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Rasines riaušes Tulsoj
Bavarija atsisako nusiginkluoti
Anglų kariuomene esanti pavojuj

Rasinės riaušės Tulsoj,
Apie septyniasdešimta žmonių 
užmušta, daugybė * sužeista; 
mieste paskelbta karo stovis.

kova

apie susirėmimą su

TULSA, Okla., birželio 1.— 
Nuo praeito vakaro čia eina 
atkakli kruvina 
dviejų rasių — negrų ir baltųjų
žmonių. Toji kova, galima sa
kyti, prasidėjo dėl menkniekio. 
Vienas negras, Diek Ro>vland, 
sako, nederamai pasielgęs su 
balt veide mergaite. Jis tuoj 
areštuotas ir įmestas kalėji 
man. Negrai, išgirdę apie tą 
areštą, tuojaus susiorganizavo 
ir apstojo kalėjimą. Apie du 
šimtai negrų, jau rengėsi pul
ti kalėjimą, bet tuo tarpu pra
dėjo rinktis baltieji. Čia pra
sidėjo pirmajai mušis. Negrai 
turėjo pasitraukti.

Žinia
negrais žaibo greitumu perbė
go visą miestą.
žmonės tuojaus stvėrėsi gink
lų. Neužilgio visame mieste 
prasidėjo didelė skerdynė. 
Skerdynės metu nieko ndbe- 
žiurėta — nė moterų, nė kū
dikių, nė senelių. Kas pasipai
niojo po kojų baltiemsiems 
žmonėmFar negrams, mušta 
be jokios atodairos.

Padegė negrų butus.
Pasekmės pasibaisėtinos. 

Spėjama, kad iki šiol užmušta 
septyniasdešimts ])enki ž>mo- 
nes. Sužeistųjų skaičius neži
noma, bet ne vienas neabejo
ja, kad jis yra daug didesnis nei 
užmuštųjų žmonių skaičius.

Skerdynės neužsibaigė tik 
skerdynėmis. Kiek vėliau bal
tieji žmonės susiorganizavo ir 
padegė negrais apgyventą mies
to dalį. Gaisras nušlavė apie 
dešimtį ketvirtainių “blokų.” 
Jisai grūmoja persimesti ir į 
pačių baltųjų žmonių apgyven
tąją miesto dalį. O tai dėlto, 
kad kilus gaisrui baltieji ne
leido gesinti jį. Kada atvyko 
gaisrininkai, tai baltieji riau
šininkai juos pasitiko grūmoji
mais ir net — šūviais.

Negrai dideliausiam 
bėga iš

Mieste

Abiejų rasių

išgąsty
miesto.

stovis.paskelbta karo
riaušėms, OklahomaKilus 

valstijos gubernatoris tuojnifc 
paskelbė karo stovį ir atsiuntė 
valstijos kariuomenę. Pastaroji 
jau areštavo daug negrų ir ke
lis baltuosius žmones.

Tvarka mieste pilnai dar 
neatsteigta, bet atvykus kariuo
menei ir negrai ir patys baltie
ji pasidarė atsargesni. Vieni ki
tus jie užpuldinėja paslapto- 
mis.

Išplėšė ginklų krautuves.

Kilus riaušėms, ir negrai ir 
baltieji pirmiausią Šoko prie 
krautuvių, kur sudėta ginklai. 
Visa, kas tik jose buvo galima 
rasti — pasigrobta. Grobta ne
tik revolveriai bei šautuvai, bet 
ir šiaip įnagiai, kurie galima 
panaudoti muštynėse.

Kada miestan atvyko kariuo
menė, duota įsakymas, kad vi
sos krautuvės butų uždarytos.

Reginys pasibaisėtinas.
Gaisro metu reginys buvo

stačiai pasibaisėtinas. Daugelis gybos organizaciją.
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negrų, bijodami patekti į bal
tųjų žmonių rankas, pasiliko 
savo butuose tol, kol galėjo te
nai būti. Matydami tečiaus, 
kad jiems reiks pražūti lieps- 
nuose, šoko pro ugnį iš butų 
šaukdami: “Pasigailėkite —
nešaukite j mus!”

Kili, kuriems pasisekė ištruk
ti pro baltųjų žmonių kardoną, 
bėgo tarytum pamišę — patys 
nenusimanydami kur. Daugelis 
jų ištruko vienais naktiniais 
marškiniais. Juos glol>oti pa
siėmė atvykusi miestan karino-; 
menė.

LIETUVIŲ DELEGACIJA 
WASHINGTONE.

Meksikos klerikalą 
siautimas.

NEPRIKLA

-DhARfll PRlKLRUK Ptf/YAM' 
MP APSAUGOJUS MARirvifVKUS 
LIEVUYOJE OFRIdt/ PfiMR'MlT'l
SUSIDĖJĘ. SU LfNKlJd'’ -

&AoN0bPWIM

(tAr- IANLDMU j

Didžiuma užmuštųjų — negrai Dabar, jeigu talkininkai dar 
I kartą kreipsis į Vokiečius rei- 

Nors, kaip jau pasakyta, riau- , šlavimu demobilizuoli-paleis- 
šės kilo dėl nederamo elgesio tį piliečių sargybą, padėtis ir 
negro Rowland, bet skerdynių! vg] liksianti kritinga. 
metu daugiausia
baltieji žmonės. Tai rodo už-’pjetų jnil i)UVo pasirengęs su
muštųjų žmonių skaičius: kiek kyti savo programinę kalbą 
žinoma baltųjų žmonių yra už
mušta tik koks pustuzinis, tuo 
gi tarpu negrų — daugiau kaip . 
penkiasdešimts. Vadinas, ritina Į 
kalba apie šešiasdešimts žmo
nių. žmonių, kurie “tikrai už
mušta,” kitais žodžiais, apie 
kurių užmušimą jau sužinota. 
Bet spėjama, kad užmuštųjų 
skaičius yra didesnis. Todėl ir 
sakoma, kad ridušių-skerdynių 
metu užmušta “mažiausia sep
tyniasdešimts penki žmonės.”
Riaušių kaltininkas išveštas

“nežinia kur.”

Kancelris Wirth šiandie po

reichstage.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 2, 1921 
as reąuired by the act of Oct 6, 1917

Angly kariuomenė Meso
potamijoj—pavojuje.

Gal būt bus priversta apleisti 
savo pozicijas.

Bandė įkalinti tris žmones; ka
da nepavyko — ryžosi 

užmušti.
juos

Prezidentui Hardingui 
peticija su daugiau kaip 

nu parašų.

įteikta 
milio*

Grąžino antros kesos 
teises.

New York CalTul ir Milwaukee 
Lcader’ui grąžinta antros 

klesos teisės.

be

Ne.w

Nudegė nagus.
Popieros trusto melai išėjo aik

štėn; gubernatoris atsisako 
siųsti kariuomenę.

ir vėl 
kartą 
Row-negras 

nežinia

valdinin 
tyrinėji

Kad nedavus progos’ 
užpulti kalėjimą — šį 
baltiemsiems 
land, sako, išvežtas 
kur.”

Miesto ir valstijos 
kai neužilgio pradės
mą. Sako, kad jie skirtumo ne
darysią: bausią visus, kurių nu
sižengimas bus tikrai įrodytas.

Materialiai nuostoliai, kurie 
pafsidarė riaušių — skerdynių 
metu, busią milžiniški.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 2, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bavarija atsisako 
nusiginkluot.

kal- 
kad

taip vadinamą piliečių 
einwolmerwcr‘us. 

pareiški-

Nepaiso Berilno valdžios; 
tina Wirtho ministeriją, 
ji sutiko talkininkų reikalavi

mus išpildyti.

BERLINAS, birž. 1. — Ber- 
liniškės valdžios rateliuose reiš
kiama didelio nepasitenkinimo. 
Tai Bavarijos premjero Kahr 
atsisakymu demo(bilizuotijpa- 

leisti
sargybą 
Bavarijos premjero 
mas duota kaip tik tuo laiku, 
kada Vokietijos kancleris 
VVirth rengiasi pasakyti proff. 
raminę kalbą reichstage.

(Nesenai buvo pranešta, kad 
Bavarijos m misterių taryba 
nutarė kalbamąją piliečių sar
gybą demobilizuoti-palesti).

Kaltina konclerį Wirth’ą-
Savo atsakyme centralinei 

valdžiai, Bavarijos premjeras 
Kahr visą atsakomybę delei pi
liečių sargybos nuginklavimo 
meta ant kanclerio VV'irth’o ir 
jo kolegų. Įrodoma, kad kanc
leris Wirth talkininkams pri
žadėjo tai, ko negali pravesti— 
sulaužyti galingąją piliečių sar-

WASHINGTON, birž. 1. — 
Oficialiniuose rateliuose šian
die gauta žinių, kad Anglų ka
riuomenes padėtis cMsopotu
mi joj darosi nepakenčiama.

Paskutinėmis žiniomis, Ang
lai turį du pasirinkimu: arba 
jie turės pasitraukti iš tos ša
lies ar' pasiųsti naujus kariuo
menės burius, kad jais sustip
rinus tuos burius, kurie 
pasiųsti.

Vienas pienas, kurį, kaip 
koma, Anglai jau svarsto,
toks: Anglų kariuomenė turė
sianti pasitraukti iki Bistrą ir 
suorganizuoti Arabų valstybę, 
emiro Feisal vadovaujamą.

jiėnit buvo ate- 
pašt > viršininkas 
Atėmęs didžiojo
Tuo bildu abiem

jau

sa- 
yra

WASHINGTON, birž. L 
Pašto departamente šiandie 
kita pareikšta, kad naujasai 
pašto viršininkas Hays grąžino 
antros klesos teises dviem so
cialistų dienraščiam

7ork CallV.i ri Milvvaukee Lea- 
dcr’iui.

Tas teises 
męs buvjsis 
Ibirlesonas. 
karo metu
dienraščiam teko skaudžiai nu
kentėti. Pav 
nuli siuntir.ėjamas tik konver- 
luose. Suprantama kad toks 
siuntinė j ir. .o būdas buvo labai 
sunktis: rrikėdavo mokėti to
kia pat kainą, kaip kad už 
paprastus paštu siunčiamus 
laiškus. Su Mihvaukee Leade- 
riu buvo dar blogiau: paštas tą 
dienraštį visai nepriimdavo. 
Maža to, dienraščio redakcija 
negaudavo jokių siuntinių — 
laiškų, pinigų ir laikraščių.

MADISON, Wis., birž. 1. — 
Wisconsino valstijos gubema- 
toris šiandie be kita pareiškė, 
kad siųsti kariuomenę į Green 
Bay miestelį, kur dabar eina 
popieros darbininkų streikas, 
jis nenori. Mat, gubernatoris 
gavo žinių, kad tie pranešimai 
apie netvarką Green Bay mies
tely “buvo stipriai persūdyti.” 
Kitaip sakant, jie buvo mela
gingi. Ir Br<ywn apskrities še
rifas ir pats popieros trustas, 
norėdami darbininkų streiką 
sulaužyti, gubernatoriui sake

Cali’as tegalėjo netiesą, kuomet jie reikalavo 
kariuomenės.

Valstijos gubernatoris tos 
apskrities šerifui patelefonavo, 
kad kariuomenę siųsti jis ne
matąs reikalo. Tvarką ir ra
mumą turįs išlaikyti pats šeri
fas.
GREEN BAY, birž. 1.— šian

die čia visa ramu. Streikinin
kai, kaipir pirma, sergsti dirb
tuves. Riaušių jie nekelia.

Smaugia darbininkus.
Argentinos valdžia eina pagel- 

bon samdytojams.

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 1. — Prieplauką® darbi
ninkų profesinei sąjungai da
bar tenka netik su samdytojais, 
bet ir valdžios jėgomis grum
tis. Kareiviai sergsti prieplau
ką ir jeigu by vienas profesi
nės sąjungos narys drįsta by 
žodelį pratarti į neorganizuo
tus darbininkus, toks ant vie
tos areštuojamas. Argentinos 
prezidentas sako, kad visa tuo 
darbininkai esą labai nepaten
kinti. Bet valdžia nepaisysian
ti: jeigu busią reikalo — kad 
ir visą armiją ji panauduo- 
sianti “tvarkai ir ramumui iš
laikyti.”

Du. šimtai šoferių, kurie me
tė darbą, areštuoti. Jie laiko
mi kalėjime kaipo “negeidauja
mi agitatoriai.”

Belgijos socialistu partija 
skilo.

Dalis socialistų atsimetė Ir su
kūrė komunistų partiją.

BRIUSELIS, Belgija, birž. 1. 
— Senai laukiamasai skylimas 
Belgijos socialistų partijoje 
jau įvyko. Įvyko praeitą nedėl- 
dienį, kuomet kairysis parti

jos sparnas, Jaųuemotte’o va
dovaujamas, nutarė atsimesti 
nuo partijos ir savo partiją — 
komunistų partiją — sukurti.

Jaipiemotte’o partija žada 
kreiptis į Maskviškio Interna
cionalo vadus, prašymu, kad 
Belgų komunistai butų priimti 
į kalbamąjį Internacionalą.

SMERKIA DAKTARUS.

Sako, kad jie kibiau myli pini
gus nei savo profesiją.

šiandie
be kita pa-

Grūmoja streiku.

HAVANA, Kuba, birž. 1. — 
Prieplaukų darbininkai grūmo
ja gcneraliu streiku. Jie nori, 
kad butų sustabdyta immigra- 
cija Kubon.

WASHINGTON, birž. 1. — 
Atstovų buto komisija užsie
nio reikalams tvarkyti petny- 
čioj svarstys taikos su Vokieti
ja rezoliuciją.

PINIGŲ KURSAS.
Vakąr, birželio 1 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
ui 25,000 dolerių, banką buvo skai
toma Amerikos pingals iiaip:

Anglijos 1 svaras .....
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos 100 frankų .. 
Danijos 100 kronų .... 
Finų 100 markių .....
Franąjos 100 frankų 
Italijos 100 lirų ........
^Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 marka; .. 
Olondų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų j. 
Švedų '100 kronų v......
Šveicarų 100 kronų ... 
Vokiečių 100 markiu

........... $3.89 

........... $0.25 

........... $8.44 

.........  $17.80 

..........  $2.05 

...... ...... $8.44 

........... $5.81

....... . $1.65 
......... $0.12
....?.... $34.8? 
........  $15.27 
......... $22.98 
......... $17.54
........ . $1.65

BA'LTIMORE, geg. 31. — 
Vienas John Hopkins Medical 
mokyklos viršininkas, Dr. J. 
Whiteridge Williams, 
viename bankete
reiškė, jogei Amerikos dakta
rų garbei grūmoja didelis pa
vojus. Jisai esąs toks: žmonės 
apie daktarus pradeda manyti 
kaip apie kokius nesutvėrimus, 
kurie daugiau žiuri pinigų, o 
ne sąžiningo patarnavimo. Gir
di, “šiandie musų profesijos 
žmonės labiau myli pinigą nei 
savo profesiją bei jos garbę. 
Pirmas ir artymiausias jų tiks
las nūdien yra — pralobti, pra
lobti kaip gaŲma greičiąu.”

Pasekmės esančios tokios: 
žmonės, kol dar gali, šalinasi 
daktarų. O kai mato, kad išei
ties nebėra — atsiduoda jiems 
tuo 3uprAtimu, kad vis tiek 
geriau netekti pinigų nei gyvy
bės.

Williams sako, kad jo “pro
fesijos draugai turi susiprasti.”

SOFIA, Bulgarija, birž. 1.— 
Bulgarijos valdžia griežtai už
sigina, busią ji ruošia naują 
karą Balkanuose. Karą, kuriuo 
turima tikslo atimti iš Graiki
jos Trakiją.

MEXICO CITY, birž.
Guadalupc miestely, 
Meksikos sostinės, andais areš
tuota trįs žmonės. Klerikalai 
sakė, kad jie kėsinęsi suardyti 
pamaldas. Tyrinėjimas tečiaus 
parodė, kad kaltinimai yra pra
simanyti. Tuomet valstijos gu
bernatoris paliepė, kad areštuo
tieji žmonės butų paliuosuoti.

Kada kaltinamieji paleista iš 
kalėjimo, juos užpuolė kerika- 
lų apsvaiginta minia ir ryžosi 
akmenimis užmėtyti.

Kaltino ir vėliau užsiundė 
pasvaigusią minią taip vadina
mieji “Meksikos vyčiai.”

netoli

Nori didelio laivyno.
Jungtinių Valstijų laivyne turį 

būt 120,000 jurininkų.

WASHINGTON, birž. 1: — 
Senatas šiandie dar kartą nu
tarė <38 balsais prieš 24,— kad 
Jungtinių Valstijų laivyne butų 
120,000 jurininkų.

Kiek laiko atgal 
tas nubalsavo,1 kad 
tų nedaugiau, kaip
rininkų. Senatas tam neprita
ria.

atstovų bu- 
laivyne bu- 
100,(XX) ju

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 2, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

JĄPONIJA TARIASI SU 
v ANGLIJA.

laikraščiai sako, kadTokio 
Anglija nori atnaujinti senąją 

sutartį.

TOKIO, birž. 1. — Vietos 
laikraštis Niči-Niči šiandie be 
kita pareiškė, jogei Anglija yra 
pasiulusi Japonijai sekamą: 
leisti, kad Anglų-Japonų sutar
tis butų pratęsta dar vieniems 
metams. Laikraštis sako, kad 
abidvi kalbamos valstybės tuo 
klausimu yra pradėjusios de
rybas.

VIENNA (Rosta Wien pra
nešimu). — Grodne gauta ži
nių, kad Lenkai įsakė sustab
dyti visokį Lietuvių Koperaty- 
vų veikimą Zukziki (?) ir Du- 
noj.

