organizacija nėra gavusi tokio laiško, 
tai meldžiame jos valdybų tuojaus pranešti apie tai Dar
bininkų Tarybos pirmininkui (J. Markui, 1739 S. Halsted 
St.), priduodant kartu savo adresų.

Ch. L. D. T. Pildomasis Komitetas.
- - I-II I |.,

socalistų dienraštis “EI Socia
listu”.

KOMUNISTŲ PRALAIMĖJI
MAS AUSTRIJOJE.
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130,608 (pereitų rudenį 122,- 
131). St. Hoelten apskrityje 
komunistai gavo 1446 balsus 
(pereitų ruednį 1727), o social
demokratai — 50,802 balsus

Nesenai įvykusiuose rinki
muose j Žemosios Austrijos 
landtagų (atstovų butų) komu-' 
nistai pasirodė visai prastai, 
nors prie tų rinkinių jie ren- 

' gėsi su labai didelėmis viltimis.
Visose keturiose rinkimų ap

skrityse komunistai gavo šį 
kartų 200 balsų daugiaus, negu 
visos šalies rinkimuose, kurie 
įvyko pereitų spalių mėnesį 
Rezutlatai atsikrose apskrityse 
buvo tokie:

Krems apskrityje komunistai 
negavo nė vieno balso, kuomet 
socialdemokratai gavo . 23,535 
balsu? (pereitų rudenį—19440). 
Koroeuburg apskrityje komu
nistai gavo 387 balsus (pereitų 
rudenį — 653); o socialdemo
kratai gavo 37,143 balsus (per- 
ietų rudenį — 26,933). Wiener 
Neustadt apskrityje komunistai 
gavo 3813 balsų (pereitų rude
nį 3183), o socialdemokratai—Į

komunistai surinko 57(X) bal
sy, socialdemokratai 240,277.

Iš šitų rezultatų mes mato
me, kad Žemojoje Austrijoje 
komunistai neturi beveik jokios 
įtakos tarpe darbininkų, ir to
lyn jie smunka vis labinus. Iš 
keturių rinkimų apskričių ko
munistų balsai šiek tiek paki
lo tiktai vienoje apskrityje, o 
trijose nupuolė, palyginant su 
rinkimų rezultatais pereitojo 
rudens; o socialdemokratų bal
sai visose apskrityse pakilo 
tūkstančiais.

West Virginijos karas.
HELEN AUGUR.

[Iš Federuotosios Presos]
VVILLIAMSON, W. Va., geg. 

20.— Gubernatorius E. F. Mor
gan paskelbdamas Mingo pa
viete karo stovio dar labiau 
rūstesne padare padėlį. Ikišiol

dar nieko neatsitiko, išėmus 
angliakasių antro paskelbimo 
streiko. Bet užpakalyj to tylu
mo eina tylus ir rūpestingas 
rinkimas spėkų greitam atnaii- 
ijnimui konflikto.

Valstijos konstabeliai,. skai
čiuje 100, jau .pasirodė Wil- 
liamsone ir apicilnkėse, bet de
lei paskelbimo karo stovio tas 
skaičius turbūt padidės. Pilie
čiai, kurie menkai atsiliepė į pa
vieto viršininkų atsišaukimų, 
gal labiau paklausys guberna- 
toraus atsišaukimo.

(iu bern a torių u s prokla ma ri
ja paskelbia, kad Mingo pavie
te yra karo stovis, sukilimas 
ir riaušes. Ji uždraudžia viešus 
susirinkimus, parodas ir kito
kias demonstracijas, nešiojimą
si ginklų, išėmus autorizuotus 
žmones ir kareivius ir leidimą 
laikraščių ir lapelių prieš valsti 
jos valdžią. Ji paskiria valsti
jos adjutantą Thomas B. Da- 
vis milicijos komanduotoju.

Davis’o paskirimas yra reik
šmingas, kadangi pirmiau mi
licija vadovavo pulk. J. A. Ar- 
nold, valstijos policijos vir
šininkas, kuris laikėsi griežtai 
bešališkai tarp streikierių ir 
kasyklų savininkų. Davis gi yra 
pasižymėjęs Paint Creek mū
šiuose su angliakasiais 1912- 
1913 m.

Šeiniinos, kurios buvo išvy
tos iš Blackberry City pareitą 
ketvergų delei kulkosvaidžių 
ugnies iš Tug upės, Kentucky 
pusėje, jau grįsta į namus, po 
savaitės didelio skurdo kalnuo
se. Jos rado savo namus ir šėt
ras suvarstytas kulkomis. Dau
gelis moterų ir vaikų tik ste
buklu išsigelbėjo nuo ‘mirties, 
kada pradėta ašudyti į namus 
be jokio persergėjimo.

Allburn kasykla bando ope
ruoti pagelba streiklaužių, bet 
streikieriai jos neliečia, šian
die išleistas streiko paskelbi
mas paliečia 1,5000 streiklau
žių Mingo ir išdalies Pike pa
vietuose. J pirmesnį paskelbi
mų atsiliepė apie 5,(MX) streikie
rių.

žvainys. , h .
Atsimenu.

Atsimenu... Jau vakarai 
Nuraudę skendo tamsumoje. 
Tylėjo viskas. Augštuinoje 
Nedrąsiai degė žiburiai. 
Mes ėjom vienu du laiku; 
Mane tu kartą puskutinį 
Aplcndžiant kraštų man gimtinį 
Lydėjai paprastu taku.
Žiedai aplinkui mums kvepeno, 
Lapeliai bėrė mums rasas, ..> 
Švelniai vėjalis tau kedeno 
Palaidas žvilgančias kasas. 
Akytės tamsios pasiautomis 
Man siuntė žvilgsnius iškalbius. 
Srovėmis atdusių karštomis 
Sapnus tu reiškei nuostabius. 
Mačiau kaip ašara riedėjo 
Ant tavo degančių skruostų 
Ir veltui lupos vis žadėjo 
Garsais svajonių paslėptų 
Jautriai, širdingai praskambėti.. 
Galva jaunutė nekalta, 
Kaip gėlė vėtros palenkta 
Tyliai nusviro pailsėti* 
Ant mano slegiamos krutinės... 
Šlamėjo medžiai. Pro šakas 
Žiurėjo mėnuo sidabrinis... 
Aš tavo spausdamas rankas 
“Sudiev” tariau ant visados. 
-—“Sudiev... Telaimina likimas.. 
Skambėjo tavo nuliūdimas, 
Kaip balsas ilgesio maldos. 
Ir vėl tylu. Tave lydėjo 
Lengvučių žingsnių atgarsys. 
O man vienam kažką kuždėjo

[Iš “Kario”]

ST. PSIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI

Musų Moterims.
MERGYTEI SUKNELE — No. 1018.

NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

Ėjo greta su juo.
Kuomet sugrįžo į kiemų, vežikas jau 

vėjo pas arklius.
— Eik, atnešk kailinius, — riktelėjo jam 

Gordonas. Apsupo ją kailiniais.
— Uždaryk namus ir ateik vežimo į miestų,

sto-

Per visų laikų nepasakė nė žodžio.
Prieš Stepo namus Gordonas sustojo.
— Pole! — tarė jisai liūdnai.
— Atstok nuo manęs... — Ir dingo duryse.

, Gordonas nusišypsojo, jo gerglę. suspaudė 
prislėgtas raudojimas, — jisai kentė neišpasa
kytų kančių. >

vii.
Smuklę jau uždarinėjo, kuomet jisai atėjo 

pas Petelį.
— Tamsta, Ostapas liepė ,pranešti, kad jisai 

nuėjo pas Gulų.
• .Tarnas nusišypsojo iš paniūrų.

Gordonas šiurkščiai į jį pažiurėjo.
— Yra čia mano tarnas?
— Esu.

' — Palaikyk arklius, kol Motiejus ateis.
Gordonas davė jam pingų ir nuėjo pas Gu

lų. Ostapas sėdėjo viename užpakalinių kam
barių. Gėrė vynų; ant kelių sėdėjo mergaitė ir 
skambino ant gitaros.

— Pagalios tu atėjai! Tris valandas aš ta? 
vęs laukiau... Bet tai niekis... bet pažiūrėk į 
jų! dar jai nėra nė septyniolikos metų, o išlvir- 
kus taip, tartum trisdešimties. Negali įsivaiz
dinti, kokias dainas ji dainuoja!.. ,

Mergaite drąsiai dirstelėjo į Gordonų...
“Garži »ji Onyte,
Pakelkie kojytę...”

Ji buvo girta. Dainavo užkimusiu balsu.
Gordonas žiurėjo į juodu nenuvokiančiu 

žvilgsniu.
— Typiškas šėtono vaikas!— Typiškas šėtono vaikas!— Ostapas iš

tarė ta su neapykanta... — Bet dabar išeik, 
Kasė. Tu girta. Išeik! Atnešk, dar vyno.

Nusižiovavo.
Na, taip! Kaip jije lau patinka, Genialiai?
Dirstelėjo į Gordoną ir liūdnai linktelėjo 

galva. ‘

su ncapyknla.

-— Tu kažkas taip keistai atsimainęs, —pa
galios ištarė Gordonas.

— Kodėl gi ir*ne? Bukiva _ vėl draugai. 
Dabar tu tik vienas pas mane pasilikai, nors ir 
tavęs negaliu ilgiau kęsti.

Atėjo Kasė su vynu.
— O dabar, brangi Kaso, eik gulti, bet tik 

viena, visiškai viena, kaip išpuola dorai mergai
tei. Te tau visus mano pinigus. Atsikelsi kaip 
šešios. Turbūt dar čia rasi mus. Taip, tiesa, 
atnešk dar dvi bonkas, tiktai greičiau.

Kuomet jo visi reikalavimai buvo išpildyti, 
jisai vėl permetė Gordonų pusiau pašiepiančiu 
žvilgsniu.

— Po teisybės, mudu pergyvenova kartu 
pusėtinų gyvenimo dalį. Manau, kad businčias 
gentkartes ilgai dar pasakos vieni kitiems apie 
prakilniausių Dioskurų porų.

Gordonas žiurėjo į jį rinitai. '
— Klausyk, Ostapai, jeigu tu nori kalbėti 

man nesmagumus, tai palik tų. Tas nuobodu. 
Visi jus mane neapkenčiate ir stengiatės įžeisti 
mane. Nesenai Helė davė man per veidų; pas
kui už kelių dienų kirto botagu. Nežinau, ko ji 
nuo manęs norėjo.

•Ostapas užsimąstė.
— Ar žinai kų, pastaruoju laiku man ne

kartų ateidavo į galva, kad judu abudu, po tei
sybes, labai panėšite viens į kitų. Tik tu žmo
gus daugiau proto, o ji isterikė. Bet abiejų 
jūsų vienodai iškraipyti tikslai.

