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Lenkų avantiūra Sile= 
zijoj jau baigiasi 

iz

Anglų misija Rusijoje

Bavarijos socialistų vadovas 
nušautas

Lenką sukilimas Silezijoje 
baigia nykti.

Anglai baigia užsmaugti suki
limą. Įsakė lenkams pasitraukti 

už nužymėtos linijos.

BERtLINAS, hirž. 10. — Len
kų sukilimas Augšt. Silezijoj 
nyksta. Jeigu Korfanty sukilė
liai neužmuš anglų kareivių, 
kada tieji įeis į anglių kasyk
lų sostinę, sukilimas bus pil
nai žlugęs. Jis prasidėjo gegu
žės 1 d. ir jame žuvo 7.000 
žmonių. ,

Ačiū anglų pienui, kuris ne
paisė lenkų mūšio linijų, nėgi 
to fakto, kad ištiko sukilimas, 
gen. Henniker pasiuntė 6,000 
kareivių į Korfanty karalystę.

Tie sunaikino lenkų kontro
lę iki tiek, kad maištininkai 
veik visai nelegali nieko veik
ti.

šiandie anglai užėmė liniją, 
einančią per Kreuzberg, Rosen- 
berg, Lublinitz ir Tarnovvitz. 
Lenkų garnizonams tapo pa
duoti ultimatumai užsilaikyti 
ramiai.
.Liepia lenkams pasitraukti.

LONDONAS, birž. 11. — 
Ginkluotiems vokiečiams į pie
tus nuo Glchntz, Augšt. Sile
zijoj ,tapo talkininkų komisi
jos įsakyta pasitraukti į vaka
rus nuo Odro upės, o tanu 
pačiame sek tore esantiems len
kams-įsakyta pasitraukti iki 
rubežiaus tarp Rybniko ir Ra- 
tibor, pasak žinių iš Oppeln.

Skaitoma, kad tai yra pir
mas griežtas žingsnis prie įvy- 
kinimo tvarkos ir tikimąsi, 
kad evakavimas tų dislriktų 
bus užbaigtas šiąnakt.

Po to seks tolimesn s lenkų 
ir vokiečių traukimąsis į prie
šingas puses iki visa plebiscito 
apygarda nebus pilnai apvaly
ta nuo ginkluotų civilinių žmo
nių burių.

Anglų pulkai vakar užėmė 
geležinkelio kryžkelę Vossovvs- 
ką, pastūmėdami lenkus to
liau į pietus.

Talkininkai susitarė.
OPPELN, birž. 11 — Pran

cūzų komanduoto jas Silezijoj, 
gen. Lerond, šiandie pareiškė, 
kad talkininkai gabaus susitarė 
apie bendro veikimo pienus ir 
pradės juos vykinti šią savaitę 
— pamaži atstumiant lenkus ir 
talkininkų kareiviams užimant 
maištininkų teritoriją. Nors 
jis nepaskelbė programa smul
kmenų, bet pasakė, kad kasdie 
ultimatumais lenkams bus įsa
kyta apleisti niekurias apygar
das. Tas pats bus daroma ir su 
vokiečiais.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis ii 

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

Gaunamas Naujienų ofiso.

Anglija atidarė Rusijoj 
prekybinę misiją.

LONDONAS, birž. 11. — Vy- 
riauisas agentas Anglijos pre
kybos tarybos, W. Petcns, ku
ris vedė tarybas apie prekybi
nę sutartį su sovietų Rusija, 
šiomis dienomis sugrįžo į 
Londoną iš Maskvos, kur jis 
nusamdė pastovią vielą Angli
jos prekybinei misijai.

Buvęs prekybinis atašė Ru
sijoj, McLeod Hodgson, tapo 
paskirtas misijos viršininku. 
Misija susidės iš 20 ar 25 žmo
nių, jų tarpe ir gydytojo.

Neterš sako, kad maisto ir 
transporto podėlis tebėra labai 
bloga ir Anglijos misija, kuri 
išvažiuos į Rusiją už kelių sa
vaičių, bus aprūpinama maistu 
iš Anglijos.

True translation filed vith the post- 
master at Chicago, III., June 13, 1921 
as reąuired by tho act of Oct 6. 1917

Leninas rengiąs didesnių 
permainų Rusijoj.

Įvesias taupiamousius bankus 
ir panaikinsiąs nemokamą ke

lionę geležinkeliais.

RYGA, birž. 11. — Iš Mask
vos vietos laikraščiams prane
šama, kad Rusijos premieras 
Nikolai Lėni n rengiąs dar tris 
svarbius dekretus, kurie pada
rysią didelių permainų Rusi
jos tvarkoje. Panašaujama, 
kad tuos dekretus jis neužilgo 
paskelbsiąs.

Pirmasis tų dekretų Įeisiąs 
pavieniems žmonėms dėti veik 
neaprubežiuotas sumas taupiu 

nimui ar čekių sąskaitoms : 
valstybės kooperatyvinius ban
kus.

Antras dekretas aprubežiuo
sius toheko, bolševikų inkvizi
cinės įstaigos. Jis galės tyrinė
ti tik atsitikimus atviro gink
luoto sukilimo, banditizmo ir 
konspiracijos, tuo virsda
mas į grynai valdžios šnipų įs
taigą, o visos kitos bylos bus 
pavedamos teismams.

Trečias dekretas panaikin
siąs nemokamą kelionę gele
žinkeliais ir įvesiąs mokamus 
pašto ženklelius.

Sustabdė plakimą mokyklose.

PITTSFIELD, Mass., birž. 11 
— Mokyklų superintendento į- 
sakymu tapo sustabdytas mo
kyklose guminių “paipų,” dir
žų ir rykščių plakimas. Jo nuo
mone, užtenka esą mušimo 
“lineika” per delną. Matyt, toli 
yra atsilikusios vietos mokyk
los, kad reikia naudoti jose pla
kimą vaikų.
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Prancūzai galinus po dauge
lio argumentavimo, sutiko, kad 
lenkai turi pasitraukti pirmiau, 
negu vokiečiai, nes lenkai yni 
kalti už padėtį.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 13, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Prošępanas naujame darže

Prošę paniška kiaulė buvo nusidanginusi ir į Augšt. Sileziją jieškoti naujo laimikio 
pelningo daržo. Bet nepavyko: talkininkai baigia varyti ją lauk iš naujosios vielos.

ir

Bavarijos socialistų vado
vas nušautas.

Nušauta jį po prakalbos už nu
siginklavimą. Darbininkai pas

kelbė streiką.

BERLINAS, birž. 11.— Kari 
Gareis, Bavarijos nepriklauso
mųjų socialistų vadovas Bava
rijos seime tapo nušautas va
kar Muniche. Jis pabaigė vie
nų iš savo prakalbų už nusi
ginklavimą sulig talkininkų 
reikalavimais ir vos spėjo išei
ti iš salės, kaip tapo nukautas 
šūviu iš revolverio, žmogžudis 
pabėgo.

Savo kalboj Gareis tarp kit
ko pareiškė, kad Bavarijoj gy
vuoja slapta žudymo orgapiza- 
cija, kurios tikslas yra žudyti 
sau nepatenkamus žmones — 
socialistus.

Socialistai tvirtina, kad už 
šią žmogžudystę dalinai yra 
kaltas ir. Bavarijos premjeras 
Rekahr ir kad tą žmogžudystę 
papildė nariai Orgesch organi
zacijos. Net ir valdžios parti
jos laikraščiai aštriai smerkia 
Bavariją. Kiti laikraščiai pa
reiškia, kad Bavarijoj buvo jau 
daug politinių žmogžudysčių, 
kas patvirtina nuomonę, jog 
ten gyvuoja organizacija, pa
naši Italijos juodašimčius — 
fascisti.

’ Municho darbininkai paskel
bė trijų dienų generalinį strei
ką protestui prieš *tą žmogžu
dystę. ’

Bavarijos seimas užsidarė, 
priėmęs užuojautos rezoliuci
ją

SIMS UŽSIGINA.

WASIIINGTON, birž. 12. — 
Pagalios susilaukta atsakymo 
nuo admirolo Sims į paklausi
mą apie jo prakalbą Londone. 
Sims teclgramoj sako, kad 
jo prakalba buvusi neteisingai 
perduota ir iškraipyta. Jis pa
sakęs tik tų, ką jis jau pirmiau 
yra sakęs Amerikoje ir ką jis 
yra išdėstęs savo knygoje.

Admiraltija nėra patenkinta 
atsakymu ir to incidento neke
tina užbaigti. Laivyno sekreto
rius Den'by telegrafavo Sims’ui, 
kad jo paliuosavimas yni pa
naikintas ir kad jis tuojaus 
grįšiu į Washingtonų ir asme
niškai prisistatytų laivyno sek
retoriui.

Eina kalbos, kad Sims bus 
pašalintas iš vietos, arba, ma
žiausia, aštriai nubaustas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

HOWATO NUTEISIMAS 
PATVIRTINTAS.

Industrinio teismo Įstatymus 
pripažino tegalimais ir Howat 
turės eiti kalėjimai! vieniems 

metams.

TOPEKA, Kas., birž. 11. — 
Augščiausias Kaušas valstijos 
teismas patvirtino žemesnio 
teismo nuosprendį, kuriuo Kau
šas angliakasių vadas, Alexan- 
der Ho\vat, tapo nuteistas vie
niems metams kalėjimai! už 
paniekinimą teismo.

Augščiauisas teismas taipjau 
pripažino tegalimais ir veikian
čiais visus Kansas industrinio 
teismo įstatymus.

Tuo būdu Alexander Howat 
turės eiti kalėjimai!. Bet vei
kiausia jis bylą perkels į visos 
šalies augščiausįjį teismą.

Rusija neįsileido Johnstono
Mašinistų unijos prezidentas 
grįšta ĮAmeriką, nepamatęs

Rusijos.

RYGA, birž- 11. — Amerikos 
mašinistų unijos prezidentas 
William H. Johnston, šiandie 
išvažiavo į Berlinų ir grįšta į 
Jungt. Valstijas. Jis bandė nu
vykti į Rusiją, kad patyrus ten 
padėtį ir kad pasitarus su so
vietų valdžia apie tai, kaip ma
šinistų unija galėtų kooperuo
ti su Rusijos sovietų valdžia. 
Nors Johnston yra didelis so
vietų rėmėjas, bet Rusija jo 
neįsileido ir į jo pakartotinus 
prašymus įsileisti, nedavė jokio 
atsakymo.

“Prieš man išvažiuojant iš 
Jungt. Valstijų, sovietų atsto
vas telegrafavo į Maskvą, pra
šydamas leidimo man įvažiuo
ti,” pasakė Johnston. “Aš atvy
kau į Rygą, pilnai tikėdama
sis, kad sovietai priims mane 
nes aš vykau, kad pagelbėjus 
jiems užmegsli prekybinius ry
šius su Jungt. Valstijomis. Ber- 
lino sovietų legacija, Rygos le- 
gacija ir aš pats telegrafavome 
į Maskvą be jokių pasekmių.”

Mažai Rusija galės 
eksportuoti.

AVASHINGTON, birž. 11 .— 
Pasak prekybos departamento 
gautų žinių, sovietų Rusija ga
lės eksportuoti šiemet 25,000 
tonų linų, 10,000 tonų kanapių 
ir 45,000 tonų pelroleumo pro
duktų.

Namų budavotojy lokautas 
užsibaigė. į

Ginčus išspręsti pavesta teisė
jui Landis. Darbininkai sugrfš 

į darbų utarninke.

CHICAGO. — Kifk laiko at
gal paskelbtas namų budavo- 
tojams lokautas jau užsibaigė. 
Darbininkai grįš į darbą utar
ninke.

Lokautas užsibaigė po ilgų 
tarybų tarp darbininkų ir kon- 
traktorių atstovų nutarimu vi
sus ginčus pavesti išspręsti fe- 
deraliam teisėjui Landis. Jo 
nuosprendis bus galutinas ir 
surišantis abi pusi. Ginčai ei
na apie nukapojimų algų.

Lokautui užsibaigus atsida
rys ir nafnų budavojimo me
džiagų dirbtuvės, kurios buvo 
užsidariusios parėmimui lo

kauto.

Išvarė svetimtaučius.
Amerikiečių goveda išvarė iš 

kasyklų 120 angliakasių 
šeimynų.

. PRINCETON, Ind., birž. 11. 
Apie 1,000 ginkluotų anglia

kasių, kurie priešinosi samdy
mui vietos kasyklose svetim
taučių, vakar išvarė 120 sve
timtaučių ir jų Šeiminų iš Pike 
ir Gibson pavieto anglių lau
kų. Tie amerikiečiai būriais va
žinėjo automobiliais po ma
žuosius kasyklų miestelius ir 
iš visur prievarta varė svetim
taučius. Kadangi svetimtaučiai 
nepadarė pasipriešinimo, tad ir 
ginklo prieš juos nepavartota.* * i

Komunistą kongresas 
atsidarė.

RYGA, birž. 11. — Iš Mask
vos pranešahia, kad ten ket
verge atsidaro Trečiojo Inter
nacionalo trečias kongresas.

* - , į
14 ŽMONIŲ ŽUVO TRAUKI

NIŲ SUSIRĖMIME.

MADRIDAS, birž. 11. — 14 
žmonių liko užmušta ir daug 
sužeista ekispresiniam trauki
niui ties Villaverde susidūrus 
su kitu traukiniu.

Sudegė daug gazolino.
SALT LAKE CITY, Utah, 

birž. 11. — Žaibui uždegus 
Utah Oil Refining Co., sudegė 
1,500,000 galionų gasolino.

Lietuvoje.
[“Eltos” Žinios, paštu per Lietuvos 

Informacijų Biurą WashinRtone]

LENKAI SUĖMĖ LIETUVĮ 
KUNIGĄ.

Lenkų laikraštis “Gazeta 
Krajovva” rašo: “Prieš savai
tę Gerbtuose buvo suimtas 
lietuvis kunigas Jakuvanis, ku
ris čia darbavosi jau 11 metų 
ir buvo labai mylimas. Jam 
prikaišiojo r buk jis agitavęs 
prieš lenkų valdžią, ir tai tik 
dėlto, kad jis niekuomet ne
slėpdavo savo nuomonės ir 
kartais žmonėms duodavo skai
tyti “Straž Litwy.” Bet rodos, 
tas laikraštis buvo legalus. Ar 
tai jau “Vidurinėj Lietuvoj” 
nėra laisvės ir kiekvienas ne
gali manyti kaip nori, o visi gy
ventojai turi taip manyti, kaip 
“Straž Krasowa” arba “Rze- 
czpospolita?”