Auksinai

2.

tu ri būt pripažinta 
vyrais politines tei-

sudaryta į 140 atski-

WASHINGTON, birž. 
Amerikos lietuvių delegacija 
vakar buvo nuėjus į Baltąjį 
Namą ir tenaijprezidentui Har
dingui įteikė tam tikrą peticiją, 
kuria prašoma, kad šios šalies 
valdžia pripažintų Lietuvą ne
priklausoma valstybe.

Po peticija yra pasirašę dau
giau kaip milionas žmonių, la
me skaičiuje daugiau kaip šim
tas tūkstančių iš Illinois valsti
jos. Tai yra didžiausia petici
ja, koki kada nors buvo pris
tatyta į Baltąjį Namą. Didesnė, 
daugiau parašų turėjusi, galėjo 
būti tik šios šalies moterų pe
ticija, kuomet reikalauta, kad 
moterims 
lygios su 
sės.

Peticija
rus tomus. Sudėjus juos j daik
tą (kita ant kitos) pasidaro 
keturiolikos pėdų koliumna. Pe
ticiją yra pasirašę daugelis žy
mių šios šalies darbuotojų bei 
valdininkų, būtent, profesoriai, 
rašytojai gubernatoriai ir kiti.

Be kita toje lietuvių petici
joje pasakyta: 1

“Kadangi Lietuva per ilgus 
amžius buvo nepriklausoma 
valstybė, kurios gyventojai, 
kaipo atskira etininė grupė, 
niekuomet savo nepriklauso
mybės teisių neatsižadėjo, ir 
pripažinimas Lietuvai neprik

lausomybes žymia dalimi galė
tų užtikrinti pasauliui • taiką 
ateity.

“Mes todėl prašome pripažin
ti Lietuvai tas apsisprendimo 
teises, dėl kurių Jungtinės Val
stijos kariavo, ir kurios kitoms 
tokioms pat prispaustoms ša
lims jau yra pripažintos.

“šiuo mes taipjau prašome, 
kad Jungtinių Valstijų prezi
dentas formaliai pripažintų 
dabartinę Lietuvos valdžią.”

ANNABERG, Augštoji Sile
zija, birž. 1. — Vokiečiai ir vėl 
stipriai suplėkę lenkų “insur
gentus.”

VARŠAVA (Rosta Wien pra
nešimu). — Grodno mieste 
Lenkai žiauriai persekioja Balt- 
gudžius. Visi Baltgudžių kuni
gai uždaryta.

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 į 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 
korespondentų 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 j Naujienų Pinigu Siuntimo 

, Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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/u??; Ik'tlasi Lietumi
jus, laisvo žodžio it spaudos 
slėgikai, tiesiate geležinkelį bol
ševizmui,.. Tas pats.

KAUNO APGAVIKAI.

Kaune dabar labai privisę 
visokių apgavikų “Židikų”. Jie 
vaikščioja gatvėmis ir sekioja 
iš kaimų atvažiavusius žmo
nes. Priėjęs prie kaimiečio už- 
sikalbina jį ko tai klausdamas, 
norėdamas pradėti su juo kal
bų arba stačiai pasiūlo ką pirk
ti: kokios materijos ar kita 
ką. Kuomet žmogus pradeda 
su juo užsiimti, derėti, tuoj jis 
vedasi kur į kiemų, “kad nieks 
nematytų”. O nusivedus nuo 

viešos vietos ateina daugiau 
jo draugų, nusiduodančių vie
nas antrų nepažįstų ir prade
da su kaimiečiu varžytines, ar
ba nors ima girt kokį pirkinį, 
o kuomet žmogus perka kų iŠ 
tų “žulikų”, tai visuomet gerai 
apgauna paties pirkinio netik
rumu arba atima pinigus. La
bai reikia sergėtis, nuvažiavus 
Kaunan, visokių apgavikų, nes 
jie, matyt, mažių bijodami- mi
licijos labai drąsiai moka ap
gauti. (“L. Uk”)

PILVIŠKIAI.

Balandžio 7 d. atsilankė Pil
viškiuose “garsus daktaras” 
nuo priepuolio ir nuomario ir 
sustojęs pas kun. G. prieini nė
jo ligonius. Žmonių susirinko 
gana daug,' nes apie atvažiavi
mų “garsaus daktaro” kun. G. 
buvo ankščiaits pagarsinęs. Pil
viškių apylinkėje ligonių ser
gančių priepuoliu ir nuomariu 
yra daug, todėl nenuostabu, 
kad daugelis tų dienų skubino
si pasinaudoti proga ir pasigy
dyti pas “specialistų”.

“Garsus daktaras” parašęs 
receptu — už tinkamų honora
rų, kiekvienam ligoniui liepia 
l>o savaitės atvažiuoti pas jį į 
Kaimų dėl tolimesnio gydymo, 
įspėdamas, kad įsisenėjusias 
ligas gydyti apsieisią gana 
brangiai. Brangumus, žinoma, 
ligonių neatbaido nuo gydyto
jo, nes kiekvienam sveikata 
brangesnė* už pinigus.

Bet koks buvo kai kurių li
gonių nusistebėjimas, kai su
žinojo, jog “garsaus (laktato” 
butą ne daktaro, o feldšerio G. 
iš Kauno. Vietine vaistinė at
sisakė daryti vaisius pagal jo 
receptų, kaipo galinčius už
kenkti sveikatai. Nusistebėjo 
žmonės ne tiek iš feldšerio, 
kiek iš kun. G., išdrįsusio to
kiu budu suvadžioti ir prigau
dinėti žmones. , (“L. Uk.”)

JONIŠKIS, (Šiaulių apskr.).

Joniškio, Pašvitinio, Pafcro-- 
jaus ir Linkuvos apylinkėse pri
viso daugybė plėšikų. Jie apsi
rėdė milicininkų rūbais arba 
pasivadina šauliais ir įsiveržę 
į namus, apiplėšia gyventojus. 
Vietos gyventojai noriai deda
si prie šaulių ir labiau prade
da jiems pritarti, nes supran
ta, kad tik savo pastangomis 
ir šaulių padedami, galės plė
šikus išgaudyti. Labai liūdna, 
kad milicija trukdo šaulių dar
bų. Be tam tikrų leidimų drau
džia jiems rinktis ir tartis 
apie savo reikalus. (“L. Uk.”)

GA9ČIUNAI, (Šiaulių apskr.).
>—t Iii

Gedvainių kaime suėmė na
minės degtinės bravorų. Atsi
rado nukentėjusiojo bravar- 
ninko užtarėjų, kili yėl gąsdi
no atkeršysiu bravorą išdavu- 
siems. ” (“L Uk.”)

RIETAVAS (Telšių apskr.).

Kovo m. 9 d. Seimo narys 
P. Kuzminskis valsčiuje pada
rė pranešimų apie krašto poli
tinę padėtį ir apie busimuo
sius savivaldybių rinkimus. Su
sirinkusiems paskaičius Seimo 
manomąjį išleisti servitutų 
įstatymų, visų kaimų dešim
tininkai subruzdo, kam Jservi- 
tutų panaikinimo įstatyme no
rima pripažinti rusų teismų 
sprendimai. Mat, Čia kaip tik

dvarininkas teismuose išlošda
vo, nes jisai mokėjo geriau 
prie rusų teisėjų prieiti. Nu
tarta Seimui pasiųsti .prašy
mų, kad jisai panaikindamas 
servitutus neatsižvelgtų į bu
vusiųjų rUsu teismų sprendi
mus. ‘ (“L. Uk.”)

Cenzūra Lietuvoje.
(“Naujienų” korespondencija)

Kai rusai slėgė spausdintą 
žodį, tai buvo suprantama — 
jie svetimi, jie caro bernai, 
jiem rūpėjo žmonių engimas 
ir tamsinimas. Bet kad dabar 
lietuviai žirglioja rusų pedotnis 
ir slegia spausdintų žodį, tai 
nors ėmęs, kantrybės netekęs, 
dangų su žeme sumaišyk!...

Negana, kad Lietuvoj einan
tieji laikraščiai cenzūruojami, 
kuom laisvas žodis slegiamas, 
o leidžiama krikščionims de
mokratams pliovoti, kaip tik 
jie nor, bet sulaikomi ir kon
fiskuojami iš Amerikos atei
nantieji lietuvių laikraščiai. 
Husai, būdavo, cenzūruodami, 
jiems nepatinkamus straips
nius derva užtepdavo, bet ne
pavogdavo, nors rusai labai 
linkę buvo kų nors svetinio 
pasisavinti. O mūsiškiai be jo
kios atodairos pavagia.

Kaip tik užsienis atsidarė, 
aš pradėjau gaut visi» geres
niuosius iš Amerikos lietuvių 
laikraščius. Ir koks baisus man 
smūgis, kuomet 1, 2 N. N. gau
nu, o 3, 4, 5, 6 N. N. negau
nu, 7, 8 N. N. vėl gaunu, o to
liau keletu N. N. vėl negaunu 
ir t. t. ir t. t. Gal kas pasakys, 
kad Amerikos laikraščio vie
nų kitų numerį negatiti ne koks 
nuostolis, žinoma, kokiam ten 
krikščionių demokratų pasta
tytam cenzorpalaikiui, kuris 
netoliau savo nosies mato, ne 
kas, bet man, (o tikrai ir ki
tiems), kurs nuo “Aušros” 

laikų renku visokius lietuviš
kus spausdinius, toks darbas 
už inkviziciją bjauresnis.

Štai šiandie gegužio mėn. 1- 
ma diena. Neva valdžios įsa
kyta švęsti, šnipai ir žvalgy
bininkai nardo po visų Kau
ną ir jieško sau tinkamų aukų. 
Aš pernai už “šventimą” gavęs 
nagaikų, sėdžiu namie ir skai
tau laikraščius. Skaitau ir ' iš 
piktumo plyštų. šių metų 
“Naujienų” gavau tik 5, 7, 11, 
13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 14, 45, 46, 48, 50, 53, 54,
55, 57, 59, 60, 61, 63, 61, 65,
66, 67, 68, 71, 73, 75, 76 N. N.; 
reiškia 26-šių N. N. negavau. 
“Keleivio” gavau tik 5, 6, 7 ir 
11 N. N. — apie 10 N. N. pa
vogta. “Vienybės” negavau 9, 
19, 20, 23, 24, 25, 27, - 8-ni 
N. N. pavogta. “Dirvos” ligi 
11 No. turiu, tik 3-čio No. nė
ra; žingeidi! butų žinoti, už ką 
jį cenzūra sulaikė. “Lietuvio” 
neatėjo 1, 2, 6, 10 ir 12 N. N.; 
už ką tų laikraštį galėtų sulai
kyti cenzūra, tai man stebėti
na! “Sandaros” negavau 2, 3, 
12, 13 ir 15-to N. N. “Lais
vės” gavau tik 43, 52, 78 N. N. 
— čia 75 N. N. pavogta. Ži
nau, kad yra siunčiamos “Dil
gėlės”, “Kardas” ir t. t., bet nė 
vieno negavau. Tuodu laikraš
čiu Kaune mačiau. Jiedu labai 
paslaptingai Kaune per rankas 
eina, (čia man prisimena prieš 
spaudos leidimo metai, kuo
met “Varpas” ir “Ūkininkas” 
ir visokios lietuviškos knyge
les tik “per rankas” eidavo)...

Patarlė sako: galinčiaus pie
va ir dirva! Musų (Lietuvos) 
valdžia su savo cenzoriais ir 
pačia Ii jonais eina rusų caro 
valdžios numintais takais. Vi
sa bėda suversta tam nelaimin
gam bolševizmui.

Mieli vyručiai! Nė Lietuvos 
ūkininkai, nė amatninkai, nė 
valdininkai, ne darbininkai nė
ra medžiaga bolševizmui, bet

Traktorių lenktynės.
/ /

Gegužes 9-tą d., aštuntame 
varste nuo Kauno, prie Uk
mergės plento įvyko lenkty
nės dviejų traktorių: Benz ir 
Fordson, vienas vokiečių, ki
tas Jungtinių Valstijų darbo. 
Benz traktorį reprezentavo lie
tuvių akcinė B-vė “Nemunas”, 
o Fordson — Amerikos Lietuf- 
vių Pramones ir Prekybos 
B-vė.

Žiūrėtojai atvyko iš Kauno 
automobiliais, daugiausia Am. 
Liet. Pram. ir Prek. B-ves au
tomobiliais vežami. Čia buvo 
ir ministerių pirmininkas, Dr. 
Grinius, ministeris Bizauskas, 

keli vicc-ministcriai, St. Seimo 
nariai, keletas dvarininkų, laik
raščių atstovai, daugybe valdi
ninkų, Kaimo antrosios vidu- 
riniosios mokyklos mokiniai, 
kurie iš pat Kauno pėsti buvo 
atkeliavę.

Visų akį labiau traukė savė- 
spl trak toris Fordson, nedide
lis, lengvas; vieno žmogaus 
valdomas jis vikriai vilko dvi- 
noragi plūgą, nepasiduodamas, 
net pralenkdamas Benz’ą, ku
ris lygiai ramiai vilko ketur- 
noragį plūgą. Visi, rods, buvo 
tokios nuomonės, jog Ford
son t rak toris £ra labiau tikęs 
mažam, o Benz >— dideliam 
ūkini.

čia pat ant vietos parduota 
2 Benz traktoriai, 5 Fordson’ai. 
Amerikos Lietuvių Pramonės 
Prekybos B-vč visus svečius 
ten-pat vaišino užkandžiais bei 
gėrimais.

Pas visus jautėsi pakilus 
ūpas. Visiems buvo malonu 
matyti, kaip tokiais sunkiais 

laikais tarpsta lietuvių preky
ba ir apsireiškia lietuvių vaiz- 
blnis sumanumas.

(“Liet. Bals.”)
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Bankrutijanti francija 
jieško paskolos.

PAUL HANNA.
[Iš Fedoruotosios Presos]

WASHINGTON. — Franci
ja ateinantiems metams turės 
pasiskolinti lik trisdešimt bi- 
lionų frankų, jeigu tuo pačiu 
laiku Vokietija užmokės dalį 
savo kontribucijos — penkio
lika bilionų frankų.

Tas reiškia: jeigu visos ap
skaitomos įplaukos bus gautos, 
Franci jos vienų metų defici
tas vistiek bus penkis kartus 
didesnis, negu visa kontribuci
ja, kokių ji turėjo užmokėti po 
1870 m. karo.

Ir ši Francija, prislėgta ne- 
panešamos skolų naštos yra 
stipriausia šalis ant Euhropos 
sausžemio. Jos valdonai kasdic 
žvangina kartu ir grųsina nau
jais karais, kad! įvykinus savo 
valių.

Aš paklausiau kompetentiš- 
ko tokiuose dalykuose teisėjo 
kodėl Amerikos l>ankieriai su
tiko paskolinti dar $100,000,- 
000 Francijai, kuri, kaip visi 
gali matyti, yra galutinai nu- 
sibankrutijusi. Tas teisėjas at
sake sekamai:

“Amerikos bankieriai ir ki
ti investoriai jau ir taip turi 
daugybę Francijos valdžios bo- 
nų ir kitų Europos užstovų. 
Jeigu Francijos kreditoriai da
bar neduos daugiau pinigų, 
Francija galutinai nupuls, o 
kada Francijos kreditai išsi
baigs, visi kiti Europos bonai, 
vieši ir privatiniai, taipjau pa
sidarys beverčiais.

“Jieškomos $100,000,000 pa
skolos dalis eis atmokejimui 
senųjų obligacijų, taip kad pi
nigais reikės surinkti tik $50,'- 
000,000. Kiekvienas bandymas 
gauti Jungt. Valstijose' dides
nę paskolą, butų nesėkmingas, 
o tas parodytų, kad Francija 
nebegali išsimokėti. Bankieriai 
mano, kad jie gali sukelti ma
žesnę paskplą; tie, kurie gali 
visko netekti pripažinę tiesų, 
vis dar tikisi, kad gal pagelba 
dar mažos paskolos bus gali

ma kaip nors atgauti vėliau 
ir didesnę dalį pinigų”.

Kitas dabotojas besiartinan
čio finansinio bankroto yra 
įsitikinęs, kad Europos diplo
matiniai getnMeriai pagimdys 
dar vienų karą, pirm negu jie 
iškels rankas pasidavimui. Jis 
mano, kad militarine “perga
lė” galbūt leis Francijai panai
kinti savo negalimas išmokėti 
skolas, nesukeliant vidurinių 
klesų ir valstiečių, kurie yra 
įdėję daug pinigų į karo bonus. 
Jis pataria tikėtis, kad Silezi
ja" bus priežastim naujo karo.

....... ......................................- ...............

Vengrijos unijų 
silpnėjimas.

- - -Į -- - ----
Budapeštas. — Kuomet visa

me pasaulyje darbininkų uni
jos nuolatos stiprėjo ir didėja, 
Vengrijoje jos žymiai silpnėja. 
Pabaigoj 1919 m. skaičius or
ganizuotų darbininką Budapeš
te sieke 212,000, o pabaigoj 
1920 m. jų skaičius besiekė tik 
152,000. Svarbiausiąja prie
žastimi unijų silpnėjimo esan
ti bedarbė ir siautimas milita- 
rislų teroro.

Krymas gavo “autonomiją”.

[13 Federuotoaios Presos]

MASKVA. — Visos Rusijos 
ccntralinis komitetas įsakė tau
tų komisarui parašyti dekretą, 
pripažįstantį naują autonominę 
respubliką ant Krymo pusiau- 
salio ir pasiųsti į Krymą spe- 
cialinę komisiją kooperavimui 
išrišime žemės klausinio.

PASAKOJIMAI APIE JEZĮJ
i I • ■ t t • i * f t. . ' ‘ 1 ' •

Parašė Frank Harris

Autoriui leidus iš Anglų 
kalbos vertė

A. Lalis
Kurie mėgsta skaityti dailių

jų literatūrą, patartumem per
skaityti šių knygelę.