Gordoilšs dirstelėjo j jį lyg klausdamas.
— Judu abudu trokštate kančių, — tęsė 

Ostapas užsimąstęs. — Kas tai viršgamtiško pri
verčia judu sutverti sau kančias. Aš turiu tavo 
labai žingeidžias eiles, dar jaunystės laikų. Jose 
meldi Dievo, kad Jisai suteiktų tau neišmatuo
jamai gilių kančių, — tu taip išsirciškei, — šven
tą kančią, prakilnesnę ir šventesnę, negu kančios 
jo Didžiojo Sunaus. Tokioj kančioj poezija ir 
grožybė. Tu pats gražus savo svajonėse. Ta
vyje yra kažin kas primenančio Aleksandrų Di
dįjį, Baironų, Karolių Tryliktąjį.

Gordonas tylėjo, žaizdamas linuką.
— Na, išgersime, — tarė Ostapas. — Ste

bėtinas dalykas. Aš visuomet jaučiau tavo galę, 
o dabar visiškai jos nejaučiu... Taip, taip. Pas 
mane toks jausmas, tartum aš tik-ką subren
dau.

Kadangi Ši suknelė kirpta vienam 
gabale ir sejončlis reikalauja dides
nio pilnumo negu vestukč, tatai šo
nuose daroma praraižos taip, kad bu
tų galima įdėti įsodai.

Tokiai suknelei pavyzdys No. 1018 
sukirptas mergytėms metų nuo 2 iki 
10. 4 metų mergytei reikia 1V6 jar
do materijos 82 colių pločio, su U 
jardo kitokios materijos 20 colių pla
tumo, 5U jardo rauktelių ir 314 jar
do kaspino.

Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vaidą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j 
konVertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavust NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 

čia {dedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdi No. 1018.

Mieros .................. metų mergaitei.

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

/Varnu Ofitat JViatto Ofitaa

3323 S. Halsted SI. 127 M. DearberaSL I
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 8862 
2121 North Westem Are.

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

Gordonas užsimąstė.
— Taip, tu keistai atsiminei. 
Staiga jį apėmė neramumas.

(Bus daugiau)

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, I1L
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Važiuoja Letuvon.

Gegužės 15 d. vietos Jietiivių 
būrelis apleido šią šalį ir iš
važiavo į Lietuvų, tai Juozas 
Vilkas, M. Vilkienė, Marė Vil
kinti?, J. Žutautas, Tadas Ra
manauskas, P. Žutautas. Ma
riutė Vilkinto yra čia augusi, 
bet visuomet dalyvavo progre
syvių draugijų parengimuose. 
Jos raciniečiai labai pasiges.

Juos palydėti ant1 stoties su
sirinko didelis būrelis žmonių 
ir gal ne vienas nubraukė aša
rų tardamas jiems gal paskuti
nį sudie. laiimingos jiems ke
lionės į Lietuvą! Kaip yra gra
žu, kad persiskiriant lietuviai 
užmiršta visus nesusipratimus 
ir atsisveikina kaip tikriausi 
broliai.

Teko jau nuo kelių girdėt, 
kad kas neprigulįs prie parapi
jos, tas negalėsiąs įvažiuoti į 
Lietuva. Kas tuoir melagingus 
paskalus leidžia, nesunku įspėti. 
Jei taip butų, tai j tokių lietu 
va niekas ir nenorėtų važiuoti. 
Bet taip nėru. Į Lietuvą gali 
grįsti kiekvienas, tik reikia 
gauti |>a&ų, o tas su priklausi- 
nui prie parapijos nieko bendra 
neturi. — M. K.

New Yorko siuvėju strei
kas ir lietuviai.

(Naujienų” korespondeneįija)
New Yorko dar vis tebesitę

sia lokautu s-s t ivi kas. Dauge
lis firmų yra susitaikiusių, to
dėl nemažai yra ir dirbančių. 
Visi, kurie tik dirba Joint 
Boardo patvarkymu turi mo
kėti 10% įvairiems unijoms 
reikalams: nedirbantiems šel]>- 
ti, daugybei svetainių samdyti 
ir užlaikyti susirinkimams, by
loms ir t.t.i ir 1.1.

Jeigu dirbantieji siuvėjai at
sisakytų mokėti nuošimčius, 
tai, be abejonės, Unijai butų 
laimi sunku, o gal ir negalima 
vesti toji kova su samdytojais; 
bet gerai, kad visi tų redkalin- 
gumų supranta ir visi, su di
džiausiu pasišventimu nuošim
čius moka.

Pasakiau, kad visi; bet tai 
ne visai tiesa. Provokatorių 
kaip buvo, taip ir yra; ir kirr 
jie veikia, ten žmones yra pu
sėtinai sukiršinti ir nuo nuo
šimčių mokėjimo nori atsisa
kyti. Taip yra pas lietuvius. 
Išpradžių, kada prasidėjo nuo
šimčių mokėjimas, mokėjo visi 
be jokio lermo; bet vėliaus Be
kampiu! ir kitiems bekurstant 
žmones prieš mokėjimų, pradė
jo nebemokėti.

Pereitų mėnesį 51 Skyriaus 
susirinkime kilo klausimas: ar 
negalima butų numažinti nuo
šimčių mokėjimų iki 5%? Bet 
biznio agentas ir kiti “aiškino”, 
kad otieialiai esąs mes nega
lim nutarti, jogei mokėsim ma
žiau arba visai nemokėsim.

Pats biznio Agentais posakė, 
kad jis nepritariąs asesmentų 
mokėjimui, bet kad “Unijos 
ponai” negalėtų primesti, jogei 
mes neremtam dabartinį strei
kų, tai turim “šiek-tiek” mokė
ti. Ir taip kalbėdamas davė 
žmonėms suprasti, kad mokė- 
kim “kiek loska”.

Ir taip per kebas savaites 
mokėjom “kiek loska,” 6 kada 
ir toji loska -išsilraigė, tai nu
stojom visai mokėti, nežiūrint, 
kad visi kiti: žydai, italai, ru
sai ir kl. moka, kaip mokėję.

Kai! nurodžius lietuviams 
reikalingumų mokėti asesemen
tus, tai 12 d. gegužės Joint 
Boardas sušaukė masinį lietu
vių susirinkimų, ir Joint Boardo 
manadžeris pribuvo, kad nui 
svietus dalykus, kaip ištiktųjų 
yra. Kad Shiphtcoff pradėjo 
kalbėti, tai Bekampio vergai 
tuojau pradėjo trukdyti jo kal
ba, o kai dar labiau įsidrąsino, 
tai tiesiog ėmė plųsti. Dau
giausiai pasižymėjo plūdimu 
Jankauckas, išvadindamas Ship 

lacoff’ų provokatorium, bur
žujum, sociftl-patriotu ir justi
cijos departamento agentu.

Shiplakovas pasiklausęs plū
dimų tuojaus apleido susirinki
mų.

Jam*išėjus' Bekampis pradėjo 
plūsti visus unijos viršininkus, 
ir gyrė tuos, kurie daugiausia 
mokėjo plūsti Sluplacaffų.

Po visa to pradėjo svarstyti, 
ar mokėsim asesmentus to
linus, ar ne. Biznio agentas 
vėl ėmė pasakoti, kad reikią 
“šiek tiek” mokėti, nes, girdi, 
jei visai nieko nemokėsim, tai 
jie unijos viršininkai, turėsią 
progos rodyti svetimtaučiam, 
kad mes užkenkėm jų veda
mam streikui.

Daugelis kalbėjo, kad visai 
nereikią mokėti, bet vėliaus nu
tarė mokėti po senovei, tai yra 
“kiek loska”.

Ar ilgai unija tokius gaiva
lus toleruos — negalima pasa
kyti, bet tiek žinia, kad visa
dos taip negalės būti. Svetim
taučiai apie lietuvius gana pras
tai kalba; jie sako, kad tarp 
lietuvių yra provokatorių ir 
samdytojų apmokamų agentų. 
Daugelis yra tos nuomonės, kad 
lietuvių lokalus turės būti per
organizuotas ir apvalytas nuo 
Mockaičio politikos.

Labai keistų rolę lošia biznio 
agentas Bekampis. Jis, norėda- 
,mas žmonėms įtikti, agituoja 
juos mokėti asesmentų tik 
“kiek loska”; bet kada nueina 
į Joint Boardų, tai skundžia 
lietuvius kriaučius, kad šie ne
moką, — norėdamas tuo pa
sirodyti geras unijos valdybai. 
Pasak Shiplacoff’o kaip ateina 
į Joint Boardų, tai “sakius, kai 
molesas, ir limpa, kai mole- 
sas”.'

Reikia pažymėti, kad šitame 
susirinkime gegužės 12 d. ko
munistų kalbos lakai supuolė 
su vyčių ir tautininkų: visi 
plūdo žydus,— ne kaipo kokius 
neištikimus darbininkų reika
lams. bet kaipo “žydus”, kaipo 
tam tikros tautos žmones. Kai 
ciirie jų atrado ir barzdas, ir 
silkes, ir kitus galus, kad tik 
abiau nužeminus. Tai tikras 

šovinizmas, kurį kelia Bekam- 
)io rųšies “komunistai”.

Iš šalies atrodo, kad musų 
“komunistai” lošia tikrų provo
katorių rolę, kurstydami vienos 
tautos darbininkus prieš kitos, 
kad tuonii padėjus darbinin
kams kovoti su organizuotais 
darbininkais ir sutriuškinti jų 
vienybę. — Siuvėjas.

Atskaita Lietuvos Soci- 
aldemokartu Rėmi

mo Fonde.
Aukų į Fondą įplaukė seka

mai :
Paskutinę! atskaitą duodant 

sausio m., 1921, ižde bu
vo ................................... $256.36

K. Matuliaskas iš Balti-
niore, M d......... . ................. 3.00

L. S. S. 137 kp., Chica-
go, III..................................... 31.46

L. S. S. 139 kp., Cice
ro, III.......................   2.50

P. Brazaitis, So. Boston, 
Mass........................................ 1.00

Jonas Mateikas, Palmer- 
ton, Pa................................. 3.00

K. Matuliauskas, Balti-
more, Md......................... 3.50

Viso .............. 300.82
Išmokėta sdk retorini 

smulkių išlaidų .............. $2.64

Gegužės 15, 1921 lieka 
ižde .............................  $298.18

L. S. S. kuopų sekretoriai, 
kurie aplaikėt knygutes parei
tais metais, malonėkite grąžin
ti kaip surinktąsias aukas, taip 
ir knygutes. Keletas kuopų 
sugrąžino, bet didesne dalis 
kuopų to dar nepadarė.

