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iOO žuvo potvinyj
Briuselio tarybos pertrauktos

| Hymans juos yra pasmaginęs.
Pagalios jie pareikalavo, 

Į kad prie šių derybų butų pri
imti lygiomis teisėmis su vi
sos Lietuvos atstovais dar ir 

- Vilniaus atstovai, kuriuos pri
siųstų Želigovskis. Tokiu bildu 
jau pačias derybas bevedant, 
lenkai panorėjo perskelti Lie
tuvą į dvi dalis, būtent į Vil

True translatlon filęd with the post- 
master at Chicago, III., June 6, 1921 
as require<l by the act of Oct. G. 1917 

Anglai vadovaus Silezijoj.
Prancūzai visaip gelbsti len-

tų lyga nepajiegs išlaikyti tvar
kos.

Anglai laukia daugiau tankų 
ir 6 eskadrų aeroplanų ir jie yra 
pasiryžę veikt prieš lenkus vie
ni, jeigu franeuzai vis dar truk
dys bandymus išvyti lenkų. 1 oys vuiiuynius invjn

kams ir lenkai sakosi nepaisą maįštininkus. Lenkai yra griež-
angly.

Gen

Nauji mūšiai Silezijoje
I' ■ ...................... .

Švedijos jurininkai streikuoja

500 ar daugiau žmoniy 
žuvo potvinyj.

Vanduo užliejo Pueblo mieste
lį ir pridarė nuostolių už virš 

$10.000,000. 300 lavonų 
atgauta.

PUEBLO, Golorado, birž. 5. 
— Delei smarkaus debesio pra
truki mo, Arkansas ių>ė išsilie
jo iš krantų ir užliejo visą šį 
miestelį. Potvlnis prasidėjo 
ketvergo-pėtnyčios naktį ir vis 
augo. Jo augimas buvo taip 
greitas, kad daugelis žmonių 
nespėjo pabėgti | saugesnę vie
tą ir žuvo vilnyse.

Kiek tikrai žuvo žmonių, dar 
niekas nežino. Spėjama, kad 
skaičius žuvusiųjų siekia apie 
500, o gal Ir daugiau. Tūli ma
no, kad gal žuvo ir apie 1,000 
žmonių, ypač kad šiandie prasi
dėjo antras potvlnis, kurie už
liejo naujas miesto dalis ir ku
riame irgi nemažai žuvo žmo
nių, yi>ač tų, kurie atsisakė 
klausyti perspėjimų ir krausty
tis iš savo namų. Lavoninėse 
jau guli 300 atgautų laike nus- 
linkimo po pirmo potvinio iš 
vandens lavonų.

Potvlnis Ir kartu kįlęs gais
ras pridarė <lidelių nuostolių 
miesteliui. Apskaitoma, kad 
tie nuostoliai siekia virš $10,- 
000,000. Riznio dalis miesto pa
versta į griuvėsius.

Miestas yra be šviesos ir ge
riamojo vandens. Paskirta 

maisto administratorių ir pra
dėta išdavinėti maisto porcijas. 
Iš visos apielinkes siunčiama 
traukiniai su pagelba, bet jiems 
labai sunku dasigautl, kadangi 
daugely j vietų 
plauti vandens.

Gubernatorius 
l>ė mieste karo
tė miliciją jį saugoti su įsaky
mu šaudyti galimus plėšikus. 
Keletas tokių plėšikų jau esą 
pašauta.

Du traukiniai

ijėgiaf yra iš-

Shoup paskel- 
stov} Ir pasta-

ta-
10

domės. Jie šoko gelbėtis tik 
da, kada pamatė atūžiančią 

pėdų augščio vandens sieną.

gai yra užėmę Želigovskis ir į 
Kauno Lietuvą.

Suprantama, kad musų dele
gacija ant tokių pasiūlymų te
galėjo tik vėl pasakyti: proše- 
panai, pildykite Suvalkų sutar
tį, eikite iš Vilniaus.

Ir tuom užsibaigė derybos 
ant to pat punkto, nuo kurio 
prasidėjo. Matomai, geruoju 
nieko neįveiksime.

S ubą toj vanduo jau buvo

bėjimas tų, kuriems pasisekė 
išlikti gyvais ant namų stogų, 
bet kurie vis dar tebėra apsup
ti vandens.

Ret šįryt duota naują perser
gėjimą apie prisiartinantį nau
ją potvlnį, kuris užliejo nau
jas dalis miesto. Antrame pot- 
vinije irgi daug žmonių žuvo, 
ypač tarp ateivių, kurie atsisa
kė apleisti savo namus kada 
dar buvo laiko gelbėtis.

Pratruko damba.
FRORENCE, Colo., birž. 5. 

— Didelė Beaver damba kal
nuose, netoli šio miestelio, pra
truko, paleisdama 1(X),(XX),(XX) 
galionų vandens.

Lenkai bando diktuoti 
Vilniaus žydams.

Verčia juos siųsti pareiškimus 
tautų lygai, kad Vilnius turįs 

priklausyti Lenkijai.

DERYBOS SU LENKAIS 
BRIUSELYJE PERT

RAUKTOS.
Lietuvos delegacija pareikala

vusi, idant Lenkai vykintų
Suvalkų sutarti.

BERLINAS, birž. 3. ]Chtea- 
gos žydų “Forverts” korespon
dento N. šifrino kablegrama]. 
—Vilniaus lenkų valdžia suor
ganizavo Vilniaus srities žydų 
konferenciją. Tos konferenci
jos tikslas yra priversti žydus 
padaryti tarimą, kad Vilnius 
turįs priklausyti Lenkijai. Be 
to Želigovskio valdžia reikalau
ja iš žydų, kad tokį tarimą jie 
įteiktų Tautų Sąjungai — kai
po Vilniaus miesto ir jo srities 
gyventojų žydų valios pareiš
kimą.

True translatlon flled with tha poat- 
master at Chicago, III., Juno 6, 1921 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917

Nauji mūšiai Silezijoj.
Lenkų skaičius nuolatos didėja; 
jie kelia riaušes ir plėšia gyven
tojus. Užgriebtose apygardose 

trūksta maisto.

OPPEL, Silezijoj, birž. 4.— 
Mušis tarp vokiečių ir lenkų 
tęsiasi SchmischoAV apielinkė- 
je, apie 5 m. nuo Gross Streh- 
litz. Grafo Stalnvitz pilis tapo 
sudeginta.

Anglai nuolatos didina savo

prisiųsdaini naujų kareivių ir 
daug tankų.

Talkininkų komisija Silezi-

[I« IJetuvoa Informacijų Biuro 
Waahingtone]

WASHINGTONAS, geg. 3 — 
Nuo vice-ministerio P. Klimo 
iš Briuselio birželio 2 dieną 
gautas yra toksai kablegramas:

“Derybos pertrauktos • dėl 
Lenkų pastatytos sąlygos, kad 
su lygiomis teisėmis dalyvautų 
Vilnaus atstovai. Tas nepriim
tina teisės ir politikos žvilgsniu 
ir prieštarauja pačių lenkų en- 
gagementams (priimtoms sutar 
tims) ir Tautos Sąjungos nuta
rimui Paryžiuje. Mes pastatė
me Suvalkų sutarties vykdymą, joj, sakoma, svarsto pertvar- 
Rytoj rodos paskutinis posėdis. 
Byla vėl eis Tautą Sąjungos 
Tarybom*

Tokiu budu betarpiai tarp 
lenkų ir lietuvių vedamos Briu
selyje derybos nutruko. Spėja
ma, jog Tautų Sąjunga vėl tu
rės užsiimti musų ginčais su 
lenkais, jeigu tik noprisiefe tie 
ginčai išnaujo rišti kovos lau
ke.

Yra žinoma, jog musų dele
gacija iš pat pradžios buvo pri 

i minusi lenkams idant jie pri

nuvirto nuo 
liet nedaug 

juose žmonių žuvo.
Visiems palei Arkansas ir 

Fountain upės miesteliams 
duoti persergėjimai apie besi
artinantį didelį potvinį.

Potvinis kįlo delei pratruki
me debesio. Delei smarkaus 
lietaus keliose vietose pratru
ko Arkansas ir Fountain upių 
užtvenkimai ir vanduo tose ■ dytų Suvalkų sutartį, ant ku- 
upėse pradėjo s 
Tuojaus duotas persergėjimas ’ pasirašę, ir pasisakę, jog to- • • • * • »• i• t t•

kymą kareivių, kad neprileidus 
anglų susirėmimą su lenkais, 
jei bus galima to išvengti.

Lenkai kelia riaušes.

KATTOWITZ, Silezijoj, birž. 
14.— Lenkų sukilėlių vadai grie- 
ihėsi aštrių priemonių, kad ne- 
! prileidus plėšinio. Kas rytą 
[egzekutoriai turi daug darbo 
ir keletą sykių po 6 žmones 
ant karto tapo sušaudyta delei 
įvairių priežasčių.

Nežiūrint aštrios disciplinos, 
lenkai tebekelia riaušes ir api
plėšinėja maisto konvojus.

> Vakar netoli čia tapo sugau
tas jaunas vokietis ir tapo len- 

apie prisiartinantį didelį potvi-1 liau linijos Varena-Baštunai- kų užmuštas.
nį. Nedaugelis paklausė to per- Soly-švenčionts jie neįeisią iki 
sergėjimo ir pasiskubind tuoj galutinai nebus išrišti visi tarp rikte yra rusti, šviežios mėsos 
pabėgti į augštesnes
Kift gi, kurie matė tokius per- rytojaus po šios sutarties pa-' stokos pieno. Delei stokos ang- 
sergėjimus pirmiau, neatkreipė

-------------------- ------------ v* V |

rios lenkai spalių 7 dieną yra • 
____________________________ — » . • .

Padėtis industriniame dist-

vietas. lietuvių ir lenkų ginčai. Ant nėra; vaikai gi miršta delei

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikrodiis ii 

Kauno. Kiekvienas darbininkas

Jau atėjo Socialdemokratas 
num. 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 ir 16 ir Paštininkų Balso nr. I

OPPELN, birž. 4.
Henniken, žinomas kaipo kie
tas Anglijos armijos oficierius, 
atvyko į čia vakar, kad vado
vavus kariavimu prieš lenkų 
maištininkus. Jis tuojau sušau
kė visų anglų komanduoto jų 
konferenciją, kad ajisvarsčius 
pienus, kurie, manoma, tapo 
užgirti Londono.

