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Genoa konferencija 
prasideda šiandie

Japonija ir Čita susitaikė

528 bankai subankrutijo

Karo stovis NJM. kasyklų distrikte

Šiandie prasideda Genoa 
konferencija

Rusija ir Vokietija nepasiduos 
diktavimams, negi neleis Ru
siją paversti į Chinijos stovį.

GENOA, bal. 9. — Ryto čia 
atsidarys internacionale ekono
minė ir finansinė konferenci
ja, kuri turės surasti priežas
tis dabartinės keblios Europon 
ekonominės ir finansinės padė
tis ir kaip tą padėtį pataisyti. 
Konferencijoje dalyvauja visos 
Europos, šalįs, o ir niekurios 
didžiosios šalįs iš už Europos 
rybų. Svarbiausia tokia šalis, 
nuo kurios daug priklauso Eu
ropos atsisteigimas — Jungt. 
Valstijos — konferencijoje da
lyvauti atsisakė.

iKonferencijoje bus pakelta 
daug svarbių ekonominių ir fi
nansinių klausimų, bet tokie 
klausimai, kaip Vokietijos kon
tribucija, jau padarytosios su
tartis, nuo kurių nelemtumo ir 
kenčia dabar Europa, toje kon
ferencijoje visgi ncbns svars
tomi.

Į konferenciją tapo pakvies
tos ir Rusija ir Vokietija. Jų 
delegacijos jau yra atvykę. Te- 
čiaus kai|) išrodo, nė Rusija, 
nė Vokietija, nors sutinka kon
ferencijos svarstymuose daly
vauti, bet jokiems talkininkų 
diktavimams pasiduoti nema
no. Jos priims kas joms yra 
priimtina, l>et atmes viską, kas 
joms netinka.

Rusija jau nebėra taip izo
liuota, kaip kad ji buvo dveje- 
tas metų atgal ir todėl nemano 
nusilenkti talkininkams, bet 
tarsis su jais tik kaipo* lygus 
su lygiu m.

Vokietija irgi nemano žiūrė
ti į konferenciją, kaipo j susi
rinkimą pergalėtojų, kurie gali 
kas jiems tinka diktuoti nuga
lėtiesiems. Ir manoma, kad to
kią tų dviejų šalių poziciją 
rems neu tralines šalįs ir gal 
viena talkininkų šalių (Italija).

Jiegu gi to jos negalės at
siekti ir bus verčiamos pasi
duoti diktavimams, jos pasi
trauks iš konferencijos. Kad 
taip bus, rodo ir čičerino at
sakymas į klausimą, kiek il
gai, jo nuomone, tęsis konfe
rencija:

‘‘Gal du mėnesiu, o gal ir tik 
dvi dienas”, atsakė čičerinas.

Rusija yra oficialiniai pasi
rengus pripažinti Rusijos sko
las, bet reikalaus teises apsvars
tyti sumą ir budus mokėjimo, 
taipjau pareikalaus atlyginimo 
tų nuostolių, kuriuos padarė 
Kolčako, Denikino, Judeničiaus, 
Vrangelio puolimai ant Rnsi- 
jos(, kurie buvo finansuojami 
ir remiami talkininkų.

Rusija užtikrins apsaugą in
vestuotam svetimų šalių kapi
talui, bet griežtai atsisakys 
tapti pastatyta beteisės Chini
jos padetin. Vienas Rusijos de
legatų delei to pasakė:

“Iš niekurių- talkininkų val
dininkų matyt, kad bus ban
doma pastatyti Rusiją į tėkį 
stovį, iš kokio Washingtono 
konferencija buvo pašaukta

liuosuoti Chiniją. Mos nesu
tiksime su tuo. Mes reikalau
sime pripažinimo kaipo auto
nominė ir soverene valstybe”.

Čita susitaikė su Japonija
Duoda Japonijai didelių kon

cesijų, sako Tokio žinia.

TOKIO, bal. 9. — Pasak 
šiandie gautų žinių, Japonija 
susitaikė su Tolimųjų Rytų 
Respublikos (Čitos) valdžia.

Čita sutikusi nevesti jokios 
komunistinės propagandos ir 
atidaryt Siberijos miškų Jr ka
syklų koncesijas svetimšaliams 
lygiomis teisėmis. Taipjau į- 
statymai, kuriuose Čita priims 
girti paliestųjų šalių valdžių.

Sula Jtis tapo padaryta po 
to, kaip Japonijos valdžia veik 
apie svetimšalius, turi būt už- 
tikrą ultimatumą pasiuntė Či
tos valdžiai.

Karo stovis N. Mex. ka
syklų distrikte.

.................—I--------
Gubernatorius pasiuntė karei

vius prieš streikuojančius 
angliakasius.

CHICAGO. — New Mexico 
anglių kasyklų distrikte Gallup 
tapo paskelbtas karo stovis. 
Gubernatorius į ten pasiuntė 
valstijos miliciją, pridaboti ten 
tvarką ir sustabdyti streikuo
jančių angliakasių “riaušes”, 
nes jie kartą užkalbinę dar dir
bančius angliakasius. Kareiviu 
pareikalavo vietos šerifas.

Unijos viršininkai sako, kad 
ten dirba dabar viso nedau
giau kaip 100 angliakasių.

—Keturi angliakasiai, atvy
kę į Paris, III., darbo jieškotis, 
tapo areštuoti ir nubausti pi
niginėmis pabaudomis kaipo 
“valkatos”.

— Angliakasių unijos India
na distrikto viršininkai tapo 
pašaukti liudyti prieš atstovų 
buto darbo komitetą, to ko
miteto dą|romuose anglių in
dustrijos tyrinėj imliose.

—Atstovas Ricketts iš Obio, 
atstovų bute aštriai pasmerkė 
kasyklų savininkus, kurie yra 
susirišę tikslu išnaudoti pub
liką. Jie varžo produkciją, kad 
pasinaudojant neva esamu tru
kumu kiek galint augščiausia 
iškelti anglių kainą. Tokia pat 
padėtis esanti groserių, audme- 
nų ir čcVerykų industrijose.

Jis sakė, kad tarp streikuo
jančių angliakasių Hocking, 
Ohio, padėtis yra taip baisi, 
kad neužilgo jie bus reikalingi 
valstijos pašelpos.

Reikalaus Rusijos 
rekonstrukcijos

GENOA, bal. . — Rusijos 
rekonstrukcija, kaipo pirmas ir 
svarbiausias žingsnis Europos 
atsteigime, bus Italijos valdžios 
pasiūlytas kaipo pirmas daly
kas svarstymui ryto atsida- 
rančioj Genoa konferencijoj.

WASIIINGTON, bal. 9. —Iž
dinės kontrolierius Crissinger 
paskelbė, kad 1921 m. Jungt. 
Valstijose bankrutijo 528 vals- 
tijiniai ir privatiniai bankai. Iš 
to skaičiaus 163 bankai išnau- 
jo atsidarė likvidavimui savo 
skolų. Likusių 365 bankų sko
los siekė $96,000.000.

Nori deportuot Semionovą
WASHINGTON, bal. 9. — 

Senatorius Rorah pareikalaus 
deportuoti gen. Semionovą, jei 
jo daromi tyrinėjimai tikrai į- 
rodys, jog gen. Semionovas 
yra tikrai kaltas už užmušimą 
Amerikos kareivių, kaip kad 
kaltinama valstybės sekreto
riaus ir kelių senatorių gauto
se telegramose nuo pulk. N. J. 
Marrow iš Kentucky.

' Bombarduoja rusų- 
stovyklas

TOKIO, bal. 9. — Siberijos 
žinios rodo, kad susirėmimai 
tarp Japonijos ir Čitos karei
vių kiek apsistojo. Vakar ja
ponų aviatoriai bombardavo 
daugelį Čitos kareivių stovyklų. 
Apskaitoma, kad Čita turi apie 
20,000 kareivių.

Tokio karo ministerija leido 
Japonijos komanduotojui eilg- 
tis su Siberijos padėliui savo 
nuožiūra.

Bal. 5 d. Čitos spėkos, ku
rios ėjo sustiprinimui Spas- 
skoje fronto tapo užpultos ja
ponų ir atmuštos.

Leninas išvažiavęs
BERLINAS, bal. 9. — Gau

tomis čia žiniomis, Rusijos 
premjeras Nikolai Lenin ket
verge - išvažiavo iš Maskvos į 
Genoa. Jis važiuos per Ode
są, iš kur plauks laivu į Itali
ją. Prisibijojimas, kad ino- 
.Tiaircriistai &ali padaryti pa«i- 
cėsinimą aut jo gyvasties pri
vertė pasirinkti šį kelią, vie
ton Bcrlino, kuriuo važiavo ki- 
;i Rusijos delegacijos nariai.

Karo stovis Batume
KONSTANTINOPOLIS, bal.

9. — Didelių susikirtimų gali-' 
ma tikėtis tarp bolševikų ir 
menševikų ir nuosaikiųjų Ba
tume,Kaukaze, sako gautos čia 
žinios. Batume tapo paskelb
ei karo stovis ir laivams ne- 
eidžiama įeiti į uostą.

35 žm, žuvo vėtroje
DAILLAS, Tex., bal. 8. — 

Vėtrose ir viešniose, kuifios 
siautė pereitą naktį šiaurinia
me Texas ir pietinėj Oklaho- 
moj, žuvo mažiausia 35 žmo
nės. Nuostoliai labai dideli.

Veik visur vielos yra nu
trauktos, tad negalima dar 
gauti tikrų žinių.

Teikalaus užmokėti intervenci
jų nuostolius.

LONDONAS, bal. 9. — iš 
Genoa pranešama, kad čičeri- 
las pasakęs, jog Rusija Genoa 
<onferenc.ijoje pareikalaus nu
siginklavimo ant sausumos ir 
<ad talkininkai užmokėtų vi
sus nuostolius, kokius padare 
hi sijai talkininkų suorgani

zuoti gen. Denikino ir Vran
gelio puolimai ant Rusijos.

Vėliausios streiko 
; • 

va a žinios
Kansas City. — Sus. Kas. 

Darb. viršininkų pareiškimu 
ketnriasdešimts tūkstančių
angliakasių' prisidėjo prie vi
suotino angliakasių streiko še
šiuose apskifčinosc anapus 
Mississippi upės.

Prisidėjo prie streiko kiek
vienoj valstijoj šitaip: Missou- 
ri’ėj, 8,000 darbininkų; Arkan- 
sase, 5,000; Oklahomoj, 8,000; 
Kansase, 10,000; Iowoj, 8,000; 
Texase, 2,000 ir Wyominge ke-. 
Ii šimtai, a

Kansase, kur pramoninis 
teismas davė įsakymą prailgin
ti pasibaigusį alginį kontraktą 
30 dienų, kad angliakasiai ir 
savininkių galėtų konferenciją 
tuiroti, angliakasiai nedirbo. 
Šitas įsakymas buvo taikomas 
streikui sulaikyti. Teismas pa
reiškė, kad jis neskaitys anglia
kasių nėjimo dirbti įsakymo 
laužymu, kol angliakiemiai ir 
gelžkelių pašaliai bus užankš; 
anglimis, kas gali tęstis vien* 
savaitę ar dvi.

