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Naujas ultimatumas Vokietijai
Nuorteva sakoma toliau gyvnetojai,

Neokupuos Ruhr apskritį

Nuorteva areštuotas kaipo šnipas
Naujas ultimatumas I Ruhr apskritis butų okupuota,

kablegramoj, —r kurs visados 
dėjęsis kaštu bolševiku, ištikrų- 
jų buvęs l>olšcvikų priešų agen
tas. Jo veikimas Amerikoj, po 
milionais dolerių skaitomi už
sakymai lokomotivų’ Pbiladel- 
phijoj, gelžkeliams bėgiu Pit- 
tsburge, ūkio mašinų Chicat- 

goj tai buvus dalis viso to 
sąmokslo sunaikinti sovietų 
valdžią Rusijoj. Nuorteva bu
vęs tiesiai Santarvės valdžių 
agentas.

ŽELIGOWSKIO NOTA.
Marcinkonių Kaimiečių

Pareiškimas.

prašydami
nus-

Truo translation filed with the post
ai aster at Chicago, 1)1., May 25, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusų deleguoja apleisianti

No. 121
J'-1 ■■ 1 - - JJ>

Sukilimas Egypte.

Vokietijai
24 va-Reikalauja, kad bėgiu 

landų butų duota atsakymas ir 
uždaryta rubežiai.

PARYŽIUS, geg. 24.— Fran- 
cijos valdžia pasiuntė ultima
tumą Vokietijai. Reikalaujama, 
kad begiu dvidešimt keturių 
vaalndų butų duota tinkamas 
atsakymas į Francuzų valdžios 
notą, kuria Vokietija buvo per
sergėta, būtent, kad siuntimas 
Vokiečių kareivių ar amunici
jos Augštojon Silezijon bus 
skaitoma tam tikru kariniu žy
giu.

Šį vakarą premjeras Briand 
pasišaukė Vokiečių amliasado- 
rį Francijoje, Mayer’į, ir pa
reiškė, jogei Franci ja yra nus
tebinta. Nustebinta tuo, kad 
negauna reikiamo iš Vokietijos 
atsakymo. Mayer’io jis paprašė, 
kad šis tuštuojaus telegrafuotų 
į Bėdiną ir savo valdžiai įro
dytų, jogei vengimas uždaryti 
Vokietijos-Silezijos ritbežių ga
li labai ruščių pasekmių duoti.

Premjeras Briand pareikala
vo, kad bėgiu dvidešimt ketu
rių valandų butų duota tinka
mas atsakymas.

Mušiu paliauba Augštojoj 
Silezijoj. 4 1

PARYŽIUS, geg. 24. — Vo
kietijos ambasadoms Francijo
je šiandie čia oficialiai paskel
bė, kad Vokiečių savanoriai ir

okupuota patiems talkininkams 
nepritariant, visa tai reikštų 
kaipir pačios Versailles’juje 
padarytosios sutarties atmeti
mą.

Nori Jungtinių Valstijų 
paramos.

Premjeras įrodė, jogei vy- 
riausis jo siekimas buvo toks: 
išlaikyti gyventojų paramą val
džiai, o taipjau gauti morali
nės paminos iš Jungtinių Val
stijų ir Anglijos valdžių.

“Pasauly, koks jis yra šian
die,” sakė Briandy “nė viena 
valstybe negali išsilaikyti bū
nant atskirta nuo kitų. Aš ne
noriu, kad Fmncija butų tokioj 
padėty, kaip kad ji buvo 1870 
metais. Jeigu kur reikalinga 
luiudžiamųjų priemonių stver
tis, tatai tegali būt atlikta tik 
musų talkininkų atsiklausus.”

Vokietija uždarė rubežių.
šiandie Vokietija atsakė į 

Franci jos notą, kuri jai buvo 
įteikta vakar — Augštosios Si
lezijos klausimu. Vokietijos 
airibasadoris Mayer premjerui 
Briand pranešė, jogei Vokiečių 
valdžia yra nutarusi uždaryti 
Silezijos rubežių ir kartu pri
versti, kad su verbuotieji Vo
kiečių savanorių būriai išsis-

Tnie translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., May 25, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Hallerio kareiviai Silezijoje
Beto, Lenkai siunčią ir 

artileriją.

[“Eltos” žinios paštu per Lietuvos 
Informacijų Biurų Washingtone]
Vašavos rftdio pranešimu, 

į kovo 25 d. Lenkų Užsienių 
Reikalų Ministg'rio Sapiehos 
notų dėl Tautų Sujungus nu
tarimų Uetuvių Lenkų ginčo 
klausimu Želigowskis pasiuntė 
notą, kurioj konstatuoja buk 
Vilniaus paėmimas buvęs Vil
niaus gyventojų gynimosi ak
tas prieš 1920 m. liepos 12 d. 
lietuvių bolševikų sutartį, tai 
buvę gyventojų neužginčija
mos teisės apsispręsti.

Seimo sušaukimas butų pa
dėjęs išrišti tą klausimą.

Žinią, kad Tautų Sąjunga
BERLINAS, geg. 24. — Vo

kiečių laikraščiai dar kartą įro
do, jogei Lenkų kariuomenė iš padėsianti išrišti lietuvių-lenkų 
generolo Hallerio armijos da- ginčus, Vilniaus gyventojai su- 
lyvauja mūšy prieš Vokiečių tikę pasitikėjimu, kad tas gin- 
savanorius Augštojoj Silezijoj. ėas bus tarptautinio vyriausio 
Kareiviai vilkį Lenkų karino-(teisės pribunalo bešaliai išri.š- 
menės uniformas. Beto, per, tas. Ginčai tie esą ne tik tarp 
Lenkijos rubežių vežama sun- ’ Varšuvos ir Kauno, bet ir tarp 
kioji artilerija, amunicija bei 
kareiviai.

Gautomis iš Oppelno žinio
mis, prie. Oder upės, ypač 
Krappitzo apielnkės, eina stip
rus mušis artilerija bei kulkęs- 
vydžiais. Ir Lenkai ir Vokiečiai 
turi pasidarę kasinius.

Nesutiks priimti Jungtinių 
Valstijų reikalavmus.

Sako, kad Meksikos preziden
tas Obregon hesiitiks pasira* 
syti Jungtinių Valstijų siūlomą 

sutartį. ,

Kauno ir Vilniaus. Manoma 
buvę, Vilnių turėsiant mažiau
siai bent tokios teisės, kaip 
Kaunas. Kontrolės Komisija 
vietoj to, kad sutaikinti abi 
puses, pasielgus taip, kad Vil
niaus gyventojai ne tik ja ne
galėjo pastikėti, bet ir 'rautų 
Sąjunga, jos vyriausia instan
cija. Kontrolės Komisijos In
tervencijos: 1). Nebuvę atva
duotos teritorijos, užimtos 
“Kauno)” kariuomenes, neat
sižvelgiant į tai, kad buvę ža
dėję atsitraukti antrapus de
markacinės linijos, 2) Buvęs 
sulaikytas mobilizavimas, ku
rio tikslas buvęs apginti gy
ventojus. “Kauno” valdžia tuo

Mes M. Kaimo 
neišskiriant žydų 
Lietuvos valdžią, 
atkreiptu domės į mus, 
kaustąs našlaičius, likusius be
savo globėjos Tėvynės-Liciu- 
vos. Nuo pirmo Vokiečių įžen
gimo į Lietuvą mes nebuvom 
laisvi nuo įvairių okupantų.
Vieniems palši t raukus, ateina 

kiti, plėšia, grobia menkutį 
mus turtą gabena į savo kraš
tą. Ypač tuo pasižymėjo len
kai dabartiniu laiku. Jie 
vizuoja musų gyvulius, javus, 
surašinėja musų laukus, plė
šia musų turtą. Dabar lenkui 
leidžia gandus, kad musų kai
mas pasirašė Lenkų valdžiai. 
Tai yra grynas' lenkų prasima
nymas. Lenkai nerasdami die
ną gyventojų namiej, atvyk
davo į kaimą naktį, versdavo 
gyventojus pasirašyti, laikyda
mi juos uždarę po tris dienas 
šaltam kambary. Bet gyvento
jai supratę lenkų norą apgauti, 
nei vienas savo parašo nedavė, 
nežiūrint į didelę prievartą. *

Mes, kreipdamiesi į (Lietuvos 
valdžią, pareiškiame, jog esa
me tame nekalti. Ir šiandien 
dėl to vargstame, vos iš bado 
nemirštame, nes Lenkų kariuo
menė žiauriai mus apiplėšė, 
viską iš musų atėmę, nepalik
dami nei maisto šeimynoms.

Todėl mes, prašome Lietuvos 
valdžią leisti nusipirkti musų 
šeimynoms maisto artimiau

siam miestely, esančiam Lietu
vos valdžios žinioj, nes lietu
viai kareiviai ir Šiauliai neduo
da mums išvežti.

Prašome Lietuvos valdžią 
mus neapleisti, išklausyti mu
sų skundos balsą, nes visi mes 
norime priklausyti Tčvynei- 
Lietuvai ir laisvai jojo gyven
ti. Mes pasitikime, kad Tėvy
nės meilės neišplėš iš musų 
lenkai, kaip tai nepavyko pra-

Egyptiečių maištas nenugniaž« 
tas; sukilimas perrimetęs ir į 

provincijas.

rėk-

Pareikalavusi grąžinti 
pasportus.

ROMA, geg. 24. — Rusų ko
mercines misijos nariai krei
pėsi j užsienio reikalų ofisų 
reikalaudami, kad jiems butų 
grąžinta jų pasportai. Jie nori 
grįžti tarybų Rusijon. Taip 
bent skeliba vietos spauda.

kęs, jogei jie neturi tinkamo 
įgaliojimo pravesti visa tai, 
kam jie buvo siųsti.

Kalbamoji delegacija šiame 
mieste išbuvo apie šešias sa
vaites.

Kaltina amerikiečius.
TOKIO, geg. 24. — Vietos 

laikraštis Asabi šimbum tikri
na, kad dėlei susirėmimo tarp 
japonų ir amerikiečių jurinin
kų Šangai mieste kalti esą pa
tys amerikiečiai jurininkai. 
Pirmieji puolimą suruošė ame- 
kiečiai.

ALEKSANDRIJA, Egyptas, 
geg. 24. — Maištas, kuris Čia 
siautė nedėlios naktį ir pane- 
dėlį, pagalios tapo nugniauž- 
tas. Gauta daugiau kariuome
nės, kuri po ilgoko susirėmimo 
su maištininkais juos nugalėjo.

Oficialiniai skelbiama, kad 
sukilimo metu užmušta dvyli
ka europiečių ir trysdešimts še
ši egyptiečiai. Apie du šimtai 
žmonių lengviau ar sunkiau 
sužeista.
. Anglų valdininkai sako, kad 
tikroji sukilimo priežastis esan
ti — Graikai.

Sukilimas persimeta į 
provincijas.

LONDONAS, geg. 24.
Gautomis iš Kairo žiniomis, 
neramumai Aleksandrijoj pasi- 
naujina. Maža to, sukilimas 
jau persimeta ir į provincijas.

Tomis pačiomis žiniomis, 
įvykusių susirėmimų metu už
mušta dar vienuolika cgyj) t ie
čių.

Areštuoja sukilėlius.
KAIRO, Egyptas, geg. 24. — 

Riaušes, kurios siautė nedėlioj 
ir panedėly, nugniaužta. Mies
te ramu. Valdžia areštuoja su
kilėlius.

prezidentas, 
vietos laik- 
kita pareiš- 

dar ilgai
kol jinai atsi- 

pa darytųjų

sustabdyti. Sustabdyk jį 48 
valandoms. Vadinas, Augštojoj 
Silezijoj įvyko paliauba mūšių

žada baust savanorių 
verbuotojus.

BERLINAS, geg. 24. — Vo
kiečių valdžia šiandie paskel
bė tam tikrą prokliamaciją, 
kuria grmnojama antdėti 100,- 
000 markių piniginės pabaudos 
ir įkalinimu visiems tiems, kur 
drįs kurti utilitarines organi
zacijas Vokietijoj. Prokliamaci
ją pasirašęs pats Vokietijos pre
zidentas Ebertas, koncleris 
Wirth ir vidaus reikalų minis- 
teris Gradnauer.

Nuorteva areštuotas kaipo 
šnipas.

Jį susekęs amerikietis finansi
ninkas — Vanderlipas.

MEXIC() CITY, geg. 24. — 
Žinios, kad Jungtinių Valstijų 
atašė Meksikoje, George T. 
Summerlin, jau vežasi iš Wa- 
sbingtono Meksikon sąlygas, 
kuriomis Jungtinės Valstijos 
tiktų pripažinti dabartinę Mek-

laiku koncentravusi pajėgas į ejtyj rusams, prašome Dievo

True translatio* filed with the post- 
ma.ster at Chicago, III., May 25, 1921 
as require<l by the act of Oct 6, 1917 

Neokupuos Ruhr apskritį.
-------- -1---------------

Numatoma, kad padėtie Aug
štojoj Silezijoj kitėjanti; nori 
turėt Jugtinių Valstijų paramą.

PARYŽIUS, geg. 24.— šian
die prieš atsidarant atstovų bu
to posėdžiui, premjeras Briand 
kurių nekuriu atstovų paklaus
tus be kita pareiškė, jogei oku
pavimui Ruhr apskrities nebė
ra pamato. Tai dėlto, kad 
ginčas Augštosios Silezijos

Nesenai Naujienos buvo pas
kelbusios trumpą kablegramą 
iš Rygos apie tai, kad bolševi
kų valdžia Maskvoj areštavus 
buvusį bolševikų “ainbaJsado- 
riaus” Amerikoj, Liudviko 
Martenso, sekretorių ir žinomą 
čia komunistų veikėjį Santerį 
Nuortevą. Už ką ir kaip jis bu
vo areštuotas, kablegramoj ne
buvo nieko minėta.

Vakar Chicagos “Tribūne” 
paskelbė ilgesnę kablegramą iš 
Berlino, kur paduodama smul
kesnių žinių apie tą areštą. 
Kablegramoj sakoma, kad 
Nuorteva esąs areštuotas kaipo 
šnipas, o tai, kad jis šnipas, 
susekęs amerikietis finansinin
kas — Wasbingtonas Vander
lipas.

Vanderlipas jau ilgesnį lai
ką dabojęs Nuortevos žings
nius, įtardamas jį dėl šnipavi- 
mo, ypač kad pastarasis įvai
riais budais stengęsis trukdyti 
Vanderlipui, kad jis negautų iš 
bolševikų
Vanderlipas dėl to rašęs Le
ninui, kurio įsakymu imta tuo
jau tyrinėti Nuortevos elgėsis.

Ketvirtą valandą naktį tapus 
padaryta krata Nuortevos na
muose, ir ištikrųjų pas jį buk 
buvę rasta dokumentų, kurie 
aiškiai parodą, kad jis užsiė
męs šnipavimu ir veikęs prieš 
sovietus.

iššaukė ytin aitrių diskusijų.
Oficialinio pareiškimo tuo 

klausimu nėra. Visa, kas iki 
šiol pasakyta, tai tas, jogei 
Meksikos valdžia jokio forma
linio pašildymo nuo Jungtinių 
Valstijų valdžios dar nėra ga
vus. Pareiškimą davė užsienio 
reikalų ofisas.

Jeigu Jugtinių Valtsijų rei
kalavimai ištikrųjų bus tokie, 
kaip kad sakė vakar gautosios 
iš VVasbingtono žinios (Naujie
nose apie tai jau buvo minėta), 
numatoma, kad Meksikos val
džia juos almėsianti. Mat, 
dabartinis Meksikos preziden
tas Obregon jau nekartą yra 
pasakęs, jogei panašių reika
lavimų Meksikos valdžia pri» 
imti negalinti.

Juoda*

k oncesi j ų Sibire.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis U 

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

Gar namas Naujienų ofbfe

PANAMA, geg. 23. — Pana
mos valdžia siunčia savo pa
siuntinybę Wasbingtonan. No
rima tinkamai įrodyti priežas
tis, kurios privedusios prie 
susirėmimo su Costa Rica.