SVARSTĖ LINŲ KLAUSIMĄ.

Gegužės 3 d. Ministcrių ka
binete įvyko Finansų Preky
bos ir Pramonės Tarybos posė
dis, kurame buvo svarstomas 
generolo Odry pasiūlymas tar
tis su Klaipėdos karštu ekono
miniais klausimais- Taryba 
principaliai išsireiškė, kad rei
kia tartis ir, jei tik klaipėdiš
kiai pasiūlys tinkamas sąlygas, 
daryti sutartį.

Praeitame Tarybos posėdyje, 
balandžio 26 d. buvo rišamas 
linų supirkinėjimo ir eksporta
vimo klausimas. Prieita prie 
bendro nusistatymo, kad da
bar negalima įleisti linų laisvos 
prekyljpS; nes tas blogai atsi
lieptų į linų produk(avimų ir 
kainas, taip pat neparanku bu
tų ir pačiai valdžiai užsiimti 
linų supirkinėjimu ir cksq>orta- 
vimu. Vienu balsu nutarta, kad 
valdžia pasiliktų sau linų su
pirkinėjimo ir eksportavimo 
monopoliją, bet to viso darbo 
atlikimą pačiai valdžiai kon
troliuojant, kainas ir pelnų pa
vestų tam tikrai bendrovei kon
cesijos pagrindais.

Iš St. Seimo darbuotės.

Paskutinėm dienom Steigia
mas Seimas pirmu skaitymu 
priėmė žemes • reformos įsta
tymų. Iš kitų svarbesnių nese
nai buvo priimti:

1) Pradedamoms mokykloms 
Lietuvoje įstatymas.

Dabar laikas 
siųsti pinigai Lietuvon

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu 
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už 
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokių 
kitų dienų nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant, 
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

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 pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gyarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, kolcs tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos jr Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami piiygus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Binigų Smntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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2) Dvarų darbininkų sam* 
dymo ir atstatymo įstatymas.

3) Šaulių Sąjungos įstaty
mas.

4) Priverstino valstybinio 
trobesių ugnies apdraudimo įs
tatymas.

5) Kariškiams žeme aprū
pinti įstatymas.

6) Lietuvos Atstatymo Ko
misariato įstatymas.

7) Valstybinio apdraudimo 
įstaigos įstatymas.

8) Kovos su galvijų maru 
(džuma) įstatymas.

9) (Lietuvos tarptautinio ban
ko įstatai.

10) Medicinos praktikos tei
sių Lietuvoje įstatymas.

11) Azerbeidžiano Socialisti
nes Tarybų Respublikos Vy
riausybės ir Lietuvos Demokra
tinės Respublikos Vyriausybės 
sutartis dėl teisių garantijų tų 
respublikų piliečiams, gyvenan
tiems kitos Respublikos terito
rijoj.

Steigiamojo Seimo Konstitu
cijos Komisija rengia Lietuvos 
Konstitucijos įstatymą, kuris 
veikiai bus patiektas plenumui.

Antroji Lietuvos Gynimo 
Paskola šiomis dienomis bus 
įnešta . St. Seiman ir atiduota 
Finansų ir Biudžeto Komisijai, 
kuri paruoš Seimo plenumui-

šiomis dienomis eina Lietu
vos farmaceutų ir dantų gydy
tojų suvažiavimai sąjungos tik
slu.

Kaip jau žinia, Lictuvių-T^n- 
kų derybos Briuselyje nutruko 
ir visas ginčas vėl bus patiek
tas svarstyti Tautų Sąjungai.

Birželio 7 dieną yra gautas 
“Eltos” Vablegramas šitokio 
turinio:

“Tautos Sąjungos Taryba su
sirinko Genevoje, Šveicarijoj, 
birželio 17 dieną. Hymans re
feruos apie Briukselio dery
bas.”

True translation filed with the post- 
master at Chicapo, III., June 13, 1921 
aš reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusų ir turky sąjunga.
LONDONAS, birž. 11. - Iš 

Athenų pranešama, kad nauja 
sutartis apie karinę kooperacijų 
prieš graikus tapo pasirašyta 
tarp Rusijos sovietų ir Turki
jos nacionalistų vadovų. Sovie
tai sutikę pasiųsti kareivius 
į Armėniją ir Angorą. Kazokai 
atvykę į svarbų jx>rtą Trebi- 
zondą.
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Chicagiete ,panele Ethel Fra- 
ry auka Pucblo potvinio suim
toj ištraukta iš Arkansas upes.

Dubeltavos 

stampos 
vis* 
dieną 

utarninke.

Susikūrė juodašimčių 
organizacija.

Penki 
apvogti 
bankų, 
Kuomet
raštininko 
knygvede suklykė. Tuo tarpu 
bankierlus pasislėpė geroj vie-Į 
toj ir ėmė šaudyti į vagis. Va
gys pabūgo nieko negavę. (

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nervišku ir moterų Iii* 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
160* W. 63 St.,kampas Ashland A v, 

Phone: Prospect 2704

Išlipome ir nuėjome į krū
mus. Susėdome pavėsyje ant 
stuobrio ir gėrėme degtinę. At
simenu, kaip ji numetė savo 
gražių kepuraitę ir paspyrė su

per laiš 

kus, nei te
lefonu užsa
kymų nepil 

dome

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas viduntdostyji 
ASSOCIATION BLDG.

19 Soj La Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pi 

Panedčliais iki 8 vakare. 
Namų Tel.: Hydo Park 81

JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas 

154 W. Jiandolph St.
Room 479 Tol. Main 2593

Namų Ofisas 
1645 VVabansia Avė., 

Tel. Haymarket 8869.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 83rd StM Chicago
Tel. Yarda 4681.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akly 

Specialistas
alengvins akių (tempimų, karia 

•sti, priežastimi galvos •kaudijimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančių magiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. No- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piat.

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

Europsan American Būram 
Fubionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pušportai ir tt. 
NOTARU HAAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 85th Katnp. Halsted SL 
Tai.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdien*

Vak.i U t ar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Nedu iki 8 po pietų.

vyrai pelnyčio] norėjo
S. Ariani & Co. 

prie 773 Forųuer gat. 
jie pareikalavo banko 

rankas,

;s! — ji atsiliepė, 
aš norėčiau jos pa-

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

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

$

a cm- -g 
88 iki

1.98c

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškam*, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmų, 
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. 
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukce Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849
ir iriįTiirv riTnrrriTTriT M iwmr' 

tww m aaaaaa■a a a a s s

PATARNAUJAM perkraustymui 
rakandų iš vienos vietos kiton. F- 
tamavimą atliekame troku.

JOE & FRANK,
544 W. 18th St.

Tel.: Canal 2633.

Stogu Dengejas
fiiuoml 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 rinas. žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai Patyrimų savo darbe tu
riu per lf> metų.

1

Pusė
iš kurių galima pa- KfljflOS

w tv ’ g Vyriškos pusvilnones
V 17^0 tlPDiZAC pančiakos, pusėtino sto- |||/v
▼ y 1. PallVVlVUb rio, tikras bargenas - iVV 

> pora tik

101 Vyrams; mėlynos, taipgi mėlynos 
Vr V dld.1 \baltais dryžiais, nepaprastos vertesipo V

• Moterims ir merginoms; naujausios va-
I Barinės mados ir audimo — gingham ir

cinkuoto voilos po
f -g • Moterims Oxfords, naujausios

i IIZC,T mados sue-dę, reguliarč kaina
Udl $10 vertės, šianoe išpardavlmme, 

pora už
Vyrams Įvairių stylfų — nau
jo, gero tavoro, vertės iki $2.00 
specialiai siutas už »
Nottingham kortinos, gražaus ri
muoto margulio, reguliari! $1.5.0 
vertes, vienas

Graži šokolado dėžutę — išskirtas, smo- 
tona ir riešutai, svaro dėžutė, 75 
vertės, už

Visai išbaltintas, “Daisy” arba 
“Hope” muslinas 36 colių plo
čio, roguliurė kaina 19c., dabar 
specialiai jardas

Mėlyni ir balti dryžiais overolai 
vaikams 4 iki 14 motų, specialiai

10 svajų su $2. 50 ar daugiau grose- 
rio orderiu, daržovės, muilas, miltai ir 
iš pieniško Įeina

Jaunuolėms, 2 iki 6 meti; mderos—spo- 
cialis pirkinis, tikros vertės iki $2.00 už

%
g v g • • Tikros odos — z*

Rauk, grepseliai sr., s 1.39cO * $2.00 vertės už
A j * • • Muslino, aptrimuoti cm “ “

Antgorseciai 1 O 42, 35c. vertes uz
Moterims skrybėlės grąžiau-

K. | y šiai aptrimintos, geriausiai
tinka sezonui, vertės iki $5

g • • Išpardavimas tikrų Vollrath’o

Palivuociai j““•6<iii,c,6s
siskirt

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.

NEWARK, N. J.I. LEWIS CIGAR MFG. CO 
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

Darbas šičia senai iš mados 
išėjo. Atsimepu, kaip kadaise 
praeityje sėdėdavau prie maši
nos ir suspietęs visą energiją, 
judvdavau taip smarkiai, kiek 
tik įkabinu. Nors jiegas eikvo
davau, ir vakare', tarsi žąsių 
kas, paleidęs sparnus eidavau 
mano, tačiaus savaitei praslin
kus gaudavau pluokštą pinigų 
ir įsirėmęs, švilpaudamas, einu 
sau namo.

Dabar to nėra. Vaikščioju 
gatvėmis ir traukiu į plaučius 
dulkes ir nuodingas dujas.

Vakar nueinu į parką ant 
tyro oro, kad išvėdini plau
čius.. Sėdžiu ant suolelio.' Ko
kis tai keistas plerpi m as skrai
do ore. Pakėliau galvą į viršų 
ir tuojau mano akys susirado 
per erdvę skrendantį orlaivį* 
Atsilošiau, ištiesiau kojas ir 
žiūriu, kaip jis puikiai saulės 
spindulių glostomas neria 
dangaus erdvėmis. Ir taip ly
dėjau akimis, kol teliko didu
mo', kai musė.

šlepšt, šlepšt per žolę, kaž 
kas prisiartino prie manęs. Žiū
riu — gražiai pasipuošusi mer
ga. Jos veidas skaistus. Išvaiz
da pilna puikybės- >

— Kur čia žvėrynas? — ji 
paklausė. — Aš paklydau.

-—Ve ten, — parodžiau.
—Ačiū! *— tarė.

Ta jiaprasta apielinkė man pa
sidarė klaidi.

Ji permetė mane akim nuo 
galvos iki kojų. Dabar jos fš- 
veizda atrodė draugiškesnė ir. 
aš jos esybėje mėginau surasti 
iškabą, kuri pasakytų, kas ji 
per viena. Bet veltui.

—Atleiskite! — tarė. — Keis
tas dalykas. Negaliu atsistebėti, 
kaip man viskas nepaprastai at
rodo !

Ir ji atsisėdo ant to paties 
suolelio.

-—Tikras šposas! .— ji vėl 
strbiu£inr—~’ Netikėjau, kati taip 
galėtų būti!

—Kas atsitiko? .—- paklau
siau.

—Juokinga! ■— ji tarė. — 
Likau šiandie viena namie ir 
man buvo labai nuobodu. Sft- 
dau į automobilių pasivažinėti. 
O, kaip aš toli važiavau!

Staptelėjo. Paskui su įspū
džiu pradėjo:

—Savo automobiliujc radau 
cigarėtų. Manau, kas per sko
nis rūkyti. Buvau bededant! į 
lupas, kad rūkyt. Susilaikiau ir 
norėjau mest.

Ji atsikvėpė ir šnekėjo su 
tokiu įspūdžiu, tarsi tai butų 
stebėtinai didelis dalykas.

jau cigarėtą į burną, bet atsi
miniau, kad degtuko neturiu. 
Išlipau, nusipirkau degtukų 
čia atvažiavus, užsidegiai 
surūkiau!

—Gerai dabar jaučiatės? 
—Juokinga! — atsakė.

girta. Man viskas kitaip 
do.

—Ką tamsta darytum,

Ar jus neesate ragavę?
—Ne, — atsakė. — Pas mus 

seniau būdavo degtinės, bet 
man neatėjo į mintį, kad para
gauti.

Dabar ji išsiėmė cigare tą ir 
įsidėjo j burną. Pasiūlė ir man- 
Nors aš nerūkau, bet .kad ne
sidrovėtų ta keista ir begalo 
išdykusi merga, priėmiau ir 
rūkome taip, kad net durnai 
raitosi apie ausis.

— O ką? — atsiliepė. — Juo
kingas dalykas rūkyt.

—Puiku! — pridūriau. — 
Dabar jau aš visuomet nfkf- 
siu.

—/\r buvote kada nors gir
tas?

—Taip, — atsakiau. — Aš 
vieną sykį pasigėriau ir šokinė
jau, kai ožys.

—Kaip žmogus jaučiasi gir-' 
tas?

Puikiai I
Kas nėra buvęs girtas, tas ne
supranta, kas tai yra linksmy
bė.

—Ištikro? — ji žingeida- 
vo. — Ar dabar butą galima 
gauti degtinės?

—Aš gaučiau, bet neturiu pi
nigų.

Ji išsiėmė penkdešimlinę ir 
tarė:

Aš žiūriu jai į akis.
—Imk! -r pridūrė. — Mano 

tėvas bankieriuš; jis pinigų tu
ri.

Paėmiau.
—Ar ilgai truks iki prista-

—Apie pusę valandos.
—Gerai! — pasakė. — Aš 

čia lauksiu.
Einu. Paėjęs tolokai atsisu

kau. Ji šyptelėjo ir pamosavo 
ranka. Tuojau apsireiškė ma
nyje mintis, kad su pinigais 
nueit ir nueit sau. Bet vėl greit 
nuo tos minties atsikračiau.
Išėjęs į pakraštį, parvažiavau 
ir nupirkęs degtinės dili atgal. 
Ji belaukianti. O, kaip ste
bėtinai puikų žvilgsnį ji moka 
padaryti!

—Na! — tariau. — Žiūrėsiu, 
kaip jus gersite.

—Gersime abudu, 
sakė.

Bet ji atsiminė, kad vieša
me parke gert negalima ir pak
vietė | savo limoziną. Susėdo
me, ir ji paleido savo limozi
ną taip, kad tas tik švilpia, kai 
vejas.