Siųsdami aukas, moncy or
derį ar čekį išrašykite vardu 
iždininko St. Michelsono, o pa
siųskite sekretoriui, adresu1:

— J. Yuknis,
3001 S. HalstedSt., Chicago, III.

Ncdėlipj sudegė šeši automo
biliai ir kiti dvidešimts penki 
apdegė, kuomet užsidegė De 
Luxe garaže, prei 3721 Broad- 
way.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Adresai.

I.
Išgavimui pasų, vizos ant 

paspirtų, affidavitų paliudyji- 
mni pargabenti gimines iš 
Lietuvos, patvirtinimui įgalio
jimų, visokios rųšies dokumen
tų ir at j ieškojimui turtų, 
bylų vedimui, vikados kreip
kitės į Lietuvos Atstovybės ofi
są šiuo adresų: Lithuanian Le- 
gation, 1925 F Street, N. W. 
Washington, D. C.

II.
Persiuntimui pinigų Lietu

von giminėms, nuo 'karo nu
kentėjusioms, arba persiunti
mui aukų Lietuvois valstybės 
reikalams, Lietuvos Gynimo 
Komitetui, Lietuvos šauliams, 
Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems 
reikalams, o taipgi visais Lie
tuvos valstybės Paskolos reika
lais, prekybos ir pramonės da
lykais ir Lietuvos piliečių re
gistracijos reikalais rašykite vi
sados šiuo adresu: Lithuanian 
Representative, 370 £eventh 
Avenue, New York City.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Pranešimas.

Šiuomi pranešama, jog ant
rasai Amerikos Lietuvių suva
žiavimas VVasliingtone (ILiith- 
uanian Convention) įvyks vieš
buty “Washington,” 15-th St. 
ir Pennsylvania Avenue. Sale 
pasamdyta trims dienoms, ge
gužės 30 ir 31 ir,'reikalui atsi
tikus, birželio pirmai dienai.

Atvykusieji galės veikiausiai 
gauti, kai]M> suvažiavimo na
riai, tame viešbuty butą ir ten 
pat įsiregistruoti prie dežuruo- 
janČio asmens.

Skaitytojų pastabėlės.
Musų komunistėlių atsineši-' 

inas į šelpimą musų seno ra
šytojo Dėties šerno taip ir pri
mena aną jmsaką apie kiaulę 
po ąžuolu. Kiaule prisiėjusi 
gilelių pradėjo knisti paties 
ąžuolo šaknis/pes ji iš ąžuolo 
neturinti jokios naudos. Ta 
pasaka baigiasi maždaug šiais 
žodžiais:

“Tamsuoliai-taipgi per apaki- 
[mą 

“Burnoja ant mokslo ir ap- 
* [švietimo, 

“Gal nejausdami visai, 
“Kad minta mokslo jie vai- 

[ ainis”. 
Tik ar gražu yra sekli tos 

ke turko jos pavyzdžiu?

Pas * lietuvius yra patarlė: 
“Kas bandos negano mažas, tas 
turi ganyti ją senas”. Taip 
atsitiko ir su vienu vietos ko
munistu. Dar Lietuvoj jo mo
tina išmokino jį su discipulka 
raides badyti. Kada jis atva
žiavo į Ameriką ir išmoko pats 
kaklaraikštį pasirišti, jis pasi
juto dideliu vyru, galinčiu vi
są pasaulį sukritikuoti ir pa
raše kokių dviejų colių ilgio 
korespondenciją prieš Grigaitį. 
Nuo to laiko taip “susiprato”, 
kad ir Amerikoj vietos jam 
nebebuvo delei “prastumo” 
žmonių, tad išvažiavo j Rusi
ją, kur tikėjosi, kad jis su sa
vo “mokslu” galės augštai iš
kilti. Bet kaip dabar atsižino- 
ta, musų “mokslo” vyras netik 
negavo’augštos vietos, bet bol
ševikai pristatė jį, Kuosomis 
nuo darbo valandomis, mokin
tis azbukos. Joks paždmini- 
mas jam esąs nepakenčiamas ir 
dabar ketinąs jau bėgti Lietu-

Chroniškos Ligos j
Tikra Diognoza ■

Kraujo ištyrimas
. IElektros Instrumentai I

J. VAN PA1NG M. D. | 

2221 So. Kedzie Avė- M 
Vai. 1—2; 7—9 po piet Į 

v.m#**'.- >>. r» 

von, — gal “lemontorius” bu
siąs lengvesnis.

Nepanorėjo mažas mokintis, 
dabar turi lai pasenęs daryti.

—Rock-Fordas.

Prie Diėtz Paliuosavimo
[IŠ Federuotosios Presos]

BOSTON, Mass. — “Jono 
Dietzo dešimt metų kalėjime 
yra svarbi priežastis, kad tie, 
kurie tiki į teisingumą dėl be
turčių, pripildytų teismus, kada 
darbininkas yra teisiamas už 
žmogžudystę, ypač jei yra įpin
tas ir darbininkų klausimas. O 
ypač publika turi pažiūrėti už 
kulisų, kada didele korporacija 
yra susivienijusi su prokurotu- 
ra ir turi sekti kiekvieną pro
kuroro žingsnį.

Taip atsiliepė Elizabeth Glen- 
dower Evans, sekretorė Leaguc 
for Democratic Control, kada 
gauta žinią, jog Wisconsino gu
bernatorius paliuosavo Dietz, 
kuris gynė savo nuosavybę Ca- 
nieron Dam, kada lentų pjovyk- 
los bandė ją atimti iš jo pagel- 
ba ginklų.

“Yra* keistenybių ateinančiose 
apie Dietz pardoną žiniose”, sa
kė p-ia Evans. “Dietz minimas 
kaipo beteisėlis. Mums praneša
ma, kad pavyzdinis jo elgimasis 
kalėjime, jo sumenkėjusi svei
kata ir jo* 60 m. amžius buvo 
faktoriais gubernatoriaus nuo
sprendy j.

“Bet žinios nemini, kad Dietz 
šeinij’iui.rcikalaudama panlono 
pasisiūlė prirodyti, jog neva už
muštasis šerifo pagelbininkas 
Oscar Harp, visai ir nebuvo už
muštas; kad tie, kurie tarnavo 
Chippewa Lumber & Boom Co. 
panaudojo lavoną iš Chicagos 
medikalinės kolegijos, kaipo už
muštojo lavoną; ir kad Harp ta
po pasiųstas po kita pavarde 
ant pensijos į Montaną.

“Dietz buvo Apibudinamas lai
ke bylos 1910 m., kaipo bemoks
lis. Bet jo draugai sako, kad jis 
yra apsišvietęs, nežiūrint šiurkš
čios išvaizdos, yra prasilavinęs, 
apsikaitęs. Jis buvo idealistas ir 
kovojo prieš medžių kompaniją 
— su neišvenh'tina pasekme. Jis 
atsisakė priimti legalinį ‘patarė
ją ir pats savo gynė.

“Tdi buvo didelė klaida. Jis 
tapo sumuštas kiekviename da
lyke. Jam niekad nebuvo leista 
pasakyti teismui visus atsitiki
mus, kurie privedė prie medžio 
kompanijos mušeikų apgulimo 
Dietzo namo; tai butų parodę 
priežastį kompanijos nusispren- 
dimo pašalinti Dietzą; ta kom
panija valdė Sawyer pavietą po
litiniai ir Dietz bandė tą valdy
mą sulaužyti. Visi tie svarbus 
faktai buvo 'paskaityti nesvar
biais. Dietz nežinojo kaip nu
veikti teisminių techniškumų 
sieną.

“Bet medžių trusto pasamdy
ti keli prokurorai lengvai galė
jo duoti visokių prirodymų, kad 
Dietz yra “blogas žmogus”.

“15ietz išeina ant saulės su su
naikinta sveikata, .su pavogtais 
dešimt metų jo gyvenimo, su de
šimt metų atplėštų nuo pačios 
ir vaikų. Kas tą viską atitaisys ? 
Kas atlygins jam už tuos pra
žudytus metus ? Ar medžių kom
panija bus nubausta? Ar valsti
ja padaryš daugiau, negu vien 
paleisti ant laisvės?

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

“Negali būti svarbesnio ar
gumento, . kaip Dietzo byla, už 
reikalingumą daboti busiančią 
bylą Sacco ir Vanzetti, kaltina
mus žmogžudystėj South Brain- 
tree miestelyj. Kiekviena smulk
mena toje byloje bus atidžiai 
peržiūrėta dviejų draugijų na
rių, kurie perskaitė oficialinius 
rekordus pinuos Vanzetti bylos 
ir kurie žino, kad prokuroro liu
dytojai davė byloje visai skir
tingus liudijimus, negu laike 
tardymų.

“Mes manome stovėti prie 
Sacco ir Vanzetti, kaip sekun
dantai stovi prie duelistų”.

Be.Hsie Hyinan pustrečių me
tų mergaitę, — sužeidė. Auto
mobilis nesustojęs nuvažiavo.

REIKIA
200 chauferių su karais, arba be karų ir visokių užsiėmimų vyrų.

Galime pastatyt tamista vienon Chicagos didžiausion Taxi Cab kom- 
panijon tuojaus. Jei turi locnų karą, arba jei gali padaryt sutarimą, kad 
pirksi naują ar vartotą taxi cab su $400 [mokėjimu ar daugiau. Jei turi 
touring karą, mes sutiksime priimti gauti jums taxi cab j mainus. Paty
rimas nereikalingas — mes išmokinsime taxi cab biznio. Buk ant save bosu 
ir dirbt 365 dienas i metą jei tik nori. Chauferiai uždirba nuo $75 iki $125 
į savaitę. Atdara iki 8 vai. vakaro kas dieną.

Main Office
AMERICAN TAXI EXCHANGE

Room 525, Reapers block
82 W. Washington St.

* _ HARRY ROOK
General Managcr.

MAINYSIU NAMA ANT 
AUTOMOBILIO.

, Medinis randasi trijų flatų, du 
po penkis kambarius, trečias šeši. 
Rendos neša $75.00 į mėnesį. Na
mas randasi Brighton Parke, ne
toli lietuviškos bažnyčios. Atsi
šaukite greitai, man reikalingas 
automobilius.

, k I 1

E. D. WITKOWSK1,
4601 So. Hermitage Avė., 
Telefonas Boulevard 6080.

i-_________________________________________________________________________________________________ ■ -

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

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

THEBRIDGEPORTELECTRIC COMIne.
A. BARTKUS, Pres.