Atvykimas gen. Henniker, 
kuris yra augštesnis rangoj už 
franeuzų gen. Lerond, galbūt 
reiškia anglų pasiėmimą į savo 
rankas Anglijos karines politi
kos, kuri yra griežtai nusista
čiusi prieš lenkus. Ikišiol kari
nę politiką nustatinėjo franeu
zai. Anglijos atstovybė plebis
cito komisijoj bus sutvirtinta 
atvykimu Harokl Stuart, kuris 
užims pulk. Percival vietą.

Anglų, italų ir neutraliuose 
rateliuose sprendžiama, jei 
anglai ir italai neviršys komisi
joj, franeuzai gali padaryti 
kontr-ofensivą nesėkmingu, 
kaip jie daro Ir dabar, pastaty
dami savo kareivius tarp anglų 
ir lenkų.

Franeuzų laikraštininkas, ku
ris daro speclalinius tyrinėji
mus, pasakė, kad franeuzai 
drąsina* Korfanty. Jis sakė, kad 
net dabar, jei tik franeuzai no
rėtų, jie galėtų užgniaužti su
kilimą.. Nors Korfanty negali 
išmokėti algų kareiviams, nau
ji traukiniai su kareiviais kas- 
dle atvyksta iš Lenkijos. Jis sa
ko, kad Franci jos valdžia atsi
sako leisti skelbti tą faktą Pa

tai nusitatę prieš anglus. Ame- 
■ rikos korespondentams lenkai 
pasakė, kad jie tiek pat ka
riaus prieš anglus, kaip ir prieš 
vokiečius.

Laikraštininkai pastebėjo di
delį plėšimą lenkų teritorijoj. 
Anglai ir italai užgina oficiali- 
niems lenkų tvirtinimams, kad 
buk vokiečiai pradėjo puolimą, 
nežiūrint mūšių paliaubos su
tarties. Anglai sako, kad discip
lina pas vokiečius yra labai 
puiki.

Tas franeuzų laikraštininkas 
šiandie kalbėjosi su Korfanty. * 
Pastaras! giriasi nuolatos gau
nąs Iš Paryžiaus gerų žinių ir 
visai nepaisąs ką daro Lloy<l 
George. Jis Uikisl, kad frain- 
euzai apgins jį nuo • kontr-ata
kos, įkurdami neutralinę zoną 
ir kad nieko daugiau nepasilie
ka, kaip perimti valdžią.

Nežiūrint šaudymų Ir kitų 
aštrių priemonių, tarp sukilė
lių disciplina nyksta ir lenkai 
plėšia sankrovas ir namus.

Vokiečių miestų gyventojai 
badauja ir darosi desperatiški. 
Keliuose atsitikimuose jie pei
liais užpuolė ginkluotus maišti- ris admirolas 
niūkus. Lenkai pakraščiuose sekamiems metams paskirti 
Benthen šaudo praeivius gatvė-. laivyno ąiadidinimo reikalams 
se. į $400,000, (XX).

Didilių nuostolių lenkų maiš
tininkai pridarę Malaplane.

Franeuzai bando Išgelbėti 
lenkus.

OPPELN, birž. 4. — Talki

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., June 6, 1921 

reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Semionovas valdęs 
Vladivostoką.

as

4.VLADIVOSTOKAS, birž.
— Gen. Semlonovo oficiėriai 
šiandie paskelbė jį valdonu 
Vladivostoke įsikūrusios juo
dašimtiškos valdžios. Semiono- 
vas atvyko į Vladivostoką šian
die.

Švedijos jurininkai 
streikuoja.

Paskelbtas generalinis streikas 
prieš algų nukapojimą.

STOCKHOLM, birž. 4. — 
Generalinis' jurininkų streikas 
tapo paskelbtas protestui prieš 
nukapojimą algų 30 nuoš. Lai
vų savininkai tikisi sulaužyti 
streiką, kadangi esą 75 nuoš. 
Švedijos prekybinių laivų ir 
taip stovi delei stokos biznio, 
o likusiems laivams jie tikisi 
gauti užtektinai streiklaužių.

JAPONIJA PRITARIANTI
NUSIGINKLAVIMUI.

WASIIINGTON, birž. 5.
Japonijos anibasada paskelbė, 
kad Japonija savo atsakyme į 
tautų lygos paklausimą, atsakė, 
kad ji pritaria nusiginklavimo 
sumanymui.

Bet tuo pačiu laiku Japonija 
skubiai ginkluojasi ir yra žinių, 
kad Japonijos laivyno ministe- 

Kato reikalaus

PRIEŠ SOCIALISTUS.

NEW YORK, birž. 5. — 
Augščiausiojo teismo apeliaci
jų skyrius nusprendė, | kad 

ninku .plebiscito komisija va- Mount Vernon miesto mayo- 
kar buvo užsidariusi per kele-1 ras turėjo teisę uždrausti socia- 
tą valandų, kad apsvarsčius f listams laikyti prakalbas gat- 
plenus kaip atsiimti lenkų vėje. Socialistai tvirtino, kad 
maištininkų okupuotą teritori- tai varžo laisvės žodžio teisę, 
ją. Nors nuosprendžio nepas- Socialistų advokatas paskelbė, 
kelbta, manoma, kad buvo kad jis perkels bylą į apieliaci- 
svarstytas naujas sumanymas jų teismą ir jei reikalas bus, 
sistemątiniai naudoti franeuzų, į šalies augščiausįjį teismą, 
taipjau anglų ir italų katei-- Du socialistai ir viena mo

teris buvo areštuoti tame mies
telyj laikant prakalbas gatvė
se.

LL „JJ"11111  ....... . ■'■"l    

Sacco-Vanzetti byla 
prasidėjo.

[Fcderuotoji Presą],

DEDI!AM, Mass. — Gcg. 30 
dieną šiame nedideliame mies
telyje prasidėjo negrinėjimas 
bylos dviejų darbininkų dar
buotojų Sacco ir Vanzetti, ku- 
riedu yra kaltinami nušovime 
dviejų žmonių laike apiplėši
mo South Braintree miestely
je. Kaltinamieji laike to plėši
mo buvo už kelių desėtkų my
lių nuo plėšimo vietos. Juos 
kaltinama žmogžudystėj ne to
dėl, kad jie ją butų papilde, 
bet todėl, kad jie yra susipratę 
darbininkai, vadovavę streikais 
ir organizavę apielinkes darbi
ninkus.

Kad paadrius didesnį įspūdį 
į publiką ir teismą, juos atga
benta į teismą surakintais ir 
ten laikoma geležiniame nar
ve, apstatytame policija. Poli
cijos pilna ir teismabutyj ir ji 
seka kiekvieną ateinantį į teis
mą.

Kol-kas renkami teisėjai. Jau 
pirmą dieną apsireiškė sukty
bės, delei ko reikėjo išmesti iš 
kandidatų į teisėjus visus Nar- 
woodo gyventojus, Pirmą die
ną išegzaminuota apie 60 kan
didatų ir tik vienas jų tapo 
priimtas abiejų pusių. l>augclis 
atsisako nuo buvimo jury dėl

to, kad jie netiki į mirties baus
mę. Tokiems 
ilgą pamokslą 
Ir priešinimąsi 
juos paleidžia.
mą, kol renkami teisėjai, neįlei
džiama. Teismu pirmininkauja 
teisėjas Thayer.

Kapitalistų laikraščiai pilni 
visokių prasimanymų apie tei
siamuosius ir melų apie bylą.

Kaltinamuosius gina organi
zuoti darbininkai, kurie yra 
sudėję nemažai pinigų jų apgy
nimui.

teisėjas pasako 
apie negerbimą 

įstatymams ir
Publikos į teis-

IMMIGRANTŲ KVOTA 
NUSTATYTA.

VVASHINGTON, birž. 5. — 
Valstybės departamentas šian
die pasiuntė visiems Amerikos 
konsulams kiek iš kokios Eu
ropos 
Jungi. 
Kvotos 
3 nuoš.

šalies galės atvykti į 
Valstijas immigrantų. 
nustatytos pasiremiant 

dabar gyvenančių Ame-

Daugiausia galės atvažiuoti 
iš Anglijos — 77,206 immig- 
rantai; po Anglijos seka Vokie
tija, kuri galės pasiųsti 68,069 
immigrantus.

**r

Auksinai

■»

Krizis Japonijos kabinete.
TOKIO, birž. 5. — Delei ka

ro ministerio gen. Tanaka re
zignacijos iškįlo ministerinis 
krizis. Tanaka rezignavo po 
susikirtimui už karinę politiką. 
Jo vieton tapo paskirtas vice 
ministeris gen. Yamanishi. Nie
kurie laikraščių mano, kad

ministeriją, o nieku rie laikraš
čiai reikalauja, kad tuojaus re
zignuotų ir premjeras Hara. 
Tečiaus kiti mano, kad Hara 
pajiegs pergyventi krizį ir išsi
laikyti savo vietoj.

Reikalauja savyvaldos
KINGSTON, birž. 5. — Gre

nada ir St. Lucia salų gyvento
jai nepasitenkina Anglijos ko
lonijų ministerio Churchil siū
loma jiems mažyke autonomi
ja ir pasiuntė penkis delegatus 
į Londoną reikalauti pilnos sa
vyvaldos. Panaši agitacija yra 
vedama ir ant kitų Anglijos 
Vakarų Indijos salų grupės.

Audėjai streikuos
MANCHESTER, Anglijoj, 

birž. 4.— šiandie mes ' darbą 
apie 500,000 bovelnos audiny- 
čių darbininkų, kadangi jie ne
gali susitarti su fabrikantų aso
ciacija apie jos paskelbtą nu
kapojimą algų 30 nuoš.

True translatlon fllod with tho post- 
master at Chicago, III., June 6, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

6,888,982 VOKIEČIAI ŽUVO 
KARE.