’ “ '"'/ij ' '■
I žodis dėl pasakojimų y 

apie Jėzų. . '
■ }

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dviem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo 
žymių: Shakespearu ir Jėzumi. 
Per pastaruosius trisdešimts me
tų aš visados kalbėjau apie Jė
zų, kaipo apie didžiausįjį žmo
gaus sūnų, ištikrųjų pirmutinį, 
kurs atrado žmogaus sielų ir kal
bėjo iš jos ir dėl jos, kaipo vir
šesnio dalyko negu protas; kurs, 
ištiesų, prieš devyniolikų šimtų 
metų jau žinojo tą tiesų ir veikė 
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo 
musų laikais taip garbinama 
Bergsonas.

Nesenai, paėmęs skaityt Na
poleono gyvenimų, radau, kad 
ištremtas Šv. Elenos salon jis 
lygiai tą patį sakęs apie Jėzų, 
būtent: “Jis kalba iš sielos taip, 
kaip niekados žmogus dar ne
kalbėjo; jam pakanka sielos, 
kaip kad sielai pakanka jo; pirm 
jo, siela buvo niekas”.

Metai ar kiek atgal George 
Beraard Shaw man rašė: “Ar ne 
nuostabus dalykas, kad tiek jus, 
tįek Moore, tiek aš nuolatos už
siimant Jėzumi? Kuo jus galė
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo 
taip amžinai prie savęs traukia ?”

Aš stengiaus išsiaiškinti tatai 
sakydamas, kad Jėzus daug 
augščiau iškilęs už kitus žmones; 
ir dėl naujo susidomėjimo juo 
šiandie ne vien Angluose, bet 
Prancūzuose, kur dagi Julės La- 
nlaitre bando rašyt apie jį pasa
kojimus, taipjau Italuose ir Ru
suose, atrodo, kad ilgainiui pa
saulis teisingai apvertins jį ir 
žmonijos Panteone leis jam už
imt tikrųjų vietą.

Jei šitie mano pasakoj imėliai 
nors kiek pamasins žmones iš
mintingai mąstyti apie Jėzų> ir 
pasirodys, kad jie ne visai ne
verti temos, aš busiu daugiau 
negu patenkintas.

Frank Harris.
, 42 puslapiai; Kaina 20c Į

Naujieną Knygynas, 1
1739 S. Halsted..lit., Chicugo, III.

MOTERIS SIRGU
KETURIS METUS

Galutinai išsigydė su Lydia 
E. Pinkham Vegetable 

Compaundą.

Steens, Miss. — “Silpnėjau ir bu
vau moterifikČH nesmagumais ir šonus 

taip skaudėjo, kad 
visai negalėjau 
vaikščiot. Kenčiau 
tai per keturis itie- 
tua. Tuomkait pa- 
tčmijau jūsų pa
garsinimą laikraš
tyj ir pradėjau nau 
dot Lydia E. Pink
ham Vegetable 
Cotnpoundą. Jau
čiuosi tvirtesne, ir 
galiu visą stubos 
Rekomenduoju jū

sų Vegetable Compoundą savo drau
gėms ir jus galit panaudot šį ma
no laišką, jei norite tai”. Mrs. W. H. 
Blake, Route 1, Steens, Mass.

Kiek tai moterų yra persidirbusių, 
pailsusių ir negalinčių, be perstoji- 
nvo dirbančių kasdieną, koliai neuž
puola moteriški nesmagumai, kaip po
nia Blake buvo, silpnėjo, menkyn Ėjo 
ir nerviška. Bet kiekviena panaši 
moteris turėtų perflitikrint daugeliu 
laiškų, kaip jos, kuriuos mes tankiai 
garsiname, prirodymui, kad Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound pergali 
šiuos nesmagumus ir atitaiso į s4nq 
sveikatą ir tvirtumą.

PIRMAS PRIRENGTAS KŪDI
KIAMS MAISTAS.

1847 metuose, Gali Borden 
prirengė maistą tik kūdikiams, 
ir nuo to laiko tūkstančiai mo
tinų patyrė, kad tai yra vienin
telis kūdikiams maistas, nuo ku
rio kūdikiai tarpsta. Šis maistas 
yra Bordeno Eagle Brand kon
densuotas pienas, kuris per 63 
metufc išaugino daugiau kūdikių 
sveikus vyriškius ir moteriškes, 
negu kiti visi prirengti maistai 
sudėjus į krūvą.

šiandien, ant 5 puslapio Šio 
laikraščio atrasite pagarsinimą 
Borden’s Eagle Brand Condensed 
Milk. *lškirpkit kuponų ir par 
siųskit jį Borden Kompanijai ir 
jie prisius veltui nurodymus 
maitinime kūdikio, kariu prisius 
savo kūdikių knygą “Kūdikiu i 
Gerovė.”

Pranešimas
Pranešame, kad Darbo žmo

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

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

European Amerlpan Bureiif 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buyą A. Petratis ir S. L. Fabiomul
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt 
NOTARIJUSAS 

Real Estate, Paskolos, 
Inaurinai ir tt.

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

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.i iki 8 po pietų.
k——- _____ __ _____ _ - J

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunrdestyji 
ASSOCIATION BLDG.

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 83rd St„ Ckicago
Tel. Yarda 4681.

JOSEPH C SOBOL
Advokatas

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

Namų Ofisas 
1645 VVabansia AveM 

Tel. Haymarket 3869.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

Pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
lanko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 

pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo: .

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė., 

Tel.: Boulcvard 6080.

Phona Boolevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE 
PehBaatal, (įSCLol-- 

Laikrodiiai* lįj
Auksjbė, Dalim- Į

bijos Grafonolas br o» ■
lietuviiki naujausi 
mkordab f — I _ M

4187 S. AsNaad J į 
Ave^ Cklcaso, III.

, .......................... ...i .■■■■■.

LIETUVIŠKA RAŠOMOJI 
.. /lo.nirtfMAMNĖlifi -

(Typwriter)
Rašo lietuviškai, angliškai ir 

kitose kalbose.
Reikalauk katalogo arba kreip

kis ypatiškai į ofisą. 
HAMMOND TYPEWRITER CO.

10th floor Security Bldg., 
189 W. Madisori St., 

Chicago, III.

Tel. 77—A. Bužinskas 
8951—A. Urbonas 
4186—J. Tamošaitis^ 
5733—E. Brizcvičienė 
6052—B. Grigaitiene 
6213—M. Ručinskienė 
6326—K. Ivaška 
6496—A. Paulauskienė 
6538—O. Stulgaitė 
6547—A. Girdvainienė 
6567—K. Bužinskienė 
6572—S. Krolikiene 
6573.—M. Rusteikienė
6575— L. Petrauskas
6576— M. Remeikienė
6578— A. Statkus ■
6579— A. Vaitulionis 
6587—B. Jankauskienė 
6605—J. Razminas 
6665—A. Vasiliauskas 
6686—A. Dobrovalskis 
6690—D. Lukauskiene 
6700—S. Dabulskis ' 
6714—P. Vaičiulionis 
6733—J. Adomavičių 
6790—J. Skultinienė 
6795—E. Montviliene 
6839—K. Vasiliauskiene 
6886—J. T. Juškevičaitė 
6926—B. Norkienė
6941— O. Sianionis
6942— J. Girštautienė 
6944—P. Tamulis
7207 —A. Vaivądienė
7208 —A. Stripeikis 
7215—A. Paulauskiene 
7222—K. Šležas 
7228—V. Briedis 
7233—A. Kamendulis
7244— B. Ungeitienė
7245— F. Labunskiene
7249— M. Dagis
7250— J. Bridžius
7251— M. Zaveckienė 
7271—U. Baltrušaitienė

7277—A. šeškauskis 
7279—M. Tautkaitė 
7283—O. Stanionienė 
7291—J. Balakaitė 
7293—J. Andriulienė 
7296—A. ženkus 
7298—M. Januškienė
7304— O. Dimienė
7305— J. Pudenis
7306— 1). Galvanauskaite
7307— M. Jasinskienė
7308— J. Katkus 
7311—S. Bublis 
7313—K. Andriulienė 
7501—J. Vozbutiene 
7509—J. Puškoraitė 
7518—F. Stanislovaitis
7525— M. Medžiauskis
7526— A. Varškienė
7527— P. Vitartas
7528— S. Jakubaitienė 
7530—J. Juceviče 
7532—J. Navickienė 
7548—V. Sokolienė

. 7555—1. Bačis
7572— K. Jodenis
7573— M. Sivickas
7574— A. Kacinauskienė
7575— 0. Kačinauskienė 
7583—B. Stulpinįenė 
7589—A. Steponaičiukė 
7594—J. Bertašius 
1602—O. Pocienė
7603— V. Gedraitis
7604— 0. Gierienė
7613— J. Vitkevičienė
7614— V. Budris
7615— V. Ubavičius 
7619—J. Dumbinskis 
7744—J. Bendoiaitienė

\ 7746—J. Survila
V ’ 7748—J. Saučiunas

7763 -M. Dambrauskienė 
• 7771—J. Baltrušaitis , • 

7772—A. Bacevičius

PRANEŠIMAS
Skaitykite The Home 

Builders Association pagar
sinimą telpantį Pėtnyčioj ir 
Subatoje, šiame laikraštyj.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kurj kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumet už musų iškaščius. Ne
žiūrint ai’ dusulys jau jsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieruj 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą fuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė u« 
pasiuntimą..

—f*4-------- ----------- n
FREE TRIAL COUPON 

Frontier Asthma Co., 
Room 113 N.

Niagara and Hudson Streeta, 
Buffalo, N. Y.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Send free trial of your 
method to:

'I
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WATERBURY, CONN.

Pastaba L. S. S. Pildomajam 
Komitetui.

savo 
m., 

LSS. VIII Rajono

Mes, LSS. 34 Kuopa, 
susirinkime gegužės 10 š. 
s v ars lėni 
konferencijos tarimą, kuriuo ji 
užgyrė rezoliuciją smerkiančią 
“Naujienas”. Tame mes mato
me kai kurių draugų nesuval
domą piktumą ir norą savo 
priešui atkeršyti prie kiekvie
nos progos. Kivirčai įvyko tar
pe “Naujienų” bendrovės di
rektorių ar šeri ninku, o kai 
kurie draugai savo išrokavi- 
mais nori tuos kivirčus perkel
ti ir į L. S. Sąjungą, kuri nie
ko bendra neturi su “Naujie
nų” bendrovės dalykais. O to
kie žygiai gali labai pakenkti 
L. S. Sąjungai.

Todėl, vardan L. S. Sąjun
gos gerovės, njes reiškiame pa
geidavimą, kad LSS. Pildoma
sis Komitetas nors kuriam lai
kui suspenduotų tokius drau
gus, kurie pašalinių įstaigų 
vaidus stengiasi perkelti į LSS. 
kuopas ir rajonus.

LSS. 34 Kuopos Sekretoris,
K. Ramanauskas.

Redakcijos. — Mums 
kad geriau butų apsi- 
bausmių. Tie asmenys,

sėjas nenusileidžia ir prirodo, 
kad pats J. Vileišis pranešė 
per Naujienas, kad tą galima 
daryti; rodo ir tą Naujienų nu- 
iticrį lc.nr tilpo ti»s» Vileišio 
nešimas. Tada vienas patriotų 

prišoka prie d. P. .1. Juzeliūno 
ir tą Naujienų numerį sudras
ko ir išdidžiai pareiškia: “Mes 
niekus darome iš Naujienų, Vi
leišio ir jūsų visų”.

Kalba ir pats “išrinktasai” 
delegatas J. Uviekas. Jis ačiuo- 
ja visiems už jo išrinkimą de
legatu į VVashingtoną, tad jis 
išdėstysiąs kokios jis pozicijos 
laikysis. O ta porcija yra to
kia: karo stovis Lietuvai yra 
reikalingas, reikalinga ir mir
ties bausmė, nes kas gi, girdi, 
išnaukintų vagis ir žmogžud
žius? Tada pajcįla d. Juzeliū
nas ir klausia delegato: kodėl 
nepanaudota mirties bausmės 
prieš Mikuckį ir kitus žmog
žudžius, ir kas kaltas, kad yra 
daug žmogžudžių? “Delegatas” 
į tuos klausimus nedavė jdkio 
atsakymo.

Po susirinkimo buvo parda
vinėjamas Lietuvos Socialde
mokratas. Tad vienas tautinin
kų pripuolė prie d. A. A. Žal- 
pio ir sudraskė tą laikraštį.

Taip tai “veikia” musų at- 
galeiviai tautininkai.

— Proletaras.

da “High school” kreditą. Taip
gi lietuviai turi savo draugi
jas, k. a. Laisvųjų moksleivių 
draugija, kuri 
kas savaitė, ir 
sleivių Kelius” 
prie “Artojo”

turi lavinimoa 
leidžia “Mok-

yra katalikų 
moksleivių draugijų, ir eile ki
tų. Bet svarbiausia yra Lite- 
raturos Draugi j»», Icnriai pri- 
klanso visi moksleiviai be 

skirtumo pažvalgų. ši draugi
ja palaiko lietuvių knygyną, 
kuris, gal būt, yra didžiausias 
lietuvių knygynas Amerikoj.

Mokslas į terminą arba tris 
mėnesius kaštuoja $31.50, val
gis $50 ir daugiau, kambarys 
$20 ir daugiau. Bet jei kurie 
nori dirbti, gali užsidirbti mai
stą besimokindami. Daug lie
tuvių ir anglų užsidirba 
stą. Gyventi galima 
tik merginoms yra 
namai, kur jos yra 
moterų prižiūrimos.

Mokina visus metus, 
riant atostogų laiką, nuo rug
pjūčio 18 iki rugsėjo 29 d. Va
sarinis terminas prasidėjo 30 
d. gegužės.

Norint gauti daugiau žinių 
apie mokyklą, kreipkitės: Lie
tuvių knygynas, 751 Cyrus St., 
Valparaiso, Ind.

Moksleivis.

kur 
tam 
tam

m ai
rio ri, 
tikri 

tikrų

išski-

Nuo 
rodosi, 
eiti be 
kurie buvo mėginę šokt “Nau
jienoms” į akis, šiandie jau tur 
būt ir patys gėdisi tokio savo 
pasielgimo. Reikia tikėtis, kad 
ateityj jie bus rimtesni.

MINNEAPOLIS, MINN.

Galinio seansas ir Interna
cionalinis Vodevilis.

SO. OMAHA, NEBR.

Tautininkai drasko socialistų 
laikraščius. “Išrinko” delegatų.

Vietos lietuvių paskolos sto
ties valdyba buvo sušaukusi

kurinnre dalyvavo visai mažas 
būrelis žmonių. Susirinkimo 
tikslu buvo išrinkti delegatų j 
suvažiavimų Washingtone, ku
ris turės įvykti geg. 30 d. ir 
kada bus pareikalauta, kad 
Amerikos valdžia pripažintų 
Lietuvos valstybę.

Pirmiausia pakelta klausimas 
kaip suąųsti pinigų delegato 
kelionei. Vienas siūlo išrinkti 
komitetų, kuris pereitų per 
stubas ir surinktų pinigus. Ki
tas perspėja, kad tai bus ne
gerai, nes vietos lietuviai ne
beduos pinigų tokiam komite
tui, kadangi jau senai yra su
rinkti pinigai vardan L. G. D., 
o vis dar nėra pasiųsti. Musų 
patriotai tarsi vapsvos įgilti pa
šoko ir pradėjo teisintis apie 
tas aukas. Esu per Naujienų 
dienraštį buvo reikalauta $65 
L. G. t), pinigų, bet pinigai esu 
pasiųsti, tik jię niekam nesa
kysiu į kur tie pinigai tapo pa
siųsti. Bet niekas netiki tam.

Galų gale po didelio triukš
mo ir teisinimos, pašalinus vie
nų žmogų iš svetainės, nuta
riama atsikreipti prie šv. An
tano parapijos streikierių ir 
prašyti juos paskolinti $200, o 
paskui atsikreipti prie vietos

Viską metęs šalin, važiavau 
pamatyti taip garsinamą “In
ternacionalinį Vodevilį, kurs 
praeitą nedėldienį buvo vaidi
namas Pantages Theatre.

Pribuvęs radau žmonių taip 
(langelį, kad ir tikietą gavau 
tik su dideliu vargu. Turiu pri
sipažinti, jog tokio įdomaus 

Į progratno dar niekad neesniu i 
matęs.

Vaidinime’*"geriausiai pasižy
mėjo Anita Arlis ir jos Inter
nacionalinis Quintetas, puiki 
smuiko orkestrą; p-lė Eva Tan- 
guay, dainininkė ir pirmoji 
žvaigždė ant amerikiečių vode
vilių scenos, o taipgi mūsiškis 
n. Galinis, šešėlninkas, kurs ne
seniai atvyko iš vakarinių val
stijų ir, kaip sako, yra aplan
kęs Meksika, Argentiną ir Ku
bą. Taipgi daug prijuokdino 
Gus Elmore & Esther “In Čir
ens Davs”.

čia dabar daug žmonių yra 
be darbo, ir parengimų lanky
ti neturi iš ko, bet, tiems kurie 
gali, patartina tos progos ne-* 
praleisti, nes tokių parengimų 
ne dažnai tenka pamatyti.

Apie p. Galinį reikia dar pri
durti, kad jis yra puikus ko
mikas ir labai bukliai šešėlius 
suformuoja. Publikai jis labai 
patiko. Kada mes sulauk^Une 
savo tokių parengimų?

— Ten buvęs.

VALPARAISO, IND.