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

:i'.f -i-,.,ggru. ■ ■

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ 

Specialumas: Moterų ligos ir Chirurgija. 
1145 MILWAUKE’E AVĖ. CHICAGO

GYDYTOJAS
Menesiais 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.

NEGALIU RASTI VIETOS
Žmonių palikti gražiausi phonografai • ir rakandai sankrovoj, 

veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedfiliomis iki 4 vai.

Western Furniture StorageCo 
| 2810 W. Harrison St., Chicago, III.

1 Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di- 
i delį Victrolą gvarantuota 10 mėty su daugeliu re- 

M kordų ir deiiiianto adata vertės $200.
Išsiųsime C. O. I). visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti 

pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai,
tuojaus. Veltui pristatome, 
nuleista $3.00.

Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite
Jei atsinešite š; pagarsinimą, bus

ANGLIAKASIAI BADAUJA. !■■■■■■
T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AUKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, Iii.

[Iš Federuotosios Presos]
Muskogc, Okla. — John Wil- 

kinson, angliakasių unijos 21- 
mo distrikto prezidentas, ]>a- 
skelbė, kad Oklahomos anglia
kasiai badauja, delei didelio 
užsidarymo kasį’klų.

Tesąs valstijoj dirba tik vie
na kasykla. Oklahomos valsti
joj daugelis kasyklų dirba tįk 
2 ar 3 dienas į savaitę. Wi'lkin- 
son apskaito, kad šio distrikto 
angliakasių vidutiniai uždarbis 
neviršija $60 į mėnesį.

Keturi vagys primušė Wol- 
ter Mieszkowski, atėmė jo 
$218 ir įmetė kluorčn.

Oi. A. B. Blumentlial
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egiamlaaoh Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pna * 
nyksta regėjimas.

I,aKerintą Oph- 
thaimometer. Y- 
patinga doma at-r 
Kreipiame i vai

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

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephona Yards 4817 

Boulevard 6487

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas 1
3149 S. Morgan kerti 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
« Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2 

' po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aitrias ir chroniškas li.taa, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Kay ir kitokįus 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th 8t., netoli Fisk St.

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

CHenomis: Canal 
€M0 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Dn.ver 4186

GYVENIMAS: 3412 S. Halstcd St. 
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. Xxk-

Telephooai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyrilkų ir 
Vaikų Ligų.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 28811

—t—" ------------
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedlliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsfed St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
-----------.-aTr-Tn-—■/

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOWIATT—SASS1

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No. j

* 5208 W. Harrison St.

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

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 Iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fl 
iki 8:80 vnk.

/■■■ ................
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Leavitt SU. 
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

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

DENT1STAS
Mes savo darbą gva rantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
8804 So. Kedzie Ave„ Chicago, Iii. | 

. Arti 88th Street.

Telephone Yąrds 5834

ŪR. P. G. WIEGNER [ 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ J 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Hnlsted St., Chicago, III. [j
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RAGINE, WIS.

Važiuoja Letuvon,

Gegužės 15 d vielos lietuvių 
būrelis apleido šių šalį ir iš
važiavo į Lietuvų, tai Juozas 
Vilkas, M. Vilkienė, Marė Vil
kinto, J. Žutautas, Tadas Ra
manauskas, P. Žutautas. Ma
riutė Vilkiutė yra Čia augusi, 
bet visuomet dalyvavo 'progre
syvių draugijų parengimuose. 
Jos raciniečiai labai pasiges.

Juos palydėti ant* stoties su
sirinko didelis būrelis žmonių 
ir gal ne vienas nubraukė aša
rų tankunas^jįemy gal paskuti
nį sudie. Laimingos jiems ke
lionės į Lietuvą! Kaip yra gra
žu, kad persiskiriant lietuviai 
užmiršta visus nesusipratimus 
ir atsisveikina kaip tikriausi 
broliai.

Teko jau nuo kelių girdėt, 
kad kas neprigulįs prie parapi
jos, tas negalėsiąs įvažiuoti į 
Lietuvą. Kas tuos melagingus 
paskalas leidžia, nesunku įspėti. 
Jei taip butų, tai į tokią Lietu 
vą niekas ir nenorėtų važiuoti. 
Bet taip nėra. į Lietuvą gali 
grįsti kiekvienas, tik reikia 
gauti i>asą, o tas su priklauši
mu prie parapijos nieko bendra 
neturi. — M. K.

New Yorko siuvėją strei
kas ir lietuviai.

(Na u j i r n ų” k ores pon dcncii j a)
New York c dar vis tebęsitę- 

stia lokau ta streikas. Dauge
lis firmų yra susitaikiusių, to
dėl nemažai yra ir dirbančių. 
Visi, kurie tik dirba Joint 
Boardo patvarkymu turi mo
kėti 10% įvairiems unijoms 
reikalams: nedirbantiems šel]>- 
ti, .daugybei svetainių samdyti 
ir užlaikyti susirinkimams, by
loms ir t.t.i ir t.t. v ,<

Jeigu dirbantieji siuvėjai at
sisakytų mokėti nuošimčius, 
tai, be abejonės, Unijai butų 
laimi sunku, o gal ir negalima 
vesti toji kova su samdytojais; 
bet gerai, kad visi tą reikalin- 
giMtMj supranta ir visi, su di
džiausiu pasišventimu nuošim
čius moka.

Pasakiau, kad visi; bet tai 
ne visai tiesa. Provokatorių 
kaip buvo, taip ir yra; ir kur 
jie veikia, ten žmonės yra pu
sėtinai sukiršinti ir nuo nuo
šimčių mokėjimo nori atsisa
kyti. Taip yra pas lietuvius. 
Išpradžių, kada prasidėjo nuo
šimčių mokėjimas, mokėjo visi 
be jokio lermo; bet vėliaus Be
kampiu! ir kitiems bekurstant 
žmones prieš mokėjimą, pradė
jo nebemokėti.

Pereitą menesį 51 Skyriaus 
susirinkime kilo klausimas: ar 
negalima butų numažinti nuo
šimčių mokėjimą iki 5%? Bet 
biznio agentas ir kiti “aiškino”, 
kad oficialiai esąs įneš nega
lim nutarti, jogei mokėsim ma
žiau arba visai nemokėsim.

l^ats biznio člgenta's pasakė, 
kad jis nepritariąs asesmentų 
mokėjimui, bet kad “Unijos 
ponai” negalėtų primesti* jogei 
mes nerviniam dabartinį strei
ką, tai turim “šiek-tiek” mokė
ti. Ir taip kalbėdamas davė 
žmonėms suprasti, kad mokė
ki m “kiek loska”.

Ir ta i |> per kelias savaites 
mokėjom “kiek loska,” 6 kada 
ir toji loska išsibaigė, tai nu
stojom visai mokėti, nežiūrint, 
kad visi kiti: žydai, italai, ru
sai ir kt. moka, kaip mokėję.

Kad nurodžius lietuviams 
reikalingumą mokėti asesemen- 
tus, tai 12 d. gegužės Joint 
Boardas sušaukė masinį lietu
vių susirinkimą, ir Joint Boardo 
manadžeris pribuvo, kad nut 
svietus dalykus, kaip ištiktųjų 
yra. Kad Shiplaeoff pradėjo 
kalbeli, tai Bekampio vergai 
tuojau pradėjo trukdyti jo kal
bą, o kai dar labiau įsidrąsino, 
tai tiesiog ėmė plųsti. Dau
giausiai pasižymėjo plūdiniu 
Jankauckas, išvadindamas Ship 

lacoff’ą provokatorium, bur
žujum, sociaLpatriotu ir justi
cijos departamento agentu.

Shiplakovas pasiklausęs plū
dimų tuojaus apleido susirinki
mą.

Jam*išėjus Bekampis pradėjo 
plūsti visus unijos viršininkus, 
ir gyrė tuos, kurie daugiausia 
mokėjo plūsti Sliiplacaffą.

Po visa to pradėjo svarstyti, 
ar mokėsim asesmentus to
linus, ar ne. Biznio agentas 
vėl ėmė pasakoti, kad reikią 
“šiek tiek” mokėti, nes, girdi, 
jei visai nieko nemokėsim, tai 
jie unijos viršininkai, turėsią 
progos rodyti svetimtaučiam, 
kad įneš užikenkėm jų veda
mam streikui.

Daugelis kalbėjo, kad visai 
nereikią mokėti, bet vėliaus nu
tarė mokėti po senovei, tai yra 
“kiek loska”.

Ar ilgai unija tokius gaiva
lus toleruos — negalima pasa
kyti, bet tiek žinia, kad visa
dos taip negalės būti. Svetim
taučiai apie lietuvius ganu pras
tai kalba; jie sako, kad tarp 
lietuvių yra provokatorių ir 
samdytojų apmokamų agentų. 
Daugelis yra tos nuomones, kad 
lietuvių lokalus turės būti per
organizuotas ir apvalytas nuo 
MockaiČio politikos.

Labai keistą rolę lošia biznio 
agentas Bekampis. Jis, norėda
mas žmonėms įtikti, agituoja 
juos mokėti asesmentų tik 
“kiek loska”; bot kada nueina 
į Joint Boardą, tai skundžia 
lietuvius kriaučius, kad šie ne
moką, — norėdamas tuo pa
sirodyti geras unijos valdybai. 
Pasak Shiplaeoffo kaip ateina 
į Joint Boardą, tai “sakius, kai 
molesas, ir limpa, kai mole- 
sas”.’

Beikia pažymėti, kad šitame 
susirinkime gegužės 12 d. ko
munistų kalbos labai supuolė 
su vyčių ir tautininkų: visi 
plūdo žydus,— ne kaipo kokius 
neištikimus darbininkų reika
lams, bet kaipo “žydus”, kaipo 
tani tikros tautos žmones. Kai 
airio jų atrado ir barzdas, ir 
silkes, ir kitus galus, kad tik 
abiau nužeminus. Tai tikras 
šovinizmas, kurį kelia Bekam- 
)io rųšies “komunistai”.

Iš šalies atrodo, kad musų 
“komunistai” lošia tikrą provo
katorių rolę, kurstydami vienos 
tautos darbininkus prieš kitos, 
kad tuomi padėjus darbinin
kams kovoti su organizuotais 
darbininkais ir sutriuškinti jų 
vienybę. — Siuvėjas.