JUODAŠIMČIAI DAR 
SIAUČIA.

Civita Vechia paskelbta genera- 
lis streikas.

ROMA, geg. 24.
šimčiai, vadinami “fasciti,” Ci
vita Vechia mieste vakar už
puolė jurininkus. Kilo stiprus 
susirėmimas. Mūšio metu du 
žmones užmušta ir dešimt su
žeista.

Kad užprotestavus prieš juo
dašimčių siautimą, vietos dar
bininkai paskelbė generalį strei
ką. Kiek vėliau miestan atvy
ko kariuomenė, ir streikas at
šaukta.

Čia gautomis žiniomis, tokių 
pat susirėmimų kilo ir kelio
se kitose vietose. Netoli Flo
rencijos vienas žmogus už
mušta ir aštuoni sužeista. Ne
toli Manuta — septynį sužeis
ta ir vienas užmušta.

karo paliaubų liniją;3) Neat- 
sižvilgiant į gyventojų norus, 
po nutarimo daryti plebiscitą 
buvę sulaikyti rinkiniai į Sei
mą; 4) Buvusi atmesta apsis
prendimo forma.

Želigovskis sutikęs, kol įvyks 
derybos Brulkisely, prisitaikyti 
savo civiline ir karo administ
racija prie Lenkų 
rektyvų. Tečiau 
reiškia vilties, 1) 
valdžia niekuomet 
ti lietuvių-lenkų konflikto ar
bitražo keliu rišti; 2) kad Vil
niaus gyventojų noras jų kraš
to klausimu nebusiąs pamirš
tas,^ net ir tuomet, jei Brukse- 
lio derybos tarp lietuvių ir len
kų pasibaigtų draugingai. Vil
niaus teritorija negalinti būti 
dalinama, nes sudaranti neda
linamą vienatą; 3) kad Bruk- 
selio deryboms nedavus pozi- 
tingų išdavinių, Lenkų valdžia 
negaišuosianti sušaukti tuoj 
Seimą, be to dar, kad ji išsis- 
tengsianti iš Tautu Sąjungos 
leidimą rinkti atstovus ir to
se teritorijose, kurios “Kauno” 
valdžios žinioj. Kitoikis Vil
niaus klausimo išrišimas sukel
siąs gyventojų nepasitenkini
mą ir jie pajosią, patys turį 
nuspręsti savo likimą.

Lietuvos vyriausybė yra ga
vusi Lenkų okupuoto Marcin
konių kaimo pareiškimą šio 
turinio:

kantrumo, kad galėtume iškęsti 
žiaurų priešų-lenkų elgimąsi ir 
kankinimą.

Lai gyvuoja laisva Lietuva! 
Pareiškimas pasirašytas visų 

kaimo gyventojų.

valdžios di- 
Želigo'wsk’s

nesutiksian-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 24 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
ui 25,000 dolerių, bankų buvo skai 
tema Amerikos pingais iiaip:

Anglijos 1 svaras ..................  $3.98
Austrijos 100 kronų................ $0.26
Belgijos 100 kronų ............... $8.32
Danijos 100 kronų ................ $17.90
Finų 100 markių ..................  $2.28
Francijos 100 frankų ........... $8.86
Italijos 100 lirų ................... $5.83
Lietuvos 100 auksinų .........   $1.65
Lenkų 100 markių ............ $0.18
Olandii 100 guldenų .... ’......  $35.3F
Norvegų 100 kronų................ $15.5F
šveieanj 100 kronų................ $17.90
Vokiečių 100 markių f 1/-

PAPA NORĮS TAIKOS 
AIRIJOJ.

Parašęs laišką karlinolui 
Logue.

DUNDALK, Airija, geg. 23.
— Papa Benediktas nori, kad 
Airijoj butų “taika.” Andais 
jis parašė laišką Airijos kardi
nolui Logue. Prašo, kad ir Ang
lai ir patys Airiai atsižadėtų 
prievartos. Pasak jo, Airijos 
klausimas turėtų būt iįšspręs- 
tas tam tikros įstaigos, kurią 
išrinks patys Airijos gyvento
jai. (Bet Airijos gyventojai tik 
dėlto ir stvėrėsi ginklų, kad 
Anglų valdžia nori turėti juos 
po sąvo kulnimi ir apie jokias 
derybos girdėt nenori!)

Beto, papa kardinolui Logue 
Airijos Baltamjam Kryžiui, 
pasiuntė* du milionu lirų —

Nužudė du policistu.
DUBLINAS, Airija, geg. 22.

— Netoli Longfordo vakar va
kare didelis apsiginklavusių 
žmonių būrys užpuolė du po
licistu ir ant vietoe sušaudė. 
Puolikai nepagauti

Premjeras eis duelin.
BUDAPEŠT, Vengrija, |gog. 

24. — Vengrijos premjeras 
grovas Stefan Bethlen, susipy
ko su vienu atstovų buto nariu, 
šilagy. Premjeras pareikalavo, 
kad šilagy atsiprašytų, 
tas atsisakė, jis nusitarė 
viesti šilagy duelin.

Politiniuose rateliuose 
to reiškiama ytin didelio 
rupinimo. Prisibijonia, 
premjeras galįs pralošti gyvy-

Kada 
pak-

delei 
susi- 
kad

$1.65

Nualintoji Francija.
Chicagos bankininkap sako, 
kad Francija ilgai dar neatsi- 

. griebsianti.
CHICAGO, geg. 25. — Chi

cago State banko 
I/croy A. Goddard, 
raščiams vakar be 
kė. jogei Franci jai 
teks pavargti, 
griebs nuo jai
skriaudų. Visa Francijos viltis 
nūdien yra toje kontribucijoje, 
kurią jai turi išmokėti Vokieti
ja. Jeigu Francija tos kontri
bucijos negaus, Euro]x>j gali 
nia laukti naujų suiručių. Jei
gu gi Vokietija antdėtą jai 
kontribuciją išmokės — atsig
riebs ir Francija, ir pačiai Vo
kietijai “ateitis bus šviesesnė.”

Goddard tik-ką sugrįžo iš 
Europos. Jisai buvo Francijoje, 
Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje 
ir Šveicarijoje. Apie Vokieti
ją bankininkas sako taip: Vo
kiečiai yra sumanus ir darb
štus žmonės. Pas juos viskas 
tvarku ir tikslinga. Okupuotoj 
Vokietijos k teritorijoj tečiaus 
jaučiama didelis nckentimas 
Francuzų. Su amerikiečiais ka
reiviais vokiečių santykiai gan 
geri.

Bandė sudaužyti traukinį.
PADUCAH, Ky., geg. 23. — 

Epersone šį rytą nubėgo nuo 
šėnių vienas Illinois Central 
geležinkelio kompanijos trau
kinis. Sako, kad tai piktadarių 
darbas. Didelių nuostolių ne
padaryta.

Vogė gėles nuo kapų.
OLEVELAND, geg. 24. — 

Teisėjas šiandie čia nuteisė 
kažkokį Vincent Lansky. Jis 
vogęs gėles. Vogęs jas nuo ka
pų. Gavo užsimokėti penkis 
šimtus dolerių ir turės pasėdėti 
vieną mėnesį kalėjime.

Parduoda karo pabūklus.
TOKIO, geg. 24. — čia gau

tomis žiniomis, tolimųjų rytų 
(Siberijoj) respublika parduo
danti 332,(MM) tonus karo pa
būklų.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
24.— Gauta žinių, kad Turkų 
nacionailstų sostinėj Angoroj 
kilo maištas. Sinulkmeningų 
žinių stokoja.

Auksinai
Laikinai Atpigo

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-kitą, o paskui vėl pradės 

' eiti brangyn per kokį mėnesį laiko, kaip buvo 
laukiama. Kam reikia siųsti pinigus, tas ge
naus tegul siunčia juos, nesileidžiant i spe
kuliaciją.

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

Į—1—————,—t—j _ v...................
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NAUJIENOS' ChkagO, Įfl.

Nesideda prie maskviečių

LAIVAKORTES

stovėjo

Boulevard 1892 Chicago, III

Kurie mažiau uždirba yra

NENAUDINGI
Telefonus: Boulevard 7042

Mes siūlome

Anglijos darbininkų 
vadas Amerikoje.

POLICIJA StJNAIKINO 
SPAUSDINAMĄ KNYGUTĘ

SIŲSKITE 
TELEGRAFU

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

JAU AT 
PIGO

Presos]
Nežiūrint
Kcntucky
prašymo,

svarstyti ir kartu su laivų sa
vininkais paskelbė jurininkams 
lokautų.

entų jūsų mieste arba pas
Pasu. Agent, 120 N. La Šalie St

LITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

Nesiysią federaliniy ka« 
reivių į West Virginiją

Vokietijos transporto 
darbininkai prieš 

Maskviečius.

nuos.
nustatys

PASIMIRS DR. E. B. ROSA

Angliakasiai neleis 
kapoti algų.

Vokietijos Trans- 
Federacija, 

narių, neturės 
su komunizmu 
Internacionalu.

Prašalins kiekvienų narį, kuris 
skaldys organizacijų.

kad angliakasiai jokiu bildu 
nesutiks priimti nukopėsimų 
algų. Nors jiems dar nebuvo 
užsiminta, jog jų algos bus ka
pojamos, bet jie bus prisiren
gę veikti, jei bus reikalas.

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp. Manhfield av 
Valandos) iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tek Prospect 1157

[Iš Federuotosios Prosos] 

Washingtonk ■— Amerikos

Angliojos laivų savinin 
kai pasidavė.

[Iš Federuotosios Presos]
Washington. — Dr. E. B. 

Bosą, vyriausias fizikos Biircau 
of Standarte, padaręs paskilbtį
sį analizų valdžios išlaidų ir 
prirodęs, kad 93 riuoš. valdžios 
įplaukų pereitais metais tapo 
išleista pareitiems karams ir 
prisirengimams prie busiančių
jų karų, jau pasimirė. Jis mirė 
nou širdies ligos, kilusios dėlei 
nuolatinio persidiibiino, ypač 
pastaruoju laiku, kada jis dir
bo prie savo analize, kuris da
bar tankiai minimas ir prive
damas kongrese ir visokių kal
bėtojų.

NESIRŪPINK!
A. F. GEHL CO. KARŠTO ORO IŠTAIGA

GAL TRAUKS TBISMAN 
VAISTUI-Iš transporto darbininku 

konvencijos.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan A v., Roaeland. 

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

ciulinų mokslų mokykla.
Bet knygutė vtetick išėjo iš 

spaudo*. Policijai sunaikinus 
pirmų tekių, tu o j aus atspaus
dinta jų išnanjo ir dabar ji jau 
yra išsiuntinėtu. Knygutėj aš
triai pasmerkiamu Amerikos 
Darbo Federacijos vadovų po
zicija linkui aleivybės .

Metalo darbininkai per 
mato krizį.

[Iš Federuotosios Preaofc]
Miivvaukec, Wis. — “Came- 

rou Dam gynėjas’* John Dietz, 
kuris tik dabar tapo pa'Huosuo- 
tas iš kalėjimo, ketina traukli 
valstijų ir Chippcwa Lurnber 

Boom Co. tesiman už netei
singų apkalininių. Kompanija 
gelbėjo valstijai nuteisti Dietzų 
neva už nušovimų šerifo jni- 
gelbininko Oscar Harp. Dictz 
buvo nuleistas kalėjimai) visam 
amžiui, bet išbuvo ten 10 me
lų ir dabar gubernatorius su
teikė jam pardonų. Dictz sa
ko, kad Harp nebuvo, nušautas 
ir kad jis dabar gyvena Mon
tana valstijoj po kita pavarde, 
užlaikomas viršminėtos kom
panijos. Diete remia savo tvir-

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Hi&ted SU Chfcago, Ui. 
kanapas 18th St. 

Valandos: 9—-12 ryto ir 1—9 vak. 
I’hona Canal 257

L0U1S P. LOCHNER
[Federuotosios Presos koresp.]

GENEVA, Šveicarijoj. — Nė 
vieno krepšio anglių nebus duo
ta Anglijos laivui Europos ir 
Amerikos uostuose, kol Angli
joj tęsis angliakasių streikas, 
jeigu Internacionalinės Trans
porto Darbininkų Federacijos, 
kuri čia laikė savo konvencijų, 
atsišaukimas j pasaulio darbi
ninkus bus išklausytas. Geležin
keliečiai atsisakys gabenti ski
riamus Anglijai anglis, o dokų 
darbininkai atsisakys krauti an
glis į Anglijos laivus, o jurinin
kai atsisakys plaukti tokiais lai
vais.

Tas nuosprendis, padarytas 
vienbalsiai, sudarė dramatinę už
baigų penkių dienų kongreso 
galbūt stipriausios pavienės dar
bininkų unijų federacijos pasau
lyje. Nes už dalyvavusių 75 de
legatų iš 12 įvairių šalių — de
legatų, kurie kalbėjo varde 2,- 
250,000 darbininkų 
organizuota jiega 37 organiza
cijų iŠ 17 šalių, turinčių viso 
2,713,000 narių ir atstovaujan
čių geležinkeliečius, transporto 
darbininkus ir įvairios kategori
jos jurininkus.

Nora buvo tikėtųsi, kad kon
gresas svarstys skilimų Angli
jos trilypėje sąjungoje, bet jis 
to klausimo vengė. Net Anglijos 
delegatai, kurie buvo kalbus ki
tuose dalykuose, nutildavo pri
siminus apie tų skilimų. Jų de
legacijos pirmininkas Bevin pa
sakė: “Palūkėkit kada angliaka
sių streikas užsibaigs, tada mes 
padarysimų viešų pareiškimų. 
Kol angliakasiai streikuoja, mes, 
suprantama, nesakysime nieko, 
kad gali pakenkti jų laimėjimui.

Streikuojantįs darbininkai lai
kosi tvirtai. Unijos paliko už
tektinai darbininkų dirbtuvėse, 
kad suteikus joms apsaugų nuo 
gaisrų ir saugoti jų turtą, bet 
tik tada, kada kompanijos ne
bandys ' bįteHi'dtl dirbtuvių pa- 
gelba streiklaužių. Kitos neban
do operuoti dirbtuvių. Tik trįsl 
kompanijos buvo atsigabenusios 
streiklaužių ir bandė operuoti, 
bet joms tai padaryti nepavy
ko^ Dabar unija atšaukė jų dirb
tuvėms teiktų apsaugų.

rjI irirV 1 K.^tL
Šviesą ir pajiegą suvedamą į senus ir naujus namus, taipgi 

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

Dr. M. T. Strikol’is 
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į J^eople Teatrą 

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 166
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 
Ree. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

PO $67.50
Moką $6.00 už šėrą dividendų. Platesnių žinių 

kreipkitės arba rašykit

DR. C. Z. VE2EUS 
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-toą gatvis

Boston, Mass. — Kiek laiko 
atgal policija naktį užpuolė ant 
vienos spaustuvės ir sunaikino 
jau atspasdintų ir prirengtų ap
taisyti knygelę “Immigracija, 
Dejiorlacija ir Organizuoti Dar
bininkai”, kurių parašė W. T. 
Coilyer. Leidot jų Bostono so-

[IŠ Federuotosios Presos]

Madridas. — 8,808 balsais 
prieš 8025, Ispanijos socialis
tų kongresas, nutarė nesidėti 
prie Maskvos Intornacionakn

[Iš Federuotosios Presos]V
New York. šiomis dieno

mis į New Yorkų atvyko An
glijos parlamento narys-daHbie- 
lis ir Anglijos geležinkeliečių 

sekretorius J. H. Tho- 
Jis dalyvaus Amerikos

gavo telegramų, kad Anglijos 
laivų savininkai nusileido sa
viems jurininkams ir tuo išven
gė Angljos jurininkų streiko.

Anglijos laivų savininkai su
tiko, kad unijos atstovai daly
vautų prie darymo kontraktų 
su jurininkais, taipjau kada 
darbininkams būna išmokama. 
Jurininkai gi iš savo puses su
tiko nukapoti algarf 15 
Bendras komitetas 
minimam algas. Li 
ninkai norėjo algas nukapoti 
25 nuoš.