VaIparaišo Universitetų be
veik galėtume pavadinti lietu
vių universitetu, nes čionai 
daug Amerikos lietuvių pasi
mokino. Per praeitus dvejus 
metus buvo didele suirute, nes 
nebuvo, gero prievaizdo. Bet 
dabar tapo išrinktas preziden
tu J. E. Roessler, kuris yra iš- 
mokytojavęs apie trisdešimt 
penkis metus šiame Universi
tete, ir supranta mokyklos rei
kalus ir tvarkų. Dabar pasky
rė .$100,000 ištaisymui kamba
rių sulig naujausiais reikalavi
mais. Vėliau žada statyti dar 
naujų namų.

Čionai mokina visokių inok-

kad paaukotų delegato išlai
doms.

Taip nutarus surinkti lėšas, 
nutariama rinkti delegatų. De
legatu perstatomas J. Uvieka' 
ir nelaukiant kad daugiau kan
didatų butų pastatyta, tuojaus 
einama prie balsavimo. Pirmi
ninkas šaukia: “Kas sutinkate, 
kad J. Uviekas butų išrinktas, 
pakelkit rankas”. Pakelia ran
kas apie penkiolika žmonių, o 
visi kiti susilaiko nuo balsa
vimo. Reiškia Uviekas tampa 
išrinktu, nes kitų kandidatų į 
tautininkai neleido statyti, bi-|slų. Galima pradėti beveik nuo 
jodamies, kad kas kitas nebū
tų išrinktas. .

Vienas draugų davė įnešimų, 
kad susirinkimas apsvarstytų 
ir įdėtų į Washingtono suva
žiavimo dienotvarkį klausimų 
apie Lietuvos darbininkų per
sekiojimų. Patriotai sujudo. Jie 
pareiškia, kad į dienotvarkį 
nieko negalima įdėti. Bet įne-

a b c, ir per kelių metų laiką, 
tapti inžinierių, advokatu, ar
ba kitokios profesijos žmogum. 
Lietuviai Čia ne tik anglų kal
bos ir rašybos gali išmokti, 
bet ir lietuvių. Yra mokinama 
lietuvių gramatika, syntakse, 
istorija, retorika ir literatūra.

Beje, lietuvių kalba yra mo
kinama “High school” ir duo- busiąs patrauktas teisman, Bę-

kampis bandė išsisukinėti, bet 
advokatas pasakė: “Aš, kaipo 
socialistas, suprasdamas Amal- 
gameitų Unijos reikalus, neno
riu, kad ši byla nueitų į teis
mą pirina negu butų pavarto
ta bandymai tarp savęs susi
taikyti.”

T'uoniet Bekampis atsakė, 
kad jis <itiotų Gurai&iui 
bet kad bosas jo nepriimųs 

(šitame klausime no bosas tu
ri galios, bet Unija. -— Ko- 
resp.). Bet advokatas Gold 
grieštai pasakė, kad jei Gurai
tis nebus užgadytas, tai neiš
vengiamai turės eiti į teismą. 
Bekampis žadėjo išpildyti ad
vokato reikalavimus, ir Gurai
tis nuvažiavo į Unijos ofisą 
pas Bekampį.

Toliau kaip bus, nežinia.
Tarpe Guraičio ir Bekampio 

nesutikimai eina nuo to lai
ko, kai Bekampis buvo pabė
gęs iš Unijos ofiso ir kaip pa
aiškėjo visi Bekampio darbai. 
Ypatingai Guraitis labai pa
juokdavo Bekampį už važinė
jimą su bosienc Lengviniene 
laike streiko; dėlto tai Bekam
pis keršija Guraičiui, o pasta
rasis nenusileidžia.

Korespondentas.

$6.00; pil. J. Walius iš Rose
land, III. $24.00; pil. St. Yur- 
cĮiis iš Roseland, III. $50.00 au
kų ir nuo draugystes šv. Petro 
ir Povilo $10.00. P-ia Basane- 
vičienė iš Pbila. aukų $70.00; 
uit Raiko ir Stepšis ir Phila. 
aukų $77.50; nuo Birilding & 
Loan prakalbų aukų iš Phila.

nuo šeimyniško vuka- 
relio per ' pil. Stepšį pil.

A. Kufauskas aukojo $10.00.
Todėl, kurie atjaiičiate tam 

nelaimingam kaliniui, prisidė
kit kiek išgalit. Advokatas yra 
pasamdytas ir byla gretitu lai
ku bus Harrisburge, Pa., per
žiūrėta. Dar sykį prašome, 
kuom kas galit ir kiek kas ga
lit, padėkit išpirkti kalinį.

Draugijų komitetas:
Pirm. J. Matulis, 2324 E. 

Westmorcland St.; Sekret.
Abromavičia, 1516 So. 4-th St., 
Philadelpbia, Pa., Iždininkas 
J. Lukoševičia, 215 Siegcl St.

A

Išpirkim kalinį!

New Yorko-Bronklyno 
padangėj.

(Philadelphijos Lietuvių Tauti
nių Draugijų ir Kliubų atsi

šaukimas.)

Tik-ką pasirodė Am. Liet. 
Daktarų Dr-jos leidžiamas mė
nesinis žurnalas “Gydytojas.” 
Jame randasi straipsnis apie L. 
G. D. Velytina, kad kiekvienas 
asmuo, kuris aukojo Lietuvos 
Raud. Kryžiui, perskaitytų tąjį 
straipsnį. Centro Sekretorius 
mielai pasiųs kiekvienam, kuris 
tik pareikalaus.

Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted, Chicago, III.

Bekampio — Guraičio “box- 
ing mateli” siuvėjų unijos 

ofise.

dirbtuvės
•suši-

Gurai- 
aš no
tai tu 
Ir jio

[Nuo musų korespondento]

Gegužės 27 d. laike Tama
šausko — Butėno 
darbininkų šapmitingio
stumdė biznio agentas 
Bekampis-Mockaitis su 
dirbtuvės darbininku V. 
raičiu.

Visas tas dalykas, sulig pa
ties V. Guraičio pasakojimu, 
buvo taip:

Toji dirbtuvė prieš streiką 
priklausė vienai firmai, kuriPS 
šeimininku buvo Kairaitis, o 
V. Guraitis visų laikų ten dir
bo. Streikui užėjus, Kairaitis 
išėjo į kitų biznį, o ta dirbtu
vę nupirko Tamašauskas ir Bu
tėnas (ne dainininkas). Dabar, 
einant streikui-lokautui galop, 
Tamašauskas •— Butėnas ren
gėsi pradėti dirbti ir sušaukė 
visus darbininkus, kurie dirbo 
pas Kairaitį, į šapmitingį, kad 
susitvarkius ir pradėjus 'dirbti, 
f tų susirinkimų nuėjo ir V. 
Guraitis, bet kadangi Guraičio 
su Bekampiu ;santikiai laibai 
prasti, tai Bekampis užreiškė, 
kad “tu šitoj dirbtuvėj nega
lėsi dirbti ir nedirbsi”, 
tis jam atkirto: “Jeigu 
dirbsiu šioj dirbtuvėj, 
nebusi biznio agentas”,
du pradėjo ginčytis. Bekampis 
pareikalavo, kad Guraitis ap
leistų- šapmitingį, bet pastara
sis atsisakė. Tuomet Bekampis 
prišoko prie Guraičio, griebė 
jį už sprando ir pradėjo tusy
ti, norėdamas išmesti jį lau
kan. Guraitis pajutęs, kad jam- 
Bekampis užgavo į burną, pra- 

I kirsdamas lupų prie dantų, kir
to Bekampiuk į žandą, ir ga
baus susikibo abudu už gerk
lių ir pradėjo vienas kitą stum
dytis. Tuomet, sako Guraitis, 
prisistumiau Bekampį prie 
lango ir jis pradėjo rėkti: 

I “Draugai, skirkit! draugai, 
[skirkit!” Prišoko pora “drau- 
|gų” ir ėmė “skirti”, stumda
mi Guraitį pro duris laukan. 
Beskirdami sumušė GuraičiuiĮ 

Į skrybėlę ir sudraskė švarką.
Taip pasakojo pats V. Gū

rai tis$ rodydamas Nudraskytą 
švarką ir sumuštų skrybėlę.

Ant rytojaus, gegužės 28 d., 
V. Guraitis nuvažiuoja New 
Yorkan pas advokatą M. Goldą, 
299 Broaihvay, pristato jam 
visą tą dalyką ir užreiškia, I 
kad jis nori atgauti jam pri
klausančią vietą dirbtuvėje ir 
dar reikalauja atlyginimo už 
švarką ir skrybėlę. Advokatas 
pasišaukė Bekampį ant telefo-Į. 
no ir pareikalavo, kad jis tai
kytus su Guraičiu, o jei ne, tai jį

Žmogus turi turėti akmeninę 
širdį, jeigu neatjaustų kalinio 
maldavimo, kuris yra pasmerk
tas už juodų kalėjimo sienų 
ant viso amžiaus ir ten nyks
ta jau devyni metai. Jis mal
dauja visų rankas iškėlęs, ku
ris tik išgali po centų kitą pri
sidėti prie jam laisvės atgavi
mo. Nėra skurdesnio gyveni
mo kaip kalėjimas, o dargi ži
nant, kad esi pasmerktas vi
sam amžiui ir turi sunykti už 
baisių ir šaltų kalėjimo sienų, 
šiuo kaliniu yra jaunas vyras 
Jonas Sušinskas, apie 28 m., iš 
Shenandoah, Pa. Kuomet jis 

Į buvo vos 19 metų liko kaltina- 
I irias žmogžudystėje, bet kriip 
visi pasakoja, tai tikrų įrody
mų nėra. Jis atsišaukė į Phi
ladelphijos draugijas, maldau
damas gelbėjimo. Tuojau su
sidėjo virš 14 draugijų ir su
aukojo virš $400.00. Bet jo by
la kaštuos virš tūkstančio do
lerių. Todėl mes atsišaukiame 
į draugijas ir geros valios žmo
nes, prisidėkit prie to labdh- 
ringo darbo ir padekit išpirkti 
tų bėdinų vaikinų iš kalėjimo. 
Kuomet jis sužinojo, kad iš
tekliaus trūktas, pastarajame 

laiško rašo. “Tąsyk uždanga 
nusileis kartų ant visados ant 
mano įkiraus ir skurdo pilko 
gyvenimo'”. Įšivaizdinkit tų 
žiaurų smūgį, kuris turėtų 
kristi ant taip jau perdaug var
go sunaikintos kalinio sielos. 
Sunku butų surinkti daugiau 
spėkų vilkiniui toliau šio nepa
keliamo vargo. Jis yra prasi
lavinęs vaikinas ir laisvę at
gavęs gali būti draugijai nau
dingas. Jo gelbėjimui yra pri
sidėję kelios draugijos ir pa
vieniai iš kitų miestų. I). L. K. 
Gedimna draug., iš Roseland, 
III. $10.00, ir nariai suauko
jo $6.00; Draug. Liet. Simų iš 
Anosian Conn. $5.00; p-le Tei- 
beriutė iš Brooklyno aukų

Rūbų fabrikantas atsi
dūrė teisme.

bęs vienų dieną, nuvyko į Porl- 
land ir ten išgavo per tedera- 
linį maršalų warrantą arešta
vimui Salyer. Salyer tapo pa
leistas už $500 kaucijų. Jo by
la bus rudenyj.

Kapitalistai vienijasi.
[Iš Federuotosios Presos]

BERIJNAS. - Tuo laiku, 
kada Vokietijos darbininkų ju
dėjimas yra pasidalinęs tarp 
socialistų, nepriklausomųjų ir 
komunistų, samdytojai rišusi 
tarp savęs vis tampriau ir tve
ria savo tvirtą organizaciją. Ne
senai dar 20 samdytojų asocia
cijų prisidėjo prie nacionalinės 
Vokietijos samdytojų organi
zacijų asociacijos. Dabar prie 
tos organizacijos priklauso 191 
atskiros samdytojų asociacijos. 
Tas asociacijas sudaro 1,310 
vietinių samdytojų draugijų, 
prie kurių priklauso 101,500 
fabrikantai, kurių dirbtuvėse 
dirba apie 6,500,(MM) darbinin- 
kų. , ;

PERSIKĖLIAU
Dabartini vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 Iki 6 po pietų: gy 
venimo vieta 701 W. 31st St., kam- 
pasUnion Avė., Tel. ,Yards 3654.

AKUAERKA

Baigusi Alro- 
ierijos kolegi
ją; ilgai prak- 
tikavusl Perm
ali v anijoB hos- 

pitalčse. Pa- 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

• Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS
LIETUVIS

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas moterų, val

gi kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■U

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

[Iš Federuotosios Presos]
LEWIST()N, Me. — Charles' 

B. Sayler, prezidentas ir ina-l 
nažeris Barron-Anderson Co.,I 
drabužių fabrikantų, atsidūrė 
federaliniame teisme. Jis yra 
kaltinamas importavime iš Ka
nados rubsiuvio, prasižengiant 
su kontraktuoto darbo įstaty
mais.

Salyer pergabeno dirbtuvę iš 
Bostono į Lewistoną, kad iš
trukus nuo Bostono amalga- 
meitų jurisdikcijos. Jis pasi
samdė Motitrėdlo amalgameitų 
jungtinės tarybos narį L. Le
vine, kaipo Davld Walker, 
dirbti prie kišenių. Tasis išdir-

Ar yra jusu 
liežuvis apvilktas?

Jeigu taip, tai yra tas persergijimų. 
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą 
pleiskaną paprastai rodą apei nė- 
tvvarkumo jaknu ir virinimo maito 
aparatų.

Severa’s

Balzol
(pirniiau vadintas Severo Gyvybes 
Balzamas) ir Balzol plyskelei —• su
jungimas skystimu ir jJlyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jak- 
nas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas 
dSl priprasto žarnų užsikimšimo. 
Preke 86 centai. Aptiekost visur.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, ĮOVVA

------DR. S. DttižIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LAIVAKORTĖS J™AoT
Nėra ofiso visoj Amerikoj’ kur pigiau gautumėt šipkor- 
tes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Liepoją ar Kauną. 
Pažportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon 
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar 
lietuvaitė kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

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

PINIGUS tIESu

Carter’s little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PfiJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 

ItIlb užkietėjimo,

Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje J 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

Reikalaukit tikrojo CĄRT PILLS |

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

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

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

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

i kordų ir deimanto adata vertės $200. m

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti U® IB pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokia išpardavimas niekuomet f ■
į nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite ■ ■■ ■
P tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus 

nuleista $8.60.

Dr. M. T. Strikol’is '
PRANEŠIMAS

Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki niet 
Telephone McKinley 262

JUIlIUIIIUUIlių
Telephone Yards 5832 M

Į DR. M. STUPNICKI Ę
81D7 So. Morgan St, 

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Kez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaiką ir visų chronišką ligų

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

Valandosr 10—11 ryto; 2=^—8 j 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12

alsted St. Chicago.
>iet,

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARASLIETUVIS DAKTARAS

s DR. J. SARPALIUS
■ 1424 So. Halsted St
J Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.

Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
5 Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VE2ELIS Į
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvis 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r
/p" ” '

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS; 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
—...............

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Halsted 8t„ Chicago, DL 
kampas 18th St. 

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

—" ——............

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirvgas 

1637 W. 61 st. kainą. Marshfield av. 
Valandos! iki 9 ryto, nuo 8 Ud 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157

f —•v
* Telefonas Pullrvan 856

DR. P. P. ZALLYS 
Lietuvys Dentistas 

10801 So. Michigan Avn Roseland. 
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų Ud 9 vakarą.

■ ■ „..n'^9
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Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 85(MX

. Z. . .... . - , j

1.75 
l.Ofl

Ušsisakomoji Kaina:
Chicagoje —* paštu:

Metams.............. ..... ..... ............$8.00
Pusei metų  4.50 
Trims mėnesiams...................    2.25
Dviem mėneeiams
Vienam mėnesiui ......

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

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštui

Metams $7.00 
Pusei metų    ------ - 4.00
Trims mėnesiams -------- 2.00
Dviem mėnesiams , ■ . 1.50
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ____—,----- $8.00
4.50Pusei metų

Trims mėnesiams_______ ___ 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Sugrąžino teises 
socialistų laik
raščiams.

Naujasis pašto viršininkas, 
p. Hays, sugrąžino socialis
tų dienraščiams, ‘‘New York 
Call” ir “Milwaukee Lead- 
er”, “antrosios klesos” siun
timo teises, kurios iš jų bu
vo atimtos kokie treji metai 
atgal, karo laiku.

Tuodu laikraščiu nubaudė 
senasis pašto viršininkas 
Burlesoh už tai, kad juodu 
kritikavo valdžios politiką 
karo klausime. New Yorko 
socialistų dienraštis, nete
kęs “antrosios klesos” tei
sių, galėjo būti siunčiamas 
paštu tiktai konvertuose ir 
už tokią pat siuntimo moke
stį, kaip laiškai. O “Milwau- 
kee Leader’io” padėtis buvo 
dar aršesnė: jo visiškai ne
priimdavo pašte ir į “M. L.” 
redakciją paštas nepristaty- 
davo jokių siuntinių — nei 
laiškų, nei pinigų, nei laik
raščių.,

Aiškus dalykas, kad ši
toks tų laikraščių varžymas, 
buvo priešingas pagrindi- 
niems šalies įstatymams, ku
rie pripažįsta piliečiams 
spaudos laisvės teisę. Tai
gi p. Burlesono pasielgimas 
buvo nelegalis.

Nuo to neteisėto spaudos 
varžymo nemažai nukentėjo 
ir “Naujienos”, kurių nume
rius daug kartų sulaikė paš
to vyriausybė (daugiausia 
pagal klerikaliskų šunelių 
skundus).