Nusigandau. Dabar jau ji 
man iškirs šposą!... Ji prista
tys mane su degtine policijai. 
Per mane perėjo šiurpuliai. 
Griebsiu už gerklės, prismau
gęs išlipsiu ir nueisiu sau. Kaip 
gi kitaip šitokiame pavojuje 
gali išsigelbėti. Bet ne. Lauk
siu, kas dėsis. Gal ji nėra tokia 
niekše, kad paduot mane į 
spąstus. Ji tokia puiki išdykę-, 
lė ir greičiau sau dėl įvairumo, 
o ne dėl blogo žaidžia šiandie 
su manim.

— Linksma grcit^vUžineb- 
ne? — pratarė.

— Labai linksma! — atsa
kiau. — Bet kodėl užmiršome 
degtinę?

— Mes gersime, — tarė. — 
Man žingeidi!, kaip viskas at
rodys, kai mes pasigersime.

'— Puikiai! — atsakiau. — 
Kelias bus išsikreivojęs vingių 
vingiais, automobiliaus ratai 
nesieks žemės ir medžiai šo
kinės.

pabraukė su ranka ir suvėlė, 
išdraikė savo plaukus. Akys 
jos pasidaro padėrusiu|s ir ji 
pradėjo išsižiojus snausti. Gir
ta merga,
tai vistiek. Dabar aš atsikelsiu 
ir priėjęs pastumsiu ją aukš- 
tieninką; ji apsivers keliais ku
liais ir man iš to bus stebėti
nai graži komedija. Bet, o rau
ge! Neatsikeliu. Ranka užgrie
bė kažin ką minkštą. Žiūriu — 
šungrybys. Na, kad aš jai da
bar tepsiu per niarmuzą, tai 
bus puikia tįsis šposas, kokį aš 
kuomet buvau matęs.

Zip! — ir ištiško sale jos į 
medį....

Rytas.
Pasibudau girioje vienui vie

nas. Plaukai susivėlę, švarkas 
purvinas. Susiradau kepurę, 
užsidėjau ir, nusispiovęs, einu 
sau namo. šliburia

NAUJIENOS, Chicago, m

[Iš Federuotoalos Presos]
LOS ANGELES. — Vietos 

laikraščiai praneša, kad Šiame 
mieste yra įsikūrus slapta or
ganizacija — Ku Klux Klan’u 
vadinama. ArtiniiaiiHis tos or-1 
ganizacijos tikslas bus — dar-i 
bininkų judėjimą smaugti.

vi iVjr

Ketvirtdalio Miliūno Dolerių Stako 
Numažinta Kaina Išpardavmas

TIKRAI TIKIME, KAD NU01914 M. NEBUVO ŽEMESNIŲ KAINŲ, KOKIOS YRA 
SIAME IŠPARDAVIME. PALYGINKIT MUSŲ KAINAS IR TAVORŲ VERTĘ SU 
KITOMIS KRAUTUVEMIS-MES LEISIME BŪT TEISĖJU. ŽINOME. KADKITOMIS KRAUTUVĖMIS—MES LEISIME BOT TEISĖJU. ŽINOME, 

VERTĖ NEGALES VIRŠYTI

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų,

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
kų ir auginant organizacijų 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head- 

ųuarters, 5886 Randolph.
139 N, Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit 
triet Sales Manager,

' Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turimo taupymo skyriy.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headąuarters, 
'Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
6quare Ęldg.

139 N. Clark St.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GKEDUŠKA

* . Generalis
Kontraktorins ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago.

ZY J • • ■ Tikri “Paris” gurteriai; viena sa- ,<JyTClTl.cll. gut6, satino paduŠkaitū, regulia-
rffti 35c vertč

PANAŠIOS VERTES KAIP SIŪS, PAVERGIA $Į 
iSPARDAVIMį STERETINA PASEKME.

5.75

Apatinės 
Kortinos 94c

35c

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

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St, 

Phone lioosevelt 8699.
f"-*-----     —-— .... —-r r, r ..r?”*į Pasidaryk sau vyną

Vynuogės, Vynuogės 
Vynuogės.

Džiovintų juodų ir baltų 
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamų kainų.

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

Chicago, III.

Pinigai iš 
Rockfonlo
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. MainStr.

Rockford, III.
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

Eltos” žinios, paštu per Lietuvos 
Informacijų Biurą Washingtone.

ĮSIKURft KLIUBAS.

*■

statyt patį automobilį. Teisė
jas Thayer betgi nesutiko. Jo 
manymu, pakanka ir tų foto
grafijų.

šiaip pirmame posėdy dar 
nieko nauja.

NAUJIENOS, Chicago, I1L
-

Rengiasi streikan.

Gegužio 5 d. š. m. Vilkaviš
kio inteligentų pastangomis ta
po įkurtas kliubas “Bijūnas”: 
Įstatai, su kai kuriomis patai
somis bei pakaitomis, priimta 
čia prieš karų gyvavusio rusų 
valdininkų kliubo. Nario mėn. i 
mokesnių nutarta mokėti po 20 
auks. kas mėnuo, tik iš karto 
už tris mėn. iš kalno reikalin
gam kapitalui sudaryti. Išrink
ta komisija iš 5 asm. kamba
riui ir kitoms įmonėms parū
pinti. Iš karto įsirašė 33 
riai. (Elta).

na-

LENKŲ AGITACIJA.

“Slowo VVilenskie” analizuo
ja Aukštosios Silezijos sukili
mų ir 1919 m. spalių mėn. Vil
niuj eligovskio pasirodymų. 
šaukiaĮVilniaus gyventojus or- 
ganizu Aukšt. Silezijai pa
galbų nešti ir aukas rinkti. 
Straipsnis baigiasi žodžiais:

'“Sileziečiai, kovodami už

niaus postulatus. Vienokis jų 
ir Vilniaus likimas. Taigi rin
kim Silezijos sukilėliams au
kas ir mitinguos pareiškim 
musų solidarumą Silezijos did
vyriams.” ' (Elta).

SMULKIOS “ELTOS” 
ŽINUTES.

Gegužės 2 d. išėjo iš Mask
vos musų Atstovybės vizuotas 
Lietuvos tremtinių l’fos ešelo
nas, susidedąs iš 665 asmenų.

Gegužės 6 d. išėjo iŠ Mask
vos pirmas visuotinas Lietuvos 
tremtinių Kazaniaus ešelonas, 

susidedąs 514 asmenų. Ešelo
ne grįžta vaikų prieglauda, Ste- 
ponavičaitės vedama. Drauge 
grįžta profesoris Jaroševičius.

Kauno Vandens Kelių Rajo
no-pra nešžm u, gegužes 4 , d. 
atplaukė Kaunan garlaiviai 
“LaisvC” ir ‘tLietuva”.

Paštų Telegrafų ir Telefonų 
Valdybos pranešimu, Aluntoje 
atidaryta pašto įstaiga.

ūžės 13 d. lenkų partiza- 
naijižpuolė musų sargybų Nor

 

vilų dvare, bet šautuvų ugni
mi buvo išvaikyti.

Gegužes 14 d. naktį lenkų 
partizanai užpuolė musų sar
gybų ties Maravilc, bet, Paviš
taičių kaimo sargybai pade
dant, šautuvų ugnimi atmušti.

SACCO-VANZETTI BYLA.
Kaltintojai žada pristatyti 

“visus reikalingus 
liudininkus”.

[Ii Federuotofitos Presofl]

DEDHAM, Mass. — Utarnin- 
kc, birželio 7, pradėta nagri-

žmogžudybės, byla. Tai Nicola 
Sacco ir Bartolomeo Vanzetti 
byla. ’TVII

Pirmame posėdy kaltintojų 
advokatas pareiškė, jogei jisį 
turįs “visus reikalingus liudi
ninkus”, kur mdtę “tų pikta
darybę, kurių atliko abudu kal
tinamieji”.

Beto, kaltintojų advokatas 
pasakė, kad jis turi fotografi
jas automobiliaus, kurį naudo
ję abudu kaltinamieji. Naudo
ję “tos piktadarybės metu”. 
Kaltinamųjų advokatas tam 
pasipriešino. Jis įrodė, kad 
vietoj fotografijų reikėtų pri-

BETIKSLĖ KOVA.
Būrelis manufakturininkų užsi
manė kalbėti Visų manufak

turininkų vardu.

Amalgameitų

Jų pasista- 
pilstymas iš

[IS Federuotosios Presos]

NEW YORK. — Po to, kai di
džiuma New Yorko manufaktu
rininkų sutiko padaryti naujų 
su Amalgaiųeitų unija sutartį, 
mažas būrelis manufakturinin
kų, “darbininkų ėdiko” Ilarry 
Gordono vadovaujami, užsima
nė kalbėti visų manufakturinin
kų vardu. Girdi, tai jie esą tik
roji manufakturininkų asociaci
ja, ir jie “iki paskutiniosios ko
vos su būreliu intrigantų, pasi
vadinusių save 
unija”.

Bėdini žmonės! 
tymas yra tiktai
tuščio į sausų. Jų dirbtuvėse dir 
ba vos apie trys tūkstančiai dar
bininkų. Tatai, sugrįžus dar
ban apie penkiasdešimčiai tūks
tančių darbininkų, jiems nesun
ku bus išlaikyti tris tūkstančius 
sterikuojančių savo draugų. Bo
to, Amalgameitų unija šiandie 
yra stipresnė nei kad ji buvo 
tuomet, kai samdytojai pradėjo 
lokautų. Jos jėgą puikiai įrodo 
tas faktas, kad bėgiu nepilnų še
šių mėnesių unija pajėgė surink
ti netoli pusantro miliono dole
rių — gatvėn išmestiems rub- 
siuviams šelpti.

Nėra jokios abejonės, kad pa
bėgusieji iš manufakturininkų 
asociacijos samdytojai visa tai 
padarė tik dėl nesuvaldomos sa
vo desperacijos. Kada nors jie 
“ateis į protų”.

Ekonominis krizis 
Čeko-Slovakij*oj.

JĮ ruošia patys čekų 
nacionalistai.

[Ii Federuotosios Presos]

BERNAS
joje prasideda didelis ekono
minis krizis. Krizis, kuris at
neš pasibaisėtinos žalos ir fab- 
rikininkams ir darbininkams.

Tikrasis to kriziso kaltinin
kas yra patys Čekų nacionali
stai. Nesveikasai jų nacionaliz
mas privedė prie to, kad šian
die Čcko-SIovakija neturi nei 
jokios prekybos su artimiau
siais ir geriausiais savo kaimy
nais — Vokietija ir Austrija. 
Francija gi čekų išdirbinius 
neperkant!.

MIIHHIIIIIIIIIIIIH

Čcko-Slovaki-

žinia visiems lietuviams.
Atidariau perdirbimo taje 

rę šapą; visokios rųšies, nu
dėvėtus tajerus perdirbu j 
naujus ir duodu i 
ant 5,000 mylių. Taipgi tū
bas sutaisau ir visą darbą 
gvarantuoju.

Pirma negu pirkaite taje
rus, ateikite ir pamatykite 
visą darbą, tad sutapysite 
pusę pinigų.

J. ZAKES, 
WESTERN TIRE RE- 
TREADING and VULCA-

NIZING.
2514 So. Halsted St. 

Chicago, III.
iiiffliainioiBiiiiiii

gvaranciją

BAITUOS -AMERIKOS LINIJA
<> BkOADWĄy . <f. > ■-< , .NKW YCJ1K. ĮMl.Y..
Tiesi kelionl be persėdimo ii New Yorko per Eibarą 

arba Hambnrg—Ei t kanu

Laivai ilplanka kas 14 d. Dideli dviejų iriabą palto laivai liplaaks 
“ESTONIA" ___ BIRŽ. 22 1
“POLONI A” JULY6 J __ ______________

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesoe keleiviams 
Taipgi naujas pasažierinin kelias tarp Libavo-Daneigo-Halifax, Canada 

K. W. KEMI’F, Gen. Westem Pase. Ageat, 120 N. La Šalie St, 
CHICAGO, ILL.

S.S.LITUANIA LIEPOS' 20
HE STONI A”    AUG. 3

[Iš Federuotosios Presos] 

WINNEPEG, Kanada.
Kad kokios, liepos 1 dienų 
me mieste gali kilt 
spaustuvių darbininkų
kas. Jeigu jis kils, tai teks už
daryti 56 dirbtuves, kuriose 
dirba apie pustrečio taikstančio

šia- 
didelis 

strei-

Spaustuvninkai nusilenkti 
savo samdytojų užmačioms ne 
nemano. Visiems unijos na
riams antdčta specialių mo
kesčių, kurie skiriami streikui 
vesti fondan.

Streikas gali kilti dėlto, kad 
samdytojai ant žut-but ryžusi 
sumažinti savo darbininkams 
algas ir pailginti\darbo laikų.

Sukurė Federuotosios 
Presos lygų.

[Ii Federuotosios Presos]

SAN DIEGO, Cal. — An- 
dais čia įkurta Federuotosios 
Presos lyga. Lygon įstojo dau
giau kaip penkiasdešimts na
rių.

Apie kelionę
f

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

iki 5-tų lubų., Chicago, Iii.

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto ild 
1 po piet. U t am inkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

■SMMJSS

Dr. A. R. Blumenlhal 1

kus. Va].! nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kam*. 47 84.
Tdephnne Yards 4817 > 

Boulevard 6487

Gyvenimas yra 
tuičias, kada pra 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thfilmometar. Y- 
patinga doma at-

iš LIETUVOS Amerikon
Dvejetas palengvinimii

IKI šiol atvažiuoti iš Lietuvos Amerikon ne Amerikos piliečiui buvo ne
apsakomai sunkus dalykas. Reikėj’o pergalėti daugybę kliūčių ir pa
kelti neišpasakytai daug vargo* kol žmogus galu gale galėdavo atsi
durti New Yorko uoste. O ir atvažiavus Amerikon, dažnai reikėjo 

vargti EUis Island rūmuose, kol žmogus arba buvo išimamas iš ten gimi
niu arba grąžinamas atgal.

« • t- , f \ I

Dabar šitie visi imigrantų vargai nors truputį bus sumažinti ir dau
ginus Lietuvių galės atvažiuoti Amerikon iš Lietuvos.

Pirmas svarbus palengvinimas Lietuviams keliau jantiems Amerikon 
bus tame, kad Amerikos Konsulis iš Rygos kas mėnuo atvažiuos į Kauną 
ir priims aplikacijas nuo žmonių norinčių važiuoti Amerikon. Gegužės 17- 
tą dieną Amerikos Vice-konsulis, Ponas Walker, buvo Kaune ir priėmė 
aplikacijas nuo 150 pasažierių. Apie Birželio 17-tą dieną Vice-konsulis vėl 
važiuoja Kaunan, ir taip lankysiąs kas mėnuo. .