Atskaita Lietuvos Soci- 
aldemokartv Rėmi

mo Fonde.
Aukų į Fondą įplaukė seka

mai :
Paskutinę! atskaitą duodant 

sausio m., 1921, ižde bu
vo ................................... $256.36

K. Matuliaskas iš Balti-
more, Md......... . ................. 3.00

L. S. S. 137 kp., Chica-
go, IU................................ 31.46

L. S. S. 139 kp., Cice
ro, III..................... :...... 2.50

P. Brazaitis, So. Boston,
Mass..................................... 1.00

Jonas Mateikas, Palnier- 
ton, Pa................................. 3.00

K. Maluliauskas, Balti-
more, Md......................... 3.50

Viso .............. 300.82
Išmokėta sekretoriui 

smulkių išlaidų ............ $2.64

Gegužės 15, 1921 lieka 
ižde ............................. $298.18

L. S. S. kuopų sekretoriai, 
kurie aplaikėt knygutes parei
tais metais, malonėkite grąžin
ti kaip surinktąsias aukas, taip 
ir knygutes. Keletas kuopų 
sugrąžino, bet didesne dalis 
kuopų to dar nepadarė.

Siųsdami aukas, money or
derį ar čekį išrašykite vardu 
iždininko St. Michelsono, o pa
siųskite sekretoriui, adresu1:

— J. Yuknis,
3001 S. Halsted St., Chicago, III.

_____ --____ —__ ll.il .BUI.

Ncdelięj sudegė šeši automo
biliai ir kiti dvidešimts penki 
apdegė, kuomet užsidegė De 
Luxe garaže, prei 3721 Broad- 
way.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Adresai.

* — -__ __ /
I.

Išgavimui pasų, vizos ant 
pasportų, affidavi-tų paliudyji- 
mui pargabenti gimines iš 
Lietuvos, imtvirtinimiu įgalio
jimų, visokios rųšies dokumen
tų ir atj ieškoji m n i flirtų, 
bylų vedimui, vikadJo's kreip
kitės į Lietuvos Atstovybės ofi
są šiuo adresu: Lithuanian Le- 
gation, 1925 F Street, N. W. 
Washington, D. C.

II.
Persiuntimui pinigų Lietu

von giminėms, nuo karo nu
kentėjusioms, arba persiunti
mui aukų Lietuvos valstybės 
reikalams, Lietuvos Gynimo 
Komitetui, Lietuvos šauliams, 
Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems 
reikalams, o taipgi visais Lie
tuvos valstybės Paskolos reika
lais, prekybos ir pramonės da
lykais ir Lietuvos piliečių re
gistracijos reikalais rašykite vi
sados šiuo adresu: Lithuanian 
Representative, 370 Beventh 
Avenue, New York City.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Pranešimas.

šiuomi pranešama, jog ant
rasai Amerikos Lietuvių suva
žiavimas VVashingtone (Lith- 
uanian Convention) įvyks vieš
buty “Wasliington,” 15-th St. 
ir PcnnsyJvania Avenue. Salė 
pasamdyta trims dienoms, ge
gužės 30 ir 31 ir, reikalui atsi
tikus, birželio pirmai dienai.

Atvykusieji galės veikiausiai 
gauti, kaipo suvažiavimo ba
riai, tame viešbuty butą ir ten 
pat įsiregistruoti prie dežuruo- 
janČio asmens.

Skaitytojų pastabėlės.

Musų komunistėlių atsineš}-' 
nias į šelpimą musų seno ra
šytojo Dėdės šerno taip ir pri
mena aną pasaką apie kiaulę 
po ąžuolu. Kiaulė -prisiėdusi 
gilelių pradėjo knisti paties 
ąžuolo šaknis, nes ji iš ąžuolo 
neturinti jokios naudfos. Ta 
pasaka baigiasi maždaug šiais 
žodžiais:

t •

“Tamsuoliai-taipgi per apaki-
[mą 

“Burnojo ant mokslo ir ap-
• [švietimo,

“Gal nejausdami visai,
“Kad minta mokslo jie vai

kiais”.
Tik ar gražu yra sekti tos 

keturkojės pavyzdžiu?

Pas * lietuvius yra patarle: 
“Kas bandos negano mažas, tas 
turi ganyti ją senas”. Taip 
atsitiko ir su vienu vietos ko
munistu. Dar Lietuvoj jo mo
tina išmokino jį su discipulka 
raides badyti. Kada jis atva
žiavo į Ameriką ir išmoko pats 
kaklaraikštį pasirišti, jis pasi
juto dideliu vyru, galinčiu vi
są pasaulį sukritikuoti ir pa
rašė kokių dviejų colių ilgio 
korespondenciją prieš Grigaitį. 
Nuo to laiko taip “susiprato”, 
kad ir Amerikoj vietos jam 
nebebuvo delei “prastumo” 
žmonių, tad išvažiavo į Rusi
ją, kur tikėjosi, kad jis su sa
vo “mokslu” galės augštai iš
kilti. Bet kaip dabar atsižino- 
ta, musų “mokslo” vyras netik 
negavo’angštos vietos, bet bol
ševikai pristatė jį, Kuosomis 
nuo darbo valandomis, mokin
tis azbukos. 'loks pažcfmini- 
mas jam esąs nepakenčiamas ir 
dabar ketinąs jau bėgti Lietu

Chroniškos Ligos j 
Tikra Diognoza | 

Kraujo ištyrimas I 
Elektros Instrumentai I 

J. VAN PAbVG M. D. I 
2221 So. Kedzie Av& jį 

Vai. 1-^2; 7—9 po piet. I

von, — gal “iementorius” bu
siąs lengvesnis. ’

Nepanorėjo mažas mokintis, 
dabar turi lai pasenęs daryti.

—Rock-Fordas.

Prie Diėtz Paliuosavimo
[Iš Federuotoslos Prehos]

BOSTON, Mass. — ^Jono 
Dietzo dešimt metų kalėjime 
yra svarbi priežastis, kad tie, 
kurie tiki į teisingumą dėl be
turčių, pripildytų teismus, kada 
darbininkas yra teisiamas už 
žmogžudystę, ypač jei yra įpin
tas ir darbininkų klausimas. O 
ypač publika turi pažiūrėti už 
kulisų, kada didelė korporacija 
yra susivienijusi su prokurotu- 
ra ir turi sekti kiekvieną pro
kuroro žingsnį.

Taip atsiliepė Elizabeth Glen- 
dower Evans, sekretorė League 
for Democratic Control, kada 
gauta žinią, jog Wisconsino gu
bernatorius paliuosavo Dietz, 
kuris gynė savo nuosavybę Ca- 
meron Dam, kada lentų plovyk
los bandė ją atimti iš jo pagel- 
ba ginklų.

“Yra' keistenybių ateinančiose 
apie Dietz pardoną žiniose”, sa
kė p-ia Evans. “l>ietz minimas 
kaipo beteisėlis. Mums praneša
ma, kad pavyzdinis jo elgimasis 
kalėjime, jo sumenkėjusi svei
kata ir jo* 60 m. amžius buvo 
faktoriais gubernatoriaus nuo
sprendy j.

“Bet žinios nemini, kad Dietz 
šeimyna .reikalaudama pardono 
pasisiūlė prirodyti, jog neva už
muštasis šerifo pagelbininkas 
Oscar Ilarp, visai ir nebuvo už
muštas; kad tie, kurie tarnavo 
Chippewa Lumber & Boom Co. 
panaudojo lavoną iš Chicagos 
medikalinės kolegijos, kaipo už
muštojo lavoną; ir kad Harp ta
po pasiųstas po kita pavarde 
ant pensijos į Montaną.

“Dietz buvo Apibudinamas lai
ke bylos 1910 m., kaipo bemoks
lis. Bet jo draugai sako, kad jis 
yra apsišvietęs, nežiūrint šiurkš
čios išvaizdos, yra prasilavinęs, 
apsikaitęs. Jis buvo idealistas ir 
kovojo prieš medžių kompaniją 
— su neišvenk tina pasekme. Jis 
atsisakė priimti legalinį -patarė
ją ir pats savo gynė.

“Tai buvo didelė klaida. Jis 
tapo sumuštas kiekviename da
lyke. Jam niekad nebuvo leista 
pasakyti teismui visus atsitiki
mus, kurie privedė prie medžio 
kompanijos mušeikų apgulimo 
Dietzo namo; tai butų parodę 
priežastį kompanijos nusispren- 
dimo pašalinti Dietzą; ta kom
panija valdė Sawyer pavietą po
litiniai ir Dietz bandė tą valdy
mą sulaužyti. Visi tie svarbus 
faktai buvo "paskaityti nesvar
biais. Dietz nežinojo kaip nu
veikti teisminių techniškumų 
sieną.

“Bet medžių trusto pasamdy
ti keli prokurorai lengvai galė
jo duoti visokių prirodymų, kad 
Dietz yra “blogas žmogus”.

“Dietz išeina ant saulės sui su
naikinta sveikata, .su pavogtais 
dešimt metų jo gyvenimo, su de
šimt metų atplėštų nuo pačios 
ir vaikų. Kas tą viską atitaisys ? 
Kas atlygins jam už tuos pra
žudytus metus ? Ar medžių kom
panija bus nubausta? Ar valsti
ja padaryš daugiau, negu vien 
paleisti ant laisvės?

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

žmonių palikti gražiausi phonografai • ir rakandai sankrovoj, 
veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausian par
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedėliomis iki 4 vai.

Western FurnitureStorageCo
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolų gvarantuota 10 mėty su daugeliu re-

H kordų ir deiftianto adata vertės $200. .
Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti 1 

pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite I 
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus ’ 
nuleista $3.00.s

“Negali būti svarbesnio ar
gumento, . kaip Dietzo byla, už 
reikalingumą daboti busiančią 
bylą Sacco ir Vanzetti, kaltina
mus žmogžudystėj South Brain- 
tree miestelyj. Kiekviena smulk
mena toje byloje bus atidžiai 
peržiurta dviejų draugijų na
rių, kurie perskaitė oficialinius 
rekordus pirmos Vanzetti bylos 
ir kurie žino, kad prokuroro liu
dytojai davė byloje visai 
tingus liudijimus, negu 
tardymų.

“Mes manome stovėti
Sacco ir Vanzetti, kaip sekun
dantai stovi prie duelistų”.

skir- 
laike

prie

Bessie Hyman pustrečių me
lų mergaitę, — sužeidė. Auto
mobilis nesustojęs nuvažiavo.

REIKIA
200 chauferių bu karais, arba be karų ir visokių užeiemimų vyrų.

Galime pastatyt tamista vienon Chicagos didžiauaion Taxi Cab įfom- 
panijon tuojaus. Jei turi locną karą, arba jei gali padaryt sutarimą, kad 
pirksi naują ar vartotą taxi cab su $400 įmokčjimu ar daugiau. Jei turi 
touring karą, mes sutiksime priimti gauti jums taxi cab j mainus. Paty
rimas nereikalingas — mes išmokinsime taxi cab biznio. Buk ant savo bosu 
ir dirbt 365 dienas j metą jei tik nori. Chauf erini uždirba nuo $75 iki $125 
į savaitę. Atdara iki 8 vai. vakaro kas dieną.