Valdžia, pradėjusi grą
žinti teises spaudai, turėtų 
panaikinti ir tuos vertimus, 
kuriuos dar šiandie yra pri
versti daryti ir pristatinėti 
paštui svetimšalių kalbomis 
leidžiamieji laikraščiai. Tai 
yra jiems labai skaudus ap
sunkinimas.

ji paruošusi sutarties pro- čios sulošti labai svarbią ro-Į sijoje jau esąs įvestas komu 
| jektą su Lenkija dėl Vii- lę, kaipo tarpininkės tarpe 
i niaus ir jo srities ir atidavu
si jį tautų sąjungai ir įvai
rių svetimų šalių astovams.

Apie to projekto turinį 
korespondentas pasakoja 
štai ką:

“Lenkija pripažįsta Lie
tuvą nepriklausoma val
stybe ir pripažįsta jos su
verenitetą. Vilnius yra 
Lietuvos sostinė. Rytų 
sričiai duodama plačios 
kultūrinės autonomijos, 
tinkam daryti su Lenkais) 
ekonominę sutartį bendrai 
su kitomis Baltijos valsty
bėmis ir dalyvausim mili- 
tarinėj konvencijoj su 
Lenkais.”
Taigi pati Lietuvos val- 

| džios įgaliotoji delegacija i 
sutinka, kad Lietuva darytų 
su Lenkais “ekonominę su
tartį” ir dalyvautų “milita- 
rinėj konvencijoj”, šitomis 
sąlygomis ji nori atgauti iš 
Lenkų Vilnių,

Šitos sąlygos nelabai daug 
skiriasi nuo to, ko reikalau
ja lenkai. Jie jau atsižadėjo 
minties visiškai pasigrobti 
Vilnių. Nelabai jie varosi ir 
ant to, kad iš Vilniaus ir jo 
srities sutverus atskirą val
stybę. Jie sutiktų sugrąžin
ti Vilnių Lietuvai tąja sąly
ga, kad Lietuva padarytų su 
Lenkais uniją. O tai reiškia, 
kad Lietuva turėtų padaryt 
su Lenkais ne tiktai ekono
minę ir militarinę sutartis, | 
bet tap pat ir sutartį užsie
nio politikoje.

Užsienio politikos suvie- 
nymas, vadinasi, yra vienin
telis stambus punktas, kuris 
dabar skiria” Lietuvos • ir 
Lenkijos- delegacijas. Bet 
derybose jiedvi, žinoma, nu
sileis viena antrai daugiaus 
ar mažiaus, kaip esti visose 
derybose. Ir tuomet gal bus 
tiktai pusė žingsnio iki Len
kų pageidaujamos unijos su 
Lietuva.

Bet tai yra tiktai vieši da
lykai iš tų derybų.. Kas gali 
abejoti tečiaus,kad tenai yra 
tariamasi ir slaptai, delei 
tokių dalykų, kurių nei vie
na, nei antra pusė neskelbs 
publikai. Jeigu spręsti pa
gal Amerikos klerikalų nu
sistatymą, tai reikia many
ti, kad slaptuose pasikalbė
jimuose Briukselyje eina de
rybos delei dvarų.

Valstybinis kapi
talizmas ir bol
ševizmas.

Jungia Lietuvą 
su Lenkija.

Lietuvos valdžios laikraš
tyje, “Lietuvoje”, tam tikras 
korespondentas aprašo lie
tuvių delegacijos veikimą tokią nuomonę, kad koope- 
Briukselyje. Jisai sako, kad racijos Rusijoje turėsian-

Vakarų Europos spaudoje 
jau pirmiau buvo minėta 
apie tai, kad Rusijos bolševi
kų galva, Leninas, paskuti
niu laiku ėmęs skelbti tokią 
mintį, jog Rusija dar turinti 
pergyventi valstybinio kapi
talizmo gadynę, pirma ne
gu įžengsianti į komunizmo 
rojų. Dabar randame tos 
žinios patvirtinimą oficia- 
lės bolševikų telegramų 
agentūros, “Rosta-Wien”, 
pranešime.

Po gegužės mėnesio 6 d. 
data tame pranešime kalba
ma apie Lenino straipsnį, pa 
skelbtą politinės apšvietos 
organe, “Glav Politprosvet”, 
kooperacijų klausimu. Bol
ševikų vadas, girdi, išreiškęs

žmonių ir valstybės, ir sa
kąs:

“Smulkiųjų gamintojų 
kooperacijos neišvengia
mai . veda prie smulkiai^ 
buržuazinio kapializmo 
santykių ir prisideda prie 
išsiplėtojimo tokių sąlygų, | 
kuriose kiekvienas galvo
ja tiktai apie savo naudą. 
Bet kitaip ir negali būti | 
tenai, kur smulkusis ūki
ninkas yra viešpataujan
tis elementas. Butų kvai
lystė ir nusidėjimas užsi
merkti prieš šitą tiesą. 
Bet ta kapitalizmo forma, 
kuri apsireiškia koopera
cijose, skiriasi nuo priva
tinio kaptalizmo tuo, kad 
ji, ligi tam tikro i laipsnio, 
yra šioje valandoje nau
dinga Sovietų valdžiai, 
kaipo valstybinis kapita
lizmas. Kooperacijos yra 
naudingos dėlto, kad jos 

palengvina santykius tarpe 
valsybės ir pakitalizmo ir 
padėtį geriaus kontroliuo
ti. Kooperacijos yra nau
dingos ne tiktai delei tų 
priežasčių, kurios jau bu
vo nurodytos, o ir dėlto, 
kad jos padaro lengvesniu 
dalyku suorganizuot mili
jonus žmonių ir veda prie | 
suorganizavimo visų gy
ventojų. Ši aplinkybė yra 
labai svarbi iš atžvilgio to
limesnio keitimosi iš vals
tybinio kapitalizmo į soci
alizmą?’
Dar kartą pastebime, kad 

šituos Lenino išvadžiojimus 
paduoda ne kokie-nors bol
ševikų priešai, o oficialė so
vietų valdžios telegramų 
agentūra. Taigi nėra jokio 
pamato manyt, kad jie yra 
iškreipti arba prasimanyti.

Leninas pripažįsta didelę 
svarbą kooperacijoms. Bet 
kame ?. Tarpininkavime tar
pe valsybės ir kapitalizmo?

Jisai nemato, kad koopera
cijos veda prie socializmo. 
Priešingai, jisai sako, kad 
jos tokoje šalyje, kaip Rusi
ja, kur didelė didžiuma gy
ventojų yra ūkininkai, turi 
neišvengiamai vesti prie 
“smulkiai - buržuaznio kapi
talizmo santykių”. Butų 
kvailystė ir nusidėjimas, pa
sak Lenino, nepripažinti ši
tos tiesos.

Kooperacijos ne naikina 
kapitalizmą, o padeda jam 
plėtotis, bet ta kapitalizmo 
rųšis, kurią jos tveria, yra 
geresnė, negu privatinis ka
pitalizmas. Jos organizaci
ja gyventojus ir padeda val
stybei geriau kontroliuoti 
(produktų gaminimą ir pas
kirstymą). Ačiū tam, jos 
yra naudingos, kaipo prie
monė, palengvinti perėjimą 
iš valstybinio kapitalizmo į 
socializmą.

Šitie Lenino išvadžiojimai 
rodo, kad jisai pagalos su
prato aiškiai, jogei Rusijoje 
šiandie dar visai nėra soci- 
alizmas (nei komunizmas), 
o tiktai tokia tvarka, kurią 
galima lyginti prie valstybi
nio kapitalizmo; ir kad tas 
valstybinis kapitalizmas dar 
turės pergyventi tam tikrą 
plėtojimąsi, pirm negu iš jo 
išsivystys socializmas.

Ką dabar pasakys tie akli 
bolševikų garbintojai, kurie 
per trejetą suviršum metų 
be paliovos šaukė, kad Ru-

s nizmas?
Kada “Naujienos” nuro

dydavo, kad ekonominiai 
santykiai Rusijoje dar nėra 
pribrendę socializmo tvar
kai, tai komunistiški plepe- 
riai nuo pagrindų ir per sa
vo spaudos šlamštus susi
riesdami keikdavo “Naujie
nų” redaktorių — o dabar 
“pats Leninas” pareiškia, i 
kad kvailys arba nusidėjėlis 
yra tas, kuris nenori maty
ti, jogei Rusijoje dar tebė
ra kapitalistiniai santykiai!

Bet mūsiškiai Jukeliai, 
Paukščiai, Baltrušaičiai, 
Prusekos ir kiti ignorantai, 

■ žinoma, ne iš savo galvos bu
vo paėmę, kad Rusija jau 
esanti “paliuosuota”; jie 
tauzijo tiktai tą, ką J juos 
buvo įputusi bolševikiška 
propaganda. Leninas pats 
yra didžiausias kaltininkas 
to, kad tie gaivalai buvo su
klaidinti.

Kitą kartą tečiaus reikės 
dar pakalbėti apie tą Lenino 
“valstybinį kapitalizmą.”

AZIJA VIENIJASI.
Kuriasi Azijos šalių sąjunga 
sustabdymui Europos 

vimosi į Aziją.
brio-

PAUL HANNA.
[Federuotosios Presos koreep.] 

WASHINGTON.
apie besikuriančią sąjungą tarp 
Chinijos ir Japonijos, kad ap
saugojus “Aziją dol aziatų”, 
nenustebino otų diplomatų, ku
rie permatė aziatų kripimą po 
karo.

Jau nuo senai buvo jaučia
ma, kad kada apsireikš Euro
pos puolimas, Azija padarys 
energišką žingsnį, kad nusi
kračius gulimą vakarų . impe
rializmo ir kad įkurus Azijos 
šalių bloką.

Vienok reikšminga, ypač An
glijos žvilgsniu, kad Indijos 
galvotojai ir strategikai sulošė 
svarbiausią rolę propagandoje 
už Azijos šalių uniją, apie ku
rios įsikūrimą gandai ateina 
žiniose iš tolimųjų rytą.

Mažiau kaip metai atgal 
man buvo leista dalyvauti pri
vatinėj konferencijoj, kurioj 
pietinės Chinijos atstovas ir pa* 
skilbęs Indijos darbuotojas 
svarstė teoriją, praktiką ir rei
kalą bendro visos Azijos tau
tų veikimo, kad pašalinus va
karų puoliką nuo kontroliavi
mo jų likimo.

Tuo laiku visa Cliinija bu
vo pasipiktinusi Japonijos ap
siejimu su Cliinija taikos ta
rybose ir delei militarinės oku
pacijos Šantungo. Į indo mal
davimus kurti sąjungą vieton 
karo tatp tų dviejų šalių, chi- 
nietis atkirto: “Mes visuomet 
norėjome taikos, bet Japonija 
įsiveržė ir paniekino musų ša
lį; tegul Japonija pirmiau pa
sitraukia, kitaip mes kariau- 

• MSime ♦
Tada indas išnaujo kantriai 

pakartoja analizą padėties se
kamai:

Japonija yra auka vakarų 
“civilizacijas” ir diplomatijos, 
ne mažiaus kaip kad Cliinija ir 
Indija. Bet Japonija išmoko 
kariauti su vakarais pačių va
karų įrankiais prievartos ir 
veidmainiavimo. Tiesa, Japoni
ja įsiveržė į Chiniją, bet pa
darė lai, kad išlaikius tai, ką 
vakarai tikrai butų pasigriebę. 
Del tos pačios priežasties Ja
ponija laiko armijas Korėjoj, 
Manžurijoj ir rytinėj Sibcrijoj 
— kad neprileidus vakarų im
perialistų. Ncžiurint visų savo 
nusidėjimų, Japonija yra vien 
globėja Azijos nuo užkariavi
mo ir okupacijos vakarų (Eu
ropos) valstybių. Jeigu Chini- 
ja kariaus su Japonija, ji tik 
pagelbės vakarų imperialis
tams. Jeigu Chinija, Indija ir 
Korėja prisidės prie Japonijos,

Žinios

jos lengvai galės atstovėti vi
sus pavojus.

Tokie argumentai tęsėsi per 
keletą valandų. Tas chinietis 
išplaukė namo ir sugrįžo prie 
pietinės Chinijos prezidento 
Dr. Sun Yat Šen štabo. Aš ne
abejoju, kad jis skelbia idėją, 
jog reikia su Japonija susitai
kinti, o hc kariauti.

Kad įkūrus Azijos uniją, rei
kia galutinai susilpninti Euro

pą, kad ji nebegalėtų daugiau 
gręsti rytams. Pastaraisiais me
tate prie to nuolatos bdvo ei
nama ir dabilt apie tai užsi
mena net premierai savo kal
bose.

Dabar jau nėra jokios kitos 
valstybės, apart Anglijos, su 
kuria Azijai priscitų skaitytis. 
Kokia gi Angliją liečianti pa- • 
dėtis leidžia kurtis Chinijos- 
Japonijos sąjungai? Veikia trįs 
dalykai: Ghandi vadovaujamas 
indų judėjimas susilaikyti nuo 
kooperavimo su anglais, smar
kus sukilimas Egypto naciona
listų ir tvirtėjimas Airijos res
publikos.

šitokiame tad laike Japonija 
daro žingsnių įkūrimui Azijos 
unijos. Yra jau paskelbti plo
nai apie greitą ir beveik besą
lyginį ištraukimą svarbiausių 
Japonijos spėkų iš šantungo iri 
Sibcrijos. Japonijos ambasado
rius Pekine, kurio chiniečiai 
labai neapkentė, tapo Tokio 
atšauktas, o Japonijos karei
viai ant Chinijos-Korejos rube- 
žiaus Ihpo ištraukti.

Iš Vokiečių šaltinių (prof. 
Theodorc Stentorg) ateina ži
nia, kad Chinijos ambasado
rius Tokio pranešęs savo vald
žiai, jog “delei nuolatos didė
jančio pavojaus karo su Ame
rika, Japonija nutarė laikytis 
politikos atviro draugiškumo

Nėra reikalo tikėti visiems 
skelbiamiems motyvams sąjun
gos tarp Chinijos ir Japonijos. 
Faktu yra tik tas, kad Azija 
jungiasi tarp savęs. “Atviros 
durįs” vakarų imperializmui 
pradeda užsidaryti.

Bijosi civilinio karo 
West Virginijoj.

[Iš Federuotosios Presos]
WASHINGTON. — Gavę ži

nią iš namų, kad Mingo pa
vieto angliakasių streikas eina 
linkui tikrojo civilinio karo, į 
kurį gali būti įtraukta iki 10,- 
(XX) ginkluotų žmonių, du West 
Virginijos senatoriai, Sirthcr- 
land ir Elkins, dabar jau nori 
balsuoti už Johnsoho rezoliu
ciją, kad senato komitetas pa
darytų pilnus ^tyrinėjimus 
West Virginijos padėties.

Senatorius Johnson jau įne
šė tą rezoliuciją ir gauta užtik
rinimų, kad rezoliucija bus 
priimta (keli menesiai atgal ta 
pati rezoliucija buvo atmesta 
senato). Ji įsako, kad darbo 
komitetas paskirtų subkomite- 
tą nuvykti į Mingo pavietą, pa
sišaukti iš abiejų pusių liudy
tojus ir neprileisti daugiau kil
ti mūšių, kuriuose jau daug 
žmonių yra žuvę.

(įia gauta žinių, kad 2,900 
streikierių Mingo paviete yra 
hpsiginklavę ir kadangi guber
natorius Morgan paskelbė ten 
karo stovį, kad atėmus iš strei
kierių ginklus, streikieriai ga
vo prižadą pageltos nuo kitų 
angliakasių toje valstijoje. 
Tūkstančiai tos valstijos ang
liakasių,. kurie numano, kad ir 
jie ilgainiui butų, nuveikti, jei 
Mingo angliakasiai pralaimė
tų, yra pasiryžę eiti į Mingo 
pa vietą su savo šautuvais, jei
gu valstijos policija, kompani
jų mušeikos ir “piliečiai” 
griebsis militarines prievartos.

. ........................ ........... ■ ''j

Nužudė amerikietį

NOGALES, ibirž. 1. -L Čia 
gauta žinių, kad Sonorąs val
stijoj, Meksikoje, šiomis die
nomis nužudyta vienas ameri
kietis. c'.iJS

LS.S. Reikalai
Delei sekretorio-vertėjo 

rezignacijos.
.. .12
.. .60
... .12
.. .60
... 30 
trint į

daktaras rastų jos 
ir prašalintų jų, jei

milteliai arba mostis

<1

L. S. sekretoris-vertėjas, dr- 
ge M. Jurgelionicnė, Pildomo
jo Komiteto. sekretoriui St. 
Strazdui parašė šitokį laišką:

“L. S. S. Pild. Komitetui, 
per drg. S. Strazdą,

Chicago, 111.
Drauge:

“Bukite malonus pranešti 
L. S. S. Pild. Komitetui, kad 
aš dėl nesveikatos priversta 
esmi rezignuoti nuo L. S. S. 
Sekretoriaius-Vertėjo vietos, 
šiuomi dabar ir įteikiu sa
vo rezignaciją. Prašau drau
gų atsiimti visas L. "S. S. 
kųygas ir dokumentus.

“Draugiškai,
Marė Jurgelionis,

Sekr.-Vertėjas”.
Savo posėdy, gegužės 24

1921, L. S. S. Pild. Komitetas 
nutarė:

L. S. S. Pild. Komitetui ne
smagu, kad pirmame savo po
sėdy jam tenka drg. sekreto- 
riaus-vertėjo rezignacija svar
styti, tuo labiau, kad rezigna- 
vusis sekr.-vertėjas buvo vie
nas kompetentingiausių toms 
pareigoms eiti draugų.

Vis dėlto, žinant tai, kad 
dtg. sekrctorisr-vcrtė'jas toliau 
savo pareigas eiti nebegali, L. 
S. S. Pildomasai Komitetas jo 
rezignaciją priima ir tuo pa
čiu kartu reiškia jam padėkos 
už jo triūsą musų organizaci
jos naudai.