Antras svarbus palengvinimas Lietuviams keliaujantiems Amerikon 
yra tame, kad sekančiais metais daugiau Lietuvių galės važiuoti Amerikon, 
negu pereitais metais. Yra paskirta priimti iš RUSIJOS 34,247 žrtionės, 
o prie Rusijos yra priskaityti Baltijos kraštai, LIETUVA, LATVIJA ir ES- 
TONIJA. Kadangi iš tikrosios Rusijos, o taipgi iš Latvijos ir Estonijos 
labai nedaug teatvažiuos žmonių, tai dauguma iš tų 34,247 galės būti Lie
tuviai. Skaitant, kad Latvių, Estų ir tikrųjų Rusų teatvažiuos dvidešim- 
tis nuošimčių, tai Lietuvių galėtų atvažiuoti apie 27,000. Lietuviai tokiu 
budu papuola į labai gerą padėjimą, tikrai į daug geresni padėjimą negu 
kokio kito krašto imigrantai. Lenkija, pavyzdžiui, galės iš viso teatsiųsti 
per metus 25,800 imigrantų. Prie šitų skaičių, žinoma, nėra prirokuojami 
Amerikos piliečiai, nors jie butų gimę kitose šalyse. , ’ i

Kiekvienas važiuojantis iš Lietuvos Amerikon turi gauti nuo savo gi
minių iš Amerikos tam tikrus pareiškimus po prisieka (affidavitus) rašy
tus rašomaja mašinėle. TOKIUS AFIDAVITUS PAGAMINA VISIŠKAI 
DYKAI NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS kiekvienam, kas nori 
atsikviesti savo gimines iš Lietuvos ir siunčia Lietuvon laivakortę.

Lietuvoj kiekvienas, kurs važiuoja Amerikon turi gauti iš Lietuvos 
Valdžios užrubežinį paspotrą. Gavęs pasportą ir pareiškimą iš Amerikos 
turi kreiptis į Amerikos Konsulj kada jis būna Kaune. Pagelbos pasportų 
reikale kiekvienas gali gauti Baltic American Linijos ofise, Kauno mies
te, Laisvės Alėja No. 20. , * '

Tie, kurie važiuoja iš Amerikos į Lietuvą trumpam laikui, gali laiva
kortę atgal išsipirkti, ir tas palengvins jiems sugrįžimą atgal į Ameriką, 
kada jie to norės. Kiekvienas lengvai gali sugrįžti iš Lietuvos Amerikon, 
jeigu jis buvo išvažiavęs tiktai pasisvečiuoti ir grįžta Amerikon NEIL
GI AUS KAIP PO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ. Toks bus įleidžiamas greitai atgal 
Amerikon.

Važiuojantis iš Amerikos Lietuvon NAUJIENŲ LAIVAKOR
ČIŲ SKYRIUJ gauna geriausią patarnavimą ir pasirinkimą geriausių lai
vų. Keliaujantiems Lietuvon Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išmaino 
pinigus čekiais arba draftais pagal žemiausio kurso, koks tiktai galima 
tą dieną gauti. 1

’ . : * , v ■

Visuose kelionės reikaluose kreipkitės į Naujienų Laivakorčių Skyrių.

Naujienų laivakorčių Skyrius
17 39 S. Halsted Si Chicago, III

♦
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T. Pullman 6482

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

akiu specialistas 
Akto Egiamlauria Dykai

IŠ RUSIJOS
Persikėle nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

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

Gydo aitria* ir chronilkas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Dr«xel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vąk.

T«lephon*ii

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 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 fiuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis 'huo 10'Val'. 

valandos ryto iki 1 vai. po pie^ 
Telefonas Drezel 2880

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
▼41 tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harriaon St.
Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare iiskiriant nedildieniua.

Canal 267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel.! Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Ak uis ras
Halsted St^ Chicago.
10-12 v. r., 1-8, 6-8

8203 So.
Valandos:

v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

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

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8110 
W. 42nd St. Phone lAfayettą, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Telephone Yards 6884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. rak.
3325 So. Halsted St., Chicago, I1L

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lieta vis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roaelande.

Vai. 10 iki 12, 2 ild 4 ir 6:81
Iki 8:80 vak. 

------------------------------------- ;--------
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ninku judėjimo nusmuki- 
mą. Lekcija yra skaudi; 
bet mes turime mažai vil
ties, kad ji bent atneš nau
dos. Darbininkų sąjungos 

I ' yra priveiktos. Jų sunai
kinimas yra pasibaisėti
nas. Stiprus ir sveiki or
ganizmai pavirto grobiais. 
Vienintelė kova, kuria dar i 
įdomaujama, yra kova 
prieš valdybos narius!’1
Panašiai kalba ir pačių 

Francuos komunistų spau-

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paltu: ■

Metam*____  . .........   |8.00
Pusei metų ___ . 4.50
Trim* mėnesiams........... ..... 2.25
Dviem mėnesiams —1.75 
Vienam mėnesiui .................. 1.00

Chicagoje — per nešiotoju*]
Viena kopija -
Savaitei - -

03
18

Mėnesiui_____________ - 75
Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 

paštui
Metams -...........  - - , |7.00
Pusei metų -------------- 4.00
Trim* mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiam* .................  1.50
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuoMi 
(Atpiginta)

Metam*_____  , - $8.00
Pusei metų 4.50
Trim* mėnesiam* 2.251 

Pinigus reikia siųsti pašto Moneyl 
Orderiu, kartu su užsakymu.

n

Rusų pasiūlymas.
SHTSSSHESB

Rusijos valdžia neoficiali- 
niu budu pasiūlė Jungtinių 
Valstijų valdžiai dvi laivyno 
bazes (stotis) Ramiamjam 
Vandenyne tąja sąlyga, kad 
Amerika atnaujintų preky
bos ryšius su Rusija. Žinią 
apie tai praneša Londonas ir 
patvirtina Washingtonas, to 
dėl apie jos teisingumą var
giai tenka abejoti.

Pasiūlymas esąs jau senai 
padarytas, dar Wilsonui pre
zidentaujant; bet Amerikos 
valdžia ignoravusi jį. Ji, 
matoma, neturėjo pasitikėji
mo, kad bolševikai pasilaikys 
ilgesnį laiką arba kad jų pa
darytosios sutartys su užsie
niu turės galios ateityje.

Šiaip Amerikai butų labai 
svarbu turėti tos laivyno ba
zės, besirengiant prie kovos 
su Japonija.

komunistų laikraštyje “In- 
terniacionale” vienas rašyto
jas pastebi:

“Kaip tik tuo momentu, 
kada norima įtraukti mus 
į aršiausias katastrofas, 
Francijos liaudis rodo 
silpnumo ir pasyvumo pa
veikslą. Pirmąją Gegužės 
ji praleidžia, neparodyda- 
ma gyvybės ženklo.” -
Kitame Paryžiaus komu

nistų laikraštyje, “Humani- 
te” rašo Frossard, komunis
tų partijos sekretorius:

t “Pirmu kartu paskuti- 
tiniame ketvirtadalyje 
šimtmečio buržuazija tu
rėjo savo 1-ją Gegužės, o 
mes savo šventę neįstengė
me suorganizuoti.” 
Taigi suskaldymas socia

listų partijos ir frakcinė ko
va darbininkų unijose visai 
ne sustiprino Francijos dar
bininkų judėjimą, o priešin
gai <— baisiai susilpnino jį. 
Kap visur, taip ir čia komu
nistų taktika patarnavo 
kontr-revoliucijai.

sako lietuvišką, o kelloliką 
lenkiškų bei angliškų. Jo kal
bos sunku suprasti. Nežinia 
ką jis tikrai nori pasakyti. 
Pradėta kelti klausimai, jei 
delegacija taip kalbės pas pre
zidentą, viską sugadins.”
“Garsas” pajuokia p. Elijo- 

šiaus žemaičiavimą, bet jisai 
I niekuomet nepajuokdavo žinomo- | 
jo kun. Maliauskio žemaičiavi
mą, kuris anąmet trankėsi p6 
Ameriką, laikydamas “konferen
cijas” bažnyčiose ir bjauriai 
keikdamas socialistus ir “bedie
vius”.

Bet butų jdomu žinot, ar lie
tuvių delegacija pas pYezidentą 
Hardingą “žemaičiavo”, ar ne.

Del Trečiojo Inter 
‘ nacionalo.

Socialistų partijos pildoma- 
sai komitetas jau paskelbė vi
są busimosios konvencijos pro
gramą ir iš jo atsižinome, kas 
bus konvencijos svarstoma ir 
tariama. Be kita, bus ve! svar
stoma Trečiojo Internacionalo 
klausimas. Šiuo kartu betgi 
konvencija turi jau tikrų ži
nių apie tą internacionalą, kuo
met praeitosios dvi konvcnci-

TAI DAR MELUOJA.

KARO CENZŪRA LIETUVOJE.

Skaldymosi 
pasekmės.

Pagal paliepimą iš Mask
vos, Francijos socialistų par 
ti ja tapo suskaldyta. Mask
vos įsakymu dabar varoma 
smarki agitacija Francijos 
profesinėse darbininkų są
jungose (unijose), kad ir jos 
suskiltų. Bėgiu paskutinių 
metų kiekvienoje unijoje ta
po sutverta komunistinės 
kuopos, kurios stengiasi pa
skleisti darbininkuose “tre
čiojo internacionalo” idėjas.

Bet kokių visa tai duoda 
vaisių ? Jeigu paklausyt ko
munistų, tai Francijos prole
tariatas, pasidėkavojant tai 
agitacijai, žengia nuo vienos 
perglės prie kitos ir jau ren
giasi duoti “paskutinį mūšį” 
kapitalizmo, sistemai. Vie
nok faktai rodo visai ką ki-

Lietuvos atstovas Amerikoje, 
p. J. Vileišis, atsiuntė “Naujie
nų” redakcijai sekamo turinio 
laišką:

“Gerbiamoji Redakcija: — 
Delei paduotų man nusiskun
dimų, jog buk kai-kurie ‘Ke
leivio’ ir ‘Naujienų’ laikraŠ- 
kraščiai esą uždrausti platini
mui Lietuvoje arba yra kon
fiskuojami, Lietuvos Atstovy
bė yra užklaususi Teisingumo 
Ministerio. ar tai tiesa ir ar 
yra kokie parėdymai, varžan
tieji šių laikraščių platinimą.

“Tuo reikalu padarytas ty
rinėjimas, iš kurio matyti, 
jog jokių parėdymų delei už
draudimo nebuvd ir nėra pa
daryta iš pusės Piliečių Ap
saugos Departamento, kursai 
nerandąs priežasčių drausti 
įvežti tuos laikraščius, kaip 
lygiai nebuvo jokių įsakymų 
iš pusės Karo Cenzūros delei 
konfiskacijos šių laikraščių, ir 
tik atskirieji numeriai sulig 
įsakymo apie kariškąją Cen
zūrą buvo konfiskuojami, bet 
kokie numeriai buvo konfis
kuoti, žinių nepaduodama.”
Taigi, nors jokio “parėdymo”, 

varžančio “Naujienų” platinimą 
Lietuvoje, nėra, bet karo cenzū
ra vis dėlto konfiskuoja atskirus 
numerius .

Šalin karo stovį ir cenzūrą!

AK ŽEMAIČIAVO, Alt NE?
Apie Francijos darbininkų 

judėjimo stovį galima spręs
ti pagal tai, kaip jie apvaikš
čiojo 1-ios Gegužės šventę. 
Ir štai kokų žinių apie tai 
mes randame Europos spau
doje. Francijos darbininkų 
unijų sąjungos organas “Pe- 
uple” parašė:

“1-ji Gegužės 1921 m. 
parode organizuoto darbi-

Klerikališkas “Garsas”, apra
šydamas suvažiavimų Washing- 
tone, tarp kitko pasakoja štai 
ką:

“J. Elijas (Elijošius iš Chi- 
cagos) kalba apie tai,’ kaip jis 
kalbėjęs su Hardingu, Mc- 
Cormick ir kitais politikie
riais, kurie sakė, ‘dudami’ su 
ranka jam į petį: ‘Joe (Džio) 
viskas bus gerai...’ Kalbėda
mas žemaičiuoja. Vieną žodį

So. Bostono “Darbininkas” 
mėgina įkalbėti savo skaityto
jams, kad Lietuvos socialdemo
kratai norį įvest bolševikišką ko
munizmą Lietuvoje ir pavergti 
darbininkus. Sako:

“Lietuvos Darbo Federacija 
karštai reikalauja, kad po
nams butų mažinamas palie
kamos jiems žemės hektarų 
skaitlius ir už atimtąją jau 
žemę mažesnis tebūtų teikia
mas atlyginimas.