BOSTON, Mass., birž. 3.— 
Wm. S. Brainbridge, viršinin
kas laivyno medikalinio korpu
so, kalbėdamas armijos gydy
tojų asociacijai pasakė, kad vo
kiečių nuostoliai kareiviais pa
sauliniame kare siekia 6, 888,- 
982. Jis padalina vokiečių nuo
stolius sekamai: užmušta 
1,531,148; prapuolė 991,340, su
žeista 4,211,481, mirė nuo li
gų 155,013.

KONSTANTINOPOLIS, birž.

lamentan Angoroj tapo įneštas 
bilius, kuris padarytų apsivedi- 
mą sulaukus 25 m. amžiaus, 
priverstinu. Iki to laiko neapsi- 
vedę turėtų mokėti ketvirtdalį 
savo uždarbio į fondą pagel
bėjimui valstiečiams apsivesti.

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 
vra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

""",l ... ..............1 ............................ mJ

vius.
Naujasis pienas, manoma, 

netik išlaikysiąs susitime tal
kininkus, bet ir išriš visą klau
simą be kraujo praliejimo.

Jei tas pienas bus priimtas, 
franeuzai perims lenkų pozici- 

: jas ir atiduos jas anglams, ku-

TALAAT PAŠOS UžMUŠfiJAS 
IŠTEISINTAS.

BERLINAS, birž. 5. — Jau- 
_ nas armėnas Salomon Teile-

maa piiuiMiiinao jjuvu, kad skaičius lenkų žymiai padidėjo, rie bus pastatyti tarp f rančų- rian, kuris nušovė buvusį Tur- 
lenkai išsinešdintų už tos lini-J Nuolatos pribima sukilėlių, ku- zų ir vokiečių.

darymo lenkai puola ant Vii-, lių šviesos užgesinamos 8 vai. 
niaus ir po kelių dienų kovos vak.
užima musų sostinę. Todėl pir-' Laike pastarųjų dešimt dienų 
mas priminimas buvo. f * 1

jos. Lenkai nenorėjo klausyti rie yra gerai apginkluoti, 
ir derybos ėjo toliau. Lietuvių 
delegacija yra padariusi sutar
ties projektą delei Vilniaus at-

i kijos vizirą Talaat Pašą, tapo 
Franeuzai tvirtina, kad vo- išteisintas vietos teisme. Buvo 

kiečių gynimos organizacijos liudijimų, kad pati Turkijos 
turi būti nugikluotos pirmiau- valdžia įsakė armėnų skerdy-NUTEISft KUNIGĄ.

BOSTON, Mass., birž. 5. — į šia, bet anglai tvirtina, ir italai nes ir paliepė žudyti ištremia-
iu ir imi i a. ku bo I gavimo, kad tik užbaigus lai- Kunigas George W. Solley ta-(tam pritaria, kad vokiečiai turi mus Armėnijos gyventojus. 
1 ir 2. Visi parsiduoda po 5|m;nrtoj rlnvvhna fnAmna InnVn 1 nn rnalaa Vnlfn vipfininmn tnisr nnsilikfi defensive.. katinu-' Tštnisinfn Trileri n n i&Viln 
centus.

Ga imamu N uj t emj oftse.

I mingai derybas, tečiaus lenkų po rastas kaltu vietiniame teh- teisę pasilikti defensive, kadan- Išteisintą Teilerian iškilmin- 
' apetitas pačiose derybose vis'me už nemorališką gyvenimą A gi tik lenkų užpuolimas priver- gai pasitiko armėnų kolonija 
labiau į)radėjų migti. Rods p. j Bausmė bus paskiria vėliaus, tė vokiečius gintis, iki pati tau- Berlinc,
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Klerikalai panieki
no suvažiavimą.

“Naujienos” išreiškė, tą 
nuomonę, kad p. Vileišio 
šaukiamas Amerikos lietu
vių suvažiavimas Washing- 
tonan yra bereikalingas. Ir 
pasirodo, kad pasisekimo ji
sai neturėjo.

Suvažiavime dalyvavo tik
tai dviejų srovių žmonės, ku
rių vieni atstovavo tam tik
roms organizacijoms, o kiti 
neatstovavo niekam. Bet 
viena srovė, klerikalai, ne
laukdama suvažiavimo galo, 
atsiėmė savo mandatus. Tuo 
budu suvažiavimą pagalios 
atlaikė vieni tiktai tautinin
kai ir jų pritarėjai.

Romos Katalikų Federaci
jos atstovai ne tiktai pasi
traukė iš suvažiavimo, o da 
ir paskelbė “pareiškimą”, 
kad “katalikiškos lietuvių or 
ganizacijos neturi prieder
mės pripažinti jo nutari
mams teisėtą galę.” Kleri
kalų vadai ragina savo pa
sekėjus daryt ne tą, ką tas 
suvažiavimas nutarė, o tą, 
ką yra nutarusi jų augščiau- 
sioįi partijos įstaiga, Fede
racija.

Dešinioji musų srovė pa
niekino tą suvažiavimą del- 
to, kad jį šaukė ne jų parti
jos žmogus. Jie nekantriai 
laukia, kad Vileišis iškeliau
tų iš Amerikos ir kad jo vie
ton atvyktų naujasis Lietu
vos atstovas, p. Čarneckis, 
kuris priklauso “krikščionių 
demokratų” partijai. Gali
ma sau įsivaizduoti, kaip jie 
pastatys ragus, kuomet jų 
vienmintis sėdės Washing- 
tone!

Kraugerio užmušė
jas išteisintas.

Vokietijos teismas ištei
sino armėną Teilerian, kuris 
užmušė turkų ministerį, Ta- 
laat Pašą. Užmušėjas teisi
nosi tuo, kad jisai keršinęį 
Tallaat Pašai už nužudymą 
jo motinos ir šimtų tūkstan
čių jo viengenčių. Kiti liu
dininkai papasakojo teisme, 
kaip turkų valdžia, vado

vaujama Tallaat Pašos ir 
Enver Pašos, darė masines 
armėnų skerdynes.

Vienas iš tos kraugerių 
gaujos, Enver Paša, yra la
bai stambus šulas tarpe da
bartinių Turkijos naciona
listų, su kuriais yra pada
riusi draugišką sutartį Ru
sijos sovietų valdžia. Pats 
Enver Paša pasižymėjo savo 
pritarimu vadinamam “tre- 
čiamjam internacionalui” ir 
dalyvavo rytinių tautų kon
grese, kurį tas internaciona
las buvo sušaukęs Baku 
mieste. Leniną ir kitus ko
munistus jisai vadina savo 
“draugais” — ko jie yra pil
nai užsipelnę.

Apžvalga Į

“PAŽANGUS” LIETUVOS 
KLERIKALAI.

Klerikalų “Draugas” kaįba 
apie atžagareivius!

Ir žinote, kur jij&i juos už
tinka? Nu-gi pas Amerikos lie
tuvius socialistus. Ir štai ko
kiu budu.

Buvo apvaikščiojamas 1-ios 
gegužės. Amerikos lietuviai so
cialistai pažymėjo tą šventę 
masiniais susirinkimais, mar- 

šavimais gatvėmis, prakalbo
mis ir revoliucinėmis daino
mis. Ar tai yra tinkamas ge
gužės šventės apvaikščiojimas?

Ot, pažiūrėkite, kaip ją ap
vaikščiojo Lietuvos klerikalai. 
Jie, pasak .“Draugo”, 1-ją ge
gužės pavertė “meno švente”: 
parengė dailės parodą, skaitė 
referatus apie dailę ir ėjo į 
koncertus. Iš to išvedimas:

“Taigi Amerikos rėksniai 
-cicilikėliai labai atsiliko nuo 
savo sėbrų Lietuvoje, kurią 
užuot šukavus; keikus, tą 
dieną nuėjo j dailės parodą, 
pasiklausė paskaitų ir kon
certo pasiklausė.”

“Draugas” čia daro keletą 
stambių klaidų. Viena, tie gai
valai, kurių 1-ios gegužės ap- 
vaikščiojimu jisai gėrisi, nėra 
jokie Amerikos socialistų sėb
rai. Lietuvos socialistai ap
vaikščiojo 1-ją gegužes pana
šiai, kaip ir Amerikos ir viso 
pasaulio socialistai, o ne taip, 
kaip Chicagos ilgaskvernių or
ganas aprašo.

Nes 1-ji gegužės yra ne “me
no šventė”, kaip prasimano 
tasai organas, o proletariato 
šventė. “Draugo” redaktorius 
yra toks ignorantas, jogei jisai 
nežino nė to, kad net “krikš
čioniškoje” Lietuvoje 1-ji ge
gužės yra oficialiai pripažinta, 
kaipo “darbo žmonių ir tautų 
solidarumo šventė”.

Pagalios, tas laikraštis apra
šo tiktai vieną klerikališkd 1- 
ios gegužės apvaįkščiojiino pu
sę ir užtyli antrąją, ne mažiaus 
svarbią pusę. Kuomet kun. Tu
mas ir kun. Sabaliauskas lai
kė paskaitas svetainėse, tai 
tuo pačiu laiku valdžios mili
cija ir žvalgyba Mariainpolė- 
je ir kituose Lietuvos mies
tuose mušė ir areštavo darbi
ninkus, susirinkusius apvaikš
čioti 1-ją gegužės. O Lietu
vos valdžia, kuriai tarnauja ta 
milicija ir žvalgyba, juk yra 
klerikalų kontroliuojama.

Taigi klerikalų “pažangu
mas” apsireiškia tame, kad jie 
iš vienos pusės rengia paskai
tas ir koncertus, idant patrau
kus prie savęs publiką, o iš 
antros pusės daužo galvas dar
bininkams, kurie nori pasinau
doti savo legalemis teisėmis. 
Tokios rųšies “pažangumo” so
cialistai jiems nepavydi.

ANARCHISTŲ PERSEKIOJI
MAS RUSIJOJE.

Rusijos bolševikai, apskritai 
imant, gana gerai sutikdavo su 
anarchistais ir sindikalistais. 
Tiesa, jie savo raštuose dažnai 

pakritikuodavo (Juos ir kartais 
susipešdavo su jais, bet vis dėl
to anarchistams ir sindikalis- 
tams bolševikai rodė dau
ginus •prielankumo, negu kitai 
partijai..