Kartu jisai nutaria ir 
kad kol musų organizacija 
spės kitą sekretorį-vertėją

S. Pildomasai 
laikinį sekre-

tai, 
su- 
iš-

bus paskirta 
eiti, tinkamu

sirinkti — L. S.
Komitetas skiria 
torį-vertėją.

Apie tai, kas 
toms pareigoms
laiku pranešime visiems musų 
organizacijos nariams.
L. S. S. Pildomasai Komitetas.
Chicago, III., geg. 24 d., 1921.

SL Strazdas.
LSS. Pild. Komiteto Sekretoris.

SVEIKATOS DALYKAI.
Atsakymai į klausimus.

J. A, M. iš Chicago klausia: 
1. Nuo ko paeina nervų ligos 
ir ar galima -be gydytojo jas 
prašalinti?

Atsakymas. — Nervų ligos 
paeina nuo bakterijų, -kitos nuo 
nuodingų medžiagų, trečios 
nuo traumos, ketvirtos nuo 
naujų mėsų auginio nervuose, 
lenktos nuo nusilpnėjimų, tu
os gi nuo nežinomų priežasčių. 
Nervų ligot; yra funkdjinės, 
tada pačiuose nervuose per
mainų nesimato, ir organinės, 
tada sugadinimai matomi. Vie
nos ligos atsiranda pačiuose 
nervuose, o kitos paeina iį> ki
tų mėsų. Yra žinoma apie 200 
vairių nervų .ligų. Vienos jų 

gali būt prašalintos lengvai, 
dtom 
ino, o 
okiam 

niekad
igą turint, nes jis yra ligų ži

novas.
2 ir 3 klausimą praleidau, 

nes netinka laikraštyj aiškint.

reikia intensivio gydy- 
tulos nenori pasiduot 
gydymui. Be gydytojo 
nereikia būt bile kokių

Atsakymai:
1. Kartais šitokie vaistai pa

gelbsti :
H Hydrargyri Chloridi 

corrosivi.....................
Resorcini ........ 
Olei Lavand .... 
Olei Kičini ..........

Spt. Vini Rect. ad.
Šitą skystimą reikia

galvos odą sykį dienoj. Vienok 
jeigu yra anemija, nuo ko tan
kiai pleiskanos atsiranda, rei
kia, kad 
priežastį 
galima.

2. Bile
dantų plovimui ir geras šepe
tukas yra užtektini. Bet ge
riausia nueikite pas lietuvį 
dentistą, kuris nuvalys dantis 
tinkama prietaisa ir da pasa
kys, ar nėra kokia dantų liga.

3. Imkite po plokštutę mie
lių porą sykių dienoj, neval
gykite vėlyvų ir didelių vaka
rienių, Šalinkitės riebių valgių, 
sūrio, daug mėsos ir skaura- 
doj keptų daiktų. Gerkite daug 
vandens, mankštintos atviram 
ore ir žiūrėkite, kad viduriai ir 
šlapumas laiku ir reguliariai 
išeitų.

4. Gydymas nurodytas atsa
kyme 3. Vertėtų ir daktarui 
pasirodyt.

5. Nugaros prosijimas kar
štu prosu per drabužį arba po- 
pierą kartais gelbsti. Strėnų su* 
bandažavimas tuliem padaro 
gerai. Masažas kai kada gelb
sti, Kartais reikia vaistų. Krau
jo nuleidimas labai retai gera 
padaro.

6. Turbūt, yra nosies perski- 
rimo deformacija arba perau
gęs kaulelis nosies pusėj. Jei 
taip, reikės operacijos ant no
sies. Turite pasirodyti gydyto
jui, nos nemačius, negalima 
nieko patarti.

Dr. A. Montvidas.

Musų Moterims
SEJONAS — No. 1013.

Visai naujo pavidalo ir graikštų si
foną parodo šis paveikslėlis. Sijonas 
;rra vieno palo. Vietoj to, kad butų 
stulpuotas vienodai aplink, šis sijo
nas sustutpavimuą turi tik šonuose, o 
iriekis ir užpakalys yra plyni.

Toldąm sijonui pavyzdys No. 1013 
sukirptos mieros nuo 26 iki 32 colių 
įer juosmenį. Mieros 26 colių sejo- 
nui reikia 2% jardo materijos 36 co
lių pločio, arba 2*4 jardo 44 colių plo
čio.

Norint gauti tokiam sejonui 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 DEPTm 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

J. B. iš Chicagos klausia:
1. Kaip išplaut pleiskanas iš 

plaukų ?
2. Ką vartot plovimui dan

tų, kada gelta metasi?
3. Ką daryt, kada ant kruti

nus, nosies, ir veido randasi 
taip vadinami Black Hcads?

4. Ką daryt, kada metasi 
raudoni pučkai (pimplės) ant 
veido: ir nugaros?

5. Ką daryti, kada strėnas 
skauda (nors nelabai, bet pa
silenkęs pabūni keletą minučių 
ir kada reikia išsitiesti, jaučia
si skausmas)?

Inkstai yra egzaminuoti. Dak
taras pripažino sveikais. Ne- 
kurie pataria statyt bankas.

6. Ką daryt, kada dešinė pu
sė nosies yra ankšta alsavimui? 
Kai-kada pasidaro geresnė, bet 
retai.

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

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1013.

Mieros ............. colių per juosmenį

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Vaist.)

DR. A. MONTVID
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
2121 North Western Avė. 

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

Telephone Drover 5652

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St„ Chicago, Ilk
- -- - - . r- - --------------- ------------
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Vėl bombos.
[Iš Federuotosios Presos]

. * CHICAGO. — Dabar deda
ma pastangų federalinio trio- 
besio išsprogdinimų rugsėjo 5 
d., 1918, kuriame žuvo 4 žmo
nės, primesti Samuel Gibso
nui, kurį išdavė Andrew Kerr, 
padaręs ilgų “išpažintį”, ku
rioje išdavęs žmones, kurie 
buk užsiėmę bombų dėliojimu.

Iš priežasties Kere “išpažin
ties” keli unijistai tapo apkal
tinti už gabenimą dinamito ir 
suokalbį luipildyti nelegalinius 
aktus. Darbininkų vadovai sa
ko, kad Kerr yra provokato
rius. Jis įstojo į jnžinierių uni
jų kada toji paskelbė streikų 
prieš neonines skalbyklas.

Valdžios bandymai primesti 
federalinio namo išsprogdini
mų darbininkams, visai nesu
tinka su pasakojimais privati
nio šnipo AHiert Bailin, kuris 
po prisaika liudijo, kad bombų 
federaliniame name padėjo šni
pai iš gerai žinomos privati
nių detektivų agentūros.

Laikraščiai veda smarkių 
kampanijų, kad diskreditavus 
Chicagos organizuotus darbi
ninkus. Jie skelbia prasimany
mus apie bombas ir primeta 
jas darbininkams. Štai vienas 
laikraštis įdėjo žinių, kad pas 

tūlų šiaučių atsilankę unijos 
agentai ir kada jisai atsisakęs 
stoti unijon, jie prigrųsinę jo 
sankrovėlę išsprogdinti. Ji ta
pusi išsprogdinta už savaitės 
laiko; bomba padariusi nuos
tolių už $500. Policija, žino
ma, tuoj paskelbė, kad tai pa
darė darbininkai. Tas pats 
laikraštis skelbia, kad buk dar
bininkai grųsinų liudytojams. 
Jie buk nurodinėję savo mu
šeikoms visus žmones, kurie 
galį liudyti apie bombų padė
jimų, kad paskui tuos žmo
nes* sumušus.

Bet juk ir negalima tikėtis, 
kad kapitalistų laikraščiai ra
šytų tiesų apie darbininkus.

ERANCIJA SUKURSTĖ 
LENKUS UŽGROBTI 

SILEZIJį.
FREDERICK KUH 

Federuotosios Presos koresp.

VIENNA. — Pasikalbėjimuo
se su diplomatiniais atstovais 
apie Silezijos padėtį išsiaiški
no, kad visas lenkų užgriebi
mo Silezijos suokalbis tapo pa
darytas Paryžiuje. Sulig mano 
žinių šaltinio, užgriebimas Si
lezijos buvo pienuojamas, ka
da Čechijos ir Lenkijos užsie
nio reikalų ministeriai padare 
savo.susirinkimų pereito vasa
rio m. Francijos užsienio rei
kalų ministerijoj.

Visų sumanymų padavė 
Francijoe valdonai, kurie ant 
žut-but buvo pasiryžę pasi
griebti Buhr distriktų gegužės 
1 d. Lenkijai tuo laiku tapo 
pranešta, kad ji galės užgrieb
ti Sileziją po priedanga “da
lyvavimo veikime”. Tad ir bu
vo sutarta, kad Lenkijos ir Ce
cilijos kareiviai užgriebs Sile
ziją ir paskui pasidalins gro
bį tarp savęs kuomet Franci- 
ja lups iš Vokietijos Ruhr klo
nį.

Gautosios Viennoje žinios vi
sa tai patvirtina ir paduoda 
to pasekmes. Lenkų vadovas 
Korfanty pradėjo nekantriau!! 
ir nusisprendė daryti puolimų 
pats vienas, nežiūrint ar Fran- 
cija išpildys savo dalį, ar ne. 
Su slapta Varšuvos pageliba, 
Korfanty ir padare ginkluotų 
sukilimų Augštojoj Silezijoj.

Rekalauia darbininku 
. '■ aptartos.

• — —" —-yR

[Iš Federuotosios Presos]

MADISON, Wis. — Sociali
stas senatorius iš Mihvaukee 
įnešė valstijos legislaturon bi- 
lių, įvedantį ligos apdraudų, 
sulig kurios kiekvienas darbi-

ATYDOSffl
EIKITE! ATEIKITE VISI!!!

Publikos parankumui bus specialia! 
parodoma naujo malevončs procesas. 
Parodymas ir malevojimas automa
tišku plaukiniu šepečiu bus laikomas 
pėtnyčios vakare, biri. 3 d., 1921 m. 
ant 7 vak.

Musų pasiryžimu yra, pertikrint 
publikos opiniją stebėtinu iršadimu, 
kuris yra nevien darbo sumažintojo, 
inalevos taupytojai, bet juomi švariai 
atlikti malevos darbą. Nežiūrėk ant 
savo dabartinės vietos ar užsiėmimo, 
kuomi esi, biznierius, gydytojas, ad
vokatas ar mokytojas. Jūsų praleis
tas laikas šiame vakare čia, bus ap- 
švieta pačiam. Geri kalbėtojai kal
bės jūsų naudai.

P-s Stasys M. Gasparaitis, prezi-

THE FOUNTAIN PAINT BRUSH 
MFG. CO.,

1623 Blue Island Avė., Chicago, III.

J* ..................... .......... "'I...

Šviežios Mielės
/ IŠDIRBTOS

A. P. CALLAHAN & COMPANY
2407 SO. LA SALLE ST.

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
PRAŠYK JU SAVO GROSERNINKO. J

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 Are., Chicago, III. 1

|ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
A. BARTKUS, Pre..

į 1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 18SA2 Chicago, III.

Tel. Monroe 2804

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

1145 MILWALKEE AVĖ. CHICAGO.

ninkas susirgęs gautų pašalpų.
Sulig to biliaus plonų, butų 

įkurta industrinė komisija, ku
ri padalintų valstijų j distrik- 
tus ir įkurtų vienų ar dau
giau ligos fondų. Kiekvienas 
fondas valdytum komisijos nu
statytomis taisyklėmis.

I tų fondų mokėtų, lygiomis 
dalimis, kaip darbininkai, taip 
ir samdytojai. Komisija paskin
tų kiek turi būti mokama į 
fondų ir pusę tos sumos mokė
tų darbininkai, o kitų pusę 
samdytojai. Pašelpa ligoje 
siektų . 65 nuoš. savaitinio dar
bininko uždarbio. Ji butų mo
kama per 26 savaites.

Sunku tikėtis, kad tas bilius 
taps priimtas, nes trttn griež
tai priešinsis kapitalistai, ku
riems prisieitų dauginu rūpin
tis darbininko sveikata ir no- 
pnažal sumokėti į tų. ligos pa- 
šelpos fondų.

Blaivybė—šalies 
išdavystė.

[Iš Federuotosios Presos]

VVASHINGTON. — Pasak 
gautų žinių, apie “šalies išda
vystes” Indijoj tapo priskaity- 
tas ir skelbimas blaivybės. 
Bombay apielinkėse tapo areš
tuota daug žmonių, kurie ve
dė agitacijų tarp gyventojų už 
susilaikymų nuo vartojimo al
koholinių gėrimų ir narkotikų.

Mahatma Gandhi, žinomiau
sias ir mylimiausias moderni
nės Indijos vadovas, kad atsie
kus Swaraj (nepriklausomy
bę) dėl Indijos, ir pradėjo blai
vybės judėjimų, tikėdamas, 
kad Indijos nepriklausomybė 
gali būti atsiekta tik moraliniu 
ir materialiniu šalies gyvento
jų pakėlimu.

Tas judėjimas susilaukė ne
paprasto pasisekimo ir atsira
do milionai sekėjų, kurie tro
ško atsiekti asmeninį tyrumų ir 
tautinę laisvę. Veik kiekviena
me valsčiuje žmonės pradėjo 
sekti Gandhi įsakymus susilai
kyti nuo alkoholiais, morfino, 
opiumo ar kanapių svaigalų.

Tas visos šalies boikotas 
kenksmingų stimuliantų užda
vė didelį smūgį tų nuodų fab
rikantams ir pardavinėtojams 
ir labai sumažino Anglijos val
džios įplaukus. Delei smūgio 
valdžios pajamoms, valdininkai 
tuoj pakrikštijo blaivybės ju
dėjimų kaipo suokalbį prieš 
valdžių. Daug areštų padary
ta ir kįlo daug kruvinų riau
šių delei ginkluotų spėkų ban
dymo sulaikyti blaivybės agi
tacijų.

Iš Dohad apygardos prane
šama, kad tame distrikte siau
čia badas. Daug gyventojų mai
tinasi vien žolių šaknimis.

Anglijos valdininkai nieko 
nesako apie buvimų bado, nors 
pirmiau jie pripažino neužde- 
rčjimų laikinai suspenduodami 
rinkimų mokesčių. Neoficiali- 
nės draugijos bando gelbėti 
badaujančius gyventojus.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

T&Tm»|-L ■■ -■ - ~ ~l -Į- ~ - -i.tTr . ne iP

Pačios užlaikymas per tris mė
nesius kaštavo $944,331.

Peggy Hopkins Joycc apra
šymui jau kelintų kartų Chica
gos angliški dienraščiai išpil
do po du didelius puslapius ir 
atspausdina po kelias skirtin
gas josios fotografijas todėl, 
kad jinai persiskyrė su Chica
go milionieriu ir dabar su juo 
po teismus tamposi. Peggy dar 
yra jauna moteris, bet jau su 
trečiu vyru persiskyrė ir su 
daugeliu kitų europiečių, mar
kizų, princų ir kitokių turėjo 
bičiulystės ryšių. Paskutinis jos 
vyras, James Stanley Joycd, 
Chicagos milionicrius išleido 
ant jos daugiau kaip milioną 
dolerių į keletu mėnesių. Vie^ 
nas karininkas dėl jos nusižu
dė, daugelis kitų iš proto ėjo 
per šalį žiūrėdami j tų 'gražuo- 
lę. Pačiau kartų jinai buvo 
biedna mergaite ir dirbo prie 
telefono. Paskui ji paliko ak
toriai ir turtingų vyrų žmona.

Persiskyrus jai su pirmu vyru, 
Archibaid, jų sekiojo iki apsi
vedė turtingas žmogus Hop- 
kins, su kuriuo ji neišgyvenus 
metų vėl persiskyrė.

Su antru vyru jai persisky
rus tuojau bematant prie jos 
prisisuko milionieriiUs Joycc, 
žydas, kuris kažką buvo gata
vas jai atiduoti. Savo motinos 
pragyvenimui jis tedavė $5,000 
į metus ir patsai taip šykštavo, 
kad menkiausias išeigų išlaidas 
susirašydavo knygutei!. O savo 
moteriai į vienus metus jis pri
pirko aukskarų, kailių už mi- 
lionų dolerių vertės. Ištikrųjų 
ji su juo negyveno nei vienų 
metų. Kaip tik jiedu, apsivedus, 
išvažiavo Europon turėti “ho- 
ncymoon,” Peggy greitai nu
važiavo savo keliais ir Paryžiuj 
su visokiais princais, markizais 
baliavo. Čia ji pinigus sėjo 
kaire ir dešine rankomis ant 
savo vyro vardo.

Joycc .tai išgirdęs viešai pas
kelbė, kad jis nebeatsakąs už 
savo moters padalytas išlaidas. 
Tuomet jinai sugrįžo Ameri
kon ir jiedu paėmė divorsą. 
Tas padaryta vyrui reikalau
jant. Dabar gi moteris patrau
kė Joyce teisman ir reikalau
ja, kad jis duotų jai ijragyve- 
nimui pinigų —- $10,(MM) į mė
nesį ir $100,(MM) apmokėti jos 
advokatui. Del to jiedu bus tar
domi šiandie.

Vyras norėdamas nusikratyti 
nuo tos mokesties, pareiškė, 
jog jis ant jos išleido $014,331 
lik į tris mėnesius laiko. Pas
kui jis prirodė, kad buk ji gy-‘ 
venus su tulu karininku, kuris 
dėl jos įbridęs į skolas ir nusi
šovęs.