“Tam sumanymui karštai 
priešinosi dvarponiai ir — so
cialdemokratai. Pirmieji prie
šinasi todėl, kad išplėšiama, 
kaip jie sako, teisėta jų nuo
savybė; gi antrieji, vadinasi, 
social-demokratai, dėlto dva
rų padalinimui yra priešingi, 
kad jie nori juos nepaliečia
mus palikti komisarams (!), o 
darbininkus priversti dirbti 
komunistų baudžiavoj. žo
džiu, viskas butų po senovei, 
su tuom tik skirtumu, kad se
ninus darbininkai vergaudavo 
ponams lenkams, gi dabar ver
gautų ponams - komisarams. 
Nes, ištiesų, bolševizmas Ru
sijoje yra ta pati vergija, kaip 
kad buvo prie caro. Tuomet 
ponais buvo valdininkai ir Ki
ti aristokratai-didikai, dabai 
ten ponauja komisarai, tokie 
pat didikai ir darbininkų 
skriaudėjai, dar aršesni už 
caro činovninkus. Tokią 
tvarką socijalistai nori įvesti 
Lietuvoje...” i
Kiek čia begėdiškiausiu bildu 
primeluotą! 1 • * ? : ’ I
Tas asilas, kuris redaguoja 

“Darbininką”, žino juk, kad Lie
tuvos social-demokratai visai 
nepritaria Rusijos komunis
tams, nei jų tvarkai. I

Jisai žino taip pat (jeigu ji
sai skaito laikraščius), kad Lie
tuvos social-demokratai nereika
lauja, kad dvarų valdymas butų 
pavestas į kokių tai biurokrati
jos atstovų, komisarų, rankas. 
Jie siūlo sudaryt dvarų valdymui 
tam tikras “tarybas”, susidedan
čias iš valdžios atstovų, vietinių 
savivaldybių atstovų, darbininkų 
atstovų ir-agronomų. į

Melas, pagalios, yra ir tas 
“Darbininko” prasimanymas, 
kad klerikališkoji Federacija 
buk norinti aprūpinti darbinin
kus dvarų žeme, o social-demo
kratai esą tam priešingi. Social
demokratai sako, kad, jeigu dva
rai bus atpirkti nuo ponų (kaip 
siūlo klerikalai) ir paskui išdra
skyti į smulkius sklypus ir iš
parduoti, tai darbininkai tos že
mės negaus, nes jie neturės kuo 
nusipirkti jos. Ir ar tai netie
sa? > |

Bet begėdiškais “Darbininko? 
melais reikia ypatingai stebėtis, 
atsimenant, jogei jisai visai ne
senai, kartu su Chicagos “Drau
gu”, agitavo už tai, kad dvarai 
butų palikti ponų rankose. Jis, 
kuris išrodinėjo, kad “dėl Lietu
vos labo” dvarų žemė turi būt 
palikta . lenkų ponams, dabai 
drįsta pliaukšti, buk Lietuvos 
socialdemokratai einą prieš dar
bininkų reikalus!

gi domės kreipti į tai, ką 
Amerikos Socialistų Partija 
‘vėliau galėtų turėt pasakyt 
Maskvai*. Priešingai, parti
joms, kurios nori dėtis, tu
ri kai ką pasakyt Komuni
stų Internacionalas pirmiau 
negu jis jas priims.”
Iš šio atsakymo galima gerai 

suprasti, kaip butų priimta da
gi menkiausia kritika Trečiojo 
Internacionalo viduj. Ma^vos 
pildomasis komitetas eina taip 
toli, kad dagi kaltina mus, jo- 
gei mes esą “biaurųs socializ
mo išdavikai” šioje šalyj vien 
jau dėl to, kad savo rezoliuci
joje mes sakome, jogei mes 
simpatizuojame Husų darbinin
kams “norintiems išlaikyti sa
vo sovietų valdžią —• ne dėlto, 
kad ji yra sovietų valdžia, bet 
dėlto, kad tokią valdžią jie sau 
pasirinko.” Ta rezoliucija bu
vo sutaisyta draugų, kurie sto* 
vėjo už liejimąsi prie Maskvos 
Internacionalo, tečiaus ponas 
Zinovjcvas ir Ko. drėbė ją 
jiems atgal į veidą, o priedui 
dar šmeiždami juos kaipo gai
valus, kurių “idėjos labai su
jauktos, primigusios niekingų 
kompromisų ir smulkiosios 
buržuazijos prietarų.”

Šitaip sakyti apie df augus, 
kurie dėl savo socialistinių įsi
tikinimų buvo tampomi teis
man ir smerkiami dvidešim
čiai melų katorgos kalėjimo, 
ištiesų zyra ir neteisinga ir 
biauru. Ir jeigu toki nepaken
čiami arogantai gali sėdėt Mas
kvoj ir drabstyt purvais į drau
gus, kurie savo siela ir kunti 
buvo atsidavę socialistiniam 
darbui, tai Internacionalui, 
kurs šitokius dalykus paken

čia, mes priklausyti negalime.
Mes negalime dėtis prie 

‘Trečiojo’ ir jau “paskui kai 
ką pasakyt Maskvai”. Tą jau 
mes atsižinojonie iš Maskvos. 
Visų pirma Maskva reikalau
ja, kad mes priimtume jos 
“dvidešimt vieną punktą”. 
Tarp jų yra: (a) Mes turime 
priimt “demokratinę centrali

zaciją”; (b) mes turime kar
tas nuo karto daryti partijos 
“valymą”, t. y. narių tardymus, 
mėtymus.iš partijos etc., su vi-

kas yra maskviškis internacio
nalas ir kokiomis sąlygomis 
galima prie jo dėtis.

Koki tie faktai? Vienas jų 
yra toks, kad Trečiasis Inter
nacionalas tepripažįsta tik vie
ną partiją kiekvienoj valstybėj. 
Taigi Amerikos Socialistų Par
tija, jeigu įstotų į tą interna
cionalą, nebegalėtų pasilikti 
Socialistų Partija: ji turėtų su
byrėti ir susijungti su pogrin

džių komunistais. O komunis
tų čia yra dvi atskalos, kurios 
viena su kita kovoja. Maskvos 
liepiamos susijungti, nes 
tik viena komunistų partija te
gali ImH pakenčiama, — jos vis 
dėlto susivienyti negali, o dėl 
to nei viena, nei antroji atskala 
negali būti priimta į Trečiąjį 
Internacionalą, neigi į busimą
jį to internacionalo kongresą 
savų delegatų siųsti, šių faktų 
akyvaizdoj, jeigu jau Socialis
tų Partija tikrpi norėtų dėtis 
prie Trečiojo Internacionalo, 
tai ji turčių priimti rezoliuci
ją, kuria, pati save panaikinda
ma, partijos nariams rekomen
duotų dėtis prie vienos kurios 
nors komunistų atskalos.

Jeigu yra tokių draugų, ku
rie mano, kad palaidojus So
cialistų Partiją ir prisidėjus 
prie komunistų butų galima 
pasidarbuoti viduje taip, kad 
Trečiasis Internacionalas pa
keistų įstojimo sąlygas, tai jie 
labai klysta. Į Amerikos Socia
listų Partijos aplikaciją, kad 
ją priimtų. Trečiojo Interna
cionalo pildomasis komitetas 
štai ką stsakė:

“Principų ir pamatinių tik
slų klausimais negalima da- sais tais begaliniais vaidais ir rodosi, kad

tarpusavio kova; (c) musų 
programas pirma turi gaut Zi- 
novjevo ir Ko. aprobatą, iki 
mes turėsime teisės ką nors 
veikti; (d) mes savo Socialis
tų v Partiją turime perkrikštyt 
į Komunistų partiją; (e) mes 
turime tverti slaptą nelegalę or
ganizaciją nclegaliniam darbui; 
(f) mes turime kelti frakcinę 
kovą unijose, kooperatyvuose 
ir visose kitose darbininkų or
ganizacijose, idant joms kon
troliuoti visur pastačius komu
nistus; (g) diktatūra turi būt 
propaguojama kaipo tam tik
ra dogma; (h) nors ginkluo
tas sukilimas specifiškai ir ne
minimas, tečiaus pats savaime 
suprantama, kad partija, kuri 
tatai atmeta, nebus priimta; 
(i) mes turime klausyt Mask
vos “generalinio Štabo” įsaky
mų.

Visa šio programo didžiuma 
yra semta iš Bakunino anar
chistų, kurie Nudraskė Pirmą
jį Internacionalą. Ir juo grei
čiau mes aiškiai ir pamatingai 
atsiribosim nuo pigaus baku- 
nizmo, kurs vėl skverbiasi į 
musų judėjimą, tuo greičiau 
mes sugebėsime prieiti prie tik
rųjų savo uždavinių — -švieti
mo darbininkų klesos ir skie
pijimo jai socializmo idėjų.

Mums nėra reikalo keliauti 
į Maskvą. Geriau tegul Mask
va ateina pas mus ir kai ko 
pasimoko apie tikrąją dalykų 
padėtį Jungtinėse Valstijose. 
Maskva galėtų pasimokint ir 
to, kad kartu su savo propa
ganda ji turėtų eksportuoti dar 
ir bent kiek common senso. 
Jos rėmėjai čia komunistų par
tijose iki šiol gyveno kažin ko
kiame jų pačių susitvertame 
vaiduolių pasaulyj. Jų veiki
mas labai dažnai buvo pana
šus į kominę operą. Apie pa
čius realiausius dalykus jie daž
nai pasirėdė turį nuovokos ne
daugiau už puslaukinius šia
uriečius.

Ne. Mes jokio noro neturi-, 
mc sėbrautis su Frainomis ir 
Stoklickiais. Jie labai gerai pa
dare palikę mus, ir mes tik 
nuoskaudos sau darytume, jei 
eitume pas juos. Jeigu jiems

Į bičiuliautis su

slaptosios pblicijos agentais ir 
metyti lapelius su kurstymais 
prie “ginkluoto sukilimo” yra 
tikrasis revoliucinis dailias, tai 
tokios kvailybės monopolį mes 
galime jiems pilnai palikti. At
ėjo laikas socialistams grieštai 
ir aiškiai atsiriboti nuo mask
viečių, ir Socialistų Partija, be 
abejo, tatai padarys busimoj 
savo konvencijoj.

— James Oneal.

Naujosios

SMAUGIA DARBININ
KŲ SPAUDĄ.

Naujosios Zelandijos valdžia 
persekioja darbininkų 

laikraščius.
; AUCKLAND.
Zelandijos valdžia pradėjo nau
ją kampaniją — šį kartą prieš 
darbininkų spaudą ir darbinin
kiškų organizacijų darbuotojus 
bei darbininkiškų laikraščių pla
tintojus. Tai darydama valdžia 
tečiaus sako, kad ji neturinti 
tikslo persekioti “nė komunizmą 
nėgi socializmą”. Visa, ko j! 
norinti, tai kad “tam tikri žmo
nės” negalėtų savo tikslo atsiek
ti “žudynėmis ir prievartos dar
bais”.

Darbininkų organizacijos ir tų 
organizacijų darbuotojai Naujo
sios Zelandijos parlamente te
čiaus puikiai numato, ką valdžia 
vadina tais “tam tikrais žmonė
mis” ir ką ji skaito esant “žu
dynėmis ir prievartos darbais”.

Musų Moterims

s

ST.. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
......... ...... . ■ 1

Gordonas pagalvojo.
—- Labai noriai.
— Tiktai ateik anksčiau, taip apie aštuo- 

nias.
* — Gerai.

— Ir neužmiršk namie savo pasisekimo 
kartoti. • * *

— Ne, ne, neužmiršiu...

pagalvojo (lordo-

Sudegė dirbtuvė.
flš Federuotosios Presos] 

McKĘESPORT, Pa. — An- 
dais čia sudegė didelė McKces- 
port Tin Plate kompanijos 
dirbtuve. Apie trys tūkstančiai 
darbininkų neteko darbo,

u.
Išėjęs į koridorių, Gordonas Sutiko senį Os

tapą, nešantį po pažastim popierų pluoštą. Senis 
buvo taip giliai užsimąstęs, kad net nepatėmi- 
jo jo-

“Turbūt skaitliubja
nas nesmagiai susiraukęs. Jo širdis stipriau su
tvaksėjo. (

Gatvėj jisai apsidairė. Kita gatvės puse ėjo 
Botko.

Patsai velnias jo dabar nepažintų su tąja 
barzda. Gordųnas buvo labai užganėdintas.

' Apsikeitė žvilgesiais. Gordonas ėjo pirmiau, 
keliais žingsniais paskui sekė Botko.

Viduryj miesto buvo parkas. Čia ir įėjo Gor
donas. Temo. Parke nieko nebuvo. Gordonas 
perėjo jį visą išilgai ir sugrįžo. Pusiaukelėj pa
siliko Botką.

— Vienuoliktą valandą gali pradėti dirbtu
ve, — sukuždėjo jam Gordonas. — Pasistengk, 
kad tave matytų kuodąugiausyj vietų. Pirm vis
ko nueik pas Hutą ir nugirdyk Kasę. Jai galima 
įkalbėti nebučiausių dalykų.

Persiskyrė.
Vos Gordonas išėjo iš parko, kaip patiko 

jauną kunigą.
Nusišypsojo.
— O, dvasiškasis tėvas!
— Labą vakarą, pons Gordone!

— Ar jus girdėjote, kad Šnittlerio dirbtuvėj 
viskas virte verda?

Gordonas’ liūdnai palingavo galva.

— Tame kaltas patsai šnittleris. Jisai blo
gai elgiasi su darbininkais, apart to tvirkina juos. 
Jis yra tėvas pusės nešliubinių vaikų, kuriuos 
jums atneša krikštyti. Tokį poną išpultų patup
dyti kalėjiman. Jojo dirbtuvė tapo kaip vulka
nas, kursai kas valanda gali išlėkti oran.

Kunigas liūdnai žiurėjo priekyn.
— Tai Dievo pirštas! Niekuomet gyvasty} aš 

nemačiau tokio ištvirkimo, kaip čia.
— Taip, apgailėtina.... — Gordonas atrodė 

labai užgautas. — Prasčiokėliai mato labai blo
gą pavyzdį iš viršaus. Nė savaitės nepraeina, kad 
draugijoj nepakiltų koksai skandalas. Beto, jus 
skaitėte paskutinį atsišaukimą? Aš mačiau jį pas 
dėdę. Biauru! Ją rašė patsai antikristas. Nes tik
tai antikristas guli kurstyti žmones Kristaus 
vardu.

— Dabar jau aš netylėsiu! — Kunigas degė 
fanatizmu. — Viešai iš sakyklos prakeiksiu tuos 
pavietres aukurius, kuriuose patsai šėtonas kelia 
savo orgijas. Čia — aplinkui aukso jaunuomenė!

Nutilo. Įniršimas jam neleido toliau kalbėti.
— Šiandien mes, turbūt, susitiksime pas dė

dę? —- paklausė Gordonas.
— Taip, aš tik-ką apturėjau pakvietimą.
— Ir taip, pasimatymo!
Draugiškai paspaude rankas.
Gordonas tapo rimtas. Jam pasidarė šalta, 

nesmagus vejas badė veidą.
“Kokia laimė, kad sutirpo sniegas” — jisai 

pagalvojo.
Dabar jis turėjo užeiti pas Vronskį.
Nerimasties ir gailesčio jausmas pripildė jo 

sielą. Bet jisai pergalėjo save.
Juk Vronskis vislick turės mirti. Todel-gi, 

lai būna, kas turi būt.
Perėjo išilgai prekyvietes. Jaute save vie

ninteliu ir užmirštu.
Galvojo apie Ostapą. Kodėl tasai žmogus 

taip jo neapkenčia?.
Bet patsai galvojimo procesas suteikė jam 

skausmo. Mašinališkai dirstelėjo į llelės langus.
Liūdnai nusišypsojo.
Kuomet užsuko į gatvę, vedančią prie Vron- 

skio namų, pajuto baisų sunkumą. Jį apėmė be- 
spėkė, jausmas neišpasakyto ilgesio įsisunkė į 
kiekvieną jo nervą.

Užlipo augštyn ir jėjo į kambarį, nelauk
damas Atsiliepimo į baladojiiną.

Vronskis jį pasitiko. Jo veidas persikeitė nuo 
to laiko, kaip jiedu matėsi paskutinį kartą.