Charleston, W. Va. — An
gliakasiams prisidėjus prie vi
suotino angliakasių streiko vi
soj vakarų Virginijoj konsta- 
beliai eina sargų pareigas.

Knoxvil!e, Tenn. — Unijos 
raštinė pareiškia, kad rytinėse 
Tenncssee ii’ pietrytinėse Ken
tucky kasyklose streikuoja apie 
6,000 unijinių angliakasių.

Birmingham, Ala. Aptu
rėtais čia pranešimais nedau
gis Alabamos angliakasių išėjo 
į streiką, jei kur išėjo. Didžiu
ma angliakasių yra neorgani
zuoti. i

Columbus, O. 50,0(X> uni
jinių. angliakasių darbininkų 
išėjus į streiką Ohios anglių 
kasyklos tapo uždarytos. Sus. 
<as. Darb. viršininkų tvirtini
mu Ohios kasyklose visi an
gliakasiai išėjo į streiką.

Terre Haute,,Ind. —Pietva- 
iarinėj Indianoj 30,0(M) anglia- 
Icasaų streikuoja.. ^Nestreilcuo- 
ančių nėra.

Springfield, III. — Visi uniji
niai angliakasiai Illinois vals
tijoj, išskiriant vandens pum
puoto] us, streikuoja.
• Bet Illinoj aus angliakasių 
prezidentas Frank Farrington, 
lareiškęs, kad kasyklos stovi, 
įasakė, kad jo nuomone tarp
tautinės unijos išgelbėjimas 
visgi esąs atskirose valstijinėse 
sutartyse.

Wilkes-Barre, Pa. — Anglių 
kasimas Pennsylvanijos kietų- 
,ų anglių srity sustojo 155,000 
angliakasių išėjus į streiką. 
Šitais streikas yra pihiiausis, 
cokis kada buvo pramonės is
torijoj.

Washington. — Idahos sena
torius Borah savo pareiškime 
apie angliakasių streiką įlaša
te, kad visuomenė turės paim
ti anglies, pramonę į savo ran
kas, jei ji nebus perorganizuo
ta visuomenės labui.

Borah senato komiteto pir
mininkas; jis pasakė šitą iš
gyręs streiko padėtį.

Indianapolis, Ind. — Anglia-

Šiame numery 
pradedame spausdinti į- 
domų musų bendradarbio 
J. Sondeckio straipsnį 
“Gruzijos socialistinė res
publika”.

Straipsnis tęsis per ke
lis numerius. 

kasių streikas, didžiosios raš
tinės tvirtinimu, eina pilnu jie- 
gumu nuo pat pradžios, šeši 
tūkstančiai kasyklų stovi iii 
arti 600,0(50' angliakasių nedir
ba. Prezidento John !L. Lewi- 
so pareiškimu kiekvienas iš 
500,000 Sus. Kas. Darb. strei
kuoja, išskiriant pumpuotojus, 
inžinierius ir ugniagesius, ku
rie žiuri, kad neužsemtų ka
syklų.

Iš pranešimų didžiojon raš- 
tinėn matos, kad Valstijos mi
licija yra gaunama pavarto
jimui prieš angliakasius Colo- 
radoj, o Pcnnsylvanijoj kon- 
stabeliai iš kaiminių apylinkių 
gabenama į kasyklų ‘ apskri- 
čius. Fedcralė valdžia taipgi 
stiprinanti savo jiegas Wyo- 
minge.

Valdžios agentai tom i ja, kas 
yra daroma didžioje raštinėje.

Padarė “visa kas galima”.
Washington. — Visos šalies 

angliakasiams streikuojant, 
prezidentui Hardingui tenka 
susitikti pirmas naminis savo 
administravimo laiko krizas.

'Manydamas, padaręs “visa 
ką jis galėjo neprileidi-mui prie 
streiko”’ prezidentas dabar at
sidėjęs rūpinasi, kad smurto 
nebūtų.

Griežti įsakymai įteikta vy
riausiam prokurorui Daugherjy 
pavartoti tvirtą ranką prieš 
riaušes ir kraujo liejimą.

Teisingumo mašinos skyrius 
taipgi pasirengęs sustabdyti 
kiekvieną pasikėsinimą kainas 
anglims kelti pasinaudojant 
streiko padėčių. Angliniams 
pardavinėtojauns išsiuntinėta 
prasergjėimas.

Yra spėjama, kad pirmam 
streiko karščiui praėjus, pre
zidentas Harding pradės de
rybas greitam streiko užbaigi- 
mųi. i )[!•'

i • ,

Tuo tarpu jis leidžia žinoti, 
kad jis pritaria tam, kad kon
gresas gerai tą klausimą ištir
tų. Jis pritaria1 kongrese pa
duotai Blandų rezoliucijai, rei
kalaujančiai ištinti ne įtik strei
ko priežastis, o ir visą pramo
nę.

Mažai iškasa anglių
CHICAGO. — Neorganizuotų 

angliakasių operuojamos ka
syklos toli neiškasa tiek ang
lių, kiek buvo tikėtasi. Ang
liakasių unija paskelbė, kad 
pereitą savaitę tose kasyklose 
iškasta tik 2,(X)0,(MX) tonų. Pre
kybos departamentas manė* 
dar prieš streiką, kad tosios 
kasyklos duos mažiausia 4.000,- 
000 tonų anglių į savaitę, o 
kasyklų savininkai itikrino, kad 
bus iškasama nemažiau kaip 
6,000,000 tonų.

Sumažėjimas iškasimų įvy
ko delei to, kad daugelis ne
organizuotų angliakasių irgi 
prisidėjo prie streiko. Unijos 
prezidentas Lewis sako, kad 
prie streiko prisidėjo mažiau
sia 75,(XX) neorganizuotų an
gliakasių, kas ir sumažino ang
lių iškasimą per pusę. Streikas 
palietė net ir mušeikų valdo
mą West Virginiją. Tikimąsi, 
kad su laiku dar daugiau ne
organizuotų angliakasių prisi
dės prie streiko.

Didelis kiaušinis.

NEWT0N, N. J., b. 9. — 
Ūkininko Dobbins ties Andover 
višta padėjo kiaušinį 12 colių ii 
gio ir 8 colių apskritą. Jis tu
ri tris trynius. Ta višta padė
jusi visą tuziną panašių, liet 
kiek mažesnių kiaušinių, ku
rie turėjo du trynius.

Paskelbė 6c karterį
6 c. karteris bus įvestas nuo 

gegužės 1 d., jei teismai jo 
nepanaikins.

CHICAGO, — Illinois preky
bos komisija paskelbė įvedimą 
laikinio 6 c. karterio. Jis bus 

įvestas nuo gegužės 1 d. ir 
veiks iki sausio 1, 1923. Už 
transferius nieko nebus ima
ma, o vaikai iki 12 m. amžiaus 
mokės po 3c.

Komisijos pirmininkas Frank 
L. Smith sako, kad karteris ta
po nustatytais pasiremiamt į- 
vertinimu gatVekarių kompa
nijos turto $106,609,000. Tas 
k a rf c ris, k a i j i a psk ai to m a', 

duos kompanijai $8,030,000 
pelno, arba 5 nuoš. kompani
jos turto vertės.

Laikas įvedimo pigesnių kar
terių prailgintas todėl, kad 
kompanija galėtų kreiptis į 
valstijos teismus, nes manoma, 
kad kompanija taip lengvai ne
pasiduos ir bandys teismais 
panaikinti pigesnį karterį. Juk 
ir pirmiau įvedus 5c karterį 
kompanija tuojaus atsikreipė 

į federalinį teismą ir tą karte
rį panaikino. Tai padaryti ji 
veikiausia bandys ir dabar* 
Tik dabar turėdama daugiau 
laiko, ji turės kreiptis į valsti
joj teismus, kurie jei ras nau
ją karterį permažą, galės patįs 
nustatyti naują karterį.

Leninas važiuosiąs į Genoa, jei 
bus reikalas.

GENOA, bal. 9. Busi jos 
delegacijos galva Genoa kon- 
Ifertencfijjoje, čičerinas, sako, 
kad Nikolai Leninas atvyksiąs 
į Genoa, jie jo buvimas bus 
rcikalinias ir jiegu jo sveikata 
leis tai padaryti.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas garantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias Ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

Bridgeporto Skyrius
, 3210 So. Halsted St, Chicago, 111,

Town of Lake Skyrius
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672 

Brighton Park Skyrius
4138 Archer Avė., Chicago, m.

West Pullmano Skyrius
523 West 120th StM West Pullman, BĮ.

Roselando Skyrius
233 East 115th St., Roseland, UI.

—........................ ■ ■ ■ ■ ■ .......

Norėjo užmušti popiežiaus 
Vikarą.

RYMAS, b. 9. — Tūlas žmo
gus, manoma, Amerikos kuni
gas, norėjęs užmušti popie
žiaus vikarą kardinolą Pom
pai. Jis atėjęs į kardinolo na
mus ir pareikalavęs pasiniaii- 
mo su kardinolu. Kardinolas 
buvęs užimtas. Tada tasis už
puolė kardinolo sekretorių. 
Tarnai sugriebė jį ir rado pas 
jį revolverį, bet kilus sumiši
mui pasisekė jam pasprukti.

Suomija mobilizuoja kareivius.
■LONDONAS, b. 9. — Iš 

Helsingfors pranešama, kad 
Suomija pradėjo mobilizuoti 
savo militarines klases. Dar dvi 
klases atsarginių tapo pašauk
tos pi|’e ginklo, su įsakymu 
tuojaus susikoncentruoti.

Brangenybė auga.
VILNIUS. — Kovo mėnesį 

nesvietiškai ėmė viskas eiti 
brangyn, ypačiai duona, laši
niai, cukrus. Valgyklose ir res
toranuose pietus kaštuoja dvi
gubai nei Varšuvoje.

BERLINAS, b. 9. — Trįs pa- 
sažieriai, jų tarpe dvi moterįs, 
liko užmušti, plėšikams užpuo
lus traukinį ties Halio, Prūsi
jos Saksonijoj.

VIENNA, bal. 9. — Erzhcr- 
cogas Renier Salvator, pusbro
lis exjkaraliaus Karolio, kuris 
už leidimą gyventi Austrijoj 
prisiekė ištikimybę respublikai, 
liko nubaustas užsimokėti 4,- 
50 kronų pabaudos už dalyva
vimą monarchistų demonstra
cijoj.

Po mišių už mirusį ex-kara- 
lių būrys monarchistų sustab
dė judėjimą gatvėje ir pradėjo 
šaukti “Šalin respublika”. 21 
žm. lapo areštuoti, jų tarpe ir
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Sveikatos Dalykai
TANKIOS SLOGOS.