Main Office
AMERICAN TAXIEXCHANGE

Room 525, Rcapers block
82 W. Washington St.

* _ HARRY ROOK
General Managcr.

, __________________ .. ____________________ _...  -------------------------------------—i

MAINYSIU NAMA ANT 
AUTOMOBILIO.

, Medinis randasi trijų flatų, du 
po penkis kambarius, trečias šeši. 
Rendos neša $75.00 i mėnesį. Na
mas randasi Brighton Parke, ne
toli lietuviškos bažnyčios. Atsi
šaukite greitai, man reikalingas 
automobilius.

E. D. WITKOWSKI,
4601 So. Hermitage Avė., - 
Telefonas Boulevard 6080.

įf 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.

ELCKTRA
Šviesą ir pajiegą, suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO.,Ine.
A. BARTKUS, Pres.

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

Tel. Monroe 2804
DR. W. F. KALISZ

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

[Iš Federuotoslos Prosos]

Muskoge, Okla. — John Wil- 
kinson, angliakasių unijos 21- 
mo distrikto prezidentas, pa
skelbė, kad Oklahomos anglia
kasiai badauja, dėlei didelio 
užsidarymo kasyklų.

Texas valstijoj dirba tik vie
na kasykla. Oklahomos valsti* 
joj daugelis kasyklą dirba tik 
2 ar 3 dienas į savaitę. Wilkin- 
son apskaito, kad šio distrikto 
angliakasių vidutiniai uždarbis 
neviršija $60 į mėnesį.

Keturi vagys primušė Wol- 
ter Mieszkowski, atėmė jo 
$218 ir įmetė kluorėn. \ *

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimu 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone Ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, Iii.

lmuum ■■■¥■■■■■■■■■ 
; DR. G. M. GLASER i

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:

S 3149 S. Morgan St., kerti 32 St. H 
S Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vytišką

* Taipgi Chroniškų IJg*. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■ 
3 vakare. Nedaliomis nuo 9—2 ■
■ po piet. ■
■ Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

[ Dienomis: Canal 
Telephon.l J . 811° arba 8W

1 Naktimis: Dr«xel 
' 950 • Drover 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vale.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
1729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterltku. Vyrilkw ir 
Vaikų Ligų.

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 288(1

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D()WIATT—SASS.

Kątik sugrjžo iš Califonnjos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius............. .................................
> _ _ „ ■ _ 11 ■ ■ ■ ■——•

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roselande.

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

I
|

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St». 

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. Į 
3804 So. Kedzie AveM Chicago, Ill.|l 

.>(Arti 88th Street. -

Telephone Yąrds 5834 
nūn

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ikj| 
ryto ir nuo 7 iki 9 v. ,vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, IU. Į
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CHICAGOS i 
:: ŽINIOS::
BESIŠAUDYMO AUKOS. 

\ ■ 

Pašauta lietuvis saliunininkas 
ir viena mergaitė.

Anksti panedėlio rytą įvyko 
besišaudymap Petro Ječiaus 
saliune, 2507 S. Wa*bash avė. 
šaudymo vaisiai toki: pašauta 
krūtinėn Elizabeth Irving, 17 
metų mergelė, tarnaujanti Wes- 
ley Memorial ligoninėj, — kul
ka netyčiomis pataikė į ją be
einant jai pro saliuną šaudymos 
metu; ir patsai saliuno 
ninkas, jaunas, apie 26 
amžiaus lietuvis Petras 
pavojingai sužeistas į 
Abudu sunkiai sužeisti
skonės’ nugabenta į Wesley

savi- 
metų 

Ječius 
galvą, 
ir be

Tai jis padarė, kuomet jo mo
teris atsisakė tolesnei su juo 
gyventi. Vyras, Josoph Gal- 
lagher, buvo turtingas kont- 
raktorius ir jau turėjo ketu
rias dešimtis penkis metus am
žiaus, kuomet mergaitė Emina 
Heins, buvo biedna ir tik de
vyniolikos metų amžiaus. To 
skirtumo delei iškilo ir ta tra
gedija. Ncpersenai jos vyras 
pasakė į savo draugus: “Aš 
nupirkau ir užmokėjau už ją. 
Jinai yra mano.” Po to moteris 
buvo palikus jį. Bet jos krikšto 
motina vėl prikalbino ją grįžti 
prie vyro.

Mergaitė,sako, nenorėjus te
kėti už vyro, bet žiauri jos pa
motė ir tėvas ją vertę. Antras 
dalykas, jinai namuose buvo 
kaip kokia samdyta 
tuvėje dirbti. Todėl 
ėjus už vyro.

Moteris peršauta
į galvą ir krutinę. Paskui tasai 
žmogžudis dar šovė į kitus, ku
rie ėmė

Chauffeurs’ Unija laikosi, 
kad sekmadieniais negalima lai
doti. Bet I lazen A. Vaughan ne 
dėlioj tapo palaidotas 
siems patarnaujant.

Echvanl O’Malley,
May gat., nedėlioj nusišovė.

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ 
LIETUVIS.

Juozas Pocius, 1742 So. Union 
avė., netyčioms nupuolė laip
tais žemyn ir sunkiai susižei
dė. Nugabentas ligoninėn. Dak
tarai abejoja apie jo pasveiki
mą, nes galva pavojingai su
daužyta. /

BALTO DOBILO KLIUBO 
PIKNIKAS.

Balto Dobilo K linijas nedėlioj 
turėjo įrengęs pikniką . Leafy 
Grove, kur vieta ytin maloni 
gamtos žvilgsniu. Jaunimo bu
vo suvažiavę gana daug ir link
smai pasišoko prie geros muzi
kos. Nors diena buvo šilta, ta
čiau jaunuoliai to nebodami 
trepsėjo visokius fokrostotus.

Kadangi prie šio kliubo prik
lauso daugelis čia augusių lie- 

/ tuvių ir, taip sakant, “suameri- 
konėję” vaikinai iš Lietuvos 
atvažiavę, tai ir piknike viešpa
tavo amerikoniška dvasia ir 
Amerikos jaunimo idealai — 
idealai kol jaunas užk, šok, dai
nuok, etc. ir negalvok kas bus 
ryto. Tatai tokiame piknike 
nieks ir nenorėjo pamatyti, kad 
kas siūlytų “išmušti” cigarą, 
išlaimėt! saldainių, išgirsti 
“spyčių” ir panašiai. Jeigu dar 
nebūtų buvę aalus, tai butų 
galima pasakyti, kad va, jau
nimas iškeliavo Į miškus pasi
šokti, daugiau nieko. Bet tas 
nelemtas alus, tai 
truputį nudažo.

Bet visgi abelnai 
kas puikiai išrodė,
vaikinas, atsikėlęs nuo šokimui 
grindų, ėmė taip burnotis, kad 
jaunos mergaitės bego tolin, 
šaipydamosi ir ką kitą minty 
turėdamos. Tai reiškia vis tas 
alus. Galbūt kada nors kliubie- 
čiai nubalsuos, kad savo su
rengtose pramogose neparda
vinėti svaiginančių gėrimų. 
Tuomet juk butų visai kas ki
ta. Ypač kuomet didžiuma kliu- 
biečių mažai boja alaus bei 
degtinės, sprendžiant sulig jų 
blaivaus užsilaikymo.

—Kalvis.

kliubiečius

imant vis- 
nors vienas

NUŽUDĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ.

Vyras nušovė savo pačią ir 
paskui pats nusišovė praeitą 

Victoria Kotely.

JONAS MARTINKUS
Mirė gegužės 22 d., 4:45 vai. 
išyrto. 32 metų amžiaus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį, motiną ir du broliu 
Amerikoj, Chicagoj, ant Bridge
porto, išgyveno 25 metus. Pa
baigė šv. Jurgio para p. mokyk
lą ir koturių metų šv. Stanislo
vo kolegiją (gimnaziją). Su 
savo prisiega išgyveno 4 me
tus.

Paėjo iš Girdiškio parapijos, 
Šilalės valsč., Tauragės apskr.

Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužės 25 d., 8:30 rytą, į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi giminės ir pažįstami nuo
širdžiai yra kviečiami atšilai* 
kyti į šermenis po num. 3340 S. 
Halsted St., Chicago ir dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę: moteris, motina ir 
<Iu broliu.

i.

NAUJIENOS, Chicago, HL

PRANEŠIMAI.
■Bi

REIKIA DARBININKU i PARDAVIMUI
Utarnikas, Gegužio 24, 1921

NAMAI-2EME.
Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 

savie- • B-vės visuotinas susirinkimas bus so- 
1 vedoj, geg. 25 d., 7:30 v. v., Sal. Ka- 

c reckien6s, svet., 1500 S. 49th A v., Ci- 
4328 S. 1 cero. Siamo susirinkime bus paro- 

' dyti Liuosybės namo pienai ir foto- 
I grafijos, taipgi bus svarstomi. kiti 
j svarbus reikalui, tad visi nariai atsi-

D. C. Kearns, Gault botely, lankykite. — L. MakutSnas, Sekr.
nusižudė išgerdamas karbolio. 

_____L___ _

VYRŲ PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
geroj vietoj, apgyventa lietuviais ir 
kitataučiais. Biznis gerai eina. Par
davimo priežastis, savininkas užlaiko

2956 S. Union Avė.

NUO SVININKO
Mount Greenwood, ties Morgan 

Park, parsiduoda labai pigiai keturi 
lotai 25 pėdos per 125 kiekvienas. Lo
tai randasi prie 111-tos gatvės ir 
Kedzie ave., tik du blokai nuo gatve- 
kariy ir nuo Rock Island geležinkelio 
stoties: Mt. Greenwood. Tai naujai 
lietuvių apgyvenama vieta. Parduo
da pats savininkas, kurį matyt galima 
vakarais šiuo adresu:

C. GREGORY, 
1645 Van Buren St., 

Telefonas Seeley 4614

PARDAVIMUI mūrinis namas pen
kių pagyvenimų po 4 ir 6 kambarius, 
vanos, gasas, toiletai. Rendos neša 
$100.00 į mėnesį. Kaina $8,500.00. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Savininkas ant 3-čio augšto 
iš užpakalio. Brighton Park.

2844 W. 38th St.

KEIKIA atsakančio virėjo 
(Cook). Gera alga. Atsišauki- du bizniu* 
te:

1947 So. Halsted St.

merga vir
tai ji ir iš-

<hi sykius

begalės 
paleidęs

rinktis ir pats norėjo 
Bet pamatęs, kad ne
pabėgti, pats nusišovė 
šūvį sau į galvą.

Keliavo 1,000 mylių sesers 
jieškodamas.