(Bus daugiau)

SUKNIA No. 1029

t h V?

tinkamiausia

7023

Japoniškas crepas — 
materija šitai sukniai. Apatinę bliu- 
zę galima padaryti iš kitoniškos ma
terijos ir apjuosti tamsesnės spalvos 
kaspinu.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1029 
sukirptas mieros nuo 16 metų am
žiaus, 36,38, ir 40 colių per krutinę. 
36 mietai reikia 3% jardo 36 colių 
pločio, arba 3*6 jardo 44 colių plo

čio su 1 jardu kitoniškos materi
jos. Kaspino reikia 2*6 jardo.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti inierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No 1029.

Mieros —-------  colių per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir Valst)

(Vardas ir pavardė)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, III
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SVEIKATOS DALYKAI.
APPENDICITIS

Bušo D-ras S. Biež.ls.

yraPus Amerikos lietuvius 
įsigyvenęs labai netikęs papro- 
tis valgyli daug mėsos. Dauge
lis žmonių minta kuone viena 
mėsa, su trupučiu duonos ir 
druskos. Jie pusryčiams, pie
tums ir vakarienei vis tų pačių 
mėsų kemša. Nors žmogus ir 
sunkiui fiziškai dirbu, tečiaus 
tiek daug mėsos kūnas nerei
kalauja. Tūli, kad pigiau pra
gyvenus, 
mėstp I 
ta ir ne visai tinkamame sto 
vyje. Perdaug didelis mėsos • 
valgymas apsunkina vidurius' 
ir ilgainiui pagimdo juose be
tvarkę, kas veda prie appendi-1 
eitis. Taigi perdaug didelis mė-! 
sos vartojimas irgi būna vie
na iš ap|Mm<licitls priežaŠčių.

tais gali padaryti nemažai keb
lumų, ypač jei viduriai ar pats 
appendiksas nėra sveiki. Bet 
jei viduriai yra sveiki, tai nuo tų 
grūdelių nėra jokio pavojaus. 
Jie gali įeiti appendiksan ir vėl 
iš ten iškeliauti,, savininkui nė 
nepatėmijus tokių svečių apsi
lankymo.

Abelnai galima pasakyti, kati 
užlaikymas burnos ir vidurių 
sevikais, labai pagelbsti apsisau
goti nuo appendicitis. Kas su
lig tais sveikatos principais gy
vena, tas retai teserga appendi- 
ictu.

Appendicitis simptomai.
Appendicitis būna apie pustu

zinio rūšių, kurių kiekviena turi
penka net prastųjų savotiškus simptomus (ženklus), 

kuri dažnai būna Saldy- .Tečiaus yra keletas ženklų, kurio « •< r■ lt 1» « V __ _ _ 9 , A • J • V •• yra bendri daugelyj atsitikimų.
■ Čia nemanau aprašyti visas rū
šis, nes prisieitų leistis į smuik

inėmis su visais jų technišku- 
I mais. Pasitenkinsiu tik taip va
dinamu aštriuoju ir chronišku 
appendicitu.

Aštrusis appendicitis pradeda 
Chroniškas vidurių užkietėji-įtaigiai, be jokio persergėjimo, 

mas, kuris tankiausia paeina į Visi viduriai pradeda skaudėti 
nuo netinkamo valgio ir stokos be jokio atleidimo, darosi koktu, 
išsimankštinimo, piekurių įžy- ’ o kartais reikia ir vemti, uždega 
mių daktarų nuomone, yra viena kaištis, prarečiais net šaltis kre- 
iš svarbiausių appendicitis prie4-'čia. Ilgainiui skaudėjimas su- 
žasčių. Kas ilgoką laiką turi (sikoncentruoja appendikso vie- 
chronišką vidurių užkietėjimą,'ton — truputį į dešinę, žemiau 
pas tą yra ir chroniškas katari-^nuo bambos. Šis skaudėjimas 
uis vidurių uždegimas, kuris ir-(tęsiasi kol nuo jo nepasiliuosuo- 
gi atsiliepia ant appendikso. čia, jama tinkamu budu. IŠ priežas- 
reikia tik mažos kibirkšties, kad, ties karščio širdis muša tankiau 
pasidarytų appendikos uždegi-Jr žmogus x už keletos valandų 
mas. Tokio žmogaus viduriai (pasijaučia dideliu ligoniu. Eg- 
yra panašus į nuodėgulį, kuris zaminuojant dešinė pusė daug 
per ilgą laiką pamaži rūksta, bet kietesnė už kairiąją, skaudi 
vėjui papūtos užsiliepsnoja visu spaudžiant virš appendikso. 
savo smarkumu. Kartais, ir. net tankiai, ne vi- 

appendicitis si augščiau minėti ženklai būna, 
priežastis, negalima nepaminėti o taipgi būna ir kitokių. Nere- 
vienos tarp žmonių labai išsipla- tai ligonis nevemia, mažai arba 
tinusios klaidingos nuomonės, net ir visai neturi karščio, skau- 
Daug Žmonių tiki, kad nurijus 
grudus vy nuogių, agrastų ir ki
tokių turinčių kietus grūdelius 
vaisių, gaunama appendicitis. 
Reikia pasakyti, kad tokie grū
deliai patekę appendiksan kar-

Kalbant apie

dėjimas esti menkas; o kartais 
taip labai skauda, kad ligonis ne
randa sau vietos. Retkarčiais 
viduriai pasidaro labai liuosi, ar
ba vėmimas būna taip didelis, 
kad ligonį j trumpų laikų labai

Dvigubos Štampo* lltarnlnke 
Lietuviai Pardavėjai

No. 14 W*h. Bulšas—generalls,
No. 16 Nancy Grigai! u nalt4, go- 

neralė, '
No. 102 Chas Putrua, vyriškų 

drabužių,
No. 87 Wm. l’ukelis, naminių 

daiktų.

Ypatingai $50,000 rakandų pardavimui

misingio lovos, 2 
*io stulpeliai ir

c. į savaitę.

mokėjimui.

čios, specialiai 
75

3 šmotų fruntlnčs kcIhh, apmušti tikra oda, 
stambus aržuoliniai rėmai, 66
specialiai 4^ I viUU

$1.00 į savaitę
Stambios 
colių sto 
virbalai; 
satino baigi
mo specialiai

* - TOM 50 c- *
L Refrigera

ę W y * <5 > toriai, 30
7 šmotų dining setas, stalas išleidžiamas svarų ledo 
6 pėdas, golden baigimo; 6 aržuolinės įtalpos, 
kėdės, prie stalo tinkan- (U A *7 E darytas f avU zono kietnie 

džio, specia- 
% liai.

12.65

Colonial Dreseriai 
, dide- 

labai 
goldon 
sptcia-

aržuoliniai 
lis stiklas, 
starr.uųs, 
baigimo 
li ai

75 e. į sav utę.

■H

Aržuoiinė chif- 
foiier didelė ir 
ruiminga, sto
ro stiklo veid
rodis, specia
liai

$16.75
50 c. į savaitę.

Plienines lovos, 2 colių 
stulpeliai 10 — 1 colio 
storio virbalai, Vernis 
Martin baigimo, tik pil 
nos mieros, spe- 
daliai 51Q.5O 

50 c. i savaitę.

’FT’K’nrra a JZJJL-4JlLaJtIl JL
šviesą ir pajiegą suvedame f senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Casb arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių*Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

susilpnina.
Reikia pasakyti, kad ne kiek

vienas vidurių skaudėjimas ii' 
vėmimas, sujungtas su karščiu, 
reiškia appendicitu. Yra daug 
panašiais simptomais kasdieni
nių vidurių ligų, nieko bendra 
neturinčių su appendicitu. Te
čiaus visada yra svarbu tuojaus 
atsįžinoti ar ligonis turi appen- 
dicitų, ar ne, nes suvilkinus kar
tais nebegalima duoti jokios pa
gelbės.

Chroniškas appendicitis aš
traus uždegimo laike turi veik 
tuos pačius simptomus, kų ir aš
trusis. Tame tik skirtumas, 
kad prie chroniško appendicitis 
ligonis paserga keletu valandų, 
ar dvi ir pamaži vėl sugija. Kar- 

I tais po to būna sveikas net per 
ilgų laikų — mėnesius ir net me
tus. Bet tankiai, kad ir pagi
jęs, nesijaučia pilnai sveikas. 
Tokiam žmogui tankiai appen
di kso vietoj po truputį paskaus- 
ta, negali visko valgyti, nes 
sunkesnis, netinkamas valgis iš
šaukia skaudėjimų, etc.

Pripažintu dalyku yra, kad jei 
kas sykį turėjo apendicitį, bet 
paffyjo, tai galima tikėtis jos at
sinaujinimo. Paprastai antra® 
uždegimas būna smarkesnis ir 
pavojingesnis.

Appendicitis diognozas.
Diognozas, t. y. ligos pažini

mas, zy|j^, labai, labai svarbus 
dalykai. šitų tegali atlikti tik
tai gydytojas. Yra keletas li
gų, kurios yra labai panašios j 
appendicitį, bet gydymas jų vi
sai skirtingas, tad neišpasakytai 
yra svarbu pažinti tikrųjų ligų. 
Ligoniui skubus ir tinkamas 
appendicito gydymas niekados 
negali būti per greitas, nes juo 
greičiau jis pradedama gydyti, 
tuo būna geresnės pasekmės, o 
suvėlintas gydymas labai prail
gina ligų, kariais palieka ligonį 
ne visai sveiku ant visados, o 
retkarčiais net nuvaro į kapus.

Tikrąjį diognozų padaryti, 
ypač aštrioje appendicito for
moje, nėra sunku. Niekuriuose 
atsitikimuose net pats ligonis 
nujaučia saVo ligų. Bet retkar
čiais net ir gerai išsilavinusiam 
ligoniui sunku yra atspėti ligų. 
Kariais simptomai būna visai 
neaiškus arba nežymus ir tų pa
čių visai mažai tebūna, arba vėl 
jie pasirodo nepaprastu budu, 
ypač kada dar kokia nors kita 
menka liga būna. Tokiuose at
sitikimuose daktaro užduotis pa
sirodo jau sunki ir svarbi. Kaip 
dviejų vienokių žmonių, sakoma, 
nesiranda, taip ir dviejų pilnai 
vienokių appendicitis ligonių 
nėra. Kiekvienas nors ir trupu
tį visgi skiriasi nuo visų kitų. 
Gydytojui tada priseina kiekvie
nas atskirus ligonis atidžiai stu
dijuoti, tyrinėti.

Kartais ligoni reikia ligonbu- 
tin vežti, kur kraujų egzaminuo
jama net kelis karius, reikia 
atidžiai sekti karštį, o visus 
simptomus smulkmeniškai už- 
rekorduoti. Tik panašiu tyri
nėjimu sunkesniuose atsitiki
muose galima tikresnį diognozų 
padaryti ir su ligoniu sąžiningai 
apsieiti ir duoti jam tikrų pa- 
gelbų. Pilvo skaudėjimas dar 
nebūtinai reiškia appendicitį ir 
kas pasako ligų atidžiai ligonio 
neišegzaminavęs, labai tankiai 
padaro stambių klaida.

Chroniškas appendicitis tan
kiai suteikia dar daugiau galvo
sūkio, nes yra keletą^ labai pa
našių ligų. Išskirimas jų neat
būtinas, jei norima pasekmingo 
gydymo. Tokius ligonius kar
tais reikia net per keletu dienų 
studijuoti pagelba X-spindulių 
ir fluroskopo ar kitais pritai
kintais budais.
Appendicitis klausimas yra la

bai svarbus, nes žmogaus gyvas 
lis tankiai priklauso nuo greito 
ir teisingo tos ligos pažinimo. , 
Todėl turėtų į jį žiūrėti kaip 
ligonis, taip ir gydytojas. Iš
vengiama klaida iš daktaro pu
sės yra didelis nusidėjimas, o li
gonio neklausimas teisingo pa
tarimo beveik visuomet suteikia 
pačiam ligoniui daug neatitaiso- i 
mos pragaišties, čia reikalingas 
pasitikėjimas iš abiejų pusių, j

Cheaebrough Building

mus!
e musų

Bet jicgu nori investinti sau- 
cumulative participating pre-

Battery l*ark Building^- Mari t i me Building

INVESTYTOJAMS—NE
Jeigu nori spekuliuoti tai nemėgink ateit pas 

giai ir pelningai, tai mes kviečiame jus sužinoti ap 
ferred stock’ų, kurį mos jums siūlomo

The American Gateway Realty Corp. 
kuri prigli Henry L. Doherty A Company, visiems žinoma Investment prie GO Wall 
Street, New York.

Kaina $1QOJJO ui Šerų, $100.00 par valuc mokama iškalno arba ant išmokesčio.
YRA SAUGU.

Battery Part, The American Gatevray, yra apsuptus dideliais namais, kurių vertė 
kjla augityn kas mčtas |r atnešu didelį pelnų jų savininkams. Tarpe geriausiai apmo
kamų namų yru šio
BATTERY PARK BU ILD.-MARITIME BUILD. CHESTER- 

BROUGH BUILD.
Šie namai No. 19, 81 A 23 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kiti, kurie 

randasi po num. 8 State Street Realty Corporation; Battery Purk Land Corporation ir 
South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GATEWAY REALTY 
CORPORATION. Jų vortš yra $5,259,500.00.

YRA PELNINGA.
C>% Cumnlative Nuošimtis yra mokamas mėnesiniais išmokėtais, kuriuos gausite 

kas pirmą dieną kiekvieno mėnesio. Apart to dar gausi sekančius dividendus: Ant 
kiekvieno Įmokėto Dolerio už Šerą ant Corr/mon Stock’o 50 centų už ščrą bus mokama 
kiekvienam savininkui preferred stock’o. Pavyzdžiui, jeigu Common Stock’o bus mo
kamo po $4Z)0 už ščrą Į metus-gi už Preferred Stock dividendu bus mokama $2.00 į 
metus. Pridedant reguliarį nuošimtį 6% į motus pasidarys $8.00 už šėrą arba

.. 8 PROCENTUS I METUS.
Mokama Preferred stockholderiarros.
Pelnas dabar gvarantuoja, kad bue galime niekoti extra 2 % dividendų. Pelnas 

gali kilti augštyn, 4

Tūkstančiai Jau Užsiinteresavo
Tūkstančiai žmonių jau užslrašš -išplldydami žemiau paduotą kuponą. Kiekvieną 

dieną pašta ateina daugybės kuponų prašant platesnių paaiškininnj. Prityrę ekspertai 
jums išaiškins ypatiškai ar laišku jūsų kalboj.

Nesiunčiame Prikalbūtojįj.
Jeigu Sužinosi, Tikrai Įdėsi Pinigus

Pamąstyk — Saugus įdėjimas kapitalo, kuris moka 8%

FOREIHO LAK00A8E IHESTOH DEPT.