Rusijoje yra uždrausti visi 
laikraščiai, išskiriant bolševi
kiškus. Bet anarchistai iki pas
kutinio laiko turėjo teisės leis
ti savo organą “Golos Truda” 
(Maskvoje); ir kai-kurie nai
vus žmoneliai kitose šalyse 
laikydavo šitą faktą už argu
mentą, parodantį, kad sovietų 
Rusijoje neva esanti “laisvė.” 
Jie sakydavo: . jokioje kitoje 
šalyje anarchistai negali leis
ti savo laikraščių (kas yra ne
tiesa!), išskiriant Rusiją; reiš
kia — Rusija yra laisvesnė už 
visas šalis.

Bet paskutiniu laiku bolše
vikų santykiai su anarchistais 
labai pablogėjo. Sovietų val
džia ėmė juos aštriai persekio
ti, taip kad Rusijos anarchis
tai buvo priversti šauktis pa- 
gelbos užsienio darbininkų.

Europos darbininkų laik
raščiams tapo išsiuntinėta Rusi
jos anarchistų atsišaukimas, 
kuriame labai nusiskundžiama 
delei bolševikiškos reakcijos ir 
priespaudos. Atsišaukime sa
koma, kad sovietų valdžia už
gniaužusi visas anarchistų or
ganizacijas ir kad nepaprastoji 
komisija (žvalgyba) sulaikiusi 
visą anarchistų propagandą. 
Anarchistai esą gaudomi ir 
baudžiami sunkiomis bausmė
mis, neduodant jiems progos 
net pasiaiškinti teisme. “Golos 
Truda” leidėjams Maskvoje 
esąs uždraustas visoks veiki
mas. Atsišaukime tolinus sa
koma:

“šita nepakenčiama au
tokratų taktika, kurią valdžia 
vartoja prieš anarchistus ir 
kuri priėjo iki to, kad tapo 
sukonfiskuoti vaijiikai ant 

. Kropotkino kapo ir panau
duoti kitoms laidotuvėms, 
yra, be abejo, pasekmė bend
ros politikos valdžios, kurią 
kontroliuoja išimtinai komu
nistų partija.”
Tai yra charakteringas bol

ševikams dalykas: jie. stato pa
minklus nabašninkui Kropotki- 
nui ir kartu konfiskuoja vaini
kus ant jo kapo!

Panašiai jie pasielgė ir linkui 
garsiojo socialdemokratų vado, 
Plechanovo: kol jisai buvo gy
vas, tai jie šmeižė jį, o po jo 
mirties pastalė jam paminklą!

NEVI YŪRKO RUBSIUVIįl 
, LAIMĖJIMAS

[IŠ Federuotosios Presos]
New York. — Didžiausia per

galė, kokią laimėjo organizuoti 
siuvėjai, tapo dabar laimėta 
New Yorke vyrų rūbų siuvėjų, 
kada New Yorko rūbų fabrikų 
asociacija užbaigė dvidešimt ke
turių savaičių lokautą ir pasira
šė sutartį su Amalgamated Clo- 
thing Workers of America. Są
lygos sutarties tapo ratifikuo
tos kelių didelių masinių susirin
kimų buvusių lokauto išmestų iš 
darbo darbininkų. Sulig sutar
ties sąlygų, New Yorko rūbų 
industrija ir toliau bus operuo
jama unijinių dirbtuvių pama
tais. Virš 50,000 dąrbininkų 
dalyvauja toje pergalėje, kuri 
yra mirtinu srtiugiu “open shop” 
judėjimui šioje industrijoje.

Svarbiausiu faktorių šioj il
goj kovoj buvo fabrikų negalė
jimas sulaužyti unijos eilių. Ge
rų streiklaužių nebuvo galima 
gauti. Amalgameitų pikietuo- 
tojai, kaip vyrai, taip ir mote- 
rįs, vaikščiojo gatvėmis per še
šis mėnesius, nežiūrint pradžioj 
buvusių didelių žiemos šalčių. 
Jie tankiai buvo užpuldinėjami 
mušeikų, bet pikietuoti nesusto
jo. Net kur ir buvo gauti in- 
junetionai prieš pikie\avimą, 
streiklaužių vistiek neatsirado. 
Nusiminę fabrikantai bandė ati
daryti neunijines dirbtuves 
Springfielde, Syracuse ir kituo
se miestuose. Unija pasekė tas

NAUJIENOS, Chicago, III.

dirbtuves ir jos tuojaus turėjo 
užsidaryti.

“Rubsiuvių lojališkumas iš
laikė augščiausį bandymą”, pa
sakė Amalgamated Clothing 
Workers prezidentas Sidney 
Ilillman. “Fabrikantai pasirin
ko dideles bedarbes laiką, kad 
pradėjus unijos triuškinimo 
kampaniją. Jie manė, kad rub- 
siuvius, kurie ilgai išbuvo be 
darbo, bus lengva priversti par 
siduoti, bet jie užmiršo apie 
amalgameitų dvasią. Musų žmo
nės išėjo iš prakaitinių ir dau
giau nebenori į jas grįsti. Jų 
pergalė turi paskatinti visus 
Amerikos organizuotus darbi- • • 
niūkūs kovoti su ‘open shop’ ju
dėjimu”.

Lokautas kainavo unijai apie 
$2,000,000. Visos šalies ir Ka
nados rubsiuviai sudėjo virš $1,- 
800,000 į apsigynimo fondą. Tat 
yra didžiausia Amerikos darbi
ninkų istorijoj suma pinigų, su
rinkta vienos unijos, parėmimui 
streiko. Nežiūrint šių didelių iš
laidų, unija finansiniai šiandie 
yra stipresnė, negu kad buvo 
lokautui prasidėjus. Unija taip
jau įkūrė septynias sankrovas, 
kuriose jos nariai galėjo pirktis 
reikmenis be pelno, su unijos 
specialiniais pinigais.

Publika šioje kovoje prijautė 
unijai, delei fabrikantų atsisa
kymo pasiduoti bešališkam iš
tyrimui ir .kadangi unija priėmė 
New Yorko industrinės komisi
jos tarpininkystę, o farikantai 
ją atmetė. Didelę paramą su
teikė unijai ir bešališko pirmi
ninko (arbitratoriaus) Dr. Wil- 
liam M. Lciserson “Raportas 
publikai”. Dr. Leiserson atšriai 
pasmerkė fabrikantus už pradė
jimą lokauto ir pareiškė, kad jie 
tapo suklaidinti mažos grupės 
nenorinčių jų taikintis ir advo- 
kato-agitatoriaus. Paskesni į- 
vykiai patikrino tą pareiškimą.

Maža grupė fabrikantų, vado
vaujama VVilliam A. Bandler, pa
sitraukė iš didžiųjų fabrikantų 
asociacijos ir vis dar tebeveda 
kovą prieš amalgameitus. Tos 
grupės advokatu yra Harry Gor- 
don, kuris ir yra Skaitomas svar
biausiu kaltininku pradėjimo lo
kauto. Ta užsispyrėlių Jgrupė 
neatstovauja daugiau kaip 7 
nuoš. New Yorko marketo, nors 
ir laikraščiuose Vedama didelę 
kampaniją, kad sudarius įspūdį, 
jog ta nuolatos mažėjanti “karo 
partija” buk tikrai atstovaujan
ti fabrikantus. Vienok yra fak
tas, kad tos “karo partijos” dirb
tuvėse dirba nedaugiau kaip 3,- 
000 darbininkų. Unijos gi kova 
prieš tuos užsispirusius samdy
tojus tęsis ir toliau, iki Jie nepa
sirašys sutarties su unija.

Bandler-Gordon grupė yra tik 
likučiai žuvusios vilties Unijos 
pergalė yra veik visai pilna.

West Virginijos kovos 
svarba darbininkams.

— ■ ■ i

HELĘN AUGUR 
[Federuotosios Presos koresp.J

WILL1AMSQN, W. Va. — 
Nuo pasisekimo angliakasių 
kovos Mingo paviete priklau
sys, dideliame laipsnyje, liki
mas “open slr)|7’ kampanijos. 
Jeigu unijizmas bus išlaikytas, 
nors ir kaina daugelio gyvas
čių ir niilionų dolerių, ta per
galė atsilieps nelik ant visos 
šalies angliakasių, bet taipjau 
ant geležinkeliečių ir plieno 
darbininkų.

Šioj valandoj Mingo’'pavie
tas centru unijų triuškinimo 
karo, kurį J. P. Morgan & Co. 
ir plieno trustas, United States 
Steel Corporation. Tai yra ga
irina delei didelio susikoncent
ravimo kontroles tais anglių 
laikais tų korporacijų rankoje 
ir delei nepilno solidarumo 
tarp darbininkų.

Dieną ir naktį begalinės ei- 
Jės anglių traukinių išvažiuo
ja iš neorganizuotų, mušeikų 
valdomų McDowcll ir Logan 
pavietų į neorganizuotus, pil
nus šnipų, Pennsylvanijos plie
no miestelius, geležinkeliečių 
brolijų nariams valdant trau
kinius. Darbininko žvilgsniu, 

kiekviena uncija anglių nuo to 
laiko, kai]) ji iškeliama iŠ ka
syklos iki to laiko iki ji pavir
sta į juodus durnus plieno lie- 
jiklose, ji pereina per rankas 
daugybes darbininkų, nuo la
biausiai išnaudojamo ^ateivio 
iki aukščiausiai apmokamo ge
ležinkeliečio. Gamintojo žvilg
sniu, kiekviena uncija anglių, 
nuo pirmutinės iki paskutines, 
yra pagaminama ir sunaudoja
ma prie Gary sąlygų.

štai kaip ’Gary-Morgano in
teresai kontroliuoja Wcst Vir
ginijos padėtį:

Mingo, McDohveH ir Logan 
pavietus perkertas Thacker ir 
Pocahontas distriktai. kurie 
duoda geriausius pasaulyj ga
rinius ir kokso anglis. Ten iš
kasama vienas trečdalis visos 
West Virginijos anglių, kurių 
kiekybę viršija tik Pcnnsylva- 
nia. Mingo paviete iškasama 
apie 4,000,000 tonų j metus, Lo
gan paviete du sykiu daugiau 
ir McDovvcll paviete 18,000,000 
tonų. Tuos laukus perkerta 
Norfolk & VVestern geležinke
lis, einantis palei West Virgi
nijos ir Kenlu’oky ru'bežių.