Nušovė savo vyrų.
Septyni metai atgal Maria 

Sovena, būdama septyniolikos 
metų amžiaus atkeliavo Ameri
kon iš Italijos. Atvažiavus ji
nai lankės pas mokytojų Car- 
bonari, kad pramokus angliš
kai. Mokytojas bemokydamas 
įsimylėjo į ją ir išviliojęs kitan 
miestan apsivedė ją šeši metai 
atgal*.*'.... ..  ..............•

Praeitam sausio mėn. Maria 
paliko savo vyro namus, prie- 
(>18 N. Halsted gat. Po to jos 
vyras, Carbonari, paliko skau- 
gus ir pradėjo ją gązdinti, kad 
jis n o i’s peiliu suraižysiąs jo
sios veidą, kad tuo sudarkius 
jos grožę. Jinai nusikraustė gy
venti pas savo tėvų, 1221 W. 
Grand avė.
Užvakar apleistas žmogus at

silankė į Sovenų namus. Ma
rijos brolis išmetė jį x laukan ir 
plečiu je prasidėjo jų dviejų 
muštynės. Kuomet moters bro
lis atsuko jo ranką į užpakalį, 
jinai prisiartino su revolveriu 
rankoje ir ant vietos nušovė 
savo vyrą. Jinai kažin kur pa
sislėpė, jos brolis suimtas.

Keturi pašto prievaizdos 
suspenduoti.

Keturi pašto prievaizdos už
vakar tapo suspenduoti įsaky
mu iš NVashingtouo. Jie dirbo 
prie siuntinių, kurie siuntinė
jami orlaiviais, ir tapo suspen
duoti už neatsakomingą darbų 
ir girtokliavimų.

Policistas John Ryan, kuris 
užvakar vienaš suėmė keturis 
apsiginklavusius vagis besprog- 
dinant pinigų šėpą, gavo pa
kelti $300 į metus algos.

Daktarai ištyrė Gene Geary 
ir surado, jog jis buvo sveiko 
proto, kuomet nušovė lietuvį 
saliunininkų, Harry J. Uečką. 
Už tą žmogžudystę jis yra nu
teistas pakarti šio mėnesio sep
tynioliktą dienų.

Užvakar suimtas Louis No- 
vak, 816 W. Madison gat., de
vyniolikos metų vaikinas. Jis 
prisipažino detektyvams, jog 
esąs papildęs daugel vagysčių 
ir dar daug jų turėjęs suple- 
navęs.

——- --—U ———___A.— ,

Eileen Hogan, penkių metų 
mergaitę, 5338 Glenwootl avė., 
užvakar automobilis užmušė.

Neužilgio Jungi. Valst. par
duos per licitacijų tris brava-

JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEIAR
TAIP — GAL GREIČIAUSIA JO MAI 
STAS JAM NETINKA. JEIGU NEGA 
T.T 2INDYT SAVO KŪDIKIO IR JEI 

GU JIS NETĄRPSTA ANT JŪSŲ 
KRŪTŲ PIENO — DUOK JAM.

eagle brand
( CONDENSED MILK )

Tai yta maistas, kuris pasekmingai išaugino šim- 
tus tūkstančių kūdikių. Lengvas prirengiami — tik 
pridčk virinto vandens, kaip nurodyta.

The Borden Company
v

Borden Building

Iškirpk ši kuponą DABAR
Ir gausi DYKAI muau knygą, KŪDIKIU 
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdiki svdftn. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0106«

Vardas

Adresas

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

SpedaiistM
Palengvins akią (tempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjime, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklą karšt], atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregvstę. Pri
renka teisingai akinius. v Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali* atyda atkreipiama | 
mokyklos vairus.

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

Ofisas 1553 W. 47th Stn kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

—I.H ................ . ....................Ill.l

i Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligą 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1609 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704
i........... ...........................................................■

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir ir/urmutinio paviršiaus, stu- 
bų ir garadžių stogams.

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER CO., 

22nd SU Bridge.

rus Chicagoj. Tie bravūrai pri- 
klauso .trims kompanijoms, 
Bielfield Brewing 
Hammond Brewing 
ir North American 
Company. Bravūrai 
duoti per licitacijų
jie darydavo tikrų alų.

Company, 
Company 
Brcvving 

bus 
todėl.

par- 
kad

New York

ir prisiųnk ŠIANDIEN 10

i® B. iExtra!
25c. už vieną Naujienų 
. . . . . . . numerį.. . . . .
Jei kas turite Naujienų num. 

— 1914 m. ir 11, 293, 298, 303 
1915 m. ir 21, 37, 47 — 191G m. 
visus bus mokama po 25c. Prisiųski- 
te sekamn antrašu:

J. P. M., 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

46

Vž

11 1

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
1090(1 Michigan Are., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:89 
iki 8:80 vak.

-----------  1- ■- —- - -- . ■ z

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 blekinius dar
bus. Dedu rihas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku getai, greitai ir 
pigiai. Patylimą 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.

Iš ponų J. H. Shapiro, 1634 
E. šešiasdešimts devintos gat., 
du vyrai atome žiedus $6,0(X) 
vertės.

Du vyrai atėmė automobilį ir 
$17 iš Mrs. Leonora Cox šofe
rio.

Andrcxv Haulihan, 331 So. 
Bucine avė., kuris manoma 
dalyvavo užmušime Ifjahnar 
Johnson, užvakar tapo suim
tas.

Mrs. Frauk Kach, 5627 W. 
23-čios gat., nusinuodino gusu. 
Jos vyras pagrįžęs iš arbo ra
do ją mirusią.

Detektyvas Gi'blbons sunkiai

- — .... . .....  -

GARDUS GĖRIMAI.

Mes turime padarę visokių lašų, 
su kurių pagelba galima padaryti vi
sokius gėrimus. Infonnacijų kreip
kitės.

F. RYSHKUS, 
678 Pearl St., 
Easton, Pa.

Rašomoji 
Popiera 

po 18c. svaras 
reikia geros baltosKam

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

Turime pardavimui didelį 
pluoštų rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarų, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie-

pašovė vagį Edward Coughlin, ofisan Kas norite gauti po
karis gal būt mirs. pierų į kitą miestų paštu, turė

site primokėti už persiuntimų 
(Tąsa seka ant 6-to puslp.} skyriumai po 8c nuo svaro.

T. Pullman 5482

t.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
19929 S. State 8t.

Chicago, Iii,

Dr. A. R> Blumenthal
AKIU SPECIALISTAS 

Aida Ectaadaaoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, karia pra
nyksta regėjimas.

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

kus. Va!.: nuo 9 ryto Dd 9 vai 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena.

4649 8. Ashland Avė. kemp. 47 S
Telephone Yards 4817 

Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illiifois. 
SPECIAUSTASi 

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišku Ligą. 

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 10—2 

po piet.
Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St.

Talephonaii«

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
1729 So. Ashland Are^ 2 hiboe 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyriškų Ir 
Vaiką Ligą* 

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

valandos ryto iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

ll ■■■■»■, i n

Canal 257 
Naktinis Tel. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St. 
^=-"' ---..... >>

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOVVIATl’—SASS.

Kątik sugrįžo M Califoraijos ir 
Vii tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.

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

——-................ -- -

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. SIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Aku S6 ras
Halsted SU Chicago.
10-12 v. r., 1-3, 6-8

8203 So.
Valandos:

v. v. Nedšliomis 10-12 ryto.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietą iki 9 vakare.

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8326 So. Halsted St., Chicage, I1L

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas EuropiŠkas kalbat. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38th Street



(Tąsa nuo 5 pusi.) Visi priklausiusieji prie Jone- 
se kompanijos malonės susirinkt 

John Price, 13136 Houston mingtoj dienoj ir vietoj. Taipgi 
av., užvakar užmušta Interstate atsineškite savo rasytes (re- 
Iron and Steel komisini,1 Ceipts> kuriomis būt galima ži- 
dirbtuveje. Plieno šmotas, sve- not> kjek pinigu įdėta.

i /uui .......... • _ . . .....

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ
Ketvergas, Birželio 2 d., 1921

riantis 1,000 svarų, nukrito 
jam ant galvos.

Svarbiausiu apkalbėjimu bus, 
kaip pinigus atsiūti.

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių 
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje, birželio 4 d., 7:80 
v. vakaro paprastoje svet., 3301 S. 
Morgan gatvė Visi kliubiečiai malo
nėkite susirinkti laiku

—A. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ |
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

REIKIA patyrusių dviejų mo
terų skudurų skirstymui.

2633 S. State St.

REIKIA antrininko duonkepio.
S. ROBEK

> 2935 W. 25th St.
Tbl.: Roosevelt 836.

Highland Parke maudytis 
panedėly neleido. Sako, buvęs 
peršaltas vanduo.

IŠVAŽIAVO,

Vaikinas, Edward Hertci. 
1013 Florence avė., sutarė a p- 
sivesti. • Bet dieną prieš savo 
vestuves “dievas žino“ kur din
go. Mergaitė nusiminus.

Lietuviu Rateliuose
MATEUŠAS KRIATAPAITIS

’ gyvenąs Chicagoj, tegul tuojau 
atsilanko į Imniigrants Coin- 

" mission ofisą, 538 S. Dearbom 
st., Room 903, ir pasimato su 
Mrs. M. Jurgelionis. Ji turi jam 
labai svarbių žinių apie jo 
žmoną Marę ir dukterį Agotą. 
Pasimatymo valandos nuo 2 iki 
5 po pietų.

Šiandie per Naujienų Pinigų 
Siuntinio Skyriaus patarnavimą 
išvažiavo Lietuvon būrelis chi- 
cagiečių, kurie žada prisidėti 
prie atbudavojimo Lietuvos. 
Daugeliui chicagiečių yra žinonu 
šie asmenįs:

Juozas Čepulis, Domininkas 
Ličkus .Antanas Čepulis, Juze-i 
fa Čepulis, Edvardas Čepulis, 
Juozas Čepulis ir Franciškus 
Gatas.

Jie visi yra aprūpinti per Nau
jienų ofisą visais reikalingais 
dokumentais. Išplauks iš New 
Yorko subatoj, birželio 4 d. di
džiausiu pasaulyj laivu “Olim- 
pic” į Eydkunus.

Ind. Harbor, Ind. — S. L. A. 185 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, birželio 5, 2 valandą po pietų 
Katherine House svetainėj. Visi nariai 
atsilankykit laiku, nes turimo daug 
svarbių reikalų nutarti, ir išrinkti de
legatus į C. L. D. T. konferenciją.

—S. Rindokas, Fin. Rašt.

REIKIA 50 nepatyrusių merginų, 
nejaunesnių 16 metų amžiaus, prie 
spėka varomų siuvamų mašinų. Al
ga $9.00 į savaitę per dvi savaiti, vė
liau nuo šmotų nuo $12 iki $25.

Atsišaukite:
2241 S. Halsted St.

Protokolas.
masinio susirinkimo, Gegužio 
25 d., 1921 m., šv. Jurgio Pa
rapijos Svetainėje, Chicago.

Susirinkimą atidarė Gerb. J. 
J. Elias, 8:30 vai. vakare, pa
aiškindamas priežastis delei 
kurių šis susirinkimas buvo 
šaukiamas, būtent delei viešo 
atsišaukimo Lietuvos atstovo, 
Gerb. J. Vileišio, paraginti or
ganizacijas, draugijas ir veikė
jus pasiųsti atstovus Amerikos 
Uetuvių Suvažiaviman Wa- 
shingtonan, Gegužio 30, 31, 
1921 m.

Pakvietė % išrinkti susirinki-1 
ino vedėją ir raštininką.

Vienbalsiai liko išrinkti:
Gerb. Adv. F. P. Bradčiu- 

lis — Vedėju.
ir Stasys V. Valančius —• 

Raštininku.
Apie reikalingumą šiuom Į 

momentu tokio Amerikos Lie-1 
tuvių suvažiavimo pasitarimui 
kaip paskolos reikaluose, taip 
ir sudarymą tam tikrų depu-
riaus ir Kongresmanų plačiau 
kalbėjo: J. J. Elias, Adv. Brad- 
čulis, S. V. Valančius, J. Hert- 
manavičius, A. Barčus, J. Vis
kantas, Dr. Ziniantas ir kiti.

Visi matė reikalą, kad tokia
me suvažiavime dalyvautų kiek 
galima daugiau atstovų nuo vi
sų musų organizacijų. —

Buvo mėginta suardyti susi-, 
rinkimą: Keletas narių A. L.
R. K. Federacijos (vienas Pa
rapijos Komitetininkas), mato
ma, sulig gautomis instrukci
jomis ar tiesiai sulig savo ne
išmanymo, mėgino kelti triuk
šmą, bet paskui, viską išgirdę 
ir persitikrinę nusiramino.

Susirinkimas vienbalsiai iš
rinko atstovu į Washingtoną
S. Kodį ir užtvirtino sekan
čius atstovus, išrinktus iš:

Chicagos Lietuvių Tarybos: 
J. J. Elias, J. Hertmanavičių, 
J. Viskantą, N. Krukonį ir A. 
Barčų,

ir iš L. L. Paskolos Apskri
čio: J. Mickeliuną, J. J. Elias, 
ir J. Enčerį.

Taipgi buvo duoti atstovams 
patarimai L. L. Paskolos rei
kaluose ir t. t.

Susirinkime dalyvavo apie 
200 žmonių iš visų dalių Chi
cagos, veikėjų nuo įvairių drau- Į 
gijų, kliubų ir 
eijų.

Susirinkimas 
11 vai. vakare.

F. P.

šiaip organiza-

uždarytas apie

Bradchulis,
Susirirtkimo Vedėjas

Stasys V. Valančius, 
Raštininkas

JONESE APGAUTŲ ŽMONIŲ 
SUSIRINKIMAS

Įvyks pStnyčioj, birželio 3 d., 
7 vai. vak., po No. 3338 So. Au- 
bur Avė.

AUTOMOBILIAI

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Antanavičių Antanui 2 
Antanauskis Ton. 
Babris Juozapas 2 
Bereneviče Justinas 
Budvetis Mrs. G. 
česnavičiui Antanui 
Dubinski Stanley 
Dundulis A. 2 
Grebliunas V. 
Griunas Jonas 
Jukneviče Juozapas 3 
Juknis Jonas—2 
Kaunetis John 2 
Kuncevičiui Tamošiui 
Latvis* K. 
Laureckis Simonas 3 
Markus Peter 3 
Mackevičius P. 
Palubinskas Juozapas 
Planis Tonis 
Rudinsky Tony 
Rudgalvis Pranas 
Shinski Chas. 
Shimkus Stanley 
Stanionis Pranciškus 
ŠtarkienS Pranciška 
Šimkus S. 
Tulutis Povylas 
Tamošiūnas S. 
Žukauskas John—2

ATSISVEIKINIMAS'.

Žinomi atsisveikinu su visomis gi
minėmis, draugais ir pažįstamais pra
nešdamas, kad birželio 22-rą dieną ap
leidžiu šią šalį garlaiviu Estonia ir 
keliauju tėvynėn Lietuvon.

Taipgi, meldžiu atleisti už mano 
minčių skirtumą, nes pasaulinė karė 
privertė padaryti tai.

Sudiev Naujienų redakcijai, kores
pondentams, skaitytojam^ ir visiems 
Sąjungiečiams. Darbuokitės vienyda
mi darbo žmones po socializmo vėlia
va. Nors toli busiu nuo jūsų, bet min
tys bus su jumis ir remsiu ant kiek 
man spėkos leis, nepaisant, kad daug 
reikės ir nukentėt.
Good bye amerikiečiai! Good bye,

— ANTANAS GRAŽ1S.

Pranešimai
“Kardo” piknikas įvyks nedėlioj, 

birželio 5 d., černausko darže, Lyons, 
III. Pikniko pradžia 10 vai. ryto. 
Prorgamas prasidės 4 vai. po piet:

— Komitetas.

Teatrališko Kliubo “Lietuva” eks
trinis susirinkimas įvyks ketverge, 
birželio 2, 8 v. v. Davis Sųuare Pk. 
salėj, 45ta ir Paulina gv. Visi nariai 
malonėkite susirinkt paskirtu laiku. 
Bus tariama apie busimą išvažiavimą 
nedėlioj, birž. 5 d. — Komitetas.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos pus
metinis susirinkimas įvyks subatoj, 
birželio 4 d., 7:30 vai. vakaro, papras
toj svetainėj. Kiekvienas narys turi 
atvykti, nes turim svarbių reikalų dėl 
Draugystės namo ir kitų dalykų. Mė
nesinio susirinkimo nebus nedėlioj, 
birželio 12 d.

D. T. Danta, Rašt., 
J 6950 Wolmram St.

L. D. A. Pirmo apskričio Miš- 
choro repeticijos įvyks pėtny-

S.
raus ____ ___ .
čioj, birželio 3 d., 7:30 vai. vak., Mel- 
dažio svet. Visi dainininkai (ės) pri
valo atsilankyti.

—Apskričio Valdyba.

Nort Side.—North Sidės Rytmetinės 
Žvaigždės paš. ir pasilinksminimo 
Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
ketverge, birželio 2, kaip 8 v. v. Lfuo- 
sybės svetainėj 1822 Wabansia avė. 
Visi kliubo nariai prašomi susirinkt, 
nes turime daug svarbių reikalų.

—J, Makrickas.

North Side. — Rubsiuviu Unijos 
269 Skyriaus mėnes. susirinkimas bus 
pėtnyčioj, birž. 3, 7:30 v. v. Unijos 
salėj, 1564 N. Robey St. Visi nariai 
atvykite, yra svarbių reikalų.

—Sek. Frank Juozapavičia.

Tolleston, Ind. — SLA. 284 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks nedėliojo 5 
d. birželio, .2 v. po pietų A. Karono 
svetainėj, 1520 Grant Str. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui. 
Tai'pgi atsiveskite ir naujų narių pri
sirašyti. —A. Nanartonis, fin. rašt.