Tokius pat reikalavimus, ko
kius priėmė Anglijos laivų sa
vininkai, Amerikos gabenimo 
laivais tarybos prezidentas ad
mirolas Benson atsisakė net

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3308 So, Morgan Street, 

Chicago, III.

Tų nutarė visi angliakasių 
viršininkai. Tas reiškia, kad 
visi angliakasiai pastatys 
bendrų frontų ^tarybose afpie 
naujų kontraktų. Prie unijos 
priklauso apie 320,000 minkš
tųjų anglių ir apie 120,000 ant
racito angliakasių.

Antracito angliakasių kon
vencija, kuri paprastai laiko
mo rugpjūčio men., tapo ati
dėta iki generalinės angliaka
sių konvencijos, kuri nustatys 
taktikų, kokios Ims laikomasi 
ateinančiose tarybose, taipjau 
budus kooperacijos. Tečiaus 
antracito angliakasiai turės pil
nų autonomijų ir jie ves atski
ras tarybas, bet kartu turės pa
rama visos organizacijos. Uni-

Berlinas 
purto Darbininlkų 
turinti 578,000 
nieko bendra 
ar komunistų 
Tųi nutarta lokalų ir centFali
nio pildomųjų komitetų ir vir
šininkų susirinkime, laikytame 
Berline, tikslu nuodugniai ap
svarstyti tų klausimų.

Vokietjos transporto darbi
ninkai netik atsisakė dėtis prie 
Maskvos Internacionalo, bet dar 
paskelbė, kad kiekvienas narys, 
kuris ims įsakymus apie vei
kimų tarpe transporto darbi
ninkų unijų iš Maskvos, o ne 
iš pačios unijos, bus skaitomas 
•esantis už rybų organizacijos.

Daugiau to, cenlraliniam pil- 
domųjam komitetui įsakyta iš
braukti, jei bus reikalas, visus 
tuos narius, kurie veikia “tiks
lu suskaldyti unijų, ai* tai ra
šant šmeižiančius straipsnius 
prieš*unijų, ar gelbėjant tver
ti organizacijas viduje orgar 
nizacijos, ar trukdant rinkimų 
narinių mokesčių”.

Šviesinęs ir sietinės maudynės.
Geriausias koks tik yra žinomas gydymas Reumatizmo, Paralyžiaus 

Nervuotųmo, Pilvo, Kepenų ir inkstų ligų, Hemoroidų.
Visokios odos ligos (šašai) gydoma elektrinėmis vairuotomis- 

maudynėmis.
VYRŲ SKYRIUS MOTERŲ SKYRIUS

1550 Clybourn Avė. 1527 N. Halsted St.
Atdara kasdien Moteris patarnauju

Tel. Lincoln 4424. Atdara Utarninkuis ir Ketvergais nuo 9 iki 6 
Atdara Utaminkais ir Pėtnyčioms nuo 7 iki 6.
Atdara kasdien nuo 7 ryto iki 9 vai. vakare. Išskiriant nedėldienius 
nuo 7 ryto iki 12 dienos.

.Utaminkais ir Pėtnyčiomis nuo 7 ryto iki 6 po piet.

mas
Darbo Federacijos konvencijo
je, Denveryj, kaipo delegatas 
nuo Anglijos unijų federacijos.

Jis atvyko kiek pirmiau prieš 
konvencijų daktaro patariamas, 
kad galėjus kiek pasilsėti prieš 
konvencijų, nes paskutiniai nuo 
tikini Anglijoj ir įtemptas dar
bas suardė jo sveikatų.

Channel Chemical Conipany
Dirbtuvė randasi prie 

45th St. ir Western Blvd.

PERSIKeLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 3101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy 
venfmo vieta 701 W. 31 st St., kam* 
pasUnion Avė., TeL Yards 8654.

AKUAERKA

■ Baigusi Aku
\ . ; Arijos kolegi

IBBIIIBflBBBIIBBBBB£
Telephone Varde 5332 B

DR. M. STUPNIGKI i
8107 So. Morgan St., 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto |

ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

[Iš- Federuotosios Presos]
Benį, Šveicarijoj. — Euro

pos metalo darbininkams grę- 
sia rustus krizis, taip rustus^ 
kad pildomoji taryba Interna
cionalines Metalo Darbininkų 
Federacijos, atstovaujančios 3,- 
500,(XX) darbininkų, 17-koj ša
lių, turėjo atlailkyti savo suj- 
sirinkimų, kad apsvarstyti 
priemones budus pagerinimui 
padėties.

Tarp padarytų nuosprendžių 
vra sekami: Visi nariai turi 
atsisakyti dirbti viršlaikį ir pa
statyti bendrą frontų prieš vi
sas pastangas panaikinti 8 vaL 
darbo dienų 
pildomoji tai 
reiškia savo nuomonę apie ei
namosios'valandos politinę pa
dėtį, aštriai pasmerkdama oku
pavimus miestų ir ragina, kad 
karo skolos hutų internaciona
lizuotos.' Ji taipjau reikalauja 
nusiginklavimo. Taryba pa-, 
reiškia savo solidarumų “Vo
kietijos darbininkų klesai, kuri 
sutinka visomis jai prieinamo
mis priemonėmis atsleigti nute- 
riatųsias apygardas ir kiti pri
pažįsta, kad Vokietijos prie
dermes yra atlyginti padary
tuosius nuostolius”.

Ūkavusi Penn- 
Bilvanijoa hos-

I pitalėse. Pa- 

w km i ngai pa- 
tarnuuJa P™ 
Kih-tiymo. Duo 
da to(1< riso- 
k,ose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

Telephone Vau Buren 294
Rex. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

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

Valandos: 10—JI ryto; 2—3 po piet, 
7-<-8 vak. NedSliomis 10—12 dieną.

AMERICAN LINE 
Tiesi kelione

New York — Hamburg
Parankiausia kelionė lietuviams ir 

rusams
Dideli ir modemiški dubeltavais 

šriubais garlaiviai.

Minnekahda (naujas) 
Tik 3-čia klesa 

Birželio 30 

Manchuria
Birželio 2.

Mongolia
Birželio 16.

RED STAR LINE
New York — Hamburg 

Libau — Danzig 
Atsišaukite Kompanijos ofisan 
44 No. Dearborn St., 

Chicago, III.
Arba prie vietos agento.

[Iš Federuotosios
Waslūngton. — 

West Virginijos ii 
kasyklų savininkų 
prezidentas lliu’dingus atsisakė 
siųsti į West Virginijų federa- 
linius kareivius. Hardingas at
sakė West Virginijos guberna
toriui, kad federaliniai karci- 

I viai tik tada industriniuose 
I ginčiuose bus siunčiami į atski
ras valstijas, kada pasirodys, 
kad valstija išsėmė visas prie
mones ir nepajiegia įvesti tvar
kos, ar kada bus pavojus fe- 
deraliiK’i valdžiai. To jis nega
lįs pasakyti šiame atsitikilne ir 
todėl kareivių uesiųsiųs.

Per pastaruosius .‘10 metų vi
si prezidentai, neišskiriant ir 
Wilsno, visuomet noriai siuntė 
fcderalinius kareivius laužyti 
streikų, kada tik to paprašyda
vo samdytojai. Wilsonas jau 
du sykiu buvo jiasiuntęs karei
vius į West Virginijų. Prie 
Hardingo gi pati valstija turės 
įvesti pas save

Tiesi kelionė be persėdimo iš New lorko fąr Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnus

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubų pašto laivai išplauks 

“LITHUANIA” .  BIRŽ. 1 f “POLONIA” JULY 6
‘TSTONIA” ......... BIRŽ. 22 ) S.S.HTUANIA LIEPOS 20

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
.Kreipkitės prie musų s

K. W. KEMPF, Gert Wostern
CHICAGO, ILL<

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Kietųjų ir 
minkštųjų auglių kasėjai su
jungs savo spėkas prieš nuka- 
pojimų algų, jei kasyklų savi
ninkai bandytų tai padaryti, 
kada pasibaigs , dhbartinis 
kontraktas kovo 31, 1922.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
i MORGIČIAI :
: PASKOLOS■ S ■Skolinu ir surandu paskolas 4 
B pirmiems ir antriems motgi- ■ 

! &iams.

BAtperku ir pampinu mortgi- ! 
Mus.

■. Atperka {vairių kompanijų ■ 
iėrus. ■

S KAZ. GUG1S Š
• Ofisas: 127 No. Dearborn st. ■
B 11 lubos. ■

Telefonas Central 4411 ! ■Namai: 8823 So. Halsted st. ■ 
Telefonas: Drover 1816

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
I Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, vai-
I kų ir vyrų. Specialiai gydo lim-
H pančios, senas ir paslaptin-
■ gos vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. 
■BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Tel. Canal 65 
LFETUVIS DAKTARAS

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

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

Gyvenimo Tel. Yards 5098. 
nBBiiiiiiBmRiin

Francis Kibort & Company
IN VESTINIMO APSAUGA 

707-35 So. Dearborn St.,
I

, Chicago, III.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
O BHOADVVAY NEW YORKJĮV

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Reaidcncija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 8466
V* --—--T —... ........  „ . ............. .. — il7
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Del Baltijos neprikišu 
somybas.

fa
NAUJIENOS, Chicago, 11L Sereda, Gegužio 25 d., 1921

[“Eltos” pranešimas per Lietuvos 
Informacijų Biurą Washingtone]
Viktoras Černovas, buvęs 

Rusijos Steigiamojo Seimo pir
mininkas, sociaUstas-revoliuct- 
ninkas, du(xlamas pareiškimą 
'lai i no “Socialdemokratui” dėl 
Pa balti jos valstybių nepriklau
somybės tarp kitko pasakė:

“Musų programa, 1903—4 m. 
išdirbta 1906 m. galutinai pa
tvirtinta, pripažįsta pilną te^- 
sę apsispręsti visoms 
tautoms. Termino “Pilna” 
priėmimas paaiškinimas gin
čais su tų laikų socialdemokra
tija .kurios priešaky stovėjo 
tokie atkaklus 
kaip lx>lševikai.

šie paskutinieji, 
nedrįsdami atmesti

ccntralistai,

tiesioginiai 
tautų apsi-

sąlygų ir pastabų, panaikinan
čių šaknyje patį principą.

Primesti federacinį, ar kitą 
kurį ryšį kitoms tautoms . ru
sų tautų, musų giliais įsitiki
nimais, neturi jokios teisės. 
Mes turime gerbti kitų tautų 
valią, net tokiam atveyj, jei mu
sų asmenine nuomone, ji nu- 
sperendė sutvarkyti savo liki
mą ne tatp , gerai, kaip reikė
tų. Del tokios pažiūros iš vie
nos pusės bolševikai, iš antros 
pusės liberalai mus vadina po
litiniais metafisikais, abstrakti
nių principų ne šio pasaulio ri
teriais

Mes tikėjomės, kad centra
lini i nes politikos savo laiku pa
keitimas federalistine politika, 
išgelbės Busi ją nuo skilimo. Is
torija išsprendė kitaip. Bolše
vikų despotizmo įsigalėjimas il
gam laikui privertė pakraščių 
tautas galbetis nuo jo vienin
teliu galimu būdu: savo pilna

ir Lt.

kraščių nepriklausomoms vals
tybėms tokių užsienio politikos 
vadų, kurie turi pakankamai 
platų politinį regratį, kad pirm 
visko pasiektų jų ginčijamų 
klausinių išsprendime ne gink
lu, bet trečiųjų teismu, tarpi
ninkaujant nesuinteresuotiems 
ir bešaliniams busiančios “Bu- 
efrų Santarvės” nariams. Pa
našiai, kaip “Mažoji Santarvė” 
aprūpino Čekams-Slovakams ir 
Pietų->Slovakams savarankios 
užsienio politikos galimumą, 
taip ši nauja Buferų Santarvė 
pirmiausia aprūpina kiekvie
nam jos narių ne fikcinį, bet 
realinį politinį savarankumą. 
Kitaip, kiekviena ixi|kraščių 
valstybė, palikta viena sau ir 
egoistiniai atskirta nuo kitų, 
bus visuomet per silpnas ir kiek 
viena savo politikos žingsny 
turės vienu metu bailiai dai
rytis ir i Bylus ir į Vakarus, 
lygiai bijodama priešintis ir 
bolševikams ir Santarvei.

Ir mes tikrai linkime visoms 
pakraščių valstybėms turėti 
priešaky toli ir plačiai numa
tančius politikus.

Pakarščių valstybių vyriau
sybė ir partijos turi žiūrėti to
liau negu šiandien ir suprasti, 
kad ateitis Busi jos priklauso 
vis tik tokiai vyriausybei, kad 
tik susitarimu su ja bus su
stiprinta pakraščių valstybių 
buitis, kad pats Europos pri
pažinimas jų de jure, pati iš
eitis iš dabartinės pusiau tei
sėtos padėties priklauso nuo 
priruošiamojo 
vyriausybe,
Rusijoj neginčijamu visų gy-

jiems advokatą. Tuo gi laiku 
laivus išplaukė, palikęs juos be 
pinigų, maisto ir pastogės.

Sveikatos departamento ty
rinėjimai parodė, kad tiems ju
rininkams duota žuvį su kir
mėlėmis, o ryžiai buvo surūgę. 
Laivo gi viršininkai sekamai 
atsiliepė laikraščiams apie iš
mestus jurninkus: “Indijoj to
kių * degeneratų indų yra 400< 
000,000. Jie netinka gyvenimui. 
Kuodaugiau jų miršta, tuo ge
riau. Jie valgo supuvusią žu
vį ir mėgsta ją. Jie nevalgy
tų geros žuvies, jei mes ir 
duotumėme. Jis yra supuvė
liai”. i

Sukčiai kontratkoriai — 
“gerbiami piliečiai”.
■ * ' '' *'4 f J ' '■ ! I

Ar darbininkai čia kalti

Gabenimo

skundžiasi,

admirolui 
prezidentui

susitarimo su 
besinaudojančia

skaitlinėmis prirodo,

Pakraščių valstybės ir Rusi-

skelbimu. Mes iš pat pradžios 
pripažinome, kitos ateities pas 
jas nebus. Ir todėl mes iš sa-

mą nepareiškėme jokių prieš
taravimų ir net, pavyzdžiui, pa
sikeisdami nuomonėmis su Es- 
stonijos atstovais pirm Vokie
čių okupavimo Estiją, žadėjo
me jiems Ui m e dalyke savo 
moralinį rėmimą. Ir dabar 
mes ne kartą pareiškėme, kad 
pakraščių tautų valią, jų stei
giamųjų seimų reikšta, būti 
valstybiniai nepriklausomais, 
mums šventa ir kad 1x4 kurių 
rusų partijų bet kuris |>asikė- 
sinimas sutiks mumyse aršiau
sius priešininkus. Aš nepasa
kyčiau tečiau visos savo min
ties, jei nutylėčiau, kad musų 
žvilgsniu žmonijos ateitis — 
ne nuolat didėjančiam tautų 
atsitolinime, bet, priešingai, jų 
susiartinime, jų fedarvime. Bet 
kiekvienai atskirai tautai, ži
noma, kelias įeiti į busiančią 
federatyvinę Tautų Sąjungą, 
kuri kuomet nors pakeis dabar
tinę pusiau fikeinę ir per daug 
priklausomą nuo nedaugelio 
didžiųjų imperialistinių vals
tybių Tautų Sąjunga, visai ne
būtinai turės eiti per priruošia
mąjį etapą — federavimą su 
Rusija. • Čia galimos įvairios 
kombinacijos: Musų partija di
dele užuojauta pažiūrėtų, pa
vyzdžiui, į sudarymą kurios 
nors sąjungos iMikraščių-buferų 
valstybių, demokratinės Są
jungos, aprūpinančios jų tikrą, 
o ne įsivaizduojamą nepriklau
somybę. Smulkiomis naujai 
užgimusiomis valstybėmis vi
suomet gresia nemažas “bal- 
kanizacijos” pavojūs. Sunku 
įsivaizduoti blogesnę pcrqxik- 
tyvą, kaip nepalenkimas kito 
kitam ir spaudimai iš užsienio 
prie ko galima kurstyti vieną I 
prieš antrą ir naudotis, kaip 
žaislais, diplomatiniam žaidi
me. Buvusieji Estijos ir Lat-1 
vijos ginčai dėl Valko, nesenai 

"Latvijos ir Lietuvos ginčai da- 
Irartiniai Lietuvos ir Lenkijos 
karo veiksniai, Lenkų-Lietuvių 
skaldymas Gudijos ir kt., ver
tė ir verčia ir dabar bijotis to 
pavojaus. .