Septyniolikos metų vaikas, 
David Strond, iš Mobilė, Ala., 
nedėlioj atėjo nuovadon ir pa
sisakė, jog jis savo kelionę 
pradėjęs vasario įnėn. 1920 m 
r tik dabar pėsčias pasiekė 
3hicagą. Jisai j ieškąs savo se
sers, kuri, mano, Chicagoj gy
vena. Kuomet jo brolis ir tėvas 
praeitais metais prigėrė, jis 
pradėjo savo kelione ir pėsčias 
ėjo tūkstantį angliškų mylių. 
Vaikinas siūlė savo skrybėlę 
kad gavus paavlgyti. Bet nuo
vadoje veltui davė jam užkąsti.

Chicaga centras konvertų 
išdirbime.

Chicagos dirbtuvė dirbanti 
konvertus-vokus pastebėti nai 
greitai auga. Tai Heco Enve- 
lopq kompanijos, prie 353 E. 
Ohi<r gat. Jinai užsidėjo 1913 
metais ir dabar esanti aprūpin
ta vėliausiais inventoriais ir 
darbo nobevaliojanti apdirbti. 
Padirbanti apie 500,000,000 
konvertų į metus, kuomet 
dėjus tegalėjo padirbti 
250,000 į dieną.

uzsi- 
tik

Prisigirdė vyras.
Apie keturiasdešimt 

vyras nedėlioj po pietų valan
dikę pastovėjęs ant Madison 
gat. tilto nušoko Chicago upėn. 
Ant tilto paliktam nusitrinu- 
saim velionies švarke rasta 
suglamžytas popieris, susuktas 
kaklaraištis ir cigarnyčia. Ta
tai nežinoma kas per vienas jis 
buvo.

metų

Mirusio Boger C. Sullivan 
sunūs, Boetins, pareišlke, jog 
nuo sekančių metų jis pradėsiąs 
leisti mokslus keturis geres
nius Chicagos augštąsias mo
kyklas baigusius mokiniu*. 
Tas bus daroma paminėjimui 
mirusio jo tėvo. Nuo sekančių 
metų, kas metais keturi nauji 
džiami mokslą jo iškaščiais. 
mokiniai busią paimami ir lei- 
Mokiniai galėsią pasiskirti sau 
tinkamą mokyklą, išskyrus 
cialistiškas bei bedieviškas.

so-

distrikte

pa
namų 

yra pavo- 
gali sugriūti. Namų

priežastis esanti eks- 
Singer & Sshaefer 

prie 
kuri įvyko

Praeitą sekmadienį tapo 
reikšta, kad du šimtai 
Maxwell 
jingi — 
pa irimo 
pliozija
kompanijos sankrovos, 
1429 S. Halsted, 
apie du mėnesiai atgal. Namą, 
prie 1859 Blue Island avė., po
licija daboja, kad žmonės apie 
jį nesimaišytų. Praeitą suibatą 
vienas namas, prie 1448 S. 
Halsted gat. sugriuvo.

imsisProbibicijos agentai 
peržiūrėti dar penkioliką Cld- 
cagos bravarų, kuriuos galbūt 
uždarys.

Chicagiečiai, R. \Varfield ir 
G. Horton, nedėlioj tapo Sllll- 
lcini sužeis ti, kuomet jų orlai
vis nukrito.

| North Sidės draugijų Sąryšio Vie- 
, šo Knygyno delegatų mėnesinis susi- 

Automobilis Įlėkė į būrį rinkimas įvyks ketverge ,gegužės 26 
mmacesin ir vienu Noff vilV(»1 (L Knygyno svet., 1822 Wabansia i«nagcsių ir veną^ alir, viiko| Ave pra<lžJa 8 va], vakaro. Visi 
bent trisdešimts pėdų, kol ail- delegatai susirinkite.—Sckr. A. Vilis. 
tomobilis tapo nustabdytas.

REIKIA bushelnvano ir kad mokė
tų prosyt ant Iloffman prosinamos 
mašinos. Atsišaukite greitai. Pas
tovus darbas ir gera mokestis.

COLUMBIA CLEANNERS AND 
DYERS, 

4823 So. Ashland Avė., 
Tel.: Yards 1654.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos
. . , ... . • l-m»s kuopos susirinkimas įvyks utar- • REIKIA patyrusio. wačmono,

Nedėlios ryti! trys banditai | ninke, rok. 24 <I„ 7:30 v. v., “Kanto" L , k dj . • A T
’ *’ “ sentvnis vvrns Iš ofise, 1443 N. Paulina St. Bus nofni- Kuns moKa airim PUC 1 • !•sulaikė septynis vyrus. Iš 

dviejų atėmė laikrodėlius ir po 
$25 pinigais. O. kitus nebeturė
jo laiko apkraustyti, nes poli- 
cistas pasisuko.

Airiai nedėlioj turėjo susi
rinkimą, kuriame pareiškė, 
kad jokių kompromisų negalį 
būti tarp Airijos ir Anglijos. 
Airija turinti būti laisva res
publika.

George Groth, aštuoniasde- 
vo gyvenimą nusjŽudydamas. 
šimts metų senelis, pabaigė sa-

Patrick Gallagber, 3750 El- 
lis avė., iššoko pro lengą ir 
persiskėlė galvą Cnlbut mirs.

James Guitz besimaudyda
mas prigėrė.

Stella Czazaska. šešių metų 
mergaitė, ant saulės bežaisda'- 
ma mirė.

Nedėlioj Chicagoj oras buvo 
šiltesnis negu praeitais dešimt 
metų tuo pačiu laiku. Termo
metras pasiekė 91.2 laipsni.

---- ,------------------
Chicagos artistai, tapvto- 

iti it skulptoriai i lidarys savo 
kūrybos pundą Edgevater 
Bcach hotely.- Paroda prasidės 
birželio pirmą ir tęsis ligi šeš
tai.

Irish-American Labor League 
nedėlios vakare turėjo susirin
kimą Mechanics’ Hali, 113 S. 
Ashland avė. Susirinkime esą
nariai atakav. S. Gompersą ir 
American Fede'ratio'n of La
bo rs. Reto pasiuntė užuojautos 
kablegramą Anglijos mainie- 
riams.

Keturi vag? 
Fra n k Wanil|stra 
paėmė iš registro 
kostumerio — $10. 
smuklininkas pašovęs 
vagį.

smuklę ir 
vieno 
Sako, 
vieną

Vagys atėmę iš Conrad 
Bloom automobilį prižadėdami 
jam grąžinti. Praslinkus trims 
valandoms jie patelefonavo, 
kur jo automobilis pastatytas.

Lietuviu Rateliuose
BRIPGEPORT

Rožinis Balius.

turėjo įrengus rožinį balių šv. 
Jurgio par. salėj. Beįt esant to
kiam šiltam vakarui mažai 
jaunimo tesusirinko. Iki kokia 
dešimt senų buvo daugiau ne
gu jaunų. Paskui ir jaunuolių 
daugiau atsilankė. Tur būt iš 
piknikų parvažiavę atėjo.

Bešokant kažin ko policistų 
ir detektyvų būrys buvo susig
rūdę prie salės durų, bet vidtin 
neleista. Paskiau dar pasigirdo 
“pokšt” ir beveik 
nes žmonių išbėgo 
taip greitai įvyko, 
nei pamatyti, kas
Vėliau, mačiau, vienas kažJką 
ten policistui ir kokiam ten 
“kitam” pasakojo, o tas “kitas” 
rašė knygutėm Taip, matote, 
nekoks buvo tas rožinis balius.

—Darbininkas.

pusė svetai- 
laukan. Tas 
kad neteko 
ten dedasi.

Pranešimai
L. S. S. Pildomo Komiteto posė

dis bus utarninke, Gegužio-May 24, 
1921, Naujienų name; pradžia 7:30 
vai. vakaro. Visi nariai malonSlcito 
dalyvauti.

Laikinas Sekretorius.

nuoiama Pildomoji Taryba, tad visi baksų ir Spinkler Systemos. 
nariai būtinai gekr GUMBINSKI BROS.

’ 2261 S. Union Ave.
L. S. Paskolos Apskričio Bonų par- —......... —. -... --------------------------- -

davėjų svarbus susirinkimas ivyks pEIKAI'.JNGAS antras virė- 
antradieni, gegužes 24, 7:30 vai. vak. t T 
Šv. Jurgio parapijos svet. 33-Čia ir | JUS. 
Auburn Ave. Kviečiami visi vieti
niai ir iš apielinkės kolonijų dalyvaut 
nes, turim nuspręst dėl siuntimo de
legato į suvažiavimų Washingtone.

Pirm. J. Poška, 
Rašt. E. Statkienė.

'j______ 1__ LĮj.g.yjĮĮas1”.’ ■.=

KAUNO RESTAURACIJA
2325 So. Leavitt St.

REIKIA barberio. Pastovus 
darbas.

ASMENĮJ IEŠKOJIMAI J. MALLA, 
3357 S. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 5009.

PARDAVIMUI bučernė ir g ros ėmė 
geroj vietoj. Biznis įdirbtas per il
gus metus, lietuvių ir kitų tautų ap
gyventa. Visas Cash biznis — ma
žas creditas. Pardavimo priežastis— 
partnerių skyrim-asis.

Naujienos No. 293.

PARDAVIMUI bučrenė su namu 
arba atskirai. Biznis per daugelį 
nvetų neša gerų pelnų, lietuvių ir ki
tų tautų apgyventa apielinkė. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon.

Atsišaukite Naujienų ofisan pažy
mint No. 288.

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ 

BARGENAS.
Parduodu savo gražiausi ir vėliau

sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tų, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. 
Vartoti tik 30 dienų. Parduosime 
ant syk arba atskirai. Taipgi $200 

 

Victrola už $50 su vigais mano rekor

 

dais ir deimanto aiŲata, gvarantuota 
10 metų. Galit tyt nuo 9 iki 9 
kas dieną ir iki 4/vaI. po pietų ne
dėlioj.

2810

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimynų ir ta- 
mistos kaimynas tamistos, šir- 
džia ir sielų. Stambaus produk- 
tyvio kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- 
vojame po $25 už akerj. Bažnyčia 
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta 
žemė turi ųbelnų vertę virš $135 už 
akeri. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

JIEŠKAU savo vyro Jono Aušros, 
Šilalės par., Biržlaukio kaimo, apie 32 
metų amžiaus, paprastas darbinin
kas, apie 5% pėdų aukščio, brunaia 
plaukais, mėlynoms akims, turi juodą 
randų ant kairiojo smilkinio. Apleido 
mane geg. 9 d. š. m. Patėmiję tokį, 
malonėsit pranešt šiuo antrašu:

MARIJONA AUŠRIENĖ, 
5365 Shields Avė., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
'Tlarrison S* 840

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra

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

RAKAN RGENAS
Jauna pora turi parduoti savo 5 

kambarių rakandus. Gražiausis gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re- 

Naujas Berlin body, tin- kordais ir gvarantuota daimanto ada- 
• ta. Gali grajint visokius rekordus 

ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinčs setas, dining setas, 
miegkam’bario setas, kaurai, deven
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1926 So. Kedzie Ave.