Marshallo Vieta 
Istorijoje

liga.Slogos yra užjkrečiama 
Tankiausiai jos gaunamos vai
tojant tų patį šluostiką, mie
gant vienoj lovoj su tuo, kas 
jas turi. Galimumą užkrėsti 
čiaudėjimu, kosėjimu. Todėl 
reikia saugotis, kad nesuėjus į 
artimą kontaktų su slogininku.

Vieni žmonės • gauna slogas 
preičiau, negu kiti. Vieni ser
ga jomis tankiau negu kiti. Tū
li turi taip vadinamas nenusi
kratomas slogas. Šitam esama 
kelių priežasčių ir svarbiausias 
jų čia paminėsime.

Slogų gavimas pas tu lūs pri
klauso nuo gyvenimo budo. Bu
vimas perdaug namie, -sėdėji
mas arti pečiaus, perdaug šil
ta ir sausa atmosfera namuo
se, netoli vienodai šiltas rody
mosi esant namie ir einant 
laukan ir nepritaikymas apsi- 
redymo oro atmainoms, bijoji
mas šalto oro ir vandens yra 
priežastimis, kurios prirengia 
kūną prie slogų gavimo. Kad 
jų išvengus, reikia praleist 
daug laiko lauke, nereikia lai
kyt perdaug šilto ir troškaus 
oro namie, reikia pratintis 
prie šalčio. Šaltas vanduo vei
do prausimu!, pečių ir krutinės 
nuplovimui turi būt vartoja
mas kas rytas. Prisipratini- 
mas prie šaltų maudynių yra 
geru daiktu tiems, kas tankiai I 
gauna slogas. Gi kojų sušlar 
pimo ir sušalimo reikia veng
ti. I

Visos chroninės ligos, kurios 
silpnina kūną, veda prie griešto I 
ir tankaus slogų gavimo: vidų- 
rių užkietėjimas, inkstų chro-j 
ainis uždegimas, šlapligė, sū

dantys, nesveiki tonsilai,. 
ir bite ka$, kas silpnina

kimų. Ypatingai plaučių džio
va yra tankių ir kartais nenu
sikratomų slogų gimdytoja. 
Kiekvienas, tankiai slogas gau
nantis turi susirūpinti, kad ga
vus tinkamų ir smulkmeniškų 
plaučių išegzaminavimų. Jeigu 
nėra chroninio nosies plaučiu 
uždegimo, jeigu nosyj nė 
strukcijų dėl peraugimų 
nosies skyriaus iškrypimo, I 
met tankios slogos duoda 
gesti jų apie plaučių džiovą.

Slogos pačios savaime yra 
pavojingos, nors jos ir Bepaei
tų nuo kitos ligos. Jos gali pri
rengti dirvą džiovai. Jos gali 
ir turi būt pašalintos. Jų gali
ma pasisaugoti. Jei 
prolys jas gimdo, 
vengti. Jei yra liga.

Kitais žvilgsniais vertinga
me mėnrašty su nustebimu 
randam pareiškimą, busią 
Marshallo nusprendimai yra vi
sų laikomi teisingais ir šaliai 
naudingais. (John Marshall — 
vienas buvusių Jungt. Valstijų 
Aukščiausiojo Teismo Teisėjų).

■ i

Tas kaip tik priešinga tikre
nybei. John Marshall yra ido- 
las korporacijų gynėjams ir 
apskritai demokratybės prie
šams. Bet labai didelė daugybė 
žmonių žiuri į Marshallo nus
prendimus kaip į neteisingus ir 
nenaudingus šaliai.

Arba, “Jis niekuomet nepra
leido progos įrodyti buvimą tų 
jiegų, kurias jis skaitė tinka
momis, kad centrą line valdžia 
jas panaudotų.”

Tas tikra tiesa. Jis įrodė- bu
vimą tokių jiegų, nes kuomet 
jų nebuvo. Tai yra, jis sufab
rikavo tikrai autokratingu bū
du jo paties asmeniniam elge
siui. Jis buvo protinis autokra
tas — protinis aristokratas -r- 
ir jis praskynė plutokratijai 
kelią kaustytomis pušnimis 
trypti šios šalies žmonėms ant 
sprandų. si’ u

Jis turėjo gerą išmintį ir ga
lėjo būti geru paveldėjimo pa
vyzdžiu, jei jis savo paveldė
tąjį sugebumą butų geriems 
tikslams sunaudojęs.

Musų nuomone, nei vienas 
žmogus niekuomet nepadarė 
šitai šaliai tiek žalos, kiek pa
darė jos John Marshall eida
mas aukščiausio teismo vyriau-, 
šio teisėjo pareigas. Jis įtikino 
teismą pasisavinti galią spręsti 
apie kongrėso įstatymų koji- 
stitucinumą. Konstitucija. ne
duoda teismui tokios galios. 
Bet Marshallas “skaitė pride
ramu” tam teismui vartoti toji 
gale— lodei jis “niekuomet ne
praleido progos įrodyti” jos b> 
vinių. Jis tiesiog pasisavino ją.

Sėkmės buvo be galo tragin-

pagimdė piliečių karą, nes nors 
vergija buvo pamatinė ekono
minė karo priežastis, vergijos 
klausimas galima buvo išspręs
ti ramiu budu.

Devintame dešimtmety įplau
kimus mokesčius panaikino 
teismas, padarydamas daug ki- 
belio, išlaidų ir su trukdydamas 
konstitucijos pataisymų. 

f * ' ‘

Vaikų darbo įstatymų panai
kino teismas, padėdamas pul- 
dyti Amerikos vaikus.

Tai yra tik pavyzdžiai Mar- 
sballo pasisavinimo sėkmių.

Suprantama, kad Amerikoje 
negali būti tokio daikto kaip 
demokratija,- kol penkiems tei
sėjams leidžiama atmesti žmo
nių valia. Tai yra demokraty- 
bes neigimas.

Šitas dalykas turi didelės 
svarbos tiems, kurie bando pa
daryti tautai ta, kų geragimy- 
bės šalininkai stengiasi pada
ryti vienetams. Apsaugojimui 
žmonijos nuo gedimo ir nyki
mo reikia, kad pildančioji lenk
tyninė visuomenes tvarka butų 
pakeista koperatine visuomet 
nes tvarka. Jei aukščiausiam 
teismui — su jo pasisavintąja 
galia panaikinti kongreso įsta
tymus — bus leidžiama kliudy
ti ir trukdyti šita sveika per
maina^ tai kuomet žmonių di
džiuma bus prisirengusi jų pa-

Laimėli yra geras būdas atė
mimui iš teismo šitos pasisavin
tos galės —■ jei mes turėsim ka
da tokią adminilraciją, kuri iš
drįs tų padaryti. 'Visa, ko ad- 
ministerijai reikia, tai pasakyti 
teismui, kad* teismas neturi ga
lios spręsti apie kongreso įsta
tymų vertumų ir pasakyti 
teismui, kad, jei jis Kandis 
naudotis šita galia, tai adminis
tracija ignoruos jo nusprendi
mais ir priims įstatymus kaip 
ir kad teismui nieko nepasa
kius. —(The Milwaukee Leader

KELIONĖ JUROMIS PIR
MIAU IR DABAR.

ob- 
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luo
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1857 m. aukščiuusis teismas 
Dredo Seotto byloj skaitė kon
greso Missouri’ės nusileidimo 
aktą nekonst Ručiniu. Išėjo pi
lietinis karas. Vargiai bus per
daug pasakius, kad John M ap
šilai! — “įrodydamas buvimų” 
tos galybės, kurios nebuvo, —

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Naujas Chevrolet

Borden’s Pienas, 
Reikalingas Maistas

U Bordeno piene, atrasite ge- 
Į riausį pienišką užsiganedinimą. 

ĮįjĮ Visokio amžiaus 
ĮĮ tiems jaunuoliams ir užaugu
si siems, kaip vyrui, taip ir mote- 
f ’riai.— nevien ką reikalingas, bet 
I labjau ekonomiškas maistas. i

Neturi savyje atmatų — tik . 
sveikumas ir maistingumas kiek- i 
viename laše. į

augaiv

BOHDENS
Farm Products Cb, Ine.

FRANKLIN 3110

RALTIJOSAMERIKOC
UlINIJA VBroaJvay, Mcv''rorl< NYU'S^.tLIETU5<
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Važiuokit visi phrankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliayą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA. TREČIA KLASSA PADALIN- 

HZ TA 1 KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 

G&Į ESTONIA ................    Balandžio 19 d.
jffi L1TUANIA .......................................... Geg. 3
K TREČIOS KLASOS KAINOS Į:

HAMBURGĄ $J03.50 — PILIAVĄ $106.50 
ĮĮ> —LIEPOJ U $107.90.
C bele! laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 
į savo agento.
LlMNIlMlIliaailiHIVIJIIIIIIIIIIIIiViilII... ..... ..
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Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

kokis pa
peikia jo 

kuri ren-i 
reikia ji

surasti ir, jei galima,- prašaliu 
ti. Tankiausiai atsikartojan
čios slogos paeina nuo nenor-i 
rnalnmų nosyj arba plaučių 
džiovos,—Dr. A. Montvidas.

Išlygos ateiviams 
įsileisti.

Kiekvienas ateivys, ar ateivė, 
pirma įsileidimo į Jungtines 
Valstijas, turi pripažinti da
bartinius ateivybės įstatymus.'! 
Jis, ar ji turi įrodyti Jungti
nių Valstijų uosto viršinin
kams, kad

1. Jis atkeliavo kaipo kelei
vis, arba jurininkas sų atatin
kama viza ant savo paso;

2. Paskirtas ateivių 'skaičius 
iš jo šalies nėra pilnas;

3. Nėra kontraktuotas darbi
ninkas;

4. Nėra beraštis;
i 5. Nepriklauso tai ateivių^ ru-Į 

kuriai dėl fizinio, proti-Į 
ar dorinio stovio, ar kito-1 
priežasčių įstatymai drau- 
atvykti; .
Nebus sunkenybe bend-

4—90 touring

siai,
nio, 
kių
džia

6.
ruomeuei, pats, turės iš ko gy
venti.

Šitie punktai apima visus rei
kalavimus iš norinčio atvykti į
Jungtines Valstijas. • i

Jei ateivys patenkina šituos 
reikalavimus, tampa įleistas;
jei ne, būva grąžinamas atgal 
iš kur atvažiavo.

Žemiausios kainos geriausio išdirbimo trijų spe- 
dų karas markete.