Kenosha, Wi». —Lietuvos Balso Dr- 
jos šeimyniškas piknikas bus nedė
lioj, birž. 5, Bock darže. Visi draugi
jos nariai nusipirkite bilietus išanks- 
to, kad žinojus, kiek valgių gaminti. 
Tikietai galima gauti pas pirminin
ką Ant. Pakšį 220 Milvvaukce Avė. 
ir pas žemiau pasirašiusią.

—N. Mickevičienė, Nut. Rašt.
726 Park avė., Kenosha.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Persikėliau.

šiuomi pranešu savo kostumeriams, 
kad aš, Monika Banienė-Vaitkevičienė 
gyvenusi po num. 3836 S. Halsted 
St., dabar atidariau ofisą po num. 
3113 So. Halsted St.

JIEŠKAU draugo Prano žiekaus; 
kurį buvai davęs antrašą, aš pame
čiau, todėl meldžiu atsišaukti.

5548 Harper Avė., 
2-os lubos, 

Chicago, III.

JIEŠKAU Juozapo Kvedaro, Kauno 
rėdybos, Jūžintų valsčiaus, Dvirėžių 
sodžiaus. Gavau laišką nuo brolio 
Jono. Svarbus reikalas. Atsišaukit:

P. ERBREDERIS,
2113 W. 23 PI., Chicago, III.

Aš Povilas Mizaras jieškau brolių: 
Rokaus Mizaro, kuris gyvena Brook- 
lyne ir Bernardo Mizaro, kuris gy
vena Našve (ar ne Nashua, N. H.?) 
Oleksandros Miz., kuris gyveno Bos
tone. Antano Mizaro, kuris tarnavo 
Amerikos kariuomenėj ir Mikolo Mi- 
žaros. Kas žinot apie juos, meldžiu 
Sranešti, arba pačių atsišaukti, už ką 
usių dėkingas labai— šiuo antrašu: 

POVYLAS MIZARAS,
1-mo Pėstininkų D. L K. Gedimino 

pulko, Kliubo ir krautuvės, Vei
kiančioji kariuomenė, LITHUANIA.

APSIVEDIMAIi
JIEŠKAU apsivedimui draugo, lais

vų pažiūrų nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. Turi mylėt dailą ir gamtos 
mokslus.

Taipgi, neturi būt paprastas darbi- 
ninkas nei feioclritAS, nei peiiMl&uęr šutu- 
kęs. Gali būti nafilys, atsiskyręs ar 
vaikinas, nedaro skirtupro. Esu 22 
metų atsiskyrusi nuo pirmojo vyro; 
esu pasiturinti turiu du bizniu ir gerą 
gyvenimą. Su laišku siųskite ir pa
veikslą -šiuo antrašu.

MISS M. ACKER, 
3540 So. Halsted SL, Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės nuo 30 iki 40 metų kad ir su 
vienu vaiku. Turi būt laisva. Su pir
mu laišku prisiųskit ir savo paveiks
lą. Reikalaujant sugrąžinsiu. Jei Chi
cago apielinkėj, praneškit kur galima 
pasimatyt. Vaikinų meldžiu nerašinėt. 
Kreipkitės:

J. A. B.
1334—49 Ct., Cicero,, III.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 2 flatai 5 ir 6 

kambarių, garu apšildomas, visi 
modemiški įtaisymai Taipgi 2 
krautvSs, 1 kampinė didelė, ki
ta 2 nuo kampo, lietuviškoj ko
lonijoj.

Klauskit A. Vizbaras, 
8301 So. Halsted St.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo į bučemę. Esu gerai 

>atyręs tame darbe — vartoju 4 kal
as. Kam reikia, praneškite:

V. WALTON
936 W. 85th PI.

REIKIA DARBININKU
MOTERU

REIKIA patyrusių ir nepaty- 
sių moterų ir merginų prie rin
kimo naujų vilnonių atkarpų.

B. COHN & SONS, 
1244 So. Union Avė.

REIKIA šeimyninkės našlė be vai
kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt 
nereikia, valgis ir kambaris. Nuola
tinis darbas.

Atsišaukite.
OREMUS CHEMICAL 

LABORATORY, 
1718 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų skudurų 
skirstymui dirbtuvėm 

J COHEN, 
6136 So. Racine Avė.

Tel. Wcntworth 784.
-- ---- --------........................ ...

REIKIA patyrusių moterų sku 
durų skirstymui. Atsišaukite:

I. SANDLER,
1820 W. 14th St.

REIKIA septynių moterų skudurų 
sortavimui. Ateikite rytoj į darbą: 

HARRY DRAY - 
1447 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA antrarankio duon 
kėpio . Gera mokestis, 

8651 Balti niore Avė.
So. Chicago. III.

REIKALINGAS Lietuvis-Ap- 
tiekorius. Gera proga pirkti vie
nų lietuvių apgyventoj vietoj ap- 
tieką. Ten pat irgi reikalingas 
patyręs aptiekoj darbininkas.

Antrašas: Frank Goodwill 
Drugist, Montello, Mass.

REIKIA jauno patyrusio veiterio į 
restauraciją. Greit atsišaukit.

WM. JUCIUS
3305 So. Halsted St.

$5,000 I METĄ AR NE IN- 
-------------OJA?TERE;

Reikia pardavėjų arba su plačia 
pažinčia žmonių, kad susijungus su 
gerai žinoma instaįga ir pašvęstų vi-

I to * - • • » i * ■ •»>» • ' to ■ <*. . *■ > 4 m
są arba nors dalį laiko pardavojimui 
investmentus, kurie neš didelį uždar
bi ir tame pat laiko yra saugus. No
rime žmonių, kurių draugai pripažįs
ta jų gabumus darbo atlikimui ir tik
rą jų nusistatymą. Jei gali prirodyt 
mums, kiui padaryt biznį, mes

padarysimo užsiganėdinantį sutarimą, 
kaip comišino ir tt.

Room—24
127 N. Dearbom St.

REIKIA KELETOS 
VYRŲ

Priimsime keletą vyrų į smar 
kiai augančią taxi Cab Co. Jei 
turi keletą šimtų dolerių arba 
touring karą į mainus ant taxi 
cab. Mes išmokinsime biznio ir 
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 į 
savaitę ir visuomet užsiėmę per 
52 saVaiti į metą, Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE

Independence State Bank Bldg. 
8159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki 

9:00 vak.

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko
lektorių prie vienos iš didžiausių svei
katos ir atsitikimų Insurance kompa
nijų Chicago. Mokėsime algą ir ko- 
mišiną pagal kontraktą ir vyrai no
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 

darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po piėtų 
kasdieną.
CHICAGO MUTUAL CASUAL^Y

431
CO., 

S. Dearbom St. 
Room 911-912.

---------------------------------------- i--- *----į--
REIKIA pardavėju, jus galite va

karais tarp savo draugų padaryti po 
$40.00 pridėčko prie savo paprastos 
algos pardavinėdami nelaimės ir svei
katos apdraudą (Insurance).

Kreipkitės:
Phone Ranjoltih 652 

arba Dovchester 9506

PARDAVIMUI automobilius Reo, 
5 pasažierių. Naujai perdirbtas ir 
yra kaip naujas. Priežastis parda
vimo — patirsite ant vietos. Pigiai ir 
greitai.

J. DOBROWOLSKIS 
3158 S. Union Avė.

Phone Boulevard 3203.

PARDAVIMUI Jeffery automobi
lius 6 cllinderių, žieminis ir vasarinis 
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
ji tajeriai. Norinti gero automobilio, 
nepraleiskit šios progos.

Matyt galit vakarais.
P. WALTERAITIS, 
2423 W. 46th St. 

Tel.: Lafayette 1329.

1—1919 Oldsmobile, parmale- 
votas ir perdirbtas.

1—1919—272 tonų Bethlehem 
trokas, State body.

1—1920 3% tonų United tro
kas, State body.

8—Alco trekai S1/^ tonų, State 
body.

Cash ar išmokesčiais perkame 
ir parduodame automobilius.

1146—48 W. 22nd St.

PARDAVIMUI Buik automobilius 5 
pasažierių. Naujai numalevotas, ir 
visas gerame stovyje. Parduosiu už 
pirmą pasiūlymą. Išvažiuoju ant 
farmos.

4103 S. Richmond St., 6 vai. vak.

PARDAVIMUI
Fordo trokas $195.00
1 Maxwell $3,000.00
1 Stems Knight 7 pasažierių 4 ci- 

Hnderių $3,900.00
Visi automobiliai gerame stovyje.

708 W. 18-th St.
Tel.: Roosevelt 8577

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ 

BARGENAS.
Parduodu savo gražiausi ir vėliau

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

2810 W. Harrįson S*

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora turi parduoti savo 5 

kambarių rakandus. Gražiausis gto- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados Tr-vintiTiSs setas, dining setas, 
micgkanvbario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai, gali ir kambarius paimti. Pa
skubėkit, nes šią savaitę turi būt par
duota. Parduosiu po vieną ar ant syk 
visus.

GEO. GAUKI
3553 S. Wallace St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 

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

2956 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj. Yra 4 kambariai pagyveni
mui, elektros šviesa visuose vana, 
toiletas. Pardavimo priežastį patir
site. ant vietos.

4544 S. Califomia Avė., 
Chicago, III.*

PARDAVIMUI bučernė arba mai
nysiu ant grosernės. Daromas didelis 
cash biznis. r

958 W. 63 St.

PARDAVIMUI užeiga pakeleiviams, 
pabudavota Holandijos ir Šveicarijos 
modelio. 20 minučių važiavimo nuo 
Chicagos. Labai senas ir geras biz
nis. Daug lietuvių gyvena aplinkui.

Randasi ant Oak Park Avė ir 41 
St., Berwyn, III.

Phone Berwyn 575.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
apgyventoj visokių tautų ir veik vi
sas bzinis cash, visai mažai credit. 
Biznis gerai eina, pigiai parduoda. 
Pardavimo priežastis—partneriai ski
riasi. Naujienos 298.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
rusų apgyventa vieta. Tik vienas sa
liunas ant kampo. Biznis įdirbtas 
per daugelį metų.' Priežastį patirsi
te ant vietos.

1434 Salan Avė.

PARDUODA saluną greit ir pigiai. 
Pardavimo priežastis likau našlė ir 
viena negaliu apsidirbti. Renda pigi ir 
apmokėta, taipgi gyvenimui kamba
riai apmokėti.

P. G. 1701 S. Canal St.

PALIKAU VIENAS.
Rakandų dirbtuvė ir krautuvė par

davimui. Orderių ant rankų daugiau 
negu $3500 vertės išsiuntimui. Turi 

• turėti kapitalo $10,000. Jei neturi 
tiek pinigų, padarysime kitokią sutar
tį. Aš turiu kitą biznį už Chicagos. 
Atsišaukite greitai, kol dar nevėlu. 
Tokia proga pasitaiko tik vieną sykį 
| 10/) metų.

S. ZINN
4151 Armitage Avė.

Phone Belmont 709.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, tirštai lietuviai ap
gyventa.

3321 S. Aubum Avė.

PARDAVIMUI Saliunas.
3200 So. Halsted St. 

Chicago, UI.

PARDAVIMUI bučemės 2 svarstyk
lės (scale) Ice Box, ir kiti reikalingi 
dalykai. Noriu parduoti greitai. Va
lau vietą.

2310 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyventoj, 
puikioj vietoj ir geras biznis. 
Savininkas eina kitan biznin. 
Taip jau trokas išvežiojimui 
alaus.

1082 N. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI grosemė lietuviais 
apgyventoj vietoj. Parduosius pigiai. 
Pardavimo priežastį sužinosite ant 
vietos. Atsišaukite telefonu nuo 7 iki 
9 vai. ryto: Yards 2032.

PARDAVIMUI grosemė labai pui
kioj vietoj, lietuvių apgyventoj, prie
šais bažnyčią ir šalę mokyklos. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos.

4541 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI ledų biznis, su 2 tre
kais. Pakeris mėnesio senumo 3 to
nų ir Fordas 2 tonų, 1920 m., ir kiti 
reikalingi daiktai prie ledų biznio. 
Biznis įdirbtas per 8 metus tarpe lie
tuvių. Pardavimo priežastis, važiuo
ju ant farmų. Visai pigiai.

BRIDGEPORT ICE SUPPLY 
819 W. 33-rd St. ' 

Galima matyti kas diena po pietų.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
enkų apgyventoj vietoj. Pardavimo 
)riežhstis, savininkas važiuoja Lietu

von.
4258 S. Maplewood Avė.

PARDUODU bučemę ir grosemę 
ietuvių ir kitų tautų apielinkėj. Vi

sas biznis cash. Geras bargenas. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos.

J. M.
1834 Canalport Avė.

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų, 
labokos ir kendžių wholesale biznis; 
yra pelningas ir mažai pinigų terei- 
da. Taipgi parduodu Overland au
tomobilių; labai geram stovyj ir di
delis registeris, taip kaip naujas. Vis- 
kas labai jripriai-----at;slcivai ar-Ha sykiu.

3127 Emėrald Avė., 3-os lubos.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyVentoj vietoj.

Atsišaukite:
4346 S. Ashland Avė.

NAMAI-2EME.
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ.

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

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra

West 83rd St., Chicago, III.
Tel. Yards 2790

ku.

840

Pardavimui vieno pagyvenimo 
mūrinis namas, 4 metai kaip statytas 
su gasu, elektriką, maudynė ir kitais 
parankumais. Privažiuojama į visas 
dalis miesto už 8 centus. Atsišauki
te pas savininką.

D. ČĖSNA,
4948 So. Tripp Avė., 

Vienas blokas i šiaurius nuo Archer 
Avė. gątvekarių.

7 Kambarių dviejų augštų medinis 
namas su maudynėmis, gasu ir t.t. 
South 60th Avė. Cicero, III. arti 13th 
St. Kaina $3,200. Išmokėjimai.

E. M. SN0W & CO.,
69 W. Washington St.

Tel. Central 507.

ŽMONĖS, KURIE PIRKO arba par
davė propertes per Liberty Land & 
Invest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P. M. 
Kaičio,

3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

PARDUODU du namu, po 5 kam- 
jarius už $6,400.00. Vanos, gasas vi
suose ruimuose, eonerete fundamen- 
;as. Priežastis pardavimo, važiuoju 
Lietuvon. Galima pirkti ir su visais 
rakandais. Atsišaukite:

JONAS LITVINAS 
2715 W. 38th PI.

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
pagyvenimų, 3—4 kambarių. Gasas 
elektra, vanos ir kiti parankamai. 
Kreipkitės prie savininko.

3634 S. Union Avė.

NORINTI padvigubint savo pinigus 
į trumpą laiką kreipkitės prie suvi- 
ninko. Turiu pardavimui du puikius 
namus ant Bridgeporto. Savininkas 
važiuoja ant ūkės.

Atsišaukite.
A. L.,

844/) S. Morgan St.

NAUDOKITĖS ŠIA PROGA
Pardavimui 4 pagyvenimų naujas 

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

SZEMET & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

DIDELIS BARGENAS.
Turi būt parduota šią sąvaitę 

kampinis bizniavas muro namas: gro- 
seris, garadžius, penki kambariai, 
puikiausiam stovyj, smagus namas. 
Viskas už $4,800.00. $2,400.00 cash, li
kusius po $35.00 į mėnesį. Nepraleis
kit šios progos.

3601 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 40 akrų molis su 
juodžeme farma; 28 akriai dirbamos, 
4 akeriai miško, 8 akeriai ganyklų; 
yra užsėta dobilais, kviečiais ir vasa
riniais javais. Sode 35 vaisingi me
džiai. Upelis bėga per farmą, 2 jau 
ni arkliai, 6 galvijai, 3 kiaulės, vištų, 
stuba, bamė ir kiti visi mažesni bu- 
dinkai ir 
$4,000.00. 
Platesnių

R. I,

mašinos. Parduodu tik už 
Vien tik žemę už $2,300. 

žinių klauskit laišku.
F. MICKEVICH,

Fountain, Mich.

PARDAVIMUI namas lietuvių apie
linkėj. Vienas blokas nuo lietuviškos 
bažnyčios. Saliunas iš priekio, nėra 
lyso. Įmokant tik $3,500, likusius 
lengvais išmokėjimais. Kreipkitės 
prie savininko. 40th ir Halėm Avė., 
N. E. kampas, Lyons, III.

Tel.: Benvin 1162 W.

PARDAVIMUI pusė nkerio žemės, 
stuba, 2 bamės, vištininkas. Parduo
siu ant išmokėjimo. Atsišaukite 72 
avė. į šiaurius nuo Archer Avė karų, 
tarpe 52 ir 53 Sts.

—*

STOCKAI-SEROS
NAUJI VAKARINĖS KA 

NADOS ALIEJAUS 
LAUKAI.

Parduodame už paaukavimą $2,000 
dividendais išmokant staką gvaran- 
tuotą 58 šuliniai tuoj bus pradėti 
gręžti .Canados laukuose. Gera par
davimo priežastis. Rašyk Naujienos 
No. 299 arba tiesiai kreipkitės prie

M. A. VOBURDH 
Room 1511,

11 So. La Šalie St.

ĮVAIRPS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

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

22nd St. Bridge

ŽMONĖS, KURIE SIUNČIA PINI- 
gus Lietuvon per musų ofisą, yra už
ganėdinti. Pasakysiu kodėl. Plauskit 
P. M. Kaičio.
8301 So. Halsted Str., Chicago, III.

AR NORI GAUTI $25 už ma
žą patarnavimą. Paklausk P. M. 
Kaičio,

• 8801 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

MOKYKLOS

Vyry ir Motery Ruby 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 siuvinio 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. We!ls St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Paįtemų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narname. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokšjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlSs.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, plrminlnki.