Ir mes širdingai linkime pa-|

kad nuo šio susitarimo pilnu
mo ir širdingumo priklauso vi
sų klausimų išsprendimas abi 
nusės patenkinantis. Rusų 

[darbo demokratija — vienati
nis tikras draugas naujai gi
musioms pakraščių demokrati
joms. nenorinti primesti joms 
nei buvusių gubernatorių, nei 
naujų komisarų.

Dabar, kai Paryžiuje ir Lon
done pripažįsta,* kad, Rusų 
klausimo ncišrišus, negalinti 
būti nustatyta pastovi politi
kos ar ūkio lygsvara visoj Eu
ropoj, abejingas žiūrėjimas į 
tą klausimą pakraščių valsty
bėse reikštų didžiąusį netoli — 
matymą ir politinį provincioliz- 
nią.

Rusijos chaosas gal įnešti tik 
nepastovumų visoj Europoj. O

[Iš Federuotosios

Wasfiington. — 
laivais tarybols 
Benson jau senai
kad laivai duoda didelius nuo
stolius, kati tarybos deficitas 
siekia apie $15,000,000 f* me
nesį. Jis todėl, padengimui to 
deficito, ragina nukapoti juri
ninkams algas ir todėl jis kaip 
įmanydamas remia laivų savi
ninkų paskelbtą prieš jurinin
kus lokautą.

Dabar jurininkų prezidentas 
Furuseih parašė
Bensonui, taipjau
Hardingui laišką, atsakydamas 
į Bensono kaltinimus, kad 
augštos algos duoda valdžios 
laivams didelių nuostęlių. Fu- 
ruseth
kad čia ne jurininkai^ ne ju
rininkų algos kaltos, bet pačios 
tarybos išlaidumas ir nesugebė
jimas vesti viso reikalo. Jis 
parodo, kad net ir tada, jei vi
si iki vienam jurininkai ir visi 
laivų darbininkai dirbtu visiš
kai uždyką ir net patįs sau 
maistą pampintų, tai ir tada 
gabenimo tarybos deficitas 
siektų virš 3,250,000 į mėnesį. 
Kas gi dabar yra kaltas, kad 
jei darbininkai dirbtų uždyką 
ir dar savo maistu, tai ir tada 
valdžia dar turėtų nuostolius 

ant laivų Ar galima šiame at
silikime kąnors pagerinti nuka- 
pojant darbininkams algas?

Kaltas yra pačios tarybos iš
laidumas ir paties admirolo 
Bensono ir kitų neimsi many
mas kaip operuoti laivais. Dar
bininkai už tą negail būti kalti.

[Iš Federuotosios Presos]

New York.
Lockwood tyrinėjimo komite
to reikalavimo, kad jie butų 
nuteisti kalėjiman, New Yorko 
vyriausio teismo kriminalinis 
skyrius nuteisė 19 viršininkų 
ir 13 korporacijų tik menkas 
pabaudas užsimokėti. Visi tei
siamieji prisipažino, kad jie 
yra padarę suokalbį kontroliuo
ti kainas ir jas kiek galima 
augščiausiai iškelti. Da vjęni 
asmenjs tapo priteisti užsimo
kėti po $500 pabaudos, o kor
poracijos nuo $2,000 iki $7,000. 
Nors generalinio prokuroro pa- 
gclbininkas reikalavo kad jie 
butų nuteisti kalėjiman, bet 
teisėjas Davis nusprendė, kad 
teisingumas bus atsiektas pa
skiriant tik pabaudas. Komi
tetas apibudino teisiamuosius, 
kaipo atkakliausius ir biauriau- 
sius laužytojus valstijos anti- 
trustinių įstatymų, o teisėjas 
juos pavadino labai gerbiamais 
piliečiais.

Bet kitokį likimą susilaukė 
“darbininkų” vadovas Robert 
P. Brindcll, prezidentas namų 
budavolojų tarybos, Jis irgi 
jau pirmiau buvo rastas kaltu 
ėmime nuo kon t rak torių kyšių 
ir veikime išvien su vienais I •
kontraktoriais prieš kitus. Jam 
neuždėta menkos pinigiškos 
pabaudos, bet tapo . nuteistas 
penkiems metams kalėjiman, 
nors jo prasikaltimai nebuvo 
nė kiek didesni už šių kontrak
torių.

Nežiūrint

Nori pigių darbininkų.

[Iš Federuotosios Presos]
Newar*k, N. J. — šio miesto 

kon trak torių asociacija paskel
bė, kad ji atsigabensianti 5,000 
namų budavolojų iš kitų vals-

lik paėmus valdžių darbo de
mokratijai”.

Baisi Indu jurininką 
padėtis.

[Iš Federuotosios Presos]
Ne\v York. — A dm irai t i jos

of Norwich iškilo aikštėn ko
kiose pasibaisėtinose sąlygose 
ir priespaudoje ant laivo turė- 
io gyventi ir dirbti 30 indų ju
rininkų. Indai išrodė baisus, 
kada jie atplaukė į Amerikos 
uostą. Kada jie pasiskundė 
apie nedorą elgimąsi su jais, 
juos sumušta. Vienas indų

Ii irgi turėjo ant kūno mušimo 
žymių.

Sulig sutarties, jie turėjo 
gauti $8 algos į mėnesį ir valgį 
iš džiovintos žuvies, gerų ryžių, 

I indiškos sunkos ir vandens, 
taipjau išvažiavus iš Suez ka
nalo jiems turėjo būti parūpin
ti šilti drabužiai. Bet jiems 
drabužių neduota, o valgyli 
davė negalimus valgyti ryžius 
ir supuvusią žuvį.

Kada laivas pasiekė šį uostą, 
iic pasiskundė admiraltijai, ka
dangi jie bijojosi, kad juos ne
ištiktų tas pats likimas, ką ir 
anglų laivo Dewa įgulą, kur 
apie 20 žmonių mirė iŠ bado.

laivo, bet juos nebepriimta. 
Jiems pasakyta, kad laivui 
skundikų nereikia.

Per dvi dienas jie gulėjo ant 
dokų nieko 
jie atsiša/ikė 
vicc Centre,

nevalgę. Paskui 
į Seamen’s Ser- 
kuris parūpino

tijų, kadangi 2,000 vietos namų 
budavolojų atsisakė dirbti už 
nukapotas algas. Likusieji na
mų budavotojai paskelbė, kad 
ir jie mes darbą, jei -kontrak
toriai pradės gabentis streik
laužius. Darbininkai yra nu- 
sisprendę neprileisti algų nuka- 
pojimo.

Pamėginkite naujo

Su uiregiitruotn valsba&enklIuSur. VaUL 
Patentu Biure.

Nanjamo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmufian- 

ėios ypatybės Siame vaiste idčtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra aaoai paveikiantis 
pleiskanų paSalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

r
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Pilietė moteris.
Kaip gali būt galima moteriai at

likti šių dienų reikalavimus, kaipo 
šeimyninkes, motinos ir balsuotojos 
ir visu jos draugijiniu ir politišku vei
kimu ,kuomet ji turi perleisti negales, 
kurios patinka kaipo moteriškę?

Sulaikyk ligą tuojaus sąžiningu gy
dymu su Lydia E. Pinkham Vegetable 
Com-paundu, ant pirmo ženklo strėnų 
skaudėjimo, prašalink ligą, nuo ku
rios moteris paprastai kenčia.

MILDA

EXTRA

materijolas ir 
unijistų gabių

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt. 
NOTARUUiAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 85th S't., Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki G, kasdieną

Vak.: UtaY. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ne<l.: iki 3 po pietų.

f

Budavojame 
Namus.

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

District 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.: Lafayettc 965.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

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

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

Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.
The Home Builders .

Association,
National Headquarters
139 North Clark Street

■ Telephone Rand. 5886.

Rašomoji
Popiera

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurntiestyjj 
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedčliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hydo Park <|395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

2« So. La Šalie St. Room 824
Tel. Central 6390

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

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas 

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

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Avė., 

Tel. Haymarket 3869.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

būda voto 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 savo darbe tu
riu per 15 metų.

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

po 18c. svaras
Kam reikia geros baltos 

(bond) rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

3140 South Halsted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
• Scenon Statomi Puikus
VODEVILIAI IR KRUTOMĮEJI PAVEIKSLAI

Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

įžanga: BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai.

BERLINAS, geg. 23. — Ber
ibio valdžia pasiuntus tam tik
rų notų Londonan, Romon ir 
Paryžiun. Protestuojama įlelei

Roosevelt arti Halsted
Ruatta & Serenelli 

817 Blie Island Are.

Dirbėjas ir Importuotpjaa go
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliškai dėl informacijų.

Atsidaryk Account
Šiame

LIETUVIŠKA RAŠOMOJI r 
MAŠINĖLĖ 
(Typwriter)

Rašo lietuviškai, angliškai ir 
kitose kalbose. «

Reikalauk katalogo arba kreip
kis ypatiškai į ofisą.
HAMMOND TYPEVVRITER CO. 

lOth floor Security Bldg., 
189 W. Madrson St., 

Chicago, 111.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street,
Waukegan, III. -

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės 

Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamų kainų.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St.

Chicago, UI.

>■?
Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės m i erą (ant drabužių), 
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui. Persiuntimą ap- 
mokame.

JVEMO HYGIENIC.FASBION INSTITUTE 
Pyt.ll MlrviMPhc* N«wYmK

Tvirtame Valstijiniame Banke 
$1.00 ar daugiau gali pradėti. 

3% mokama už taupymą.
PARANKUS SAUGUMAS

Atdara dienomis iki 6 valandai vakare. 
Utarnikais ir Subatomis iki 8 vai. vakare. 

Nedėliomis iki 12 pietų.

SCHIFFgSTATE BANK 
Roosevelt atri Halsted 

Perviršis virš $5,000,000.00 Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti, 

didesniam taip ir mažesniam

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 W. 34th St., Chicago.

Tel Blvd. 9336
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Anglijos kalte
Anglijos valdžia teisingai 

kaltina franeuzus, kad jie re 
mia lenkų “maištininkus” 
Augštojoje Silezijoje. Bet 
ne visai balti yra ir patys 
anglai.

Lenkai ėmė vartot jiegą 
prieš vokiečius Silezijoje ne 
dabar, o daug ankščiaus. 
Dar tuo laiku, kada buvo ren 
giamasi prie plebiscito, len
kų gaujos užpuldinėdavo Vo
kietijos šalininkus, neretai 
užmušdavo juosi ir sudegin
davo jų trobas. Talkinin
kų komisija tečiaus, kuri 
kontroliavo plebiscito sritį 
Silezijoje, nebaudė lenkų dė
lei to, ir tai ačių tam, kad ta 
komisija buvo rankose fran- 
euzų, kurie visuomet simpa
tizavo lenkams.

Kodel-gi Anglija sutiko, 
kad Silezijos komisijoje 
svarbiausias vietas užimtų 
franeuzai ir kad Francijos 
kariuomenė butų paskirta 
tenai tvarkos prižiūrėjimui? 
Anglai už šitą savo nuolan
kumą franeuzams veikiau
sia išsiderėjo sau iš Franci
jos valdžios koncesijų ku
rioje nors kitoje vietoje.

Reikalavimai 
iš Meksikos.

Nors Meksikos valdžia 
anaiptol nėra bolševikiška, 
bęt Jungtinės Valstijos vis
viena nepripažįsta jos. Ko
dėl nepripažįsta, tai aiškiai 
matyt iš tų reikalavimų, ku
riuos Hardingo administra
cija rengiasi pasiųsti Meksi
kai.

Ji reikalauja, kad butų pa
naikintas tas Meksikos kon
stitucijos punktas, kuriame 
kalbama apie tam tikrų že
mės plotų nacionalizavimą 
(paėmimą į valdžios ran
kas). Toliaus ji reikalauja, 
kad prieš amerikiečius ne
būtų vartojama tasMeksikos 
konstitucijos punktas, kuris 
duoda teisės valdžiai praša
linti iš respublikos negei
džiamus svetimšalius, ir kad 
amerikiečiams butų duoda
ma galimybės apginti savo

BTAIfirRI'reS, CMrarn, m,
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nuosavybės teises diplomati- Paskatino jiedvi dar labiau 
niais keliais. ’

Iš to yra aišku, kas rupi j
ginkluotis; o tatai savu keliu 
iššaukė ginklą vi mosi lenktynes 
ir kitose Valstybėse. Prie šitų 
sąlygų įvyko 1914 metais pa
saulio karas.

Na, o jeigu sąlygos butų bu
vusios kitokios? Jeigu 1870 
metais nebūtų atsitkę tokio da
lyko, kuris iššaukė santykių 
I>aaštrėjimų tarpe Francijos ir

DAUG N E KOMUNISTŲ 
SOVIETUOSE. SVEIKATOS DALYKAI.

ji nori, kad Meksikoje butų 
geriaus apsaugoti šios ša
lies piliečių kapitalistų rei
kalai. Dėlto kad Meksika 
neleidžia Jungtinių Valstijų 
kapitalui perdaug drąsiai | Vokietijos ir-giiiklaviinosi lenk- 
šeimininkąuti Meksikoje, tai 
šios šalies valdžia “nepripa-| tykių, —- ar tuomet pasaulio 
žįsta” jos, užmiršdama tau
tų apsisprendimo principą ir 
kitus gražius dalykus, apie 
kuriuos karės laiku taip iš
kilmingai deklamavo visi 
politikieriai ir visi lakraš- v • K cai.

tynęs taipe visų Europos vals-

Apžvalga į
asai IUU

RELIGINIS HUMBUGAS.

I karas irgi butų iškilęs 1914 me
tais?

Be abejonės, jisai tais me
tais nebūtų iškilęs. Galimas 
(Įniktas ta pasaulio katastrofa 
butų visviena kuomet-nors įvy
kus, bet esant no taip aštriems 
santykiams tarpe Europos vals
tybių, ji gal butų atėjus keletu 
dešimčių metų , vėliaus.

Antra vertus, galimas yra 
ir toks daiktas, kad, jeigu tos 
katastrofos įvykimas butų bu
vęs sulaikytas dešimčiai, kitai 
metų, tai per tų laikų darbiniu- ■ 

Į kų judėjimas visame pasaulyje 
butų taip sustiprėjęs, kad dar
bininkai butų nuvertę kapita
listų valdžias, pirm negu jos 
butų suspčjusios pradėt gink-1 
luotų 

karas 
tas.

Bet 
karas 
jisai butų visai neįvykęs —mes 
šiandie nekalbėtume apie didį
jį karų, kuris prasidėjo 1914 
ir pasibaigė 1918 metais. Nes 
jo nebūtų buvę. Argi tai ne 
tiesa?

Jeigu komunistų laikraščio 
redaktorius, įsivaizduoja, kad

Anglų žurnale “The Nation” 
vienas jo bendradarbis, aplan
kęs Sileziją tujr laiku, kada te- 

jiai buvo rengiamasi prie ple- 
biscito, pasukoja, kokiais lium- 

mguis stengėsi lenkui pakreip
ti savo pusėn tamsius Silezi
jos gyventojus. Jisai rašo:

“Aš turiu lenkišką laikraš
tį, leidžiamą KattoVvitz’e 
(Silezijos mieste. “N.” 
Red.). Vedamąjį jo straipsnį 
parašė lenkų kunigas, kuris 
išvažiuoja su daugybes smuk- 
lenkiškai ir plebiscite bal- 
nelė tikrai gimė Čenstacha-. 
ve, kad ji kalba ir supranta “T’, ;.¥1 . . 1914 metais pasaulio karas bu-tikta, lenkiška, ir kad kiek- Una. (urgj() jvyktj> nežiurint 

1111 1,11 sl* f’111 J”? kas atsitiko prieš tai Europoje, 
lenkiškai ir plebiscite b®1" tai jisai (U{. ką
suo u mėgina primesti "Naujienoms”,
Lenkų kunigai panašiu bildu būtent, kad karai įvyksta tam 

panaudoja religinius žmonų tikru, kieno nors (sakysime: 
prietarus ir tamsumą agitaci- Dievo Apveizdos) išanksto pa-

Jie sako, | skirtu laiku, šitokiu tikėjimu 
remiasi pranašystės.