$222 pinigais ir $37 į mėnesį, kur įrokuojama ir 
nuošimčiai mėnesiniais išmokėjimais. Apsauga nuo 
ugnies ir vagių vieniems metams. Jus negalit būti 
be vieno tokio automobilio. * •

' Kainos:
4-90 Touring..... $525.00 F. B. Touring .... $975.00

$875.00 F. B. Sedan „.....$1575.00
f. o. b. dirbtuve

parodymui pas

4-90 Sedan

ijgjį NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksp. \
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramones Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu- Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

Chevrolet Chicago Company
2323 Michigan Avė., Calumet 6420

J. G. Katuskis, 3313 S. Union Avė.

/
/

I

Retas yra pamiršęs savo kelio
nę į Ameriką, nors jau praėjo 
keletaas ar keliolikų metų. Var 
žiavimas per Vokietiją ketvirto
sios klases vagonuose be suolų, 
kur net nei atsistoti vietos ne
buvo; kankynės laive, sukimš
tiems į vieną didelį kambarį su 
lovų-lovomis iki pat lubų; vaikš
čiojimas su katilaičiu pasiimti 
valgyti, kamšatienė ir delei jos 
nešvarumas, darąs ir sveiką 
žmogų sergančiu, — tas viskas 
bus pamenama trečiosios klasės 
keleiviams visą jų amžį. Neste
bėtina, kad daugelis vengia va
žiuoti Lietuvon tik pisibijodami 
blogos kelionės.

Šių laikų kelione juromis ski
riasi nuo analaikinės, kaip dan
gus nuo žemės. Grynai lietuvių 
įstaiga BALT1C STATES 
BANK, 294 Eighth Avė., Ncw 
York, siuričia keleivius tik to
kiais laivais, kurių ir trečioji 
klasė yra lygi puikiam miesto 
koteliui; atskiri kambariai 
dviem, keturiems ar šešiems ke
leiviams (kiekvienam švari lo
va), su prietaisą (sink) nusi- 
prausimui, veidrodžiu, rankš
luosčiu, elektros žiburiu, venti
liatorių, viela drapanoms paka
binti, daiktams pasidėti ir kitais 
parankamais. Didesnė# šeimy
nos gauna du kambariu. Išei
nant valgyti ar pasivaikščioti, 
kambario duris galima užrakin
ti. Valgymui ir pasilsėjimo 
kambariai įtaisyti kopuikiau- 
siai :*atskiros kėdės, užtiesti sta
lai, kiekvienam atskirai tarnų 
paduodamas į stalą valgis, val
gymo laiku muzika, žodžiu — 
visi patogumai ir smagumai, ko
kius kitados turėdavo tik ant 
roję ir pirmoje klasė. Visus ki
tados buvusius neparankumus, 
kamšatienę, vaikščiojimą atsi
nešti su katilaičiu valgio, — vi
są tą BALTIC STATES BAN
KO keleiviai privalo užmiršti 
“ant amžių-amžinųjų”, nes jų 
daugiau nematys.

Kelionė Vokietijoje irgi ne 
tokia, kaip kitados buvo. BAL- 
T1C STATES BANKAS yra pa
daręs sutartis su kompanijomis, 
kurių atstovai pasitinka kalei? 
vius išlipant iš laivo, pasodina 
juos į trečiosios klases vagonus 
ir nuveža Lietuvon. Svarbiau
sia čia tas, kad dabar nėra rei
kalo baladotis gelžkeliais per 
visą Vokietiją: BALTIC STA
TES BANKO keleiviai yra nu
vežami laivu į Karaliąučių (Pi- 
liavą), ar ir į KLAIPĖDA (Mc- 
mol), iš kur jau pasiekiate na
mus yra, taip kalbant, “tik ke
letas žingsnių”.

Taip yra aprūpinami BALTIC 
STATES BANKO keleiviai kaip 
važiuojantys į Lietuvą,taip ir ąt 
važiuojantys iš Lietuvos. Pas
tarieji gauna laivakortes, apmo
kėtas iš pat Kauno iki vietos, 
kur keliauja, todėl nereikalinga 
jieškoti jokių agentų ir daryli 
bereikalingų iškaščių.

Tiek apie kelionę trečiąja kla
se. Antrojoj klasėj, supranta
ma, kelionė dar smagesnė, čia 
gražesni valgomieji ir pasilinks 
minimo kambariai ir daugiau ki
tokių patogumų, kadangi antrą
ja, kaip ir pirmąja klase žmones 
važiuoja daugiausia pasilinks
minimo dėlei. Skirtumas kai
noje tarp trečiosios ir antrosios 
klasės vos tik apie $20.

Antrosios klasės kainos nėra 
visiems kambariams vienodos: 
geresnėje laivo dalyje, ar kam
bariai su mažiau lovų, laivakor
tės keletu dolarių brangesnės. 
Taip pat brangesnės antrosios 
klasės laivakortės didžiuosiuose 
laivuose, kaip OLMPIC, MAJE- 
ST1C, ROTTERDAM, LAP- 
LAN1), IIOMERIC ir kai ku
riuose kituose. Todėl norintieji 
gauti vietas antroje klasėje, pri
valo išanksto pasirinkti laivą ir 
užklausti BALTIC STATES 
•BANK, 294 Eighth Avė., New 
York, N. Y. ar galima tame lai
ve gauti antrosios klasės vietą 
ir už kokią kainą.

Taigi kas nori turėti smagią

ir gerą kelionę, ar ka^ nori par
sigabenti savo gimines iš Lietu
vos be jokių trukdymų, lai krei
piasi į BALTIC STATES 
BANK, 294 Eighth Avė., Ncw 
York, N. Y.

K. GUGIS
x ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
nų vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėtoms nuo 9 iki 12 r.

< _____ ■ ____________ ______

' JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertž Learitt St.
t Telephęne Canal 2552 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farrnas ir Biznius.

; Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

k.___________ - .__________ /______ - - , ... ....

Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St_____

Room 1303
Valandos: p ryto Iki .5 po pietų

Namų Tei.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

S-- —- -
■ ■ —

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRJGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiąo vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai. t 6 iki 9 vai.

•----------------------------------------- ■>

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

■ ”■ 11 11 1 ■1 1 ■ 1 *

Teisingas Patarnavimas 
Siuntimas Pinigų

; Laivakortės
, Real Estate 

Morgičiai 
EUROPBAN-AMERI-

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, 111. 

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausis dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitjkmti, arba rašyki

te ^nes ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.

Dresės

50c
Įmoket ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybe vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų."

American 
Dress

Installinent Co.,
58-60 West 

VV^ashjngton St. 
Tel. Central 1844

' A 1 • . A■ - ••<- • , h
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KORESPONDENCIJOS
Iš Brooklyno Padangės.

“Bendro franto“ vadai.

“Laisvės4 štabas naujai su
organizuotas Darbininkų Par
tijos firmos vardu surengė pra
kalbas kovo 30 d.

“Laisvėj“ buvo garsinama 
šitos prakalbos didelėmis rai
dėmis ir rėksmingai, — Raišios 
skerdynės Indijoj, kalbės Dune 
angliškai ir Mizara, ir And
riulis, lietuviškai.

lietuvių darbininkų judėjimų 
ir t— sudemoralizavo galutinai. 
Jiems šitas neprotingas darbas 
taip gerai pavyko, kad jo 
sėkmės jiems patiems teko 
jausti, gal net daugiau kaip 
tiems.

Tai yra liūdnas dalykas,
gal darbininkams jis reikėjo 
pergyventi, kad toliaus tokių 
klaidų nedarius ir tokių aklų 
vadų nesekus. —R. Pranaitis.

pa

ki

bei

LSS. 19 KP. RENGIA 
DISKUSIJAS

, šitas ponas prisidirbo* sau šypsodamos padėkojo jai ir, sė- 
čekių ir su jais prisirinko pi- dęs automobiliun, 
nigų iš bankų, — iš Detroit sau toliau. — J. Dagia. 
Bank, $500; Peoples State 
Bank, $1,000; National Bank 
ot‘ Commerce, $8(X); Morris 
Plan Bank, $100. Boto jis ap
gavo daugybę žmoninių. Dėdės 
tikisi, kad jis balandžio 15 d. 
išlipsiųs iš laivo Amsterdame. 
Matysim, ar jų viltys išsipildys.

nuvažiavo

Indiana Harbor, Ind.
Aukos Rusijos baduoliams.

Maniau, kad į jas sugrius 
daug žmonių, bet nuėjęs į sve
tainę radau tik “Laisvės“ šta
bų ir kelis pašalinius. Sulau
kus netoli devintos ir publikai 
vis nesirenkant, pirmininkė pa
reiškė, kad prakalbos praside
da. Girdi, kalbėtoju turėjęs 
būti drg. Dune, bet šį vakarų 
truputį lynojant jis, gal, nea
teis, vienok esu dar du kalbėto
jai lietuviai, Mizara ir Andriu
lis, kurių pirmasis 
apie suvienytų 
frontų, o antrasis

LSS. 19 kp. rengia diskusi
jas balandžio 14 dienų L. A. C. 
C. svetainėje, 803 Driggs avė. 
Diskusijos prasidės pusiau aš
tuntų valandų vakarų.

Diskusijų tema “Suvienytas 
Darbininkų Frontas”. Prieš 
diskusijas “Darbo” redaktorius 
drg. J. Poška skaitis, referatų 
tuo pačiu klausimu, o po refe
ratui bus diskusijos,
lyniečiai darbininkai ir darbi
ninkės, kurie domėjatės darbi
ninkų vienybe, kurie kiekvie
nam susirinkime kalbate apie 
tai, kaip ir kokiu budu suvie
nyti darbininkus į vienų tvirtų 
organizacijų, ateikite į šitas 
diskusijas ir ateikite laiku, 
kad girdėtumėt referatų ir pa
skui 
timis 
tame 
liečia

Vienas didvyris Isaiah Mo
nro bandė apsivesti ir apsivedė 
su 13 pačių; su kiekviena jų 
jis išgyveno po vienų savaitę ir 
nuo visų jų jis išviliojo $2,100 
pinigais. Visoms trylikai jo 
pasigedus, policija ėmė j ieško
ti ir surado.

Pirmadieni juslus teisėjas 
davė jam 14 metų atsivėdinti 
šaltojo; ir liepė užsimokėti

rinkėjų už taip ilgų laikymų 
pinigų pas save. Tas atsitiko 
dėl p. Geležėlės skelbimų apie 
Friends of Sovict Russia komi
tetų, per kurį mes siųsdavom 
savo aukas. Visus aukavusius 
ir rinkėjus atsiprašom už taip 
ilgų sulaikymų.

Pirmininkas, --------------
Rast. Pranas P. Kesilis, 
Iždin. Števe Bartkus.

Kojų šutimas

Brook-

$1,000 pabaudos.

avc ir

s. m. pa- 
Raudonųjį

šitaip:

kalbesius 
darbininkų 

apie baisias 
Bet antra

sis kalbėtojas perkeitė savo 
mintį ir kalbėjo ta pačia te
ma, kaip ir jo frontas Mizara. 

Andriulis išėjęs kalbėti, pa
sakė, kad jis nematęs reikalo 
kalbėti apie Indijos skerdynes, 
nes visi skaitę laikraščius ir 
žiną, kas ten dedas, ir todėl 
kalbėsiąs ta pačia tema, kaip 
ir pirmasis kalbėtojas.