HENRYL. DOHERTY&CO
12 PEARL STREKS NEW YORK

MantuIžo  ris

Forei gn Language Invcstor Department
Henry L. I>oherty & Company

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

prisiųsti pilnas informacijas apio Jūsų “Auk
sinę Progą Investmento propozicijų.
Vardas, puvardfi ........................ ........................
Gatv6 ......................... -.........................................
Miestan ........................................... -...................
Valstija -.................................................. -..........

(Naujienos)
1 rr.rggri■■ggggs

PARAŠYK IR

PRISIUSK

ŠITĄ KUPONĄ

ŠIANDIE

aiškus dalyko supratimas ir 
greito veikimą, jei norima ge
ras pasekmes, gauti.

čia pažymėsiu keletą man ži
nomų ypatingesnių atsitikimų.

Visiškai sveika slaugytoja 
apie 7 vai. vakaro pradėjo nesi
jausti gerai. Išpradžių manė, 
kad tai yi’a menkniekis, bet kuo 
toliau, tuo blogiau darėsi. Pa
sirodė beturinti aštrųjį appen
dikso uždegimą. Operacija bu
vo daryta apie 10 vai. tą patį 
vakarą. Appendiksas buvo visai 
arti trūkimo; palaukus dar po
rą ar trejetą valandų ir butų 
trukęs. Už dešimties dienų ga
lėjo atsikelti iš lovos ir neužil
go buvo pilnai sveika.

Penkiolikos metų vaikas, ska
niai pavalgęs pietus, žaidė beis- 
bolę. Už trejetos valandų pra
dėjo smarkiai skaudėti viduriai, 
prasidėjo vėmimas ir karštis už
degė. Pasirodė turįs appendięi-
tį. Apie šeštą valandą tą pačią [ką palengva ėjo liesyn ir silp

, nyn. Nors turėjo gydytoją, bet 
liga buvo labai neaiški. Man nu- 
vežus ligonbutin, fluroskopo pa
gelba pasisekė surasti ligą, Tuo
jaus tapo padaryta operacija ir 
šiandie tas vyras yra pilnai svei
kas. t

Ne kiekviena appendicitis rū
šis trūksta. Taip vadinamas 
katarinis appendicitis, kame pu-, 
lių visai neatsiranda, negali ir 

treipė prie gydytojo, kuris pri- trukti, ši rūšis yra mažiausiai 
pažino appendicitį ir patarė da- pavojinga. Dar yra gangreni-j

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c 
Puslapių 32.

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymų. 
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
NAUJIENŲ KNYGYNAS 

1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

ryti operaciją. Tečiaus ligonis 
nepatikėjo ir dar per porą dienų 
atsilankė pas kitus tris gydyto
jus, kurie irgi tą patį pasakė. 
Taip praėjo penkios dienos, o jis 
vis blogyn ėjo. Matydamas jog 
nieko gero nebus, jis sutiko pa
siduoti operacijai. Atidarius 
vidurius pasirodė, kad appen- 
diksas yra trukęs, viduriuose 
daug pūlių, kurie jau užnuodijo 
visus vidurius. Į antrą dieną 
po operacijos mirė. Jei šis li
gonis butų sutikęs pasiduoti 
operacijai tuojaus, kol appendik- 
sas nebuvo trukęs, jis tikrai bu
tų pasveikęs. Jo paties vilkini
mas ir neįsitikėjimas nuvarė į 
kapus.

Vyras, apie keturios dešimt 
metų amžiaus, sirguliavo vidų- ______  ____ __________
riais per dvejus metus. Kartais^K^tarinis appendicitis ilgainiui 
susirgdavo ant dviejų ar trijų 
dienų kiek smarkiau, bet paskui 
ir vėl pasveikdavo. Visą tą lai-

nė rūšis, kuri bene *bus pavo
jingiausia. Pastarasis appendi- 
citis yra labai smarkus ir umu 
laiku užnuodija vidurius, jei 
greit nepadaroma operacijos ir 
appendicitis netampa išimtas.

PERSIKĖLIAU
Dabartine vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 3101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 ild 6 po pietų; gy 
venimo vieta 701 W. 81 st St., kam- 
pasUnion Avė., Tel. Yards 8654.

AKU8ERKA

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn- 
ailvanijos hos- 
pitalšse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

J DR. G. M. GLASER E 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas i
S >149 8. Morgan St., kerti 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

į Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:

3- Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 ■
9 vakare. Nedėliomis nuo 10—2 ■ 

■A į po plet.
■ Telephone Yards 687 
1I1IIII111S1IBIIIUI

' Dr. M. T. Strikol’is ' 
PRANE4IMA8 

Ltetuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į Peopla Teatrą 

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 166 
Valandos: 1 Iki 8 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet. 
Telephone McKinley 262

: DR. J. KULIS
LIETUVIS

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

■ ir vyrų. Specialiai gydo lim-
B pančios, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas. .
■ 8259 So. Halsted S t., Chicago.

Telephone Yards 5332 ■ 

| ūR. M. STUPN1CKI : 
81D7 So. Morgan SU

Chicago, I1L
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 iki 8 vakare.

Telephone* Van Buren 294
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH •
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
I Telefonas: Boulevard 7042

Ė DR. C. Z. VEZELIS Ė
Lietuvis Dentistas 

1712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvis

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
D303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.
„ -r.------------------------.-------------------

dienų buvo padaryta operacija. 
Appendiksas jau buvo trukęs. 
Išbuvę ligonbutyj penkias sa
vaites, bet pilnai pasveiko.

Vyras, apie trisdešimt metų 
amžiaus, apsirgo vidurių skau
dėjimu, su mažu karščiu ir kok
tumu. Manydamas kad , tai 
menkniekis bandė pats naminiu 
budu gydytis, be jokių pa
sekmių. Tik į trečia diena atsi-

gali pradėti pūliuoti, kas gana 
tankiai atsitinka, ir vėliaus 
trukti.

Todėl svarbu yra netik pada
ryti teisingų appendicitis diog- 
nozų, bet ir jo rūšį surasti. Kar
tais suvilkinimas vienos ar ki
tos valandas reiškia ligoniui gy
vastį ar mirtį. Ypač tas yra tei
singa, kada appendiksas būna 
apimtas gangrenos. Reikia pa
sakyti, kad su appendicitu nega
lima juokauti, negi daug laiko 
gaišinti. Kuo greičiau teikiama 
pagelba, tuo geresnių galima ti
kėtis pasekmių.

(Toliau bus) «

r " DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

>i. ....................... .............................................. i ■

DR. JOHN N. TIIORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av< 
Valandos: ild 9 ryto, nuo 8 iki 

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

Telefonas Pullnrjan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas 
19801 So. Miohigan Av„ Roaeluad. 

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

______________
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[CHICAGOŠ’
:: ŽINIOS

STATYTOJŲ LOKAUTAS 
. PASIBAIGĖ.

Chicagos statytojų streikas 
arba lokautas pasibaigė pėtny
čios vakare, kuomet abidvi pu
sės sutiko paimti federalį tei
sėjų K. M. Landis už arbitra- 
torių. »

Tatai Landis’ui sutinkant 
tarpininkauti, statymo darbas

statyti yra apimta už $100,000,- 
(MM) vertės. Nuo 25,000 iki 30,- 
000 darbininkų, kurie praeitas 
septynias savaites vaikščiojo 
be darbo, dabar gaus vietas. Be 
to, lokautų iššaukus dirbtuvių, 
kurios šį-tų namų 
mui parūpindavo, 
daryti. Dabar jos 
ryti. Todėl ir čia

namų staty-

galės atsida- 
tukstančiai 

sau darbu

Lokauto užsibaigimo sutartis 
padaryta tarp Thomas S. Kear- 
ncy, Building Trades Council 
prezidento, ir E. M. Craig, 
Buildings Construction Emplo- 
yers* Association raštininko. 
Abidvi pusės sutiko priimti tei
sėjų Landis kaipo vysiausiųjį 
arbitrą torių ir pasiduoti jo 
nuosprendžiui algų nustatyme 
ir kituose klausimuose, kurių 
delei abi pusės nesutinka.

Abiejų pusių sutarta, kad 
teisėjo Landis nuosprendžiui
sų organizacijos. Taipgi sutik
ta, kad bus galima pristatyti 
visas algų datas ir pragyve
nimo brangumų. Sutikta ir tas, 
kad kontraktorių pasiūlymas 
mechanikams dolerį, o papras
tiems darbininkams septynias 
dešimts centų į valandų, butų 
ignoruota, kuomet bus arbit
rą toriaus sprendimas. Arbitra- 
toriui suteikiama didelė gale. 
N.e vieųų, kųiį jis gal.es nustaty
ti statytojų algų, skalę iki ge-

lės žiūrėti kad išvengus pavo
jų, kurie laike tų melu gali 
iššaukti nesusipartimus tarp 
statytojų ir bosų. Ir, jeigu lai
ke tų metų iškiltų kokie nesu
sipratimai, jis turi galios juos 
pašalinti vaduodamasis savo 
išrokavimo nuosprendžiu.

Darbas gal būt ryto dar ne 
bus suspėjamas . pradėti, ta
čiau* utarninke, manoma, kad 
tikrai statytojai dirbs.

55 POLICISTAI SUSPEN
DUOTI.

Policijos prievaizda Fitznior- 
ris s ubą tos vakare suspendavo

tus. Sakoma, kati dar ir dau
giau policija bus perkratinėta, 
tatai daugelis policistų bijos ne
tekti vietų. Suspenduotų tar-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 10 d., 1921, 3 vai. ryto. 
Patiko nelaimė ant geležinkelio. 
Tapo užmuštas. Velionis paeina 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Li- 
dauvėnų valsč, Macaičių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 9 metus. 
Turėjo 25 m. amžiaus.. Paliko 
nubudime du broliu ir seserį. K. 
ir A. Granauskus ir L. Poškie
nę ir Lietuvoje vieną, brolį ir 
Švogerį Pošką ir dvi Seseris. 
Lavonas randasi prie 9317 
Chauncey Ave. Laidotuvės atsi
bus Utarninke, Birželio 14, So. 
Chicago | Šv. Juozapo bažny
čią; iš ten į šv. Kazimiero kapi
nes. Meldžiame pažįstamus ir 
draugus dalyvauti laidotuvėse. 
Pasiliko nuliūdima du broliai, se
suo ir Švogeris.

pan įeina keturiasdešimt s sep
tyni patrolmanai ir astuoni ser- 
žentai.

ASMENŲ MOJIMAI ™ DARBININKŲ
Leit. Hughes hipo pakeistas 

į prievaizdų detektyvų laike to 
policijos peržiūrėjimo. Beto 
pasakė, kad Hughes csųs go
riausias policistas Jungt. Vai-1 3133, 
stijose. ’x’|-----

AKUŠERKA M. BANIENE 
po antru vyru 

VAITKEVIČIENE
šiuomi pranešu savo kostumerkoms I 

kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals-! 
te<l St., dabar atidariau ofisą po num*. 
3118 So. Halsted St. Tel.: Boulvard

VYRŲ

Užpuolė pinigais belošiant.

Jacob M. Loeb» 48(i0Kimbark 
avė., su keletą savo draugų 
grajino iš pinigų. Ir jis turėjo 
gerų laimikį, bet tuo tarpu jų 
kambary pasirodė niaska prisi
dengęs apie dvidešimt metų 
vaikinas. Nepažįstamasis atsta
tė revolverį ir pareikalavo pa
kelti rankas. Vyrai ėmė juok
tis, manė, kad tik juokus tas 
vaikinas krečia. Bet supratę, 
kad tai ne juokas, grojikai 
ėmė savo pinigus stumti nepa
žįstamam “svečiui.” Jam sus
tumta $2,150.

Bet visgi viena vagį jie galė
jo apgauti. Kadangi jisai neiš
drįso prie jų artintis kišenius 
kratyti, tai jie lik menkų dalį 
pinigų sumetė, o kitus laikė 
paslėptus. Nuo vagies jie pas
lėpė $20,000 pinigais, deiman
tais ir čekiais.

Vagis pinigus susirinkęs, iš
gėrė stiklų “džinžeralo,” žemai 
nusilenkė ir išėjo. Loeb, ištolo 
dar kokį blokų jį vijos, kol jis 
dingo tamsiam užkambary.

Suimti žmogžudžiai

po trijy valandų.
kuomet trys vyrai užpuolė 

Pegram & Lawrence apticką, 
prie 1259 W. 79-tos gat. ir 
nušovė apliekorių Albert N. 
Lawrence, tapo suimti. Bandi
tai yra Joseph Jablonskį, 1331 
S. Knox gat., Charles McDo
nald, 5312 Archer avė., ir 
Frank Bychlewski, 2855 Keelcy 
ave-

Juos suareštavus atrasta 
$1,500 vertės rakandų, kuriuos 
jie buvo pavogę iš James Mo- 
\vicki, 3208 S. Morgan gat., 
praeitos pelnyčio* naktį.

Seneliai paėmė divorsą.

Seneliai Louis Scbubert; abu
du turi po septyniasdešimta ke
turis metus, suimtoj paėmė di
vorsą. Moteris sako, jos vyras 
norįs perdaug vaikščioti ir jų 
su savim vedasi. Jai kojos 
skauda vaikščioti, tatai geriau

Harry Ward, kuris nuleis
tas pakarti, antru sykiu bandė 
iš kalėjimo pabėgti. Kad dar 
kiek ilgiau jis butų papjovęs 
du lango dratus daugiau ir 
jau butų galėjęs išlysti laukan. 
Jo mat rase rasta keletas pjuk-

Miss Mabel B. Alroth, dvide
šimt metų mergaitė, patraukė 
teisman Jessc Dimond, penkias
dešimts penkių metų amžiaus 
vyrų, 6219 Sheridan. Jinai rei
kalauja iš jo 100,(MM) už suva- 
džiojimų. Praeitų metų jisai 
prisižadėjo jų vesti sakydamas 
buk jis tesųs našlys, o dabar 
pasirodė, kad jis turi pačių ir 
nemažai vaikų. 
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Pranešimai

PARDAVIMUI NAMAI-2EME. DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

JIEŠKAU savo tetulės Magdelenos 
JonaiČiutės, Šiaulių apskr., Lygumų 
parapijos, Ramonaičių sodžiaus. Gy
vena Chicagoj. Malonėkite atsiliep
ti, arba žinanti teiksis pranešti.