Bėda su tuo komunistų lau
žytojų yra ta, kad jisai, anot 
toš^patarlės, girdėjo skambėji
mą, bet nežino kame. Jisai 
girdėjo socialistus kalbant, kad 
tarpe imperialistinių valstybių 
eina delei viešpatavimo pasau
lyje kova, vedanti prie karų, 
ir jisai mano, kad tai reiškia, 
jogei “imperialistinė? valsty
bės be karų negali gyventi”. 
Tuo-gi tarpu ta socialistų min
tis reiškia visai ką kita.

Imperialistinės valstybės ga
li labai j»erai gyventi be karų; 
be karų jos net gyvena daug 
geriaus, negu kariaudamos,— 
ką žino kiekvienas žmogus, tu
rintis bent kiek nuovokos apie 
istoriją. štai, Europoje iki 
1912 metų (Balkanų karo) ne
buvo karo per trisdešimt su- 
viršuin metų; o ar tas laikas 
nebuvo bujojimo laikas visoms 
stambiosioms Europos valsty
bėms?

Kapitalistinės valstybės gy
vuoja dauginus be karo, negu 
su karu — tą visi žino; bet jo
se yra tendencija, traukianti 
jas į karą. Ta tendencija (pa
linkimas) kįla iš bizniškų lenk
tynių tartie atskirų valstybių 
kapitalistų. Kapitalistinė kon
kurencija sudaro šaltinį nuola
tinio karo pavojaus tarpe im
perialistinių valstybių.

Bet kapitalizmo sistemoje 
yra tendencija ne tiktai prie 
lenktynių ir kovos, o ir prie 
susitarimo ir susivienijimo. 
Biznieriai tveria kompanijas; 
kompanijos tveriasi į trdstus. 
Trasias tarnauja tam, kad1 pa
didinus kapitalistų pelnus, pra
šalinant konkurenciją iš jų 
tarpo.

Kapitalistinės valstybės taip 
pat ne tiktai tarpusavine kova 
stengiasi atsiekti savo tikslų, 
o ir susivienijimais. Jeigu vi
sos kapitalistinės valstybės su* 
sivienytų? į vieną “trustą”, tai 
jos dauginus laimėtų, negu ka
riaudamos tarp savęs.

Taigi tas komunistų pleperis, 
kuris mėgina mokinti “Naujie
nas” marksizmo, geriaus pa
darytų, kad paimtų į rankas 
gerą brošiūrėlę ir apsišviestų.

joje dėl Vilniaus.
kad Vilnius turįs priklausyti 
“katalikiškai Lenkijai” o ne 
“pagoniškai (Lietuvai’, kadan
gi jame randasi “stebuklingas*’ 
Panelės Švenčiausios 
las.

BARŠKA NEŽINO

pavdikįs-

KĄ.

išreiškė“Naujienos
tokią nuomonę, kad, jeigu Pru
sai nebūtų apiplėšę Francuzi- 
ją 1870 metais, tai nebūtų bu
vę šio paša ulinio karo. Dėlei 
šitos pastabos, vienas komu
nistų šlamštas tauzija:

“ ‘Marksistas’ jau pranašu 
tapo ir užsiima pranašys
tėms. * Jis jau nežino, kad 
imperialistines valstybės be 
karų negali gyventi. Jis jau 
užmiršo, kad visame pasau
lyje ypač Europoje, visos 

valstybės 
tilc galėda-

karo nebūtų buvę.
imperialistines 

butų broliškai su- 
Jonis rinkų klausi-

ginklavosi kiek 
mos. O jeigu 
nes valstybės ginkluojasi, 
jeigu tarpe jų eina lenkty- 
niaviinasis, tai kiekvienas ga
li suprasti, kad tas ankščiau 
ar vėliau prives prie karų. 
Tuo tarpu tas “marksistas’ 
užgieda pranašo giesmelę, 
suversdamas visą bėdą ant 
1870 metų drįsta tvirtinti, 
kad jeigu ne tas karas, tai šio 
pasaulio 
Vadinasi, 
valstybės 
gyvenę.
mai butų visai neapėję.”
Skaitai šituos to komunistų 

šlamšto plepalus ir stebiesi, 
ką jisai nori pasakyti savo 
skaitytoj airis. Jisai pasakojo, 
kad imperialistinės valstybes 
lenktyniuoja tarp savęs ir gink
luojasi, ir kad tai veda prie 
karų. Bet argi “Naujienos” 
kuomet-nors sakė, kad taip 
nesą? Argi “Naujienų” tvirti
nimas, kad be. 1870 metų plė
šimo nebūtų įvykęs datbarfinis 
pasaulio karas, prieštarauja 
tam?

Netcisigos taikos sąlygos, ku
rias Prusai 1870 metais užkro
vė Francijai, paaštrino santy
kius tarpe tų dviejų valstybių,

kovę. pasaulio

butų buvęs visai išveng-

kaip ten nebūtų — ar 
butų įvykęs vėliaus, ar

Nesenai įvykusiuose sovietų 
rinkimuose, Rusijoje, valdžia 
vartojo visokias priespaudas ir 
apgavimo priemones, kad tik 
butų išrinkta didžiuma bolše
vikų. Kadangi priešingos bol
ševikams partijos neturi teisės 
ne laikraščius leisti, nė vesti 

|viešą agitaciją žodžiu; kadan
gi balsavimai buvo atviri, ir 
darbininkai iš patyrimo žino, 
jogei balsuot už bolševikų prie
šus yra pavojinga, — tai bol
ševikai “laimėjo rinkinius”.

Bet nežiūrint tokios politi
kos, bolševikams toli gražu nei 
visose vietose pavyko lengvai 
apsidirbti su savo priešais. So-i 
vietų valdžios telegramų agen
tūra Viennoje, “Rosta” prane
ša pagal laikraštį “Izvestija” 
apie sekamus sovietų suvažia
vimus!^ i

“Viatkos gubernijos sovieto 
Į kongreso su 153 delegatais, 
| iš kurių (X) yra komunistai.

Dešimtasis Pskovo guberni
jos sovieto kongresas su 200 
delegatais, iš kurių 120 yra 
komunistai. Stavropolio gu- 
iBernijos sovieto kongresas 
su 272 delegatais, iš kitrių 

135 yra komunistai”.
šituose gubernijų sovietuose, 

kaip matome, bolševikai suda
ro liktai apie pusę delegatų 
(Stavropolio gubernijos sovie
te bolševikų yra nef mažiaus, 
kaip nebolševikų). O kas butų, 
jeigu bolševikų priešai turėtų 
spaudos ir žodžio laisvę, ir 
jeigu žmonės galėtų be 'bai
mės balsuot, už ką jie nori? 
Aišku, kad pirmutiniuose rinki
muose bolševikų partija butų 
suvaryta į ožio ragą. Tiktai 
despotizmo priemonėmis Ru
sijos komunistai atsilaiko val

Amalgamated Engineering & 
Appraisal kompanija, prie 
337 W. Madison gat., susibank- 
rutijo. Prie to jų privedė jos 
darbininkai, kuriems per tūlų 
laikų algos buvo neišmokėtos.

ST. PSIBIŠEVSKIO

PATAISYMAS IŠORINIŲ 
KŪNO YDŲ.

Imant j kariuomenę, daktarų 
.tyrinėjimai parodė, jog trečda
lis visų vyrų turėjo kokių nors 
kūno ydų, dėl kurios jie netiko 
kariuomenei. Didelės dalies tų 
atrastųjų ydų visai nebūtų, jei 
butų buvę kreipiama į tai do
mės jaunystėje, kitus dar gali
ma buvo ir dabar pagydyti ar 
ba tik palengvinti, vartojant tin
kamų medicinos priemonių.

Gerai padarysit, jei šiuos*pa- 
tarimus atsidėję perskaitysit; 
jie gal padėti jums pataisyt jū
sų pačių ar jūsų vaikų gyvenimo 
sąlygas. Tautos jaunuomenės 
sveikumas arba, geriau sakant, 
sveikumas visų jos piliečių yra 
didžiausis kiekvienos tautos tur
tas. »

Kaipo priderystę sau, savo 
šeimynai, ir visai šaliai žmogus 
turi stengtis būti sveikas, patai
syt, kaip galint geriau savo svei
katų, prisidėti prie darbo, kad 
padarius tvirtų tautą, idant ji 
tiktų ateinantiems dideliems dar
bams, ir linksmybei ir plates
niam gyvenimui, kurio žmonija 
taip labai laukia.

Blogas Regėjimas. Neužmiršk, 
kad jei kas nors yra negera su 
akimis, reikia jas tinkamai pa
taisyti gerai pritaikintais .aki
niais. Tai padaryk pas akių spe
cialistų, akių klinikoj, ar akių 
ligoninėj. Nebandyk pats prisi
taikinti pigius akinius savo akim. 
Laikui bėgant, su netinkamai 
pritaikintais akiniais gali labai 
susilpninti regėjimų ir'sveika- 
tą.

Dantis. Išpuvusios dantų šak
nys, užkrėstos smagenys, išpu
vę dantys, nelygus dantys, ku
riais negalima sukramtyti mai
sto gali bdti priežastim dauge
lio sunkių ligų, todėl visa tai tu
ri būti kuogreičiausiai pataisy
ta. Įsidėk dirbtinius dantis, jei 
kurių dantų trūksta, nes jei ne- 
sukramtai kaip reikiant maisto, 
turėsi už tai atsakyti savo svei
kata. Išvalyk dantis mažiausiai

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa), 
h i ............K

— Tavo galvoj, turbūt, gema kokie tai bai
sus pienai, — jisai sukuždėjo.

Ostapas nusišypsojo.
— Aš padarysiu viską, ką tau prižadėjau. 

Nežinau po teisybės, kam, todėl kad tas visas 
dalykas jau neužima manęs... Taip, o tas jau
nikaitis Vronskis, taipgi ką čiąnai veiks?.. Na, 
na, aš nenoriu kištis į tavo sumanymus... Bet 
tą jaunikaitį tu turėtum gerai temyli. Jisai 
serga ir karštligėj valkiojasi. — Lengvai nusi
šypsojo.

— Manau, kad tai jisai pagelbėjo pasidaryti 
tam baisiam perversmui mano sieloj. Jisai pa
darė mane visišką vienuolį.

Nutilo ir pradėjo žiūrėti į Gordoną.
— Tu nežinai. Ir jus visi nieko nieko neži

note. Aš vienuolis dar labiau negu tu.. . Na, 
taip, Ostapai, aš tikiu, kad tu ant visko pasiry
žęs, bet jaučiu, kad tu sumanei ką lai baisaus 
ir priešais save...

— Nustok, Gordone, nustok... šėtono! Už 
tavo sveikatą! aš jau daugiau nejaučiu prie ta
vęs neapykantos...

Rodėsi, Ostapas pasakė tą visiškai nejaus
damas, galvodamas^yisai apie kitką.

— Klausyk, GOrdonai, aš užmušiau kūdikį, 
—staiga jisai sušuko ir sunkiai atsiduso.

Gordonas pašoko nuo vietos, bet tuojau vėl 
atsisėdo.

— Savo tikrą kūdikį, — sušnabždėjo Osta
pas ir nusijuokė 
protišku juoku, 
tartum apmirę.

kokiu tai idijotišku, veik bc- 
Abudu žiurėjo viens į kitų,

VIII. •
Veik pusvalandį tęsėsi kurtus tylėjimas.
Ostapas vėl pažiūrėjo į Gordoną keistu, su

mišusiu žvilgsniu.
— Aš visą'laiką galvoju apie lai, —r jisai 

tarė, — visą laiką.
Suklupo, nustvėrė į rankas stiklą ir pradėjo 

greitai,* su kokiu tai goduliui pasakoti.
— Niekas to nematė. Jokis teismas negali 

manęs apkaltinti dėl žmogžudybės, ir visgi pas 
mane toksai jausmas, tartum, kiekvienas žmo
gus žino apie tai. Aš matau savo paslaptį vi-

du kartu dienoje. Jei turi skau
damus ar išpuvusius dantis ar
ba daug auksinių dantų ar ki
taip lopytų dantų, žiūrėk, ar šak
nys yra sveikos, duok juos su 
X-spinduliais ištirti. Tai ypatin
gai svarbu, jei turi reumatizmą 
ar kitą kokią sąnarių ligą, ku
riai negali kitokios priežasties 
surasti.

Nusies Kataras — Adenoidai 
— Sutinę Tonsilai — Smarvė iš 
Burnos. Visa tatai dažnai atsi
tinka vaikų amžyj, todėl tėvai 
turi stropiai savo vaikų žiūrėti. 
Dažnai tai galima pagydyti la
bai mažomis operacijomis. O jei 
pasilieka negydomi, vaikai už
auga su nesveikom burnom ir no
sim, su silpnom krūtinėm ir ap
lamai besveikačiai.

Kojos. Be paralyžiaus, iškry
pusių kojų, ar kitų nesveikumų 
dėl susižeidimo ir p., dauguma 
kojų ligų paeina dėl negerai pri
taikytos avalinė?, netinkamo sto
vėjimo ir vaikščiojimo, nesi
mankštinimo, ir padų muskulų 
sįlpnumo. Gerai pritaikyt!, batai, 
geros ir tinkamos formos, daug 
prisideda prie pataisymo silpnų 
letenų, įvairių nuspaudimų, 
“komų” ir skaudamų narių. 
Mankštink kojų pirštus, vaikš
čiodamas “ant'pirštų galų” ke- 
liatą kartų dienoje ir kitokiais 
budais. Mankštink visą kūną. 
Plauk kojas kasdieną. Jei tai 
negelbsti, eik pas chirurgą. Su
kumpusius pirštus, nuospaudas 
ir daug kitų ligų chirurgai leng
vai prašalina. Koja? gali skau
dėti dėl nesveikų dantų, tonsi- 
lų, — tokie nesveikumai turi būt 
ištirti.

Lengvumas. Perdidelis lengvu
mas gali kilti dėl nereguliarių 
papročių valgant ir miegant, ir 
dėl nesimankštinimo. Eik pas 
gydytoją, ar į kliniką, kad iš
tirtų, ar neturi kokios nors svar
bios ligos (ypatingai kirminų ar 
džiovos). Valgyk užtektinai mai
sto, nuo kurio einama riebyn, 
kaip nurodyta sekančiame para
grafe.

Persunkumas. Kuodaugiausiai 
mankštinkis. Tegu daktaras 
stropiai ištiria, ar neturi kokios

ligos. Perdidelis sunkumas, ypa
tingai viduramžyje, yra priežas
tim tiek pat mirčių, kiek ir šir
dies liga. Nevalgyk tokio mai
sto, kurs gimdo riebumą, kaip 
tai duonos, sviesto, cukraus tau
kų, o jų vietoje vartok daugiau 
daržovių ir vaisių.

Patrūkimas. Nuo patrūkimo 
patariama operacija. Pasiteirauk 
apie tai su savo šeimynos gydy
toju, arba eik į gerą ligoninę, 
kame gausi gerų patarimų ir 
vaistų.
Hemoroidai. Hemoroidai (pilės) 

atsiranda dėl vidurių sukietėji
mo ir nesimankštinimo. Nesipra- 
tink vartoti nuolatos vaistų, kad 
paliuosuot vidurius. Valgyk pa
kankamai rupaus maisto’—ru
pios duonos, vaisių, Saločių, špi
natų, neraugintų kopūstų, ropių, 
salierų, tomatų, cibulių ir kitų 
daržovių, tai neturėsi “kietų vi
durių”.

Jei hemoroidai yra skaudus, 
operacija palengvins, bet pilno
ji priežastis turi būti prašalin
ta, vartojant tinkamą maistą.

Musų Moterims.

suose apskelbimuose, skaitau pranešimą aplie 
jieškojimą manęs kiekvienam laikraštyj...