Ir jis, tur būt, tyčia pasis
kyrė tą pačią temų, kad vaiz
džiai klausytojams parodžius, 
kaip komunistams tie palys 
dalykai kiekvienam kitaip at
rodo. | ~

Mizara pasakė, kad Pacifiko 
Sąjunga yra tai keturios vals
tybės: Anglija, Francija, Jungt. 
Valstijos ir Japonija, susivie
nijusios tam tikslui, kad apė
mus visas pasaulio rinkas ir 
kad šita jų sutartimi Ja poni
jai pavedama šantungas su 
15,000,000 gyventojų. Andriu
lis tų patį pasakė, tik gyvento

Ties kampu Grand 
Coss avė. p-nia Slater pamatė 
vyrų, kuris iššokęs iš automo- 
biliaus greitai pribėgo prie jo 
ir mažne iš po pačių jos kojų 
pagriebė nuo žemės šernolę su 
pinigais. Po to jis nedrąsiai 
pasiūlė jai pusę tų rastų pinigų, 
jei tik jį niekam to nesakis. Jis 
atidarė šernolę ir ji mate, kad 
ten buvo $500.

Vėliaus ponia Slater skundė
si policijai, kad tas niekšas jų 
apgavo. Ji prižadėjo tylėti ir 
savo žodžio užtikrinimui pada
vusi nepažįstamam $100, ma
nydama, kad gaus iš jo $250 
rastųjų pinigų. Bet nepažįsta
masis tik paėmę iš jos pinigus,

Lietuvių Draugijų Bendras 
Komitetas Rusijos Raduoliams 
šelpti savo surinktas aukas 
tam tikslui bąl. 6 d 
siuntė per Lietuvos 
Kryžių Kaune.

Aukos surinkta
Gruodžio 25 d. 1921 m.

Jaunuomenes vakare $14.52
Kalėdų dienų, pėr Stepo

nų Bartkų Chicagoj
Naujų Metų vakare, per

L. ,P. I). Kliubo balių
Sausio men., 1922 m.

SLA. 185 kp. surinkta
Per St. Bartkų ir N. N. 

pas vertelgas ............... .
šv. Jono Krikš. Dr-jos 

auka .............................
Šv. Pranciškaus 5 Ronų 

Dr-jos auka  ............... 25.00
Sausio 15 d. A. L. I). L.

vakare ..................... 30.90

3.10

5.00

02.69

D.

Viso $173.26
Visa suma $173.26 baland-

6 dienų tapo pasiųsta perZ1O

“Naujienų” ofisų Draftu Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus vardu, 
su paaiškinimu, kad L. R. K. 
Valdyba kuo greičiausiai per
duotų juos Rusijos baduo
liams.

Toliaus komiteto valdyba 
atsiprašo visų aukavusių ir

skaldymo 
jis reikia 

visados.

‘(Apgarsinimas)

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet. kadangi mums randą pakėlė be
veik trigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki Šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vajkinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertes $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

Kotai nuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00. \

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienes 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą, kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
jame, kad jus gausite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON.
1415 So. Halsted St.

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypaš 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimai 
ir smarvfi pranyksta nuo Kojoto F trijų ar keturių kartų varto- 

no. Kojotą reikia vartoti talpi 
kvortą šilto vandens reikia 

pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
ir tam vandenyj su kojoto mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno ‘buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

MRS. A. MICRNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 31 gat. 
Mename name su Dr. Monkevičium 
F Rezidencijos tel. Yards 1119-J 

Ofiso tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalese. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.—
= ■ "~T\

yra liga

Kojol
išgydo kojas 
■■o latimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu a^tieka neturėtų, o nok
site greit gauti tai rašykite iš

dirbs jams adresui

Bingo! Chemical Co.,
2816 So. Michigan Ave^ 

Chicago, I1Ū

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

M'DR.HERZMAN^l
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

pasidalintumėt savo min- 
su kitais savo draugais 
opiame klausime, kuris 
kiekvienų darbininkų.

Darbininkų jiegų
laikas jau praėjo, 
užmiršti sykį ir ant 
Jau ir tie musų buvusieji drau
gai, kurie pasitraukė iš musų 
tarpo, iš LSS. ir buvo beva
rę darbininkų organizacijų1 
griovimo darbų, šiandien jau 
gana rinitai pradeda kalbėti 
savo tarpe; ir jie jau pradeda 
matyti, kad ne skaldyti reikia 
darbininkai, o vienyti.

Taigi šitos diskusijos ir yra ‘ 
rengiamos tuoju tikslu. Atsi
lankykite skaitlingai. |

—LSS. 19 kp. Komitetas.

Detroito Žinios.

LICITACIJAI LICITACIJAI
Pradedant su subata, balandžio 8-ta, nuo 2:30 po pietų.
Siūlome savo visų tavorų, kaipo daimantus, laikrodėlius, auksinius ir sidab

rinius daiktus etc.
VIEŠAI LICITACIJAI

Šis išpardavimas bus du kart į dienų : 2:30 ir 7:30 vai. vakare, koliai visas sta- 
kas nebus parduotas.

ANCHOR - DONALDSON

Taip, aš sakau, Detroitas

taip kciksim

mes daug

40,000,000.
Mizaros nuomone Pacifiko 

Sąjunga sutverta Rusijos pro
letariatui užslopinti. Andriu
lio nuomone ji neturi jokios 
reikšmės ir negali gyvuoti, nes 
tų valstybių gyvenimo santy
kiai jų vienybę ardo.

Mizara, drauge su “Rusijos 
proletariatu” — Trockiu ma
no, kad darbininkams reikia 
bendras frontas turėti, bet 
drauge su Zinovievu tiki, kad 
su socialdemokratais ir kitais 
reikia dėtis tik dėlto, kad pas 
juos yra minios ir atvirai pa
sisako, kad “mes eisim su so
cialistais į bendrų frontų, bet 
mes kaip keikėm, 
jų lyderius.”

Andrulis sako,
klaidų padarėm, ypatingai rin
kdami aukas Rusijos baduo
liams; musų kalbėtojai turėtų 
neužgau'dinėti nacionalistų, 
mes juos tik sukiršinain prieš 
save. Rusijos komunistų obal- 
sis paliuosuoti tas tautas, ku
rios yra imperialistų išnaudo
jamos.“

Čia jis suminėjo, kokios tau
tos rupi Rusijos bolševikams 
paliuosuoti: Chinija, Indija,- 
Turkija ir mažesnės —* Estoni- 
ja, Latvija, Lietuva ir Lenki
ja. Girdi, šios šalys visos yra 
skriaudžiamos pasaulio impe

rialistų ir kai-kurios jų -siunčia 
savo atstovus į Rusijų, klaus
damos patarimo pas bolševi
kus. • * #

Iš šito yra aišku, kad ši tiedu 
komunistai yra nepanašus vie
nas į kitę. Į tą patį dalykų 
jiedu žiuri visai kitaip ir ne
gali savo' tarpe susitaikyti. Be* 
jie kalba apie bendrų darbinin
kų fyontą ir svajoja, kad jie 
tam frontui tinka būti vadais...

Bet šitie kalbėtojai ir vadai 
per trejatą metų savo pliauš
kimais keikimais socialistų de
moralizavo visų progresyviųjų

daug puikesnis miestas negu 
Clncaga. Čia ir moterėlės ir 
mergelės, nors moterų kaiku- 
rios ir munšainą kepa, bet dra
bužiais ir veidu daug natūra-1 
lesnės: mažiaus pudros ant 
veido, mažiau plaukai sugaubi- ■ 
nuoti, ilgesni sijonai (Well, ‘ 

dėl gusto nesiginčysim.. —
Zec.).

Detroito lietuviai turi dvi 
nuosavas svetaines. Westsidės1 
lietuvių svetainė netoli prilyg
sta Chicagos kaimyno Cicero 1 
lietuvių svetainei, — gražus į 
dalykai. Bažnyčių savų turi 
vienų; na ir gerai. Žadama sta
tyti kita, bet prisibijoma lie
taus; taigi, jei bus giedri vasa
ra, tai pastatis, o jei bus lietin- • 
gas oras, tai gal atskiesti.

Detroito bolševizmas sumin
kštėjęs truko pusiau ir pasi
darė didelis plyšis. Tas plyšis 
pamažu kirmyja jau dabar, o 
atėjus šiltesniam orui bus dar 
blogiau. Tie, kam jis rupi, de
da ant jo lopus ir šaukia viso
kius mechanikus, kad prilipin
tų, bet veltui. Materija minkš
ta ir iŠdeveta; vienur užtaisius, 
kitur prakiura ir niekas nesi- 
daro.
tus dirva yra pribrendus 
galima tikėtis, kad už 
savaičių susitvers gera

Bet už tai pas socialis- * 
ir 

poros I

Detroito finansininkų 
sugauti Olandijoj. Kaip vie
tos laikraščiai rašo Abe Reich 
apgavingu budu išviliojęs iš j 
Detroito bankų apie $38,000, 
leidosi bėgti Europon. Policija' 
sužinojo, kad jis iš New Yor- 
ko uosto laivu Amsterdam iš
plaukė į Olandijos miestų Rot- 
terdamų; dabar ten laukiama 
jo su varantu. Dėdės žada par
gabenti jį į Detroitu.

tikisi

h ih-ŽM C VELTUI MOTERIMS
25 dovanos, pirmoms 25 moterims, kurios apsilankys musų krautuvėj kas

dienę po 2:30 po pietų.
Daimanto žiedas bus atiduotas paskutinėj išpardavimo dienoj.
Visiškai einu iš jubilieriaus biznio.

PETER MILLER
2128 West 22nd Street

Visai prie Illington Teatro.

Brighton Parko
etuviai

Siųsdami pinigus Lietuvon kreipkitės į Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrių jūsų apielinkėje.

Dėlei jūsų patogumo, “Naujienos” atidarė čia, pas jus savo 
skyrių ir teikia visokį patarnavimų, kad jus, kuomažiausiai laiko 
sugaišdami galėtumėt didelius reikalus atlikti.

Visokiuose reikaluose naudokitės tuo patarnavimu.

JOKANTAS BROS
Naujieny Pinigy Siuntimo Skyrius

4138 Archer Avė Chicago, Illinois.

Phone Lafayette 7674

\ .'jį

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia i Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ...................... Geg. 13
PANNONIA (2 klesos) Bal 18

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Idverpool ir Glasgov 
OOUITANIA .... Bal. 11 ir Geg. 3 
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13 
ČĄRMANIA ...................... Bal. 19
MAURETANIA Bal. 25 ir Geg. 16

Per Angliją ar Hamburgą į Dan- 
zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

PILLAU, KAUNAS IR VILNIUS

Lietuvoj! 
arba ne
žiūrėkite, 
pas The

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad lavakorte butų pirkta 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New,Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Rus 
labai žingeidu važinėti tais laivais. 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba^'’

/ THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago.
325 Second Avė., So. Minneapolis.

. ....... »"11 —. .............

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon- galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
kų, 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

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.,

Rockford, III.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas *
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedaliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS?
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 257

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduli«li
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
. Leavitt St. Tel. Canal 6222.

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.