PARDAVIMUI automobilius, Pierce 
Arrow, pirmos kliasos mekaniškame 
padėjime. j" 
ka pagrabanvs, arba abelnam patar
navimui. Parduosiu labai pigiai. 

AIMSLEE GARAGE 
3205 Aimslee Avė. 

Phone Montecello 119.

NAUDOKITĖS ŠIA PROGA
Pardavimui 4 pagyvenimų naujas 

mūrinis namas. Elektros ’Šviesa, 
maudynės ir naujausios mados 
įtaisymai. Parduodama pigiai, 
mainysim ant mažesnio namo, 
arba kokio biznio. Pardavimo 
žastis labai svarbi. Atsišaukite pas 

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

visi 
arba 
loto 

prie-

PARDAVIMUI Oakland auto
mobilius, pirmos klesos padėji
me. Pigiai.

ANTON PALMA JR., 
1819 W. 47th St.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKAU kambario Brighton

Park ar Bridgeporto apielinkėj | mados “‘įtaisymas. 
Su valgiu ar be valgio Praneš
kite, Naujienos No. 291.

PARDAVIMUI automobilius 
Rco 1918, 7 sėdynių. Važiuoja 
kaip naujas. Kaina $625.

3512 S. Emerald Avė., 
1 lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI motorcycle 1919 
modelio 2 cilinderių, elektros šviesos, 
2 sėdynių su side kariu ir vėliausios 

> Viskas gerame
padėjime.

F. ANDRIUS, 
3255 So. Halsted St.

Tel. Yards 760.

SIŪLYMAI KAMBARIU Willis-Knight augštos rūšies Coupe 
automobilius, beveik naujas. Geriau- 

, i • i si cord tajeriai ekstra. Parduodu la-KENDAI kambarys, vienam bai pigiai arba mainysiu ant miesto 
arba dviem. Vana, telefonas, F^ATI0NAL KEALTY co, 
elektra. . .... 736 w. 35th st.,

332 W, 68 St., Tel.: Blvd. 6673
p-A . ’ Klauskit Petro Bomeiko.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo prižiūrėt vaikus 

ir stubą. Turiu 18 mėnesių vaikiukų, 
kurį turiu su savim laikyti. Kam rei
kia tokios darbininkės, praneškite.

M. GRIGIENĖ,
3440 S. Wallace St., 2-os lubos iš už
pakalio. Taipgi turi pardavimui kuk- 
ninį kepimui ir virimui pečių pigiai.

Dixie Flyer, 1921, 5 pasažierų, cor<l 
tajeriai, augštos rūšies automobilius. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
prapertės ar biznio. i
FIRST NATIONAL REALTY

736 W. 35th St., 
Tel.: Blvd. 6673

Klauskit Petro Bomeiko.

PARDAVIMUI

CO,

REIKIA DARBININK
MOTERŲ

REIKIA merginos abelnam namų 
darbui. Turi mokėt angliškai. Geri 
nanuų ir gera alga. v

” 3442 Douglas Boulevard, 
2-os lubos.

Tel.: Rockwell 1486.

PARDAVIMUI saliunas, 524 
W. 37-th St. Pardavimo prie^ 
žastis, savininkas važiuoja 
Lietuvon.

PARDAVIMUI Saliunas.
3200 So. Halsted St.

Chicago, 111.
____________ »

RAKANDAI ant pardavimo 
4515 S. Wentworth Avė. Par
duodama už pirmą pasiūlymą. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas važiuoja Lietuvon.

PARDAVIMUI seklyčios setas, kar- 
peta, devenportas, springsai ir mat- 
rasas. Daiktai visai nauji ir parduo
siu labai pigiai. Visus ar po viena. 
Kreipkitės iš ryto iki 12-tai vai. va
karais ir šventadieniais.

713 W. 19th St., 2-ros lubos.

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai (furniture) parduosiu visus sykiu. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju iš 
Chicagos, Pigiai. Nuo 5 iki 8 vak.

5939 So. State St.,
2 fl. front.

NAMAI-ŽEME.
Pardavimui — Town of La

ke, — 6 flatų medinis nam&s, 
kaip naujas. Bendos $900.00 
mortgečiaus $2,000, 5^%.

6 FLATŲ BARGENAS.
Parduoda savininkas — 

Bridgeport, gražiausis 4 kam
barių fialas mūrinis. Kaina 

t $7,500. $2,000 pirks šį namą.’
Joseph A. Kibort, 

3129 So. Halsted St.
Tel. Blvd 9685

PARDAVIMUI NAMAS 
SALIUNAS ARBA 

ATSKIRAI
3200 So. Halsted st.

IR

REIKIA jaunų merginų kiau
šinių mušimui. Gera alga. 
THE EGGSSEL PRODUCE CO.

227 N. La Šalie St., 6 fl.
Tel.: Franklin 116. ,

REIKIA 25 merginų tarpe 16 ir 
30 metų amžiaus dirbti ant spėka va
romų siuvamų mašinų. Patyrimas 
nereikalingas. Gera alga, nuolatinis 
darbas.

Atsišaukite.
NACHMAN CO., 

2241 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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. Dearboi-n St., 
Room 914-912.

nu-

JIEŠKAI GEROS ŽEMĖS? 
| Jeigu nori tikrai geros žemes, kur 
Į galima puikiai gyventi dabar ir 

r. * t>t3 * rrrvrru ,• tuom pat kartu užtikrinti sau gerų1 ARDAVIMUI saliunas, SU gyvenimų ir senovėj, pasakysiu tei- 
pianu, ir kitais įrengimais, pui- 1 singai kur gali rasti derlingos žemės, 
kioj vietoj ir geras biznis. Savi-, 330i So Halste<1 str
ninkas išvažiuoja Lietuvon. Taipj Chicago, III
jau trokas išvežiojimui alaus.

1082 N. Marshfield Avė. AR TU TIKI Į BURTUS?
Tai taip yra su mumis visais ant 

t ■ šio pasaulio. Vienas sako taip, o ki-
• tas kitaip, tai katro tau vargdieni 
reikia klausyti? Jeigu jus tautiečiai

nniclinkpjp Atsi- valstiH’ tai Paklauskit musų rodos, apiennKeje. alsi- o meg Jum be jokių iSkagčių (luosim 
' atsakymų. Jeigu agentai būdami 
mieste jums garsina farmas, tai mes 
jums labai norime pranešti, kad su 

 I jais jokio bendro neturėtumėt, nes nė- 
PARDAVIMUI saliunas lie- ™ Itališku tiesų per kitas Valstijas 

. ..... m---------------' išduota. Daugelis jūsų, katne Įnik
tu Vią kolonijoj. Turi būt pąr-, raškius skaitydami atrasit kad puikių

duotas trumpame laike, nes sa 
vininkas eina kitan biznin.

3415 So. Wallace St.

NETIKĖTAS bargenas, 25 akeriai, 
didelis sodas, upelis, nauji budinkai, 
prie vieškelio, 1 blokas iki mokyklai, 
% mylios iki High School, 1 mylia 
nuo miesto, netoli Chicago. $1,400 rei
kia įmokėti, $600 už 5 metų. Kai
na $2,000.
FIRST NATIONAL REALTY CO, 

736 W. 35th St., 
Tel.: Blvd. 6673 

Klauskit Petro Bomeiko.

MORTGECIAl -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ

Nelauk iki surinksi tūk
stantį, bet priversk savo pir
mą šimtinę atnešti daugiau 
pinigų dabar. Pirk augštos 
vertės mortgečius, atnešan
čius nuo 6% iki 10% pelno. 
Absoliutiškai saugus inves- 
tinimas, nėra jokios speku
liacijos. Priimame Liberty 
Victory Bondsus už pilną jų 
vertę. Pilnesnių paaiškini
mų klausk P. M. Kaičio. 
3301 S. Halsted St., Chicago

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

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

22nd St. Bridge

APSISAUGOK!
Daug žmonių netenka savo sunkiai 

uždirbtų pinigų per neapgalvotų in- 
vestinimą. Duosiu pilnas ir teisin
gas informacijas apie visokios rųšies 
Šerus, bondsus, mortgečius ir tam pa
našius investinimus. Klausk P. M. 
Kaičio.

8301 So. Halsted St., 
Chicago, III.

MOKYKLOS
MA5TER
5Y5TEM

PARDAVIMUI baltos ir juo- į 1 VIRIU mauajvi • jip
dos duonų ir keksų keptuvė, ' reikalaujate kokjų ūkių, kokioj nebūt 
Bridgeporto 
šaukite

Naujienos No. 292.

yra farmų ant pardavimo bet pirm 
važiavimo persitikrinkit ar tos farmos 
yra pirktos tų agentų katrie garsina 
jas ar kitaip. Jeigu yra pirktos nuo 
agentų, tai žmogeliau žinok kad kai
na užmokėsi du kartu kiek ji yra ver
ta. Neužsiimkit su tais katrie per 
laiškus jums daug prižadėjimų, pasiū
lo, nes jie jumis nori išnaudoti. Tai 

Bizniava vieta, lietuvių ko- 1 dabar mes jums patariam jeigu jus 
norite kokių ūkių arba biznį, tai kreip
kitės prie musų, o mes jums duosim 
geriausių patarimų. Jeigu katrie 
agentai jums pasiūlo žemę neišdirbta 
ir kainuoja daugiau kaip $25.00 už 

PARDAVIMUI saliunas geroj vie-1 akerį, tai žinok kad tie yra išnaudo- 
;oj, gerai biznis įdirbtas. Pardavimo tojai. Mes esam patys ūkininkai ir 
jriežastis — likąu našlė. Parduodu biznieriai ir jums duosim geriausią 
greitai ir pigiai. Kas norite, pasi- .rodą už dyką, tiktai rašyk mums dėl 
naudokite gera proga. Savininkę ra- , visų informacijų kaslink ūkių Suvie- 
site ant vietos. _  . _ nytose Valstijose.

LUNCH RUIMIS
Pardavimui už prieinamą kai

ną.
lonijoj.

1705 S. Canal St.

P. G.,
1701 So, Canal St.

ONEIDA T.AND CO., 
McNaughton, Wis.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mnkymo 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- 
rįuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.

SARA PATEK, pirmininke.