Sumišęs apsidairė aplinkui, nusišypsojo ir 
nerviškai pradėjo žaisti stiklu. Buvo vienok 
matyti, kad jį apima liguistas prisipažinimo 
troškimas, noras užtvenkti kančią smulkmeniš
ku pasakojimu.

— lai buvo su Ilele... Ne! AŠ nenoriu kal
bėti apie Helę, — tas man suteikia baisią kan
čią.. . širdis alpsta... Tu juokiesi?..

— Ne, man dabar nė į galvą neateina juok
tis, — atsakė Gordonas ritmai.

— Taip,? O man pasirodė. Bet tave užima 
mano pasakojimas? — pažiurėjo piktai j Gor
doną. ~ Tau žingeidi! mano santikiai su Hele?

— Tik! Labai paikus išsitarimas! Taip, 
taip — ir aš žingeidauju tuomi nedaugiau. He, 
he, — o vienok tau išpultų žingeidauti apie ma
ne daugiau. Tu galėtum surasti manyje tuius 
ruožus savo prigimimo.

Nusižiovavo.
Tu, galbūt, girdėjai istoriją apie vieną žu- 

deiką, kursai užmušė vieną turtingą moteriškę, 
apiplėšė ją, laimingai pabėgo, bet staiga atsiminė 
apie kanarėlę, kurią matė jos kambaryj. Jisai 
sugrįžo atgal, baisiam pavojuj, ir pripildė gru
dų į kanarėlės gurbutį, kad ji badu nenumirtų. 
Tai matai, tas duoda pamokymo mums visiems. 
Visi mes galime vogti, užmušinėti, nejausdami 
kito smagumo, apart negalėjimo nubausti musų 
prasižengimų... Bet va, tos smulkmenos... Ile, 
he....tos kanarėlės! Mes joms neduodame nu
mirti iš bado... Neapsimoka užmušinėti kūdi
kių, — sušnabždėjo jisai drebančiu balsu. Šaltas 
prakaitas dideliais lašais išpylė jo kaktą.

Patylėjo.
—* Tu taipgi piktadarys, bet tu geriau už 

mane galėjai pavergti savo instinktus. Tu nie
kados nepadarytum tokio menko prasižengimo... 
Tu Karolius XII! Ypač Karolius XII.

Iškilmingai nusijuokė.

rios vadas “Gordon”, ir tik dabar įstengiau jų 
atspėti. Tik pagalvok apie Karolį XII: Keliauja 
iš tėvynės — dievai žino kur ir ko, pradeda karę 
su visa Europa, su astuoniais tūkstančiais ka-

sų, ir pergali. Supranti? Astuoni tuksiančiai 
prieš penkiasdešimt?! Paskui suriša Augustą 
Stiprųjį ir— ir... be, he... leidžiasi įvylioti save 
į pelkes kvailam barbarui Mazepai, todėl kad 
jam, matote, taip patiko pasako pastarojo, po 
žvaigždėtų Urainos dangum... Ha, ha, ha...

(Bus daugiau)

VIENO GABALO SUKNIA 
No. 1012.

Šitokia suknia siutą iš skalbiamos 
moterijos, kaip ginghamo, drobelės 
etc., yra labai praktinga kasdien ne
šioti. Ji yra vieno gabalo suknia ir 
pasiūti visai lengva.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1012 
sukirptas mieros nuo 36 iki 42 colių 
per krutinę. 36 colių sukniai reikia 
3% jardo materijos 32 col. pločio, ar- 
ba3’/ž jardo 36 col. pločio, su 1 jardu 
kitokios materijos 36 colių pločio.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halstod 
St., Chicago, III.
Z---------------------------- ----------- -

NAUJIENOS Pattora Dep.
1739 S. Halsted SL, Chicago, III. Į 

čia jdedu 15 centų, ir prašau at- | 
siųsti man pavyzdį No. 3X112.
Mieros ................. ■ colių per krutinę.

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3862 
2121 North Westem Avė.

, Valandos: nuo 6 iki 8 vakavę 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

8261 So. Halsted St., Chicago, III.
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Ttiephonai:

Didelė audra.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

3511-16 Roosevelt Rd. ’
Arti St. Louia Avė., 

CHICAGO, ILL,
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

Svarbus visuotinas lie 
viy susirinkimas.

KURIA DIRUTUVę 
LIETUVOJ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas t 2201 W. 22nd St., kampas 

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd $t. Phone Lafayetto, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.______

NEGALIU RASTI VIETOS
žmonių palikti gražiausi phunografai ir rakandai sankrovoj 

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

Dr. A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS

Akis Egumiaaojv Dykai

Rastosios prie jo 
kurias augščlau 

yra paties Jono 
žmonos. Išėjęs iš

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St.

gegužės 8 dieną, 
tą laiką, į P. K. 
Bniclio auksinių 
daiktų sankrovą 
3321 So. Hals
ted St. atėjo jau
nas, švariai apsi
taisęs malonios 
išvaizdos jauni- 

i kaitis, ir papra
šė, kini jam pa
rodytų šiiubinių

Darbininkai turėsią sprendžia 
mo balso stokjarduose.

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

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

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREĘN LUMBER CO., 

22nd St. Bridge. Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Rovei and c.

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

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių, 

? Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatves.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9* vai. vak. 
NedSliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Yra šaukiamas. 
Seredoje, Gegužio 25 1^21 m. 

Šv. Jurgio parapijos svetainėje 
imt Bridgeporto. 

7:30 vakare

Daktaras Petras Simaitis
Napraphath’as

Gydau be vaistų be operacijų.
Priėmimo vai. 9:30 ryto iki 1 vai 

p. p. 2:30 iki 5:30 vai. kasdieną, išski
riant ketvergus.

Vakarais pagal susitarimų. 
528 S. Ashland Avė., 

Kampas Harrison St., Clricago.

Dr. W. Yuszkiewtcz
GYDAU visokias ligas vyrų Ir mo

terų; galvos, akių nerviškumų, nusil
pimų, narių silpnumų, reumatizmų, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. iKaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nbdėlioihis nUo '9 iki 1 po pietų. 
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

PETRAS JEčIUS MIRfi NUq 
ŽAIZDŲ.

ypač siautė pietinėje 
daly. Daugelis teleg- 

vielų tapo nut-

Tti. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas dai’bininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai. - ,

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti. .'f

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOW1ATT—SASS.

Kųtik sugrįžo iš Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimų po No. 

5298 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nedėldienius.

. Kepėjai
CONNECTICUT PAJV (PIEŠ)

Vartojame visus šviežius fruktus sezone.
Užsisakyk Reikalaukite .

šiandien ant rytojaus. Case & Martin’o

geMĮu. Gyvenimas yra
tuščias, kada pra« 
nyksta regėjimas.

BjAMMŽ Mes vartojam 
pagerintą Oph- 

tsBT thalmometer. Y-
|| patinga doma at-

kreipiame j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena.
4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 SC.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Audra 
Chicagos 
rafų ir elektros 
raukta. Dviems luboms namų 
prie 1359 Blue Island avė. sug
riovė, o kitų apielinkės namų 
langai išdaužyta. Dvi dienos 
prieš tai šeimyna išsikraustė 
iš tų namų, kuomet valdžios 
agentai pranešė, ’ jog 200 na
mų toj apielinkėj yra pavojin
gi gyventi, nes gali sugriūti.

Mrs. Louis Yonan, 1158 
Clark gat.', audros pagauta pa
teko po automobiliu ir tapo

Petras Jočius, apie kurį va
kar truputį rašėm, vakar pasi
mirė nuo plėšikų žaizdų. Pet
ras Jočius, lietuvis, buvo savo 
saliune prie 2507 So. Wa- 
bash, kuomet anksti panodėlio 
rytą įėjo jo saliunan du juod- 
vėidžiai vagys ir prąsklėjo šau- 
dymasis. Plėšikai peršovė Je- 
čiui galvą ir atėmę iš jo $300 
pabėgo.

Mergaite, Elze Irving, kuri 
manoma, Jočiai ts kulkos t<qxj 
sužeista, kuomet ji ėjo pro sa- 
liuną besičaudant, irgi kritiš
kam padėjime. Gal būt ir jinai 
negyvens.

Jono Aušros lavonas* rasta 
vandeny.

REIKIA
200 chauferiu su karais, arba be karų ir visokių 

užsiėmimų vyrų.
Galime pastatyt tomistą vienon* Chicagos didžiausion Taxi Cab kom

panijoj! tuojau#. Jei turi locną karų, arba jei gali padaryt sutarimų, kad 
pirksi naujų ar vartotų taxi cab su $400 jmokėjimu ar daugiau. Jei turi 
touring karų, mos sutiksime priimti gauti jums taxi cab į mainus. Paty
rimas nereikalingas — mes išmokinsime taxi cab biznio. Buk ant savo bosu 
ir dirbt 365 dienas į metų jei tik nori. Chauferiai uždirba nuo $75 iki $125 
į savaitę. AtdUra iki 8 vai. vakaro kas dienų.

Main Office
AMERICAN TAXI EXCHANGE

Room 525, Reapers block
82 W. WaHhington St. 

HARRY ROOK 
General Manager.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
1729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos
\ Moteriškų, Vyriškų ir

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Dresel 2880

Užvakarykščio vakaro audra 
padarė nemažai žalos Chica- 
gai. Tačiau karšti sumažino 
bent dvidešimts laipsniais. Pa- 
nedėly apie keturias buvo 92 
laipsniai šilumos, o audrai pri
siartinus

Telephone Yards 5834

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

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

Stokjardų Swift & Co. pu
ikavimo dirbtuve užvakar pa
reiškė, jog ji esanti sumanius 
susiartinti su savo darbinin
kais. Todėl ji duosianti sudary
ti ypatingą komitetą, ar kaip jį 
pavadinus, kuris susidės iš pu
ses darbininkų ir pusės samdy
tojų narių. Iš savo pusės atsto
vus dadbininkai turėsią galios

sunkiai sužeista. Su savim ji 
nešinos trijų mėnesių savo kū
dikį. Jai patekus ipo automobi
liam kūdikis paleista iš rankų: 
Vėjas valiojo vaiku gatve. Poli
cija paskiau jį pristatė į jo 
namus, kuomet tėvai sunfišę 
buvo užmiršę apie savo vai-

Prie Dvyliktos ir Jefferson 
(gat. užvakar užsidegė Standard 
‘Box kompanijos krautuvė, nuo 
kurios gaisras išsiplėtė ir tapo 
sunaikinta bent dvyliką namų. 
Keletas žmonių kone sudegė. 
Žalos padaryta per $60,000. 
Tos krautuvės savininkas, W. 
Blitzstein, areštuotais. Policija 
mano, kad jo noru užsudege 
jo krautuvė. Nes tiępersenai jis 
brangiau apdraudė savo krau
tuvę ir paskutiniu laiku 
biznis buvęs prastas.

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Draati 
950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
V AL. t 9—10 ryto ir’8—9 vai. vak.

Svarbi priežastis: Suv. Vai. 
prezidentas Warren C. Maldin
gas yra sutikęs priimti gegužio 
31 d. š. in. Baltam j ame name, 
Washingtone, — Amerikos Lie
tuvių Delegacija, kuri pristatys 
peticija delei Lietuvos pripažini
mo.

Todėl Chicagos Lietuviai, 
šiuom galbūt paskutiniu ir svar
biausiu momentu, atmetę į šalį 
partijinius nesutikimus, privalo 
visi bendrai susieiti ir išrinkti 
keletą tinkiunų delegatų pasiun
timui Vašingtonan.

šin susirinkiman yra kviečia
mi: valdybos ir pavieni nariai 
didžiųjų musų organizacijų, są
jungų, pašelpinių draugijų, kliu- 
bų ir Paskolos Stočių, taipgi dva- 
siškija, profesionalai, biznieriai, 
ex-kareivjai ir visi veikėjai.

Lai paskutinis musų žygis iš
gavimui Lietuvos pripažinimo 
būna tikrai širdingas ir,bendras.

Delei trumpo laiko, ^vieton at
skirų laiškų, kviečiame visus 
Šiuomi viešu užkvietimu.

Komitetas.

Liehrviškos-Amcrikoniiškos 
Kubų Išdirbinio Bendrovės 
sekretoirus J. Stungis subato
je gavo nuo tos bendroves pre
zidento A. Karsoko kafblegra- 
iną iš Kauno, kurioj praneša
ma, kad minėta bendrovė jau 
paėmė n u omo n iš valdžios tin
kamą triobėsį ir tuojau atida
rys ten savo rūbų siuvimo dirb- 
tuvę. Visos reikiamos mašinos 

i jau supirktos Vokietijoje. Iš 
priežasties atidarymo dirbtuvės 
reikalinga yra patyrusių dar
bininkų iš Amerikos.

A., Karsokas yra nuvykęs 
Lietuvon kaipo' vienas tos ben
droves įgalėtinių atidaryti ten 
verpimo, au<limo ir siuvinio 
dirbtuves. ‘I

VHestern FurnitureStorsgeCo
2810 W. Harrison St.» Chicago, UI.

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

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdumi išegzaminuoti 
pirmiau, nęį kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. - Atsišaukite 
tuo jaus. Veltui pristatome. Jei atsineši to šį pagarsinimą, bus 
nuleista $3.00.

PATRUKĘ ŽMONES.
Menkit raikščiiiH šalyn. •

Tūkstančiai su potrukiu žmonių pa- 
siliuosavo nuo potrukio kankinimo ir 
nuo raikščių, naudojant STUART’O 
moksliškas LIMPANČIAS PLAPAO 
PADUŠKAITES. Tik pagalvok apie 
num-etimą senų peraikšČių. šalinkis 
nuo plieninių arba elastikinių suvar
žymų, kurie trina ir gnyba. įleiskit 
mums pasiųst

VELTUI IšMfiGINIMUI PLAPAO
Nieko nerok uojame dabar nei vė

liau. Leiskit mums, prisiųst daugybę 
paliudijimų kad pertikrinus, ką PLA
PAO — PADUŠKAITES yra padarę 
kitiems. Leiskit mums pasiųst savo 
knygą apie potrukj, kurioje aiškinama 
daugybos dalykų, apie šią nepageidau
jamą ligą, apie kurią dar nežinote.

Turime po prisieka paliųdijimų iš 
visos šalies, kurie tikrai prirodo, kad 
PLAPAO — PADUŠKAITES atitaisė 
ant visados, ir pavojų prašalino, kuris 
buvo žinomas kaipo paeinąs iš “po- 
trūkio”. NELAUK, NEATIDĖLIOK 
nei minutos. Prisiųsk mums savo 
vardą ir antrašą ŠIANDIEN. Mes 
pasiųsimo VELTUI IŠMĖGINIMUI 
PLAPAO, taipgi ir knygą apie po- 
trukj. Antrašas:

PLAPAO CO.
3055 Stuart Bldg., St. Ix)uis, Mo.

f i jas darytas ant sagelių: vie
na buvo jo palies, to jauni
kaičio fotografija, o antra — 
jaunos merginos. Kitoj kišenėj 
Xado dėžutę su tuo pačiu šUu- 
biniu žiedu — nepatekusiu ant 
jaunuolės piršto.”

Radę tokią istoriją viename 
viytos angį a laikoąščių, mes 
tuojau spėjome, kad rastasai 
negyvas žmogus yra lietuvis. 
Emfme teirautis, kad tikrai 
atsižinojus, kas jis yra. Paga
lios sužinojome, kad lietuvio ir 
butą: tai Jonas Aušra, apie 30 
metų amžiaus, gyvenęs 5365 
Shields avė. Kilęs jis iš Birž- 
laukio kaimo, Šilalės parap. Jis 
buvo vedęs, 
fotografijos, 
])aduodame, 
Aušros ir jo 
namų gegužės 9 dieną jis dau
giau nebegrįžo. Kodėl ir kaip 
jis rado mirtį vandeny, nežinia.

KNYGELE IG KAUNO
Kurią privalėtų perskaityti 

kiekvienas lietuvys-dar- 
bininkas.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

Dekleracija
Pareikšta Seimo posėdy 

Frakcijos vardu atstovo drg. 
St. Kairio, birželio 23, 1920.