Vai. 1-—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Tahtfmuuil Baulavard 7M1

ŪB. C. Z. VE2ELIS E
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NAUJIENOS
į The Lithuanian Daily New»

Published Daily axcept Sunday by 
Iha UChuanian News Pub. Co., Ine.,

Editor P. Grigaitis,

1739 SO. HĄLSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

lelephone Kooaevdt 860U

Subscription Katėsi
$8.00 per year in Canada.

t $7.00 per year outside oi Chicago,
t $8.00 per year in Chicago, 

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
vi Chicago, 111M undac tha act oi 
March Znd, 1879.

turi neapsakomos svarbos 
visam pasaulio darbininkų 
judėjimui, kapitalistų kont
roliuojamosios telegrafo 
agentūros beveik jokių ži
nių apie tą konferenciją ne
praneša, ar bent kapitalisti
nė spauda tyčia tų žinių ne
spausdina. Iš vienos kitos 
trumputės telegramos pati
riame tiek, kad konferenci
jos pradžioj įvyko aštrių 
ginčų tarp Antrojo Interna
cionalo lyderių, visų pirma 
Vanderveldės, ir Radeko, at-

Naujienos eina kasdien, ifiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 

w 111. — Telefonas: Hoosevelt 8600.

.Užsimokėjimo kainai
.Chicago je — paltų:

Metams ............ $8.01
Pusei metų............................—, f4.5(
Trims mėnesiams .........................2.20
Dviem mėnesiams ,.........L75 
Vienam mėnesiui 1.00

Chicago je per nešiotojus i
Viena kopija___ ———-------  8c.
Savaitei .....------ ,-----------  18c.
Mėnesiui _________—- l&c-

Suvienytose .Valstijoje ne Chicago, 
paštui

Metams ................. ...........   $7.01
Pusei metų _____ .r.^ 4.®(
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams  1.60

b Vienam mėnesiui ....................... .75
l Lietuvon ir kitur užsieniuose: 

ii /Atpiginta)
Metams_______________ $8.00
Pusei metų _____________ 4.50
Trims mėnesiams ________ , 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
.Orderiu, kartu su užsakymu.

Internacionalų 
konferencija.

, _______•

Praeitą sekmadienį, ba
landžio 2 d., vokiečių sosti
nėj Birline prasidėjo trijų 
internacionalų — Antrojo, 
Vienos ir Trečiojo (komuni
stų) — atstovų konferenci
ja. Tai yra pirmas bendras 
pasitarimas po to, kai socia
listinis pasaulio darbininkų 
judėjimas suskilo į dalis. 
Šios konferencijos tikslas 
buvo pasitarti ir žiū
rėti, begu nebūtų galima su
rasti pamato, kuriuo susi
skaldęs ir tarp savęs beko
vojus socialistinis judėjimas 
galėtų vėl savo jėgas su
jungti daiktan ir sudaryti 
bendrą frontą kovai su ben
druoju savo priešu, kapita
lu.

Deja, apie tos konferenci
jos eiseną, apie jos darbus 
žinių labai maža teturime. 
Del to, kad tasai visų inter
nacionalų lyderių bandymas 
susiartinti ir surasti šiokį ar 
tokį pamatą bendrai akcijai

stovaujančio Komunistų 
(Maskvos) Internacionalui. 
Tų ginčų ir Radeko šlykščių 
provokatoriškų užsipuldi
nėjimų ant socialistų pasek
mė buvo tokia, kad Antrojo 
Internacionalo delegatai ap
leido posėdžio salį pareiškę,
kad pasitarime jie daugiau 
nebegalį dalyvauti ir nebe- 
dalyvausią. Taigi tartis pa
silikę tik Vienos ir komuni
stų Internacianalų delega
tai.

Dabar “Forvertso” kores
pondentas praneša iš Berli- 
no, kad pasitraukusieji iš 
konferencijos Antrojo Inter
nacionalo delegatai pasisekė 
prikalbinti ir jie vėl sugrįžo 
konferencijon ir darbuojasi 
įvairiose jos komisijose. 
“Forvertso” koresponden
tas rašo, kad Anglų delega
tas McDonald savo kalboj, 
atsakydamas į Radeko ata
kas aštrei baudęs bolševikus, 
kad panašiais savo užsivari- 
nėjimais jie tik dar labiau 
norį skaldyti darbininkų ju
dėjimą,! o ne vienyti jį bend
rai kovai su kapitalizmu. 
?askui kalbėjęs. Italų dele
gatas Serrati. Savo ramiat 
ir rimta kalba jam pavykę 
nuraminti labiausiai įsikarš
čiavusius atskirų frakcijų 
delegatus ir įnešti konferen
cijon taikos dvasios. Ap
žvelgęs visą dalykų padėtį 
jis pasakęs, kad visi socialis
tai darę savo klaidų ir nuo
dėmių. Bolševikai, revoliu
cijos vardu, papildę tiekjau 
nuodėmių, kaip kad Vander- 
veldė su savo šalininkais nu
sidėję, savo darbais padė
dami kapitalistų klesai. Bet 
dabar atėjęs laikas, kur mes 
visa turime užmiršti ir kits 
kitam atleisti. “Radekas 
padarė klaidą, kad vykda-

Gruzijos Socialistinė 
Respublika*

4 į ...... II

J. Sondeckis

Vasario mėn. sukako 1 metai, kaip Rūsy 
bolševikai užpuolė Gruzijos respubliką ir ją pa
vergė. Kadangi tai buvo tikrai socialistinė res
publika, lodei, manau, ir Amerikos draugams 
turėtų būti įdomu šiek tiek plačiau su ja susi
pažinti. i ••

Gruzinai — tai viena daugelio Kaukazo 
tautų; jų gyvenamuoju žemes plotu ir gyvento
jų’ skaičiumi jie lygus Lietuvai, Jau apie tūk
stantį metų gyvena gruzinai ten, kur ir šian- 
dian, ilgus metus buvo jie nepriklausomi, bet 
pirm 120 (1801 metais) metų rusai pavergė 
juos kaip ir musų kraštą. Caro valdžia neglos
tė gruzinų kaip neglostė ir musų, bet savo pa
vergėjams gruzinai mokėjo gal geriau negu 
mes priešintis. Gruzija jau senai buvo vienas 
revoliucingiausių Rusijos kampų į visas 4 Ru
sijos Durnas gruzinai siuntė tik socialistus. Cc- 
reteli, Žordanija, Gegečkori, Čeidze, Čenkeli — 
tai vis gruzinai, bet vist jie vaidino Rusijos so
cialdemokratijos eilėse vadų roles. Socialdemo
kratų partija, galima sakyti, jau senai viešpa
tavo Gruzijoj, nors caro valdžia ir baisiai ją 
persekiojo, Ne tiktai darbininkai, bet ir ukinin- 
----------------- :--------------- į .

*) Žinių šitam str. suteikė Gruzijos Užsienio Reikalų 
Ministerio brolis P. čenkeli.— J. S.

mas į šią konferenciją jis at
sivežė ir peilį rankovėj” — 
sakė Serrati. — “įSavo užsi
puolimais ant nuosaikiųjų 
socialistų jis pasirodo, kac 
savo sprendimuose jis va
duojasi tik sentimentalinga 
moralybe. Politika betgi 
doros sentimentais nesiva- 
duoja. Politika yra karas 
— karas dėl savo naudos. 
Jei ši konferencija butų bu
vus sušaukta tam, kad kits 
kitam moralus skaitytų, tai 
Radeko elgęsis galėtų būt 
pateisintas. Bet konferen
cijoj sušauktoj tuo tikslu, 
kad sudarius vieną bendrą 
frontą prieš kapitalizmą, 
Radeko atakos yra visai ne
vietoj.” Serrati nuomone, 
jei nuosaikieji socialistai bu
tų buvę bolševikų vietoj, jie
butų darę tą pat, ką bolševi
kai darę. Iš antros pusės, 
jei bolševikai butų buvę to
kioj padėty, kokioj buvo Vo
kiečių ir Belgų nuosaikieji 
socialistai, jie, be abejo, bu
tų tolygiai pasielgę, kaip šie 
kad pasielgė.

Serrati kalba permainė 
visą konferencijos dvasią. 
Dagi Radekas nurimo ir 
ėmė rimčiau kalbėti ir tai
kytis, ir konferencija jau 
harmoningiau ėjo iki pat 
galo.

Ši konferencija, kaip mi
nėta, buvo tik pirmas bandy
mas suseiti daiktan ir pa- 
jieškoti pamato, kuriuo su- 
skaldytasai socialistinis ju
dėjimas butų galima vėl 
daiktan sujungti. Ir ji ne
buvo bergždžia. Buvo pri
imta kai kurie tarimai ir pa
galios nutarta greitu laiku 
sušaukti Genujon visuotiną 
socialistų, komunistų ir dar
bininkų partijų kongresą.

New Yorko mieste, sako, yra 
statoma namas, kuris bus baž
nyčia ir viešbučiu. Trobesys 
bus 17 augštų augščio; ryšy 
busianti septintadienio mokyk
la; pirmus tris aukštus užim
siant! bažnyčia, o ant stogo bu
sianti misijinė mokykla. Vieš
bučio svečiams busianti aštri 
cenzūra ir šokiai bei lošimas 
kortomis busią uždrausti.

Vienas akras žemes užsodin
tas valakiškais riešutais, me
džiams pilnai vedant, kas me
tai duos maisto tiek, ką 2500 
svarų mėsos.

Keturi Vyrai Apie 
Naujovines Sąlygas

“Laikraščiuose rašoma, kad 
gečieji laikai bus ir toliau”, 
tarė Merkys šeštadienio vakarą 
įėjęs pas Laižį krautuvei! daik
tų- pirktis sau ir savo šeimai.

“Aš tau pasakysiu, Merky, 
kad gerieji laikai nedaug tepa
siekė mane,” tarė Laižys. “Pas
kutiniais keliais metais čia ma
no versle pelnai iš pardavimų 
toki maži, kad aš pradedu ma
nyti, kad man butų daug ge
riau, jei aš dirbčiau kokioj pra
monėj: tikrai butų geriau, ne
gu būti paprastam korporaci
jų agentui.

“Dabar smulkiam verteiviui 
visai ne tie laikai, kokie kadai
se buvo. Didieji j praryja vis
ką, ką pamato.”

“Tiesą sakai; Laižy”, tarė 
Manys, įėjęs su savo kaimynu 
Lengvins taipgi ko tai pirktis, 
“tik aš nevisai sutinku su ta
vim. )

“Tavo ateitis dirbtuvėj, ga
mykloj, ar fabrike nei kiek ne
būtų skaistesnė. Visa ta kalba 
apie gerus laikus darbininkams 
yra tuščia. Mes, kaip darbi
ninkų klasė, paprastai gaunam 
tik tiek, kad savo šeimyną iš
laikyti, ir mes galim skaitytis 
laimingais, jei mes įstengiam 
įsigyti namus, kuriuos mes ga- 
im pavadinti savo ir tiek ati

dėti juodai dienai, kad, neįsten
giant jau pramonėj lenktjr- 
niuoti dėl darbo su kitais dar
bininkais, nereikėtų kieno pa
sigailėjimo prašyti. Bet tą tik 
aimingieji gali padaryti.”