United States Steel Corpora
tion, susidariusi 1902 m., įsigi
jo nuo Federal Steel Co., ku
rios Šerus ji atpirko, 50,000 ak
rų geriausių kokso ir kuro ang
lių plotą Pocahontas lauke, 
Mingo ir McDowell pavietuose. 
Iki 1917 m. ji dar įsigijo 57,- 
725 akrų kokso anglių laukų 
ir 48,884 akrų žemės Mingo 
paviete ir Black kalnų diątrik- 
te Kentucky valstijoj. Sulig sa
vo pačios rekordų, United 
States Steel Corpojration, per 
savo sąryšines kompanijas, yra 
didžiausiu anglų gamintoju vi
sose valstijose ir nuolatos vis 
didina savo kontrolę.

Samdos įstaiga plieno trus- 
tui ir visoms kitoms kompani
joms yra Pacohontas Coal Co., 
kurią pilnai kontroliuoja Nor
folk & Western geležinkelis. 
Tas geležinkelis yra susirišęs 
su J. P. Morgan & Co» per Pen- 
nsylvania geležinkelį ir bend
rus direktorius Girard and 
Guaranty Trust kompanijose.

Angliakasių unija kontro
liuoja 50 nuoš. darbininkų. Iš 
apskaitomų 100,000 angliaka
sių valstijoje, 53,000 priklau
so prie angilakasių unijos. Jie 
iškovojo sau teisę priklausyti 
unijai, nežiūrint plieno trusto 
ncatlaidžios kovos prieš uni
jas.

McDovvelI ir Logan pavietai 
vis dar tebėra taip pilnoj kont
rolėj kompanijos apmokamų 
šerifų ir veik samdomos armi
jos, kad unijos organizatoriai 
negali įsigauti į tą teritoriją. 
Mingo pavietas, į kurį unija 
įsigavo pereitais metais, tuo 
budu, pirmas atvirai stojo ko
von su Gary interesais jo tur- 
lingiausianie anglių lauke.

Angliakasių viršininkai yra 
įsitikinę, kad dabar laikinai 
pertrauktas karas Mingo pavie
te reiškia pasirįžimą išvaryti 
laukų ir operuoti tuos laukus, 
unijas iš Pocahontas-Thucikcr 
kartu su Birmingham distrik- 
tu Alabamoj, vien pagelba sve
timšalių darbininkų. Apskaito
ms, kad tie laukai gali duoli 
užtektinai anglių palaikymui 
veikimo plieno liejiklų ir gele
žinkelių. Tada butų gailimą
pradėti triuškinti uniją centra- 
linianic lauke vakarines Penn
sylvanijos, Ohio, pietinio Illi
nois, Oklahoma ir Kansas ir 
tas triuškininias galės tęstis tol, 
kol unijos išdas nebus visiškai’ 
išsemtas ir kol nebus sunaikin
ti 25 metų kruvinos kovos dar
bininkų laimėjimai.

Mingo angliakasiai, kurie 
basi vaigščiojo pereitą žiemą 
ir kurių šeimynos badavo ir 
prieš kuriuos dabar yra at
kreipti kulkosvydžiai, kuriais 
bandoma išžudyti jų moteris ir 
vaikus, pareiškia, kad jie ir to
liau yra pasiryžę pašiaiikdti, 
kad išlaikius unijizmą dėl pu
sės miliono savo brolių, ir vil
tį dėl savo vaikų.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”

LENKAI PERSEKIOJA 
UKRAINUS.

(Bosta Wien pranešimas)
LVOVAS. — Nežiūrint pre

mjero Witos pareiškimo, kad 
tikrai nų kalba gaus lygybę, ji 
yra aštriai persekiojama, Vo-
lynija yra pavyzdžiu lenkini
mo politikos. Tūlą laiką atgal 
laidotuvių pakvietimai paskil- 
busio poeto Ševčenko, kurie bu
vo atspausdinti ukrainų kal
boj, tapo uždrausti. Alidarimui 
ukruinieZių mdkyklų daroma 
didžiausių kliūčių. Plačiai ve
damus yra kolonizavimas, ypač 
Koveiio distrikte. .

Mįisą Moterims.
SUKNIA—NO. 1022.

Labai daili ir spyrtinga iš lengvos 
materijos suknelė jaunom mergaitėm 
ir lainesnio sudėjimo moterim. Gilus 
madingas kalnierius sukirptas taip, 
kad atatiktų sijono linijoms ir visai 
išvaizdai suknios, kuri panaši j gėlės 
lapelius.

Tokiai sukniai pavyzdis No. 1022 su
kirptas mieros nuo 14 iki 2Z) metų am
žiaus. 16 metų mergaitėms reikia 
5 % jardo 36 colių pločio materijos, 
8 jardo rauktelių ir 2% jardo kas
pino.

Norint gauti tokiai sukniai^ su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus j 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, UI.
r-™————rv 

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

. čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1022.

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

. ..................... .
(Vardas ir pavardė) 

(Adresas) 

(Miestas ir Valst.)

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

<..... . ........- .........
JOSEPH C. SOBOL 

Advokatas
154 W. Randolph St. 

Room 479 Tel. Main 2593 
Namų Ofisas

1645 VVabansia Avė., 
Tel. Haymarket 8869.

f

KAZIMIERAS SUGIS
ADVOKATAS

bus išvažiavęs Lietuvon nuo 1 birželio 
(June) iki rugpiučio 15 d., 1921.
Jo ofisas betgi veiks visą laiką ir atli
kinės visus teisiškus reikalus. Su tei
sių reikalais reikia kreipties į tas pačias 
vietas, mieste ir namie, toms pačiomis 
valandomis. .

Namų Oiisasį
3323 So. Halsted St., 

Tel. Boulevard 1310
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., 
Tel. Centrai 4411

Priedėlis, Birželio 6 d., 1921

BUDAVOJAME 
NAMUS

Flatus ir bungalows. Aug- 
stos ryšies materijolas ir 
puikiausia unijistų /gabių 
darbininkų darbas už tokią 
žemą kainą, daug pigiau, nei 
kuri kita įstaiga* pasaulyj 
galėtų. Perkame tokiomis 
daugybėmis, todėl galime 
siūlyt už didelį nupiginimą. 
Nebudavok namo, nematęs 
mus.

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

. Stanley Rubey, /
4021 S. Maplewood Avė.,

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

fonuokite arba rašykit jam. 
Nekainuos nieko, kad gavus 
faktus. Arba kreipkitės prie

Charles Meskis
Pardavėjas, 2116 So. 48th 

Ct., Cicero, III.
The Home Builders 

Association,
National Headą^arters
137 North Clark Street.

Telephone Rand. 5886.
Europęan American BureaiP

Fabionas ir Mickiewicz ; 
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt
NOTARU UBAS

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th Kamp. Halsted SC.
Tel.: Bonlevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.t Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.

Ned.i iki 8 po pietą, 
k- , ------ --------------- _>

f*
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidunriestyj! 
ASSOCIATION BLDG. 

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

Panedėliais iki 8 vakare.
Namą Tel.: Hyde Park 3395 

>--■■■ . 11 I ■! . ✓
' DR. A. MONTVID '

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto. 

Telephone Central 3362 
2121 North Westem Avė.

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

v-----  ---------- ----------- . >

Telephone Drovtfr 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka-s 
re. Nedaliomis nagai sutarimo.

8261 So. Halsted S L, Chicago, IIL 
>■■»■■■■■ Krnriiii 
Srel.i Yards 6666

Boulevard 8448
S DR. V. A. ŠIMKUS ■ 

Lietuvis gydytojas,^Chirurgas 
Akušėras

2 8203 So. Halsted St„ Chicago. K 
M Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 jj 5 v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

........................... ..  . , , --------- K...... --------------- . ,

\ . ..
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Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon
kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy 
venimo vieta 701 W. 81st St., kam- 
pasUnion Avė., Tel. Yards 8654.

AKU8ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi-

Sumušė rubsiuviy 
organizatoriŲ.

t ’.vrV. . ...
ril be persidimo ii New Yorko per Linavą

arba Hamburg—Eitkunaa
l LIETUVA

Laivai iiplauks kas 14 d. Dideli dviejų irfubų palto laivai (įplauks
S.S.LITUANIA LIEPOS’ 20
“ESTONIA” ........... AUG. 3

Tite

“ESTONIA” .... .... BIR2. 22 (
“POLONI AM JULY 6 J

Visi laivui turi puikius kambarius trečios Liesos keleiviams
Kreipkitis prie musų agentų Jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St 
CHICAGO, ILL.

lUSIOS
NINKO

su -m

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis. '

Leidžiamas Ameiikos Lietuvių Daktarų Draugijos. 
Jame bus gvildenami -sveikatos dalykai. 

Pirmas numeris jau gatavas.
i

Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai

GYDYTOJAS
1824 VV’abanaia Avė., Chicago, III.

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

dirbtuves. Cush arba ant išmokėjimo. t
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Eres.

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

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lobų., Chicago, I1L
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, * 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas

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

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

ap-

DR. VA1TUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
įtempimą, kuris 

galvos •kaudčjimo, 
aptemimo, nervuotu- 
akių karštį, atitaiss 

kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystą. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. ,

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dlldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet 

Ofisas 1553 W. 47tb S t., kampas 
Ashland Avė. / Tel. Droveis 9669

svaigulio ,akių 
mo, skaudamą

Pasidaryk sau vynų
Vynuoges, Vynuogės 

Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

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

Chicago, III.

Stogu Dongojas
Siuomi pranešu visiems namų sa

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

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

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

Tel.: Victory 2400
GEORGE GREEN LUMBER 

22nd St. Bridge.
CO

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavdtt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 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.______

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis .
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

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.

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88tA Street

[Iš Federuotosios Presos]
BINGHAMTON, N. Y. — 

Amalgamated Clothing Wor- 
kers organizatorius Forte Ve
leną iš New Yorko, guli vietos 
ligonbutyj, sumuštas ir apde
gintas. Jį sumušė ir apdegino 
rūbų fabrikantų mušeikos.