VLADISLOVAS URBONAS, 
534 N. Clark St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU draugo Antano Baršku
čio ir jo sesers Domicėlės Barskaitai- 
tės, gyvenusios apie Newark, N. J. 
Baršketis gyveno Chicago, III. Ma
lonės atsišaukti ar žinanti pranešti, 
antrašu

J. WAITKUS,
3364 S. Halsted St., Chicago, III

JIEŠKAU savo parapijono Bučiaus, 
Kauno rėd., Šiaulių apskr., Papylės 
par. Atvažiavo iš Lietuvos į Detroi
tą, po tam1 išvažiavo į Chicagą. Mel
džiu atsišaukti ar kas apie jį žino, 
meldžiu jo antrašą suteikti.

JOHN K. SIMONOVICH, 
627 York PI., Chicago, III.

JIEŠKAU pusbrolio Antano, Kos- 
tantido, Tamošiaus Simonavičiaus, 
Kauno riki., Šiaulių apskr., Žagarės 
par., Ramoškų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti arba kas kitas apie juos žino, 
meldžiu priduoti antrašą.

JOHN K. SIMONAVIČIUS, 
627 York PI., Chicago, III.

Jurgis Ptakauskas arba Antanas 
Ptakauskas New Britain, Conn. 
Iix Ptakauskas, Pittsburg, Pa.

Paeina: Suvalkų rėd.,
Seinų apskr.,
Liepalingio parap., 
Scnkonių kaimo. Atsišaukite:

SOFIA IaAŽAUSKTUTE, 
2112 S. 48th Avė., Cicero.

PARDAVIMUI

Fe-

JIEŠKAUI apsivedimul merginos 
nvio 18------ 23 motų jirrvž.isi uh 1>o

rno tikėjimo, kad tik butų linksma ir 
mylėtų dorą gyvenimą. Aš esu 26 

metų ir gana gerai susikalbu an
gliškai, taip pat norėčiau, kad ir mer 
gina šiek tiek galėtų susikalbėti an
gliškai. Norinti apsivesti, meldžiu 
rašyti, prisiųsdamos pirmame laiške 
savo paveikslą, atsakymą gausite 
kiekviena. Naujienos 318.
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JIESKO PARTNERIU.
JIEŠKAU partnerio į bučernę ir 

grosemę; turi būti teisingas ir turi 
turėt $2,000 atmokėt pusę biznio. Aš 
turiu didelę ir gražią vietą, darau 
gražų biznį. Kad ir nemokantis šio 
biznio, išmokinsiu. Naujienos 811.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI biznio namas su kamba

riais gyvenimui užpakalyje. Tinkan
tis saliunui, bučemei, krautuvei al
kam kitam. Randasi ant Halsted 
prie 51 gatvių.

R. N. BARŠYS,
2827 W. 40 Str.

RENDAI mūrinis garadžius talpi
nąs 3 automobilius.

A. K.
943 W. 84th St. ,
---------- f——
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SIŪLYMAI KAMBARiy
RENDAI 2 kambariai tarpe Jack 

on ir ^Vashington Parkų dviem vai
kiams, dviems merginoms arbi ve
dusiai porai. Elektra garo šiluma, 
celf fonas

1144 E. 55ih St.
Tol.: Dorchester 6294.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam vaikinui, 

tarp 35-os ir Armitage Ave., ir tarp 
Crawfor<l Ave. ir Michigan ežero. 
Su valgiu ar be. Naujienos 310.
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North Slde. — Vaikų Draugijėlės 
Bijūnėlio dainų repeticijos ir lietuvių 
kalbos pamokos bus panedčlio vaka
rais Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė., kaip 7 v. v. Taip nutarė 
tėvai paskutiniame susirinkime. Užtat 
ateinanti panedėlį, birž., 18 d. visi 
vaikai susirinkite paskirton vieton 
kaip 7 v. vakaro. Praneškit ir ki
tiems apie tai. —Valdyba.

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

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

Atsišaukite.
OREMUS CHEMICAL 

LABORATORY, 
1718 So. Halsted St.

PASARGA
Bronislovas Valantus 1 metų, 
mėn. amžiaus persiskyrė su 

šiuo pasauliu Nedėlios ryte, 
birželio 12 d. Lavonas randasi 
pašarvotas prie 4039 S. Ąlbany 
Avė., Chicago. Laidotuvės atsi
bus birž. 14 d., ant Tautiškų ka
pinių. Visus gimines ir pažįsta
mus meldžiame dalyvauti laido
tuvėse.

Kviečia nuliūdę tėvai, Kazi
mieras ir Marcelė Valantai.

Norintieji pasigarsint į sekamos die- 
norf Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
nt.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos 1 24 vai.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA pardavėjų pardavot gerai 
žinomų Talking mašinų ir pianų lie
tuviams. Didelis komišinas arba 
ga. i'

SHANKS’ MUSIC STORE 
8527 S. Halsted St.

ai-

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 išmokinsimo 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

Indopendonce State Bank Bldg. 
8159 W. Roosevelt Rd.

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

9:00 vak.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

Labai gera propozicija, nes kiek
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50 
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotlems 
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit 
tarpo 9 ir 11 pirm pietų.

COMMONVVEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearborn St., 
Room 911-912

Tcl.: Wabash 8415.

REIKTA savo amatą mokančio bar
beno. Darbas ant visados $80.00 iki 
$40.00 galima padaryti savaitėje.

Atsišaukite
P. CHEPAITIS, 

10722 So. Michigan Avė., 
Chicago.

AUTOMOBILIAI
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. 

Tek: I>afayetto 1329.

DIDELIS NUPIGINIMAS.
Ant naujų ir vartotų 

automobilių 
CHAS LANGE A BROS. CO. 
Buick Distributors

2621-27 Mihvaukee Avė.
Prie Ix>gan Sųuare 
Tcl.: Spaulding 234. 
Cash ar išmokėjimai 
Atdaras vakarais ir Suimtomis.
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PARDAVIMUI 5 pasažierių, 6 cilin
derių automobilius, gerame stovyj, 
vertė $<800. Parduodu už $450 arba 
mainysiu ant motorcycle.

R. DERINGIS, 
1343 S. 48th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI Chandler 7 pasa- 
žierių automobilius. Visas pertaisy
tas, bėga kaip naujas. 5 tajerai. Par
davimo priežastis, einu kitan biznin.

2519 W. 45th PI., 
2-os lubos.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė. Visokių tautų kolonijoj. Biznis 
18 metų senas.

934 W. 29 St.

PASINAUDOK GERA PROGA
Pardavimui bučemė, grosernė ir 

bekernė, už labai žemą kainą. Ir na
mas su 8 kambariais pragyvenimui; 
biznis gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas važiuoja Lietu
von. Atsišaukite greitai—platesnes 
žinias patirsite ant vietos.

V. J. LATVENAS,
411 Lincoln Avė., Rockford, III.

PARDAVIMUI grosernė (Delica- 
tessen store) laikoma visokios sausos 
mėsos, pienas ,ice-cream, minkšti go
rimai ir fruktai. t Vieta įdirbta per 
kelioliką metų, tarpe lietuvių ir kitų 
tautų. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

M. T.
4637 So. MarshfieJd Ave.

PARDAVIMUI saliunas,’ lietuvių 
kolonijoj, biznis išdirbtas per 8 me
tus. Pardavimo priežastis — pirkau 
kitą saliuną Ixjafy Grove. Aš ošiu 
sužeistas, todėl priverstas esu parduo
ti- vieną saliuną.

1848 S. Halsted St.

PARDAVIMUI restauranas^ Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Par
duosiu pigiai, nes savininkas turi du 
bizniu. Atsišaukite laišku Naujienos 
809. -

PARDAVIMUI specialiai pusė biz
nio — saliunas labai geroj vietoj, prie 
kelio, kuriuomi darbininkai eina 
Stock Yardus. Puikus biznis ir ge
ras draugas. Norintis su mažai pini
gų padaryti gerą gyvenimą, matykite 
po antrašu :■

4503 So. Laflin St.

PARDUODU puikią farmą, arha 
mainysiu ant namo Chicagoje. 78 
akerių žemos, visa dirbama; 3 arkliai, 
4 karves,, 4 telukai, 14 žąsų, 300 viš
tų, 11 kiaulių; visi įrankiai, 1% m. nuo 
miestelio Illinois valstijoj. Platesnių 
žinių kreipkitės:

R. ZAUGH, 
Box 102, Engelvvood, III.

FARDAVIMUI grosemė, lietuvių ir 
lenktj kolonijoj. Biznis senas. Viena 
grosemė visame bloke. Priežastis 
pardavimo — išvaduoju iš Chicagos.

•4481 S. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas labai gero, 
vietoj, tirštai lietuviais apgyvento], 5 
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę 
arba visą.

8201 S. Auburn Avė.

EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą 

6 pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius. 
Namas gerame stovyje, renda $80.00 
į menesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
imsiu kaip pirmą {mokėjimą. Atsišau
kite tuojau pas

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Ave.

DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vėstelia; 
Jon^s Guzauskis,
nauskas; ligonių glob.
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

maršalkos: L 
II. Geo. Cher- 

Antanas

PARDAVIMUI saliunas su piknikų 
rengimui daržu. Vieta nuo senai iš
dirbta ir gerą pelną neša. Netoli lie
tuvių ir lenkų bažnyčios ir West Pull- 
mano didelės dirbtuvės, pro šalį eina 

Priežastis pardavimo 
> o

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR NORI GAUTI $25 už ma

žą patarnavimą. Paklausk P. M. 
Kaičio,

3301 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas, 
3328 Auburn Ave.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. Slst St.; nu
tar. rašt. Aleks. Mąrčiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Ave.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę subatą Valen- 
čiaus salėj, 1732 S. Union Ave., 
7:80 vai. vak.

bulvaras. Priežastis pardav 
neris išvažiuoja į Lietuvą, 
jau pabodo tam biznyj būti.

A. ŽALALIS,
658 W. 123rd St. 

Wcst Pullman, III.

pari
mau

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų j Lietuvą greitai ir butų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti pei 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų Siuntimo Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Halstedt St., Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas labai ge
roj vietoj; 4 kambariai pagyvenimui, 
toiletas, vana, elektros šviesa visuo
se kambariuose. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

4544 S. California Avė.

Nuolatinis rėmėjų skait- 
liaus augimas parodo, kad LIBERTY 
LAND & INVESTMĖNT CO. ofise 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.

P. M. KAITIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

PARDAVIMUI saliunas 
labai geroj vietoj. Vienas iš 
geriausių kampų West Si- 
dėj. Savininkas turi du biz
niu. 2159 W. 23rd St. and 
Hoyne Avė.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Jauna pora turi parduoti savo 5 
kambarių rakandus. Gražiausią gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dųbel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinSs setas, dining setas, 
miegkambario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk aiba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija: •

1926 So. Kedzie Ave.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

Designlng, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be /larbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko no- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų. -
Pardavimui 5 kambarių Rakandai, 

nedaug vartoti; Thor motorcyclo ir 
automobilius Fordas touring, 1920 mo
dai, mažai vartotas, viską parduosiu 
pigiai—važiuoju Lietuvon.

J. ŠVAŽAS,
724 W. 31 st Str.

Tel.: Yards 892.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai ir kartu galima parandavot kam
barius, yra vana ir gasas. Renda $11 
į mėnesį. „

MRS. KATZ,
1813 Sbring St., 1 fl.

PARDAVIMUI rakandai (furhitu- 
re) dėl 5 kambarių. Dar nauji. Vi
sus sykiu arba dalimis.

S. DAUGINAS, 
10530 Indiana Avė., Roseland, III.

NAMAI-ZEME
PRIEMIESTYJ

Pardavimui penkių kambarių me
diniai namai. Cemento pamatas. Ge
ras beizmentas. Augšta pastogė. Ge- 
sas ir elektra. Toiletai su vana. Gatvė 
ir gatvešalis išgręsti. Vištoms višti
dė. Nuosavybe 8 metų senumo. Lo
tas 32^x125. Adresas.

JOHN HORAK 
944 W. 18-th St., 

trečias augštas iš užpakalio.

PARDUODU du namu ir saliuną; 
rendos neša $200.00 į mėnesi. Turi 
būt parduotus labai greitai, nes sa
vininkas važiuoja I.ietuvon, 
Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite:

ANT MAROZAS 
8711 S. Kedzie Avė., Chicago.

80 AKERIU ŪKE; $500 (MOKĖT.

Nieko daugiau per 5 metus,
10 ’ki 30 metų išmokėjimas. Puikau
siąs molis su judžemiu, maža stuba n 
barnė, yra ir miško. $2,500.

25 farmos su gyvuliais ir mašineri
joms ir t.t. prie gero kelio, arti mo
kyklos, teisingas biznis. Rašyk i bile 
banką Menominee paviete paliudijimo. 
27 metai baznyje.

F. W0ESNER, 
Stephenson ,Mich.

461 W. 43rd PI.
Pardavimui 2 augštų medinis na

mas, 6 ir 6 kambarių, num. 1 padėji
me: maudynė, gasas ir toiletai, bąrge- 
nas $2,600.00.

JOHN W. SWEENEY A CO., 
655 W. 43rd St. ,

Yards 860.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 668 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalkn Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

TAUTIŠKA BRAUGYSTe MYI.ft- 
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III; Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken- 
sington Ave.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Ave.; iždininkas L 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
p rot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Ave.; turto rašt. W. Dargis, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Ave.

Valentine dresmaking
COLLEGES

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

137 Mokyklos Juugt. Valstijose,
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Derigning bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Par 
reikalaukit knygėlės.

Tol. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste 
nografijos, typewriting, pirklybos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politikinė 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys 
tėH ir tt.

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

AUŠROS MOKYKLOJ 
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
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 moteris visi neatidėlioaam 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se 
niausią ir geriausia. Mokiname 
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

1)
2)

die

VYRAI IR MOTERS, mokinkite s 
barberio amato dienomis ar vakarais 
Mokame 50% nuo uždarbio, kuomet 
mokinantės amate. Išmokę uždirbu 
nuo $12 iki $15 j savaitę.

International Barber College, 
658 West Madison St., 

Chicago, III.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybes Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:80 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. či- 
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557 
Girard St.;<urto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt. 
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.; 
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.; 
kasos globėjai: T. Kubelius ir F. 
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 2121 Western Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠALPOS: pir
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood 
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414 
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai- 
kus, 1557 Girard St.; turto rašt. 
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.; 
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charlea- 
ton St.; kasier. J. Degutis, 3913 
Division St.; kasos globėjai: J. Ra- 
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.; 
dakt. kvot. Dr. A. Montvid; 2121 
N. Western Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. Jk 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester 
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 8231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
n^aičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood A v.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka- 
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedeldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ku
tenąs, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
3327 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 8222 S. Wallaco St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
ma subatvakarj Jono Maziliausko 
salėj, 3259 So. Union Avenue.