“Matau kiti žmonės niekuo
met nėra patenkinti” tarė Mer
kys. “Jie pradeda pavydėti, 
matydami žmogų, kuris dirbo 
sunkiai ir vartojo savo galvą, 
urtą sukraunant. Neužmirš

kite, kad ne visi mes galim <tą 
padaryti. Žinote, kad nėra 
tiek progų, kad visiems jų už
tektų, be to proga pasitaiko 
;ik kartą gyvenime ir jei nepa- 
sinaudoji ja, tai pats esi kaltas.

“Aš pats uždirbu tik tiek, 
<ad ištenku pačiai, sau ir ketu
riems vaikams reikalingiau
sioms reikalams, bet tas ne
duoda man teisės j ieškoti prie
kabių pas kitus, kurie turi pa
sisekimo.

“Aš dirbau per trisdešimt 
molų ir vis, nežinau kodėl, klo
ties nebuvo; niekuomet negalė
tu. nieko sutaupyti, nors kar

tais visas savo pastangas dė
jau, kad tik bent kiek pasistu- 
nius priekin,“ užbaigė Merkys.

“Tas yra taip dėlto, kad tu 
.buvai lygiai tokioj gyveninio 
>adėty, kokioj aš iki nesenai 
buvau”, tarė Lengvys.

“Aš manydavau, kad taip tu
ri būti kaip yra iki Manys at
vertė mane prie socializmo.”

“Na, aš niekuomet neturėjau

kai glaudėsi po socialdemokratų vėliava. Visos 
kitos partijos neturėjo ten jokio pasisekimo, 
joms nebebuvo pamato, nes paėmus socialis
tams ūkininkus ir valstiečius į savo rankas, be
liko negausi dvarininkų ir pramonininkų klasė.

Kilus Rusuose revoliucijai, •sutruko ir tie 
pančiai, kurie varžė gruzinų tautą. Rusų de
mokratijos neapykantos gruzinų tautoj nebuvo, 
todėl pradžioj nekilo joje noro skirtis nuo tos 
demokratijos, priešingai buvo stengiamasi su
daryti tokias sąlygas, kad naujojoj Rusų val
stybėj visoms tautoms butų laisva gyventi. Bet 
bolševikams paėmus valdžią į savo rankas, iš
vaikius Rusijos Steigiamąjį Seimą, suįrus fron
tui ir pradėjus pakrikusiai Kaukazo-armijai bėg
ti namo ir tuo budu atsidarius keliui turkams, 
Kaukazas buvo prispirtas pats savimi rūpintis 
ir todėl 1918 m. balandžio 22 d. jis pasiskelbė 
nepriklausoma respublika. Svarbiausi vaidmenį 
toj respublikoj vaidino gruzinai, armėnai ir to
toriai. Ji gyvavo tik 5 savaites, nes perdaug 
priešingi elementai buvo joje susivieniję. Armė
nai su totoriais visuomet gyveno kaip katė su 
pele, todėl ir vienoj respublikoj sunku jiems bu
vo sugyventi. Be to, totoriai linko turkų pusėn, 
armėnai buvo ententės (Anglų, Prancūzų) įta
koj, o gruzinai norėjo laikytis griežto neitrali- 
teto. Lietuvos Brastos sutartis jmdarė padėtį dar 
opesnę: turkai gavo Ardagano ir Baltinio mies
tus, kurie teisybes žvilgsniu turėjo priklausyti 
Gruzijai.

Visa tai vertė Gruziją vesti savarankę poli
tiką ir savarankiai savo teises ginti. 1918 m. ge
gužės 26 d. ji paskelbia savo nepriklausomybę. 
Kad išvengus turkų užpuolimo gruzinai pasiren-

progos sužinoti, ko socialistai 
nori” tarė Laižys.
“Ir aš netikiu socializmu, nes 

tai yra vienas tų sumanymų, 
kurių netenka prilaikyti prie 
gyvenimo. Gi žmogaus budo 
neperkeisi.” tarė Merkys..

“Aš nei nežinojau, kad rei
kia žmogaus būdas keisti, no
rint įsteigti tokią valdžios for
mą, kokią socialistai siūlo. Ką 
tu sakai, Many?” paklausė 
Laižys.

įSocializmas vienintelė viltis.
“Tai tik pasaka,” atsake Ma

nys, "socialistai nieko pana
šaus nesiūlo. Aš skelbiau to
kią visuomenes formą, kokią 
socialistai nori įsteigti, per il
gus metus; ir žinai, Laižy, kad 
buvo' laikas, kuomet šito mie
sto žmones vadino mane ilga
ausiu pakvaišėliu ir daugumas 
tų, kurie šiandien tiki socializ
mu, su paniekinimu rodė į ma
ne pirštu.

“Žinoma, Merkys, gyvenda
mas šitame mieste tik nuo ne
senai, negali žinoti, kaip čia 
buvo pirmiau.” i

“Tas tiesa,” perkirto Laižys.
Tuo tarpu įėjo dar keli kai

mynai pas Laižį į krautuvę ir 
išėjo ilga draugiška kalba apie 
socializmą.

“Matote draugai,” tarė Ma
nys, “aš esu socialistas ir tuo 
pasididžiuoju, nes aš tikrai ti
kiu, kad socializmas yra vie
nintelė viltis žmonijai ir dėlto 
yra verta dėl jo kovoti.

“Socializmas suteiks kiek
vienam vyrui, moteriai ir vai
kui progą gyventi taip kaip 
Kūrėjas jiems leido ir suteiks 
mums progą tą daryti, ką mes 
skelbiam.

“Auksinė Taisyklė ‘ sako:' 
“Daryk, tą kitiems, ko norė
tum, kad kiti darytų tau“.

“Šitos taisykles negalima lai
kytis musų kasdieniniame gy
venime, nes kapitalizmas senai 
pakeitė ją savo taisykle, kuri 
sako: ‘Daryk kitam, o jei ne, 
tai kitas daris tau.”

Kaikurie buvfusių pasižiurė
jo į vienas kitą ir galvos link
telėjimu tam pritarė.

“Tai matote prie dabartinės 
visuomenės fonnos< mes nega
lim užlaikyti krikščionybės 
įstatymų ir taisyklių“.

“Klausyk, Many,” tarė Mer
kys, "aš noriu tavęs paklausti, 
ar man reikia būti krikščio
nim, jei aš noriu būti socialis
tu?”

“Aš tau pasakysiu, I Merky, 
kad socializmas neturi nieko 
bendra su tavo tikyba. Kas atsi 
eina manęs, tai aš negaliu su
prasti, kaip žmogus gali būti 
krikščionim, nebūdamas socia
listu.

“Mes, socialistai skelbiam, 
kad visuomenės forma, kokią 
socializmas siūlo, nesako nei 
vienam visuomenės nariui, kad 
jis tikėtų, ar netikėtų aukš

čiausia esybe. Tai yra privati
nis žmogaus dalykas. Socializ
mas žiuri tik musų kasdieninio 
gyvenimo, būtent, duonos ir 
sviesto klausimo.

“Aš manau,“ tarė Manys, 
“Kad tas jums dabar visai aiš
ku. Socializmas stoja už pra
moninę demokratybę visiems, 
kurie dirba rankomis, ar galva. 
Jis neskiria nei tikėjimo, nei 
tautos, nei spalvos: lodei žmo
gus, ar žmona gali atsiversti į 
socializmą be išsižadėjimo savo 
tikybos, tautos ar spalvos.

“Aš esu socialistas dėlto, kad 
socializmas suteikia man kelią 
į laisvę, kuri yra nepasiekiama 
dabar ir siūlo darbininkų kla
sei vienintelį galimą išganymą, 
pasiliuosavimą nuo alginės ver
gijos ir pasiekimą pramoni
nes deinokratybes šitoj ir kiek- » 
vienoj kitoj pasaulio šaly.“
'“Tas labai įdomu,“ įsikišo 

Laižys.
Manys kalbėjo toliau:
“Toliaus aš noriu pasakyti, 

kad aš esu ’ pilnai įsitikinęs, 
kad ateinanti civilizacijos iš
vaizda, kuri seks po dabarti
nės visuomenės formos, vadi
namos kapitalizmu,1 turi būti 
tokia visuomenės forma, kokią 
socialistai nori įkurti, nes ki
taip negalės būti civilizacijos.

“Socializmas ne tik išliuo- 
suos darbininkų klasę, o ir pa
šalins sunkenybes, užtrauktas 
musų kapitalistinės klasės ir 
pinigų mainyto jų, kurie bai
siai pralobo, paimdami iš dar
bininkų jų gaminių dalį sau ir 
paskui išduodami šituos gami
nius už pinigus daro sau pel
nus, ačiū kam minios vis bied- 
nėja, o keli žmonės lobsta.

“Kiti žmones tiek pra lobsta, 
kad jie nežino, kur jiems įdė
ti savo pinigus, o kiti sąžinės 
graužiami, bando išleisti sa
vo didžiules įplaukas statyda
mi knygynus, kolegijas, uni- 
versitus ir dalindami dideles 
dovanas visokioms labdarybės 
įstaigoms. Socialistai yra prie
šinai tokiai visuomenės for
mai, kuri padaro šitokius da
lykus galimais,

“Socialistai reikalauja ne 
labdarybės, o teisingumo, ir 
mes sakom: ‘Duok Cezariui 
tą, kas Cezariui priklauso.’

“Na, lai yra sveikas protas,” 
tarė Merkys, “man lig šiol dar 
neteko girdėti šitaip kalbant.“

“Taip,” tarė Lengvys, “kapi
talistai išlupo daug ir mano pi
nigų”. ;

“Aš jums parodysiu, kaip jie 
apkrauna mus mokesčiais ir 
apiplėšia mus, eidami dabarti
niais šios šalies įstatymais. 
Man dar socialistu nesant aš 
pastebėdavau suvargusių žmo
nių skaitmens, padidėjimą čia 
musų mieste ir matydavau, 
kad pramoninio krizio laikais 
daugelis žmonių ir norėdami 
dirbti negalėdavo darbo gauti,

-------------------------
ka mažesnę blogybę. — pasikviečia Vokiečių ka
riuomenės, o > patys ima sparčiai savo vidaus 
tvarką ir karo jėgas tvarkyti. Vcrsailės sutarti
mi vokiečiai turėjo Gruziją apleisti, bet tuo lai
ku jie ir nebebuvo ten reikalingi.