Jis buvo atvykęs į čia orga
nizuoti darbininkus Ideal Clo-

savo dirbtuvę iš New Yorko. 
Naktį prie Velonos priėjo du 
vyrui, kurie ptirodė žvaigždes 
ir pasisakė esą detektivai. Jie 
įsisodino jį į automobilių, buk 
nuvežti į policijos stotį. Vidur- 
miestyj jie sumušė jį, apipylė 
rūgštimi jo veidą, išmetė iš 
automobilio ir spardė iki jis 
neteko sąmones. Gydytojai sa
ko, kad Veloną apdeginta sul- 
ferine rūgštimi, prie kurios, 
padidinimui skausmo, buvo 
pridėta iodino.

Šimtai tuksiančią bedar 
biy New Yorke.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Niekas ne
žino tikrai kiek New Yorke 
yra bedarbių, vyrų ir moterų. 
Tėčiu us yra tikru, kad jų skai
čius siekia šimtus tūkstančių. 
Yra tikrai žinoma, kad tarp 
bedarbių yra mažiausia 100,- 
000 buvusių kareivių. Kiti kuo
ne namas nuo namo vaigšto 
prašinėdami kokio nors darbo.

Bedarbių skaičių labai didi-

su darbininkų unijomis. Veik 
kiekvienoje ^pramonės šakoje 
yra streikų ir lokautų, už nu- 
kapojimą algų ir sunaikinimą 
darbininkų organizacijų. Vien 
lokauto išmestų iš darbo juri
ninkų skaičius siekia 50,000, 
neskaitant desėtkų tūkstančių 
organizuotų rubsiuvių ir de
sėtkų, o gal ir šimtų tūkstan
čių kitų pramonių darbininkų.

Tyrinės West Virgin j jos 
padėti.

[Iš Federuotosios Presos]
WAS1 I INdTON. ----- Senato

darbo komiteto pirmininkas 
Kenyon išvažiuos į Mingo pa
vietą, West Virginijoj, apie bir
želio 10 d., kad pradėjus ten 
tyrinėjimus apie besitęsiantį 
angliakasių streiką, jei sena
tas priims Johnsono rezoliuci
ją, kurią raportavo komitetas 
su patarimu ją priimti..Kenyo- 
ną lydės du demokratai ir du 
republikonai.

Šimtai liudytojų bus išklau
syta Williamsone, taipjau bus 
aplankytos Matervvan, Charlcs- 
lon ir kitos vietos.

nutarimu. Daugelis kasyklų sa
vininkų irgi norį, kad butte
padaryti tyrinėjimai, nes ir 
jie- nebetikį į naudojamą plie
no trusto ir J. P. Morgano 
kontroliuojamų kasyklų teroĮ-

Sustreikavo šoferiai.
[Iš Federuotosios Presos]

5(X) šofe-NEW YORK.
rių Black & White Taxi Co. 
sustreikavo, reikalaudami su
grąžinti 4 pašalintus darbinin
kus. Juos pašalinta už tai, kad 
jie negalėjo surinkti į savaitę 
reikalaujamų $80.

IŠ RUSUOS
Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 S'o. Halsted St.

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

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijaj 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
TėlephonaiH 3110 arba 857 

Naktimis: Drexel
( 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryte ir 8—9 vai. vak.

Battery Vark Building — Maritime Building Chesebrough Building
TŪKSTANČIAI ĮDEDA SAVO KAPITALĄ

Kuomet tapo paskelbta žmonėms, kad jiems duodama proga Įdėti savo 
pinigus į pelną nešančius namus kaip viršui parodyta, tūkstančiai žmonių 
tuojaus atsišaukė.

Kiek vieną dieną daugybes kuponų gaunama per paštą nuo žmonių, 
kurie nori gauti pilnas informacijas apie Auksinę Progą (Golden Opportu- 
nity), tas skaičius kasdiena auga didesnis. Mes gauname laiškų net su pa
dėka nuo Žmonių, kurie manė, kad tokia proga yra duodama tik turtingiems.

Saugus ir turtingas pelnas
Dėlto atneša saugų ir turtingą pelną, nes šie namai kaip matote ant pa

veikslo yra verti $5,259,500. J;e yra centias biziro ir industrijos su ilgais 
leas’ais uždirbant 6% preferred dividendų suvirs tris kartus.

Nėra nė dyvo, kad tiek daug žmonių nori ten dėti savo pinigus. Ypačiai 
todėl, kad yra išmokama extra dividendai ant įdėtų pinigų padarant 8 nuo
šimčius per metus.

Apgavikai neturi čia progos
Absoliutiška teisybė yra pamatu šios propozicijos. Namai yra savasti

mi AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION, gi ši korporacija 
yra kontroliuojama per Henry L. Doherty Kompaniją, viena iš didžiausių ir 
geriausia investment houses Suvienytose Valstijose. HENRY L. DOHERTY 
& COMPANY nėra apvilę žmonių.

THE AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA. siulq $2,- 
000,000 savo preferred stock’o at par value $100.00 už Šerą. Gali pirkti ant 
kokios sumos nori—didelės ar mažos.

Preferred stockholders gauna sukrautinio nuošimčio mokami punk
tualiai kas pirmą dieną kiekvieno mėnesio. Henry L. Dohety Kompanija 
tokiu budu išmoka dividendus.

Prie to dar gaus: Ant kiekvieno įmokėto dolerio už Šerą ant Common 
Stock’o 50 centų už Šerą bus mokama kiekvienam savininkui preferred 
stock”o. Pavyzdžiui: jeigu Common Stock’o bus mokama po $4.00 už serą 
į metus-gi už Preferred Stock dividendus bus mokama $2.00 į metus. Pri
dedant reguliarį nuošimtį 6% į metus pasidarys $8.00 už Šerą arba 8 nuo
šimčiai į metus mokama už Preferred stocką.

Dabar uždarbi garantuoja, kad bus galima mokėti šį inėtą 2 procentą.
Namų vertė kįla augštyn kas metai

Šie namai yra randavojami augštos klesos žmonių kaip tai: No. Consul Generals, 33 
steamship ir shiping kompanijų ir kitokių exportų ir importų kompanijų. Jų lease’ui 
yra nuo 8 iki dešimts metų kas, žinoma, gvarantuoja gerų pelnų.

Trumpai sakant šitie turtai turi sekančių naudų:
Jie yra pirmos klesos iš visų atvejų, t
Jie yra apsaugoti pelningo real estate.
Jie moka 3 nuošimti j metus sukrauto nuošimčio, kuris yra jums išmokamas 

Ietis pirmą clicniį. kiekvieno menesio. __
Moka extra dividendus nuo uždirbto pelno ant pi-aperčių.

Sužinok apie tą daugiau. The Foreign Language Investors Department of Henry L.
Doherty & Company tau pagelbės.

štai kur yra auksinė
Sužinok apie tų daugiau. The Foreign Language Investor 
Doherty & Company tau pagelbės.

FOREING LANGUAGE INVESTOR DEPT.

of Henry L.

HENRY L. DOHERTY &C0
12 PEARL STREET NEW. YORK

Manadžeris

PARAŠYK IR

PRISIUSK

ŠITĄ KUPONĄ

ŠIANDIE

Foreign Language Investor Department
Henry L. Doherty & Company

12 Pearl Strbet, New York.
Nepadarant man jokių lėšų malonėkite 

prisiųsti pilnas informacijas apie Jūsų “Auk
sinę Progą Investmento propoziciją.
Vardas, pavardė .................................................
Gatvė .... Į...............................................................
Miestas ...............................................................
Valstija ...................... ..........................................

(Naujienos)

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
NEGALIU RASTI VIETOS

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

Mlestern Furniture Storage Co
2810 W. Harrison St.,

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali 
delį Victrolą gvarantuota 10 metų su 
kordų ir deimanto adata vertes $200.

Išsiųsime C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti 
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokis išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite 
tuojaus 
nuleista $3.00.

Chicago, III. 
nupirkti di- 

d augeliu re-

Nepraleiskit šio bargeno 
Veltui pristatome. Jei atsinešite šį pagarsinimą, bus

Tel. Monroe 2804

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

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO,

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pital^se.
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo.
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz
UUIIR MM ■ MU
■ DR. G. M. GLASER E
■ Praktikuoja 30 metai

I
 Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTASi

Moteriškų ir Vyrišką B 
Taipgi Chronišką Ligą.

OFISO VALANDOSi

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 S 
vakare. Nedėliomis nuo 10—2 N 

po piet.

Telephone Yards 687

1 1 Telephone .Yards 1532

: DR. J. KULIS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Gydo visokias ligas motorą, vai- 

H ką ir vyrą. Specialiai gydo lim-
■ pančios, senas ir paslaptin-
■ gas vyrą ligas.

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan SU 

Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294 
Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišku. 
Vaikų ir Tisų chroniškų l'KM

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

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

DR. YUSKA
1S00 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466
—--------- ------------------- —

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-toa gatvių

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARAUUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 Vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, I1L

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 257

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kam*. Marshfield av< 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 Ud 

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

■.. ..................
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 Michigan Avė., Roaelande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6(81 

iki 8:80 vak.
« .. .....................................—. ... — f

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Ar., Roselaad.

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

___ _____________________—/
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CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::

ŠIANDIE RINKIMAI
šiandie teisėjų rinkimai. 

Darbo Žmonės turi žiūrėti, kad 
nerinktų savo klesos priešų, 
einančių kapitalistinių partijų 

republikonų ir demokratų 
— kandidatais, kurie išrinkti 
žiūrės ne tiek teisybės, kiek 
savo ponų piniguočių reikalų. 
Rinkti reikia tik tuos, kuriuos 
kandidatais stato darbininkų 
klesai atstovaujanti politinė 
organizacija, būtent. Socialistų 
Partija, šiais teisėjų rinkimais 
Socialistų partija kandidatais 
yra pastačius šiuos savo narius 
juristus:

Superior Court * 
Samuel Block.

Circuit Court.
Swam M. Johnson.
Samuel H. Holland.