Turinys: —
1. Deklaracija,
2. Ko atėjom Seiman?
3. Politikos klausimas;
4. Darbiniųkų klausimas;
5. Žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan

sai;
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai

mėti?
9. Musų taktika.

Kuris atidžiai perskaitys 
šią knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos princi- 
pialiais klausimais.

Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus

Naujieną Knygynas,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

I Mūrininkų unija ir kontrakto- 
rlai rusitaikysią.

Užvakar pasitarę Associated 
Builders su Mūrininkų unija 
nutarė pradėti darbą. Algos 
nustatymo klausimas vakar dar 
buvo terišanias. Iš albiejų pusių 
išreikšta pasitikėjimas, kad 
busią prieita prie susitaikymo.

Jeigu busią susitaikyta su 
mūrininkais ir nustatyta jų al
gos, tuomet statytojų lokautas 
pasibaigsiąs. Nes, girdi, nusta
tymas mūrininkų algų pagrin- 
duosiąs ir visiems kitiems sta
tytojams, išskyrus tuosius, ku
rie yra sugrįžę dirbti po senai 
algų skalei.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas EuropiŠkas kalbas. 
3804 Hr. Kedzie Avė., Chicago, UI.

Arti 88th Street.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia. .
Kam be reikalo kentėti T Mano spe- 

dalis gydymo būdas tšgydl ja\i daug i j rjjjl 
žmonių nuo ’ kaspininia kirmėlės, kurie V 
buvo nebetekę vilties pasveikti \ t

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie \ 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai Į J 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsi- L 4
gydo. H

Kirmėlės ženklai Ei
Žmonės serganti taja biauria Ilga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kils, vemt verčią, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžta, skauda po krutino. A

Kas tokių simptomų turi, tegul atet- 
na pas mane: išgydysiu visai trumpu \ 
laiku.

Gydau taipjau Ir kitokias Ilgas kaip 1' 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykaL \

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nediliomis nuo 10 iki 1S diena.

Daugelis medžių išlaužyta 
prie 1941 So. Wabash ave», Aš- 
tuoniiusdešimts ketvirtos ir 
Morgan gatvių. Daugel automo
bilių vėjas nešė ir atmušė kur 
j nuirus bei stulpus. Tačiau kai 
kur tesi tiesė tik dešimt- muiu-

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. b. m. ross
w Specialistas
JO Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo

užnuodijimu, inkstų, pūsles šlapimo ir visokiomis
T' privatinėmis ligomis.

S°* Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedoliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. i>o piot.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KAL.ISZ
Spęcialuinas: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I
DR. G. M. GLASER fi

Praktikuoja 30 metai
' Ofisas:

8149 S. Morgan St., kerti 32 St. 
Chicago, Ultnois.

SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet. ■

Telephone Yards 687 N

vieną, kurs jam geriausiai pa
tiko, dailioj lelijiniu pliušu iš
muštoj dėžutėj, ir 
kiek reikalautas, ,r 
jaunikaitis links- / 
mai švilpauja-/į 
mas išėjo.

Ant rytojaus, y i 
gegužės 9 dieną, y | 
tarp 3 ir 4 va-; k 
landos po pietų /. 
kai kas matęs tą w 
jaunikaitį va
žiuojantį CIj*- 

bourn Avė. gatvekariu. Kur ir 
ko jis važiavo, niekas nežino.

Praeitą gi panedėlį drenažo 
kanale, netoli Summit, 111., 
ta to jaunikaičio lavonas

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, IR.

!■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos (
■ 12th STREET

Tel. Kedzie 8902 . itv’L I

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
STeL: Yards 6666
H Boulevard 8448
į DR. V. A. ŠIMKUS ■
5 Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
3 3203 So. Halsted St., Chicago. ■ 

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 E
5 v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

IIHIII1IIIĮUI1AUU 
■ T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSEGKATuriu patyrimą 

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

Chicago, 111.

□=3ZX
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

išbalsuoti sau tinkamus asme
nis.

Kalbamas komitetas spręstas 
darbo padėtį ir nustatysiąs al
gas. O kad tasai jo patvarky
mas butų įgyvendintas, tai jis 
turėsiąs atsižiūrėti kompanijos 
bei darbininkų teismo.

Tokį pat sumanymą pareiškė 
ir VVilson & Co. dirbtuvė.

Trumpi sijonai mažiau 
nelaimių.

Kuomet moterys pardėjo 
šioti trumpus sijonus, pasima
žino nelaimės išlipant iš gfttve- 
karių bei traukinių, 
paitavė skaitlinę, jog 1916 m.
buvę tokių nelaimių 899, 
1920 m. tik

------------------—T------------- ,---------------- ; - ---------- ------- --------------------r ----------- --------- ------- ,-- ,--------—---- -----------------------------------------
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NAUJIENOS, Chicago, D! Sereda, Gegužio 25 d., 1921

ne-

F. Rex

o 
to505. Prie 

kad nešioti 
trumjiti sijonai yra gražiau, 
sveikiau, parankiau ir pigiau

Dar penki darbininkai \ 
apkaltinti.

buotojai kaltinami neva už są
mokslą pasipinigauti. Kaltina
mieji yra biznio agentai seka
mi: AMxjrt Young, Iron Wor- 
kers unijos;, John J. McAnd- 
rews, Elcvator Ojjerators uni
jos; Michacl Artory, Teamsters’ 
unijos; Charles F. Petcrs, Ja- 
nitors unijos ir Charles VVright,

Trys jūreiviai areštuoti! 
vagys.

kaipo

Tris jureivius North Chica
go policija užvakar areštavo 
kaipo vagis. Policija, sako, kad 
tie trys jūreiviai laikę civiles 
drapanas užrakintas North Chi
cago Elcktric Railway stoty, 
kur persikaitydaVe savo dra-
panas ir naktimis darydavo 
įvairias vagystes. Suimtieji 
yra Chester Crenkin, Joe Be- 
thon ir John Saathoff.

$61,216 aukų prieglaudai.

Senų ir Suaugusių Prieglau
da užvakar gatvėse rinko au
kas — turėjo taip žinomą “Tag 
Day.” Aukų surinkta $61,- 
216.03.

Ateinantį rudenį metodistai 
pradės statyti naują savo baž
nyčią prie Clark ir Washing- 
ton gatvių. Bažnyčia bus dau
giau kai dvidešimts dviejų lu
bų augščio ir su baisiai augštu 
bokštu. Esą, busiąs puikiau
sias namas Chicagoje. Pastaty
mui jos lėšuosią daugiau kai 
$3,000,000.

Du lavonai ištraukti iš Drai- 
nage kanalo ir nugabenti pas 
Sobieski, 7624 W. 61 place. 
Abudu velionis buvo gerai ap
sirengę ir išrodo, kad vandeny 
išbuvę apie mėnesį aliko.

Tūlas Samucl L. Essley areš
tuotas už mainymą blogų če
kius Kuomet jį privedė prie au
tomobilio nugabenti nuovadon,

Joseph Bongora ir Charles 
Bari gan areštuoti. Manoma, 
kad jiedu mėtė bombas devy
nioliktam warde deki politiškų 
nesusipratimų.

John R. Smith automobilis 
užmušė.

PETRAS JEČIUS,
Mirė geg. 24, 1921, 12:02 min. 
naktį. Paėjo iš Lietuvos. Ku
piškio valsč., Palevėnos parap., 
Dubliškio vienasėdžio. Ameri
koje išgyveno 12 m. Turėjot am
žiaus 32 metų. Buvo vedęs, pa
liko moterį Oną ir dukterį Ele-' 
ną 5 m. ir brolį Joną. Lietuvoj 
paliko du broliu Kazimierą ir 
Kostantiną, ir seseris: Marijo
ną, Emiliją ir Domicėlę.

Laidotuvės bus ketverge, Ge- 
gužio-May 26, 1921, iš" namų 
733 W. 18th St., 3 lubos, iš už
pakalio, 9 vai. ryto.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi malonėkit‘dalyvauti laidotu
vėse. Lieka nuliūdę

Moteris, duktė ir brolis.

Audrai siaučiau ištiko ug- (savanorę armiją, atviram pasi
nis Lux teatro name. Keturi. priešinimui konsl^ripcijai, jeigu 
šimtai publikos gavo išbėgti 
ant lietaus. Nuostolių padaryta 
apie $1000,000.

Ugnagesių perdėti uis Wendt 
tapo sunkiai sužeistas, kuomet 
jo automobilis susidūrė su ant
ru automobiliu.

Edward VVreszyski, devynių 
metų vaikas prigėrė Chicago 
upėje.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT

Kuria naują draugiją.

Šiandie vakare Mildos svetai
nėj bus kuriamasis susirinki
mas naujos draugijos — “So
cialinės Higienos Draugija.” 
Susirinkime kalbėsiąs Dr. A. 
Karalius.

WEST STDF

ji butų buvus priimta referen
dumu. Nors jis buvo parlamen-J 
to nariu, bet gyveno labai skur
džiai, nes viską išdalindavo be
turčiams.

Pennsylvanijos unijos stiprėja.

Harrisburgh, Ph. 
rint samdytojų 
darbininkų laike 
mėnesių, skaičius 
jos organizuotų

Nežiu- 
puolimų ant 
pastarųjų 12 
Pennsylvani- 

darbininkų 
Ypač stiprios

yra angliakasių ir geležinkelie
čių unijos. r<>kį pranešimą da
vė sekretorius Pennsylvania 
Darbo Federacijos konvencijai. 

Prezidentas James Maurer 
pranešė, kad daroma didelis 
progresas su įkūrimu savo 
dienraščio. Tam tikslui įkur
tas fondas žymiai padidėjo.

Paliuosavo.
Federuotosios Presos] 
Francisco. — Wil'liam 
ir Floyd Bamp, kurie 

kriminalinia- 
pailiuosuoti 

prirodymų.

[Iš 
San

Costlcy 
buvo kaltinami 
nic sindikalizme 
delei stokos prirodymų. Jie 
yra žinomi vietos darbuotojai, 
o Ra m jau sėdėjo kelis, mėne
sius Leavcnworth kalėjime už 
peržengimą špionažo įstatymų.

IVaeitą nedėldienį M. Molda- 
žio svetainėj įvyko nepaprastas 
susirinkimas Lietuviškai Ame
rikoniškos Rubli Lšdidbimo 

I Bendroves. Direkcijos viršinin
kai pranešė apie atstovų dar
buotę Lietuvoje, skaitydami jų 
raportus apie steigimų dirbtu
vių; taipgi skaitė’ įstatų projek
tą, kuris paduoda Ministerijai 
įregistruoti, prisitaikant prie 
Lietuvos valstybės įstatų. Ga
lutinas svarstymas įstatų ati
dėtas, kol gaus iš Ministerijos I 
prancsimą apie patvirtinimą to nyčioj, gcg. 27 d., 7:30 vai. vakare, 
projekto. Buvo ir svečias atsi- paprastoj svetainėj, J. J. Eitas, 46th

■*

Pranešimai
L. S. S. Visų kuopų rengiamo Pik

niko Komitetas turės susirinkimą ge
gužės 26 d., 7:80 vai. vak.

P. S', kuopos kurios nedalyvaus 
Komiteto susirinkime, neturės teisės 
naudotis pelnu. — B. Rudžius.

PRANEŠIMAS.
Visiems Jonesi apgautiems žmo

nėms ir kviečiami susirinkiman, pet-

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ZEME. NAMAI-ZEME.
MOTERŲ

' B EI KALINGA stenografė, 
mokanti lietuvišką raštą. Kreip
kitės ypatiškai.

Fabionas ir Mickeviče 
809 W. 35-th St.

PARDAVIMUI buČernė ir grosernė 
geroj vietoj. Biznis įdirbtas per il
gus metus, lietuvių ir kitų tautų ap
gyventa. Visas Cash biznis — ma
žas creditns. Pardavimo priežastis— 
partnerių skyrim-asis.

Naujienos No. 293.

REIKIA patyrusių moterių 
skirstymui skudurų. Gera alga, 
sanitarės aplinkybės.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

PARDAVIMUI bučrenė su namu 
arba atskirai. Biznis per daugelį 
mietų neša gerą pelną, lietuvių ir ki
tų tautų apgyventa apielinke. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon.

Atsišaukite Naujienų ofisan pažy
mint No. 288.

REIKIA patyrusios moters 
skudurų skirstymui Duosime 
kambarius ir rakandus.

MAX GABY,
81 — 26th St.,

Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių kolonijoj. Turi būt par
duotas trumpame laike, nes sa
vininkas eina kitan biznin.

3415 So. Wallace St.

Pardavimui — Town of La
ke, — 6 flatų medinis namas, 
kaip naujas. Rendos $900.0( 
mortgečiaus $2,000, 5y2%.

6 FLATŲ BARGENAS.
. Parduoda savininkas — 

Bridgcport, gražiausia 4 kam
barių fialas mūrinis. Kaina 
$7,500. $2,000 pirks šį namą.

Joseph A. Kibort, 
3129 So. Halsted St.

Tel. Blvd 9685

PARDAVIMUI 120 akerių ulcė; 
apie 40 akerių dirbamos, ant ežero 
kranto. Nauji budinkai; jauni gyvu
liai ir visi ūkei reikalingi įrankiai. 
Parduoda pigiai, nes važiuoja Lietu
von. Kreipkitės prie savininko

L. BELSKIS, 
Rhinelander, Wis.R. 3,

MORTGECIAl -PASKOLOS

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų skirstymui.

RUBENSTEIN,
1404 Blue Island Avė.

REIKIA merginos su apie $500 
investinimui gerai apmokaman biz
nin; amžina proga merginai ar mote
riai virš 20 metų amžiaus.

Matykit Mr. Zalosky, nuo 11 ryto 
iki 7 vak.

202 S. State St., Room 918.

REIKIA moterų pardavėjų į 
dry goods krautuvę. Turi mo
kėt lenkiškai.

3836 So. Kedzie Avė.

VYRŲ

REIKIA barbeno vakarais ir 
subatomis per dieną. Mokestis 
$20„ Atsišaukite.

3857 So Kedzie Avė.

JIEŠKAI GEROS ŽEMĖS?
Jeigu nori tikrai geros žemes, kur 

galima puikiai gyventi dabar ir 
tuom pat kartu užtikrinti sau geri, 
gyvenimą ir senovėj, pasakysiu tei
singai kur gali rasti derlingos žemės. 
Klausk P. M. Kaičio.

3301 So. Halsted Str., 
Chicago, III

....................... ............. . ......................... .. W..... ..  ■■■" ...................... ..

PARDUODU bučemę ir grosernę 
su namu ar be. Graži vieta, biznis 
gerai eina. Parduodu, kad moteris 
serga, vienam- sunku apsidirbt.

A. T.,
3252 Nagle Avė., 

netoli doning house.

PARDUODU bučemę ir gfrb-
sernę, nauji l‘ixturcs. Vieta di-1 apsėta; 60 akerių gero miško, vertės

FARMA PARDAVIMUI.
Į šiaurius nuo Milwaukės, 160 ake

rių, 100 akerių dirbamos ir visa jau

dėlė ir inubliška Biznis daro- P4’000 Rvarantuojam gal ir daugiau (K lt H įpili) įSKu. |— puikus pagyvenimui namas su 14
ma cash visokių tautų tirštai I kambarių, didelis cementuotas skiepas, 
apgyventa. Naujienos 295. | vanduo įvestas į namą, šaltas ir šiltas1 J I vanduo, maudynes, taip, kaip ir mies-
------ ----------------- ' Ite. Namas šildomas fornace, didelė mu 

PARDAVIMUI bučemė ir gro-| | ro barnė, daug vietos javams ir šienui 
serne. Vieta labai gera ir nuo||g ]<a]vg su reikalingais įrankiais, ko- 
seniai įdirbta. Parduodu SU Į ki tik reikalingi, didelis svirnas, 
fixtures.