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■V
T. Pullman 5482

A.SHUSHO
AKIKERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.
■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■

Dr, A. R. Blumenthal
AKIŲ SPECIALISTAS

Akie Effiamleeeie Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra * 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
erintą Oph- 
mometer. Y-

kus. Vai j nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Talephone Y arda 4317 

Boulevard 6437

DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai 

’ Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką 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. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonaa Dresel 2880 

k------------------------------------------------/

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrą ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

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

Phone: Humboldt 5849

/■'. . ...... . ................ ....
Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

K<tik sugrįžo ii Californijos ir 
▼U tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius. 
>■ ■■ ■ i ■■

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

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

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Christian Meicr.
; Kasimi r Gugis.
Carl Strover.
Daniel A. Uretz.
Mordecai Shulman.
Keliam Foster.
Edward P. Saltiel.
Louis R. Uolines.
Marcus II. Taft.
Robert II. Howe.
Olivcr C. VVilson.
William F. Knise.
Hyman Epštein.
Louis T. Herzon.
Charles Beranęk.
Otto Branstetter.
John M. Collins.
Andrew Lafin.
Kandidatų sąraše, kaip ma

tote, yra ir žinomas advoka
tas lietuvis, Kazimieras Gugis. 
Už jį be abejo, balsuos ne tik 
socialistai ir jiems simpatizuo
jantieji žmones, bet ir visi lie
tuviai aplamai.

PROF. M. BARSIS VIEŠI 
CHICAGOJ.

Profesorius Mikas Bakšvs ir v 

jo moteris Kazė Bakšienė (bu
vus p-lė Gebšyte) praeitų sa
vaitę sugrįžo Chicagon atos
togas praleisti. Praeitais me
tais gerh. Bakšiai gyveno Pal- 
mer, III., kur prof. Bakšys bu
vo prievaizda (principai) 
Aukštosios Mokyklos.

Nuo šio mėnesio aštuonioli
ktos mokytojas Bakšys įstos į 
Chicago Universitetą pasimo

kyti per vasarą. Neužilgio Bak
šys baigs A. M. (Master Arts) 
skyrių. 1918 m. gerb. Bakšys 
baigė A. B. (Bachelor of Arts) 
skyrių su pagirimu Valparaiso 
Universitete. O 1912 m. jis 
baigė aptiekorlaus kursus Pet
rapily ir sekančiais metais at
važiavo Amerikon toliau mo
kintis. Bodamas gabus moki
nys jis į tą trumpą laiką Ang
lų kalbą išmoko taip, kad var
gu ir pasimokinęs amerikietis 
įspėtų, jog jis yra ne Amerikoj 
gimęs ir augęs. Bet kad dar 
daugiau išsitobulinus anglų 
kalboje, mok. Bakšys vengia 
ką veikti Lietuvių tarpe. Vėliau 
gi mano pradėti veikti ir tarpe 
lietuvių.

TARPTAUTINIS SOCIALISTŲ 
PIKNIKAS.

Visų tautų socialistai rengia 
milžiniška pikniką sekantį sek
madienį, birželio 12 d., River- 
view darže. Bus išpildytas di
delis ir įvairus programas. Be 
to bus įruošta ir lietuvių sky
rius su lietuvišku programų. 
Piknikas bei jo programas bus 
įdomus ir svarbus darbininkų 
klesai. Tatai lietuviai darbinin
kai išanksto rengkities prie to 
didelio pikniko ir nepraleiskite 
progos jame būti.

IR KEARNEY JAU ĮTARTAS.
Thomas Kearney, Building 

Pradės Council pirmininkas, 
jau įtartas taip žinomo Dailcy 
komiteto. Esą jis nelegaliai 
paėmęs $15,000 neva “streiko 
apdraudos” iš Ascher Bros. 
Ta suma pinigų buvusi jam 
išmokėta statant Boosevelt te
atrą, kuomet darbininkai buvo 
pradėję nerimauti.

Ant šito jam užmetimo Kear
ney šitaip pareiškė: “Nieko 
apie tai aš nežinau. Dabar aš 
visą domę kreipiu į tai, kad 
namų statymo reikalus pabai
gus. Ant to aš padedu aštuo- 
nioliką valandų į dieną. Kuo
met darbininkai sugrįš atgal 

prie savo darbo, aš busiu link
smas priimti tuos padarytus 

man užmetimus ir atsakinėti į 
klausimus. Dabar gi pasakiau, 
jog nieks nėra užmokėjęs man 
cento, kuris man nepriklauso.“

Ji nemačius kun. Gorėk.
Praeitą subatą lenkų kata

likų kunigas Antanas Gorėk 
susidūrė su Vanda Uaibaidiii'te 
teisniabuty. Jiedu abudu kalti
nami už sąmokslą išparduoti 
$85,000 Liberty bonus, pavog
tus iš Toledo pašto. Teismabu
ty panelė Urbaičiutė sušuko, 
kad ji niekada pirmiau nėra 
mačius kun. Gorėk. Tolesnis jų 
tardymas bus šiandie.

Dr. Rust antru sykiu.. 
areštuotas.

Dr. J. W. Rust suimtos vaka
re areštuotas. Praeitą pelnyčių 
jis slinkiai pašovė šerifų Otto 
Tischer ir užtai buvo areštuo
tas, bet paskui jam užsistačius 
$10,000 kaucijos jis tapo pa
leistas. Kada gi pašautasai še
rifas pasirodė arti mirties, jį 
vėl areštavo ir pasodino kalė
jimai!.

Dr. Rust pašovė šerifų, kuo
met jų keletas bandė neparo
dydami \varanto įeiti jo namų 
krėsti. Paskui Rust namai tapo 
iškrėsti ir juose rasta dvide
šimts šeši įvairus revolveriai.

Mergina pollcisto revolveriu 
nusišovė.

.Vakar anksti rytų linzei 
King pasivogė pollcisto Wil- 
liam Brookneycr revolverį lir 

sunkiai persišovė. Mergaite tu
rėsianti mirti. Mergina naktj 
praleido su įvardintu policjis-t 
tu. Paskui policistas jų pali
kęs smuklėje prie Madison ir 
Washtenaw gat. ir esu jis ne
pajutęs, kad jinai paėmus jo 
revolverį, kol neišgirdęs fiuvĮ.

Nušovė save ir pačią.
Alebrt B. Beardley sukatoj 

nušovė savo pačių ir paskui 
pats nusišovė. Du menesiai at
gal jiedu buvo persjskyrę. Per
siški riant, sako, pati prižadė
jus jam prižiūrėti. savo kūdi
kio kapų, bet Deklaracijos die
noj jinai jo neapkaišė, už tai 
vyras ir papildęs tų tragedijų. 
Jo motina pasakoja, jog jiems 
persiskyrus, jos sūnus negalė
jo naktimis užmigti ir krim
tos dėl savo pačios.

Namų statytojų lokautas 
manoma pasibaigs šių savaitę. 
Kearney, darbininkų atstovau- 
tojas, ir Craig, kontraktorių 
ats., suimtoj turėjo pasitarimų 
ir nusprendė kaip šiandie susi
rinkti pasitarimui.

Pranešimai
Chicagos Lietuvių Auditorium Ben

droves direktorių susirinkimas įvyks 
panedėlyj, birželio 6, 8 vai. vakare, 
840 W. 33rd St. Keistučio ofise. Visi 
direktoriai būtinai atsilankykite, nes 
jau turimo svetaines pienus, ir korpo
racijos reikalai sutvarkyti.

— Rašt. P. Kukutis.

So. Chicago, III.—Liet. Ex-kareivių 
5 kp. susirinkimas įvyks prieš pus
metinį, panedčlio vakare, birželio 6 
d., kaip 8 vai. Gedmino svet., 8756 
Houston avė. Visi ex-kareiviai ir na
riai malonėkite laiku susirinkti, nes 
turime daug svarbių reikalų apsvars
tyti.

L. S. S. VIII Rajono narių visuo- 
,inas susirinkimas įvyks utaminke, 
)irželio 7 d. Aušros svet., 3001 So. 
Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visų kuopų priklausančių Aštuntam 
Rajonui nariai malonėkite susirinkti, 
nes turime išrinkti delegatus į Socia- 
istų Partijos Cook apskrities konven

ciją, ir daug kitų svarbių reikalų ap
arti Eidami į susirinkimą atsineški- 
e ir mokesčių knygutes.

—J. J. Čeponis, Sekr.

1ŠMĖNŲ JIESKOJIMAI
AKUŠERKA M. BANIENE 

po antru vyru 
VAITKEVIČIENE

šiuomi pranešu sako kostumerkoins 
tad gyvenusi po num. 3336 S. Hals- 
;ed St., dabar atidariau ofisą po nūn?. 
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard 
3138.

JIEŠKAU Juozapo Kakanauzo, 
Kauno red., Šiaulių apskr., Montvidų 
caimo. Pirm kares atvažiavo Ame
rikon, bet nežinome kur jis gyvena. 
Aplaikėme nuo jo tėvo iš Lietuvos 
ališką, kuriame meldžia sujieškoti jo 
sūnų. Malonės patsai atsišaukti, ar- 
)a žinanti jį teiksis pranešti.

MARIJONA KERVIDAITfi, 
2954 Parnell Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU savo motinos Onos Spat- 
causkienės, po tėvais Laurinaičiuke, 
Montvilų kaimo, Jurbarko parap. Ma
mele mano miela! Jei dar gyva, at
siliepk, nes labai tavęs pasiilgome. 
Palikai mus 7 mažiukus.. Visi esam 
sveiki ir dideli.

MARY SPATKAUSKAITS, 
381 Banell St., Bridgeport, Conn.

APSIVEDIMAI.
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 biednas, nei perdaug šutu- 
kęs. Gali būti našlys, atsiskyręs ar 
vaikinas, nedaro skirtumo. 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 St., Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ į AUTOMOBILIAI
JIEŠKAU kambario vienam vaiki

nui 18-tos gatvės apielinkėj, prie ma
žos ir švarios šeimynos; su valgiu. Tu
rinti tokį kambarį, meldžiu pranešti 
Naujienos No. 303.

JIEŠKAU kambario vienam vyrui. 
Geistina, kad butų ir garadžius, 

Bridgeporto apielinkėj. Atsišaukite 
greitai.