1715 S. Canal St.

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

“ĮVAIRŪS SKELBIMAT

lai atstovas tokios pat jau vei
kiančios bendrovės Mass. val
stijoj, būtent Progress Shoe 
Mfg. Corporation, V. B. Am- 
brozaitis,’ atsilankęs Cbicagon 
bendrovės reikalais. Paprašy
tas valdybos paaiškinti apla
mai apie pramonę ir išdirbys- 
tę, kalbėjo apie valandą laiko, 
nurodydamas apie lietuvių ben
drovių padėjimą ir jų ateitį; 
pagyrė chieagieč.ius už suor
ganizavimą bendroves, bet kar
tu pastebėjo, kad da permažai 
— visi tikisi iš chicagiečių ko 
nors daugiau. Kalbėjo gana 
gerai, nes turi gerą iškalbą, 
pažįsta kalliamąjį dalyką ir 
moka klausytojus užinteresuo- 
ti.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir gyvas; mat visi įdomau
ja ką tie musų atstovai pradės 
ten veikti, nes peniai išvažiavę 
Lietuvon kone visi šįmet grįšią 
atgal, ir visi nupeikia datbarti- 
nę Lietuvos padėtį ir labiausia 
jos valdininkus, kurie nesirūpi
na tvarkos pagerinimu, bet 
vien žiuri kyšių ėmimo, ypač 
iš amerikiečių. Tečiaus musų 
bendroves atstovai nesiskun
džia ant bėdų, bet nepaisyda
mi visų kliūčių jie siekiasi 
savo tikslo.

Ant rytojaus po bendrovės 
susirinkimo, raštininkas gavo 
<ablegramą iš Kauno, kad ru
jų siuvimo dirbtuvė jau ati
daryta Kaune.

—Kriaučius.

ir Wood Sts.
Yra daug svarbių paaiškinimų. Ne 

reikalingi nebus įleidžiami, todėl, atei
dami pasiimkit rasytes (receipts) ir 
Šerus. Kviečia Komitetas.

S. A. L. Ex-Kareiviy Centro susi
rinkimas įvyks ketverge, gegužės 26 
d., 8:30 v. v. kareivių raštynėj, 4601 
S. Marshfield Avė., Visi kuopų at
stovai būtinai tunte atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų svarstyt.

— Centro Valdyba.

L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge, geg. 26 d., 8 v. 
v., Fellowship svet., 881 33 PI.
Malonėkite visi draugai ir draugės 
pribūti laiku, nes yra labai svarbus 
reikalas. Atsiveskite ir naujų narių.

— Org. A. F. Kazdauskas.

18-tos Gatvės Kolonija. — Lietuvos 
Laisvės Paskolos Stoties svarbus su
sirinkimas įvyks ketverge, geg. 26, 8 
vai. šemiačio sevt., 1750 So. Union 
A v., kampas 18-tos gatv. Kviečia
me visu vietos draugijų valdybas kaip 
ir atskirus asmenis atvykti, nes yra 
labai svarbių reikalų kaip dėl Lietu
vos Laisvės Paskolos, taip dėl Lietu
vos nepriklausomybės pripažinimo ir 
tt. Yra ir kitokių svarbių klausimų 
svarstymui.

— L. L. P. Stoties Valdyba.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 
B-vės visuotinas susirinkimas bus se- 
redoj, geg. 25 d., 7:30 v. v.. Sal. Ka- 
reckienės, svet., 1500 S. 49th Av., Ci
cero. šiame susirinkime bus paro
dyti Liuosybės namo pienai ir foto
grafijos, taipgi bus svarstomi kiti 
svarbus reikalai, tad visi nariai atsi
lankykite. — L. Makutėnas, Sekr.

North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge ,gegužės 26 
d., Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 8 vai. vakaro. Visi 
delegatai susirinkite.—Sekr. A. Vilis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

UŽMUŠĖ DARBININKŲ 
VADOVĄ.

[Iš Federuotosioš Presos]
SYDNEY. — Begelbėdamas 

kitus piliečius, Percy Brookfield, 
vienas iš žymiausių Australijos 
darbininkų vadovų ir narys New 
South Walqp parlamento, žuvo 
nuo pakvaišėlio ruso kulkos. Tai 
atsitiko kovo 22 d., kad Brook
field bandė nuginkluoti ant ge
ležinkelio stoties, arti Broken 
Ilill, pakvaišusį rusų, kuris pra
dėjo šaudyti į minią ir paleido 
42 šuvius, kelis žmones sužeis
damas. Brookfield tapo pašau
tas į pilvą ir neužilgo mirė. Jį 
palaidota su didelėmis iškilmė
mis. Visi Australijos darbinin
kai jo apgailauja.

Jis pasižymėjo savo kova 
prieš konskripciją laike karo ir 
buvo suorganizavęs darbininkų

k
JIEŠKAU savo moters Sofijos Kun- 

gienės, kuri prasišalino nuo manęs 
12 d. balandžio, išsiveždama su savim 
mergaitę Antose m. Kartu su ja 
išvažiavo Kazimieras Grigutis, išva
žiuodama nuskriaudė mane išsivež
dama $1000.00. Girdėjau, jog randa
si Chicagoj, norėčiau, kad sugrįžtum 
jei nori ir neeislapstyk ,viską dovano
siu. Jei kas patėmijęs praneš, duosiu 
$10.00 dovanų.

ANTANAS KUNGIS, 
1231 So. 51st Ct., Cicero, III.

PRANEŠU, kad našlė K. jau apie 
8 metai kaip gyvena su p. S. Bet gal 
būt ta poniai našlė nežino, kad tas jos 
jaunikaitis buvo vedęs, bet valiau per
siskyrė. Jis jos neleidžia tekėti už 
kito vyro. X.

JIEŠKAU draugo Juozapo Joku- 
Turiu svar- 

žinią nuo jo tėvų. Atsišaukit 
antrašu:

JONAS SAULIS, 
3305 Christy Avė., 

Pittsburgh, Pa.

baičio iš> Šiaulių miesto, 
bią 
šiuo

REIKALINGAS. BARBERIS 
Subatom-s, kurie galėtumėte, 

kitę tuojaus, gera mokestis.
P. ŠILKAITIS, 

85 West Main Street, 
St. Charles, III.

Rašy-

REIKIA bučerio mokančio savo 
darbą ir kad galėtų surinkti ir išvy
ti orderius. Gera alga.

WORKERS CONSUMERS 
ASSOCIATION, 

117 W. Main St., 
St. Charįes, III.

Phone.26.

REIKIA patyrusio kukoriaus J 
Lunch Room, gali būti vyras arba mo
teris. Atsišaukiant laišku 
kiek patyrimo ir už kokę 
dirbtumėt. Del artimesnio 
jimo rašykit po antrašu.

M. MONTVILLE, 
608 Ship (St., 

 St. Joseph, Mich.

paduokit 
mokestį 

susižino-

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hudson, 7 pasažie- 

riųt automobilius. Parduosiu už gerą 
pasiūlymą. Taipgi 4 kambarių 
kandai (furniture).

Kreipkitės
8360 Wallace.St.,
1-os lubos priekis.

ra-

PARDUODU Overland automobilių 
1920 modelio arba mainau ant Fordo 
Sedan arba Touring naujo. Maty
kit janitorių.

6400 Maryland Avė. 
Dorchester 5742.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, 524 

W. 37-th St. Pardavimo prie
žastis, savininkas važiuoja 
Lietuvon.

PARDAVIMUI Saliunas.
3200 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI baltos ir juo- 
dos duonų ir keksų keptuvė, 
Bridgeporto apielinke j e. Atsi
šaukite

Naujienos No. 292.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, gerai biznis įdirbtas. Pardavimo 
priežastis — likau naši?. Parduodu 
greitai ir pigiai. Kas norite, pasi
naudokite gera proga. Savininkę ra
site ant vietos.

P. G.,
1701 So. Canal St.

PARDAVIMUI saliunas, labai 
geroj vietoj, lenkų ir lietuvių 
apgyvento), biznis gerai išdirb
tas per daug metų. Pardavimo 
priežastis — nesutikimas su 
partneriu. 724 W. 31 S.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
geroj vietoj, apgyventa lietuviais ir 
kitataučiais. Biznis gerai eina. Par
davimo priežastis, savininkas užlaiko 
du bizniu.

2956 S. Uiųop Avė.

.... » 3
budinkai sudėjimui mašinų ir vežimų, 
pašiūrė malkoms sukrauti, kiaulinin
kas. vištininkas, 2 dideli sodai gerai 
apžiūrėti, didele upė teka per farma. 
kurioje yra daugybė žuvių, priešais 

PARDAVIMUI saliunas, lietu-lfarmą mokyklą, kaimynai lietuviai. 1 
viii ir kitų tautų kolonijoj. Prie- !tylia'P?, m“-lna’ ! f*80”1?0 in|i"as 
žastis pardavimo — pirkau ki-1 pjovimui, 1 javų pjovimui, vežimas 
tnr nmm | mėšlo kratymui, sėjama mašina, grč-

ta 1 biamoji mašina, 1 dvivagis plutas, 12900 Lowe Avė. I vienvagis plūgas, 2 akėčios, bulvių sfc--
.......................... ....................... I iama mašina, kasimui bulvių mašina, 

v.....................Idiskeris aparimui bulvių ir komų, 1
I ARDAVIMUI saliunas, biz- I yO]as> mašina krovimui šieno ant vo- 

nis senas ir labai geras; švedų Žimo, 1 diskeris, 2 dideli vežimai. 2 
. i • v. , I šlajos ,2 bogės, 1 elaveitieris, mašina
11’ vokiečių kolonijoj. I Igiai. I komų kūlimui, malūnas, akselinė, ar-

3601 W. North Avė. | fa, centrofuga, gąsdino motoras, ma-
Išina drapanų skalbimui, malkų pjovi- 

_____________________ _ I mui ir kitoki padarai. 4 geri arkliai, , *__- 110 melžiamų karvių, 4 telyčios, 40I ARDAVIMUI grosernė ir buciene, I j p kiaulių. Viską parduosiu 
lietuvių kolonijoj, biznis geras. I ar- už 000< Tnmokėt $5,000, likusius 
duosiu greitai ir labai pigiai. Su na-l^^ lakau našlė, tad
nvu arba l>c namo. Uz pinigus ar >a I paversta parduoti kuo greičiausia, 

ant lengvų išmokejnnų. Priežas ls I p]aįe*t5nea Elnias suteiksiu laišku.
pardavimo — liga. Naujienos num. I GEORGE HATDU,
2^* I Camey, Mich.

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

22nd St. Bridge

APSISAUGOK!
Daug žmonių netenka savo sunkiai 

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

3301 So. Halsted St., 
Chicago, III.

NORINTI
Pirkti ar parduoti — biznį, namus, 
žemę, automobilius ir kitų smulkesnhi 
daiktų — sujieškau pirkėją bei par
davėją greitai, ką tik kas nori pirkti 
ar parduoti.

SINKUS
Telefonuokit Yards 3654

MOKYKLOS

RAKANDAI TIKRAI PIGIAI.

MA5TER 
5Y5TEM

DIDELIS RAKANDŲ 
BARGENAS.

Parduodu savo gražiausi ir vėliau
sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. 
Vartoti tik 80 dienu. Parduosime I. 
ant syk arba atskirai. Taipgi ««0 
Victrola už $50 su visais mano rekor- • 
dais ir deimanto adata, gvarantubta 
10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9 
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų ne- 
dėlioj.

2810 W. Harrison St

Parduodu namą 6 flatų, prie 46-os 
ir Wood gatvių % bloko nuo gatve- 
karių linijos, taipgi netoli bažnytinės 
ir public mokyklų. Rendos neša 
$85.00 j mėnesį ir galima pakelti. 
Kaina $6,500 labai gerame stovyj ir 

i, vana, namas dar 
___________ Savininkas gyvena 
4612 S. Wood St., 2-os lubos prieskis 
Galima matyt visada.

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
rosas. Daiktai visai nauji ir parduo
siu labai pigiai. Visus ar po viena. 
Kreipkitės iš ryto iki 12-tai vai. va
karais ir šventadieniais. J

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-ZEME
IŠSIMAINO

Naujas piurinis 2 pagyvenimų po 4 
cambarius namas su visais naujos 
mados įtaisymais. Namas randasi 
3righton Parke ir lotas South Side 
gražioj vietoj. Kas turite didelį na
mą gražioj vietoj ir norėtumėt mai- 
nyt, atsišaukite tuojaus pas

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

NUO SVININKO
Mount Greenwood, ties Morgan 

’ark, parsiduoda labai pigiai keturi 
etai 25 pėdos per 125 kiekvienas. Lo- 
;ai randasi prie 111-tos gatvės ir 
Cedzie avė., tik du blokai nuo gatve- 
cario ir nuo Rock Island geležinkelio 
stoties: Mt. Greenwood. Tai naujai 
ietuvių apgyvenama vieta. Parduo

da pats savininkas, kurį matyt galima 
vakarais šiuo adresu:

C. GREGORY, 
1645 Van Buren St., 

Telefonas Seeley 4614
-------------------------- į---------------------------
PERSKAITYK IR KITAM 

PASAKYK

MES GARSINAME TIKTAI
‘ BARGENUS.

Puikus mūrinis namas Storas ir 3 
flatai 2 po 6 kambarius ir 1 5 kam
bariai ant plataus kampinio loto, ci- 
mentuotas basementas. elektriką, va
nos, visi parankumai. Brighton Park. 
parsiduoda už ................ . $13,000.00

Puikus mūrinis, namelis 2 pagyve
nimų, 4 ir 5 kambariai, bcisementas, 
arti puikaus McKinley parko, parsi
duoda labai pigiai už ....... $4,800.00

4 šeimynų mūrinis namas, 4 metu 
senas Brighton Park. Tiktai $9.000

2 šeimynų mūrinis pamas ant 44tos 
ir Richmond St. Elektriką, maudy
nės, parsiduoda už ............... $5,800.00

Puikus medinis namelis 6 kamba
rių ir 3 kambariai viršui. 2 lotai arti 
lietuviškos bažnyčios Brighton Park. 
Parsiduoda pigiai.

Kampinis lotas 40 pėdų platus arti 
lietuviškos bažnyčios tiktai $1.350.00

2 lotai priešais lietuvišką bažnyčią, 
parsiduoda pigiai.

Taipgi turime daugel kitų namų ir 
Jotų po visą Chicagą, o ypatingai 
Braighton Parke.

FRANK STASULIS, 
4438 So. Fairfield Avė., 

Telephone Lafayette 5948

Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Paterns daromns sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
tnadų 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. We!ls St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namam®. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjim-ais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

DIDŽIAUSI BARGENAI

Mūrinis namas dviejų pagy
venimų 5 ir 6 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomas. Bandos 
neša vienas flatas $65 į menesį. 
Puiki nauja apygarda 63 St. ir 
Western Avė. Kaina $12,000, 
lengvos išlygos.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
l valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
■ki 10 valandai.
H06 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lieturių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir Jauni vy
rai ir ‘ moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, m..

2)
3) 
ODabar geriausias laikas įsigy

ti lotą už prieinamą kainą.
Mes turime keletą puikių lotų 

naujoje lietuvių apygardoje arti 
63rd St. ir Western Avė. Gatvės 
išblokuotos ir užmokėtos. Pa
sibaigus namų statytojų strei
kui, už tuos lotus reikės hiokėti 

, Taipogi jei 
turi lotą arba namą bile kilr ir 
nori parduoti kreipkis į mumis. 
Mes tuojaus surasime pirkėją.

Musų ofisas randasi vidurmie- 
styj po antrašu:

FRANCIS KIBORT & CO., 
Room 707 — 35 S. Dearbom St.

Kad aš pats parduodu 80 akerių $200-$300 daugiau. 
j-_____________________ __________ _______ 1 . ...puikią farmą su gražioms, didelėms 

trioboms, ant upes kranto, dailios lan- 
kos-pievos pagal upę. 80 akerių 
įdirbta, 14 akerių dobiliais, 7 akeriai 
rugiai, 2 akerių sodo, žemuogių. Vis
kas, gyvuliai ir mašinos. 84 karvės, 
3 arkliai, stuba 9 kambarių, akmens 
skiepas, su skiepu barnė 40x60, van
duo bamėje, didelis automobiliui gara- 
džius.

CHAS KASARSKIS, 
Irons, Mich.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

į