F. TVERTJONAS
557 W. 36th St.

REIKIA OARBININKų"
MOTERŲ

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 merginų spėka 
varomų mašinų darbui. Gera alga, 
nuolatinis darbas.
ENGLANDER SPRING BED CO. 

3931-61 Lowe Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

Antrašas: Frank Goodwill 
Drugist, Montello, Mass.

$5,000 Į METĄ AR NE IN
TERESUOJA?

Reikia pardavėjų arba su plačia 
pažinčia žmonių, kad susijungus su 
gerai žinoma instaiga ir pašvęstų vi
są arba nors dalį laiko pardavojimui 
investmentus, kurie neš didelį uždar
bį ir tame pat laike yra saugus. No
rime žmonių, kurių draugai pripažįs
ta jų gabumus darbo atlikimui ir tik
rą jų nusistatymą. Jei gali prirodyt 
mums, kad gali padaryt biznį, mes 
padalysime užsiganėdinantį sutarimą, 
kaip comišino ir tt.

Room—24
127 N. Dearborn 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 j 
savaitę ir visuomet užsiėmę per 
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE

Independence State Bank Bldg. 
3159 W. Roosevelt Rd.

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

9:00 vak.

REIKALAUJA DAUG 
AGENTŲ.

Tiktai nuo 2 iki 3 valandų dienos 
darbo uždirbant nuo $25.00 iki $75.00 
į savaitę. Atsišaukit kasdien nuo 
9 iki 11 ryto ir nuo 7 iki 7 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 3 po piet. 
Klauskit P. W. Baksevicz
8301 So. Halsted St., Chicago, III.

IŠSIUVINfiTOJŲ REIKIA.
Dirbti augštos rųšies monogramų 

darbui ant stalų lininų namie dirbti. 
Tik patyrę atsišaukite.

MADEIRA IMPORTING CO., 
Room 1524 Stevens Bldg.

17 N. State St. Tel.: Central 2019.

REIKIA siuvėjų.
832 W. 33rd St.

REIKALINGAS duonkepis — prie 
duonos ir kėksų. Kreipkitės tuojaus 
šiuo adresu:

223 Cassidy Avė.
(prie kampo Benton St.) 

JOLIET, ILL.

PARDAVIMUI Ford trokas 1% to
no. Gerame stovyje. Nauji'rat
lankiai. Exprcss body. Geras vi
sokiam bizniui. Kaina $350.00

J. GEDUTIS, 
2106 West 24th St., 

Phone Roosevelt 8699
1  .............  —.... .....■■■—-rr................... ...

PARDAVIMUI Jeffery automobi
lius 6 cilinderių, 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.

PARDAVIMUI
Fordo trokas $195.00
1 Maxwe11 $300.00
1 Sterns Knight 7 pasažierių 4 ci

linderių $390.00
Visi automobiliai gerame stovyje.

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

PARDUODU puikų Reo automobi
lių 7 pasažierių, 6 cilinderių.

ANTON PRAZSKY, 
285G Emerald Avė.

PARDAVIMUI 7 pasažierių Chand 
ler automobilius. Mašina gerame sto
vyje. Kreipkitės.

A. Z.
2519 W. 45th PI.

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ 

BARGENAS.
Parduodu savo gražinusį ir vėliau

sios mados trijų šmotu 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. Harrison St
PARDAVIMUI rakandai, 8 kaurai, 

odos ir velouro gyvenamajam kam
bariui setai, ant grindų pastatoma 
lempa, valgomojo kambario setas, 

skaitymo stalas ir muilui lentyna. Ati
duosime už paaukavimą, jei pirks tuo 
jaus.

1644 So. Lawndale Avė.
Tel.: Lawndale 3099.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora turi parduoti savo 5 

kambarių rakandus. Gražiausis gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinės setas, dining setas, 
miegkanvbario 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 4 kambarių rakan
dai ir kartu galima parandavot kam
barius, yra vana ir gasas. Renda $11. 
į mėnesį.

MRS. KATZ
1813 Spring St. 1 fl.

.PARDAVIMUI nauji 5 kambarių 
rakandai, mažai vartoti. Pirmos rų
šies seklyčios setas, dining kambario 
setas, karpetai, misinginės lovos ir vis
kas, kas tik reikalinga stuboj Par
davimo priežastis, važiuoju Lietuvon.

37 E. lOOth PI.
Tel.: Pullman 3863.

, ... .......... . . .... *
PARDAVIMUI keturių kambarių ra 

kandai, nedaug vartoti. Turi būti par
duoti greitu laiku, nes išvažiuoju į 
Lietuvą. Atsišaukite J. Petkus.

2151 Coulter St. Chicago.
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PARDAVIMUI
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.

PARDAVIMUI Saliunas.
3200 So. Halsted St.

Chicago, III.
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 saldainių krau- 
hive su gyvenimo kambariais; 
taipgi lotas. Galima pirkt atski
rai ar viską sykiu. Naujienos 
No. 301.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, tirštai lietuviais apgyventoj. 5 
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, 
patirsite ant vietos.

8201 S. Aubum Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir kitų tautų kolonijoj. 
Turiu du saliunu — vieną par
duosiu.

1825 Canalport Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir Ice 
Cream parlor. Pardavimo priežastis, 
apleidžiu miestą.

4620 Fairfield Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saldainių krau
tuve labai geroj vietoj, arti 
mokslainių. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

J. MIKOLAITIS,
4614 S. Wood St.

GREITU laiku parduodu barbernę 
ir poolroom. Atsišaukite Naujienos 
No. 302 laišku arba ypatiškai.

PARDAVIMUI barbernė, 3 balti 
krėslai, 6 kambariai pragyvenimui. 
Renda pigi.

3258 S. Morgan St.

N AM AI-ŽEME.
ŽMONES, KURIE PIRKO arba par

davė propertes per Liberty Land Sc 
Tnvest. Co. ofisą, visada uždirbo pi
nigų. Pasakysiu kodėl Klauskit P. M. 
Kalcio,

3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

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

Tol.: Berwin 1162 W.

PARDAVIMUI—šiaur-rytinis kam
pas 36-th ir Wallace, 2 augštų, 11 
flatų, Rendos $2,346. Kaina $18,000. 
Priimsime nuo 2 iki $3,000 cash. li
kusius mažais mėnesiniais Išmokėji
mais. Lietuvių apielinkė.

G. E. BUSH,
Tel.: Vincennes 2013—vakarais.

PARDAVIMUI 2 pag. po 5 kamb. 
namas, labai puikioj vietoj, lietuviais 
apgyventoj, Brięhton Parke, arti lie
tuviškos bažnyčios, blokas nuo mo
kyklos. Pardavimo priežastis, va
žiuoju ant farmos.

4034 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 pagyvenimų, po 4 kambarius, 
elektros šviesa maudynės ir visi nau
jausios mados įtaisymai. Namas ran
dasi Brighton Park. Reikia įmokėti 
$2000.00, likusius randos išmokės. 
Kaina $6.700.00. Atsišaukite pas 

SZEMAT & LUCAS
4217 Archer Avė

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 pagyvenimų po 
6 kambarius. Viskas moderniš
kai įtaisyta. Visuomet gali
ma apžiūrėti.

4355 S. California Avė.

PARDAVIMUI namas ir lotas; vis
kas gerai įtaisyta, parduosiu už $4,- 
800.00 Atsišaukite

J. STAHL, 
3312 S. Union Avė.

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA.

PARDUODU puikią 5 kambarių re
zidenciją: elektra, gasas, maudynės, 
telefonas, didelis garadžius, lotas, vai 
singų medžių. Galima laikyti visokių 
gyvulių ir paukščių. Taipgi 5 kam. 
beveik nauji rakandai, mėnuo kaip 
pirktas Fordas. Parduosiu ant syk, 
ar atskirai. Atiduosiu už pirmą pa
siūlymą, nes noriu greitai važiuoti 
Lietuvon.

MRS. M. JASIENfi, 
6821 S. Rockvvell St.

Tel. Prospect 998.

EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą 

0 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius. 
Namas gerame stovyje, renda $80.00 
į mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
imsiu kaip pirmą įm-okėjimą. Atsišau
kite tuojau pas

SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė. ■

ŪKEI ŽEMĖ WISC. IR 
MICH.

640 akerių neišdirbtos žemės Wisc. 
ir Mich. po $20 ir $25 už akerį, po 20 
ar 40 akerių plote; arti geležinke
lio visa kietmedžio žemė. Tel.: State 
4564.

HOMESTEAD REALTY CO., 
127 N. Dearborn St. Room 1219

NEPAPRASTAS BARGE
NAS ŪKEI ŽEMĖS./

Pardavimui Michigane.

97 akeriai žemės; 85 ak. dirbamos, 
visa aptverta. 10 akerių miško, ge
ra, 7 kambarių stubą, bamė, šilo, ker
nam aruodai, didelis skiepas, svirnas, 
mylia nuo miesto, % mylios iki baž
nyčiai, *4 mylios į mokyklą; 3 šuli
niai, 1 rezervoras, 2 malūnai, spaudi
mo tankas stuboje, mažas sodas prie 
vietos. Kaina $8,(W0. lengvi išmokė
jimai. Rašykit, Naujienos 304.

ST0CKA1-SER0S
NAUJI VAKARINĖS KA

NADOS ALIEJAUS 
LAUKAI.

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

. M. A. VOSBURGH 
Room 1511,

11 So. La Šalie St.

ĮVAIRĮĮS 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

ŽMONfiS, KURIE SIUNČIA PINI- 
gus Lietuvon per musų ofisą, yra už
ganėdinti. Pasakysiu kodėl. Plauskit 
P. M. Kaičio.
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

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

8301 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

PATARNAUJAM perkraustymui 
rakandų iš vienos vietos kiton. Pa
tarnavimą atliekame troku.

JOE & FRANK, 
544 W. 18th St., 
Tel.: Canal 2633.

MOKYKLOS

Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla. 

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

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

Visuose siuvin?o 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-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkš. 
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AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Aritmetikos.
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma

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

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

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, BĮ.

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

VYRAI IR MOTERS, mokinkites 
barberio amato dienomis ar vakarais. 
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet 
mokinantis amate. Išmokę uždirba 
nuo $12 iki $15 į savaitę.

International Barber College* 
653 West Madison St., 

Chicago, III.
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