Aišku, kas tos liautosios respublikos prie
šaky turėjo atsistoti? Tik socialdemokratai, nes 
jei jie iki to laiko turėjo 90% gyventojų pasi
tikėjimo, ir visuomet vaisingai gynė gruzinų 
tautos reikalus, tai ne kam kitam galėjo įteikti 
gruzinų liaudis ir kuriamosios respublikos val
džią. Iš 130, Gruzijos Stcigiam. Seimo narių 
sociardemokratams priklausė 102, šių tarpe vėl 
32 darbininkai, kiti inteligentai. Tokiu budu 
valdžią teko sudaryti vieniems socialdemokra
tams, bet jie ir nesibijojo tos naštos imtis, nes 
matė, kad beveik-visa tauta yra su jais — tai 
viena; antra, pajėgų jiems irgi netruko. Val
džios priešaky stojo žinomas ne tik Gruzijoj, 
bet ir užsieny socialdemok. N. Žordanija. Jo 
vedamoji grynai socialistinė valdžia išsilaikė 
J>eveik tris metus ir žuvo ne dėl savo silpnu
mo, nemokėjimo dirbti ’ar dėl vidaus priešingų 
pajėgų spaudimo, bet svetima, brutaline jėga 
privertė ją savo darbą nutraukti.

Pirmu pasižiūrėkime, kaip ten buvo sutvar
kytas krašto valdomasai aparatas, o paskui, ką 
socialistinė valdžia nuveikė.

Krašto valdyme matome didžiausią decent
ralizaciją, t. y. buvo stengiamasis kraštą valdyti 
ne iš centro, bet kiek galima daugiau valdžios 
atiduoti savivaldybių organizacijoms, todėl be
veik visą valstybinį darbą ten dirbo savivaldy
bės; nė vienas valdininkas nebuvo joms iš cen- 
ro skiriamas, net teisėjai buvo renkami; Minis-
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terijos tiktai; kontroliavo, jų darbą ir padėjo 
patarimais. Gruzijos savivaldybės tai ne Lietu
vos, kame jos dažnai yra paverstos paprastomis 
Apskričių Viršininkų raštinėmis. Pas mus žmo
nės tarnauja įvairiems viršininkams, komen
dantams, Rusijoj — komisarams, o Gruzijoj jie 
vielos žmonėms tarnavo, nes tam juk jie ir 
samdomi.

Atsidūrę valdžioj Gruzijos socialdemokra
tai nebuvo tokie veidmainiai ir neišmanėliai, 
kaip bolševikai, jie nesakė ir nbmanė tuoj pra
dėti vykdinti socializmo tvarką. Jie žinojo, kad 
lai negalimas daiktas. Jų tikslas buvo: pasku
binti gyvenimo plėtotę socializmo kryptimi, pa
šalinti pamažu visas tas kliūtis, kurios trukdo 
gyvenimui ta kryptimi eiti. Pirmas musų užda
vinys, sako jų naujoji programa, pakelti ekono
minį krašto gyvenimą ir darbo produktingumą, 
toliau, organizuoti darbininkus, juos šviesti, 
kelti juose ekonominio proceso ir jo tikslų sup
ratimą ir tokiu budu ruošti juos busiančiai so
cialistinei gamybai vesti, šitie uždaviniai, jų 
supratimu, geriausia gali būti išspręsti demok
ratinėj valstybėj, nes tik demokratijoj tegali 
greitai vystytis krašto gaminamosios jėgos. 
Demokratijos kelią jie išsirinko visai sąmonin
gai: Gruzijos darbininkų tarybos, kurios gyva
vo iki pat bolševikų užpuolimo, visuomet galė
jo paimti valdžią į savo rankas ir paskelbti so
vietų Gruziją, bet jos to nedarė. Darbininkų ta
rybų uždavinys buvo organizuoti darbo klasę ir 
padėti viso krašto piliečių (20 melų amž.) rink
tam parlamentui vykdinti ieikalingus įstaty
mus.

> • (Bus daugiau)

nors jiems ir tiems, kurie.pri
klausė nuo jų, reikėjo maisto, 
drabužių, prieglaudos ir kitų 
gyvenimo reikmenų.

Turčiai valdo įrankius.
“Ar tai ne keista, kad lais

voj respublikoj žmonėms no
rintiems dirbti ir turintiems 
dirbti, kad sau* gyvenimą pasi
darius, yra atimama proga dir
bti? Tai beveik negalimas 
daiktas tikėti, bet mes matom, 
kad taip yra ir gal ne vienas 
jūsų šitoj laisvoj respublikoj 
esate stovėję pas vartus, vedan
čius į pramones, prašinėjote 
darbo eidami iš vienos vietos 
į kitą ir jums visur pasakė, 
kad nereikalauja darbininkų?

“Aš ėmiau jieškoti priežas
čių tokio begėdiško sutvarky
mo. Gi čia yra dirbtuves, fab
rikai, gamyklos, raštines, visa 
darbininkų pastatyta. Tose dir
btuvėse tūkstančiai mašinų ir 
įrankių maistui, drabužiams 
prieglaudai gaminti ir tuks
iančiai darbininkų padėjusių 
pastatyti šitas dirbtuves fabri
kus, gamyklas, raštines, padir
bti mašinas, įrankius ir tt., ku
rie reikalauja maisto, drabu
žių ir prieglaudos, kurie turi 
juos gauti, arba jiems badas 
tenka kęsti. Ir aš pamačiau, 
kad darbininkai negali jais 
pasinaudoti, nes koks privati
nis žmogus, ar grupė žmonių 
sako:

“ ‘Tai yra musų dirbtuvės, 
musų gamyklos, musų fabrikai, 
musų mašinos ir musų įran
kiai ir mes jums, darbininkai, 
neleisim jais naudotis iki jus 
suvartosite tą antviršį, kuris 
yra sukrautas musų krautuvė
se.’

“Bet darbininkai atsako: 
‘Mes neturim pinigų nusipirki
mui, o mums ir musų šeimy
noms reikalingi tie gyvenimo 
reikmenys. Ką jus manot da
ryti su tuo?

“Nei vienas kapitalistas ne
turi kito vaisto, kaip labdary
bė ir maitinamieji punktai.

“Darbininkų klasė uždaro 
pramones, busią per daug ga
minių pagaminta ir jieško už
sieniuose rinkų jiems parduoti 
kad, magazinams ištuštėjus 
mes, darbininkai, vėl pradėlu- 
mė įrankius vartoti ir kitą 
antviršį pagaminti.”

Socializmas reiškia visuome
ninę laisvę, o visuomeninė lai
svė galima atsiekti tik kuopi
niu valdymu ir demokratiniu 
vedimu gamybos ir paskaidos 
įmonių reikalingų žmonėms.

Prie kapitalizmo darbinin
kai dirba ir prakaituoja kad 
mažą dykaduonių klasę palai
kius.

Prie socializmo kiekvienas 
sveikas darbininkas atliks sa
vo dalį visuomenės darbo.

Prie kapitalizmo darbininkai 
priklauso nuo gamybos įran
kių, kuriuos valdo kapitalistų 
klasė.

Prie socializmo tie gamybos 
įrankiai, dirbtuves, kasyklos, 
gamyklos, žemė, susisiekimo 
linijos ir lt., kurie yra bendrai 
vartojami ir visų žmonių rei
kalams, priklausis visiems 
žmonėms.

Įvairenybės
KIEK KURI ŠALIS TURI 

SKOLŲ.

Jungtinės Valstijos, turėda
mos šalies turto $350,000,000,- 
900 ($350 bilionų), skolos turi 
$23,460,000,000, arba 6 nuoš. 
savo šalies turto.

Anglijos šalies turtas neša 
$230,000,000,000, o skolos 
$45,800,000,000 arba 19.9 nuoš. 
savo šalies turto.

Francijg. šalies turto turi 
$100,000,000,090, o skolos $51,- 
000,000,000, arba 51 nuoš. savo 
šalies turto.

Italijos šalies turtas išneša 
$40,000,000,000, o skola $19,- 
000,000,000, arba 49.6 nuoš. jos 
šalies turto.

Vokietija skolingu tris kar
tus daugiau negu jos šalies tur
tas išneša, o Austrija ir Ven
grija yra dar blogesnėj padėty,

I
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Džieko Londono 
Gyvenimas

Džekis Londonas pasimirė 
Glen Eilėn ūky, Sonomos kau- 
ntej, Culi fornijoj, lapkričio 22 
r., 1916 m., palydinti jaunas, 
nes tik 40 metų ir 10 mene
sių. Po jo mirties jo bu
vusi pati rašė oficialinę jo bio
grafijų. Šita biografija dabar 
yra išleista dviejuose tomuose, 
kiekvienas apie 400 su viršum 
puslapių — puikus kūrinys, 
kuris visuomet pasiliks kaipo 
ištikimiausias Džekio Londono 
nuostabios karieros piešinys.

Jo buvusios žmonos, Car
iniai! London, kūriny “Jack 
London, the Oficial Biography” 
mes randam tikrų Džekį Lon
donu, kokį pažinojo jo draugai' 
— “pajiegių esybę, susidėju
sių iš žingeidumo . ir nebijotos, 
pačios tikrosios puikaus jaut
rumo, širdies meilumo ir aiš
kaus motorinio nuvokimo aud- 
menos, uolios galvos ir dieviš
ko įsitikėjimo į save.” Įpratu- 
sis kovotojas, visaširdis revo- 
liucininkas, nenuoalsus sociali
stinės darbuotės darbuotojas, 
žmogus didelės meilės, gabus 
apysakų ir darbininkų klasės 
propagandos rašytojas, kalbė
tojas ir pasaulio žmogus — 
Džekis Londonas buvo žmo- t 
gus, kurio draugingumas buvo 
gera turėti.

Skaitant jo oficialinę biogra
fijų nenoroms tenka pastebė
ti, kad tos pačios savybes, ku
rios jį padarė, jį taipgi užmu
šė. Sunkus jo jaunu dienų 
darbas padarė jį fiziniai stip
rinu žmomgum, kuris juokės 
iš Klondiko žiemos sunkeny
bių; baisi protinė įtampa pa
kando ir sunaikino jo kūno 
sveikatų ir gabaus nuvedė jį 
be laiko prie mirties.

Savo nuostabaus gyveninio 
laiku Džekis Londonas dirbo 
prie begales visokių darbų ir 
šitas įvairus gyvenimas davė 
jam galimybes parašyti pui
kiausių darbininkų klasės lite
ratūrų. Jo papročiu buvo prie 
kiekvienos progos padaryti ką 
gero iš savo patyrimo.

įDžekio Londono pirmas ap- 
sivedimas su Bcssie Maddern, 
balandžio mėnesį, 1910 m. bu
vo nelaimingas. Po keturių 
metų jam teko persiskirti. 
Auna Strunsky, kuri bendra
darbiavo su juo parašyme 
“Kcmpton — Mace Letters”, 
perskirų byloje buvo jam pri
kišama kaipo jo susirašinėto
ją. Nors jis griežtai gynėsi tų 
priekaištų, bet jo draugams 
buvo nuostabu, kad jis perski
rų teisme nebandė jų užsiginti. 
Iš jo pirmos pačios gimė du 
vaikai — Joan ir Bess. Lapkri
tį jis apsivedė su sena savo 
vaikybūs dienų drauge Chor
iniai! Kittredgc ir iki jo mirties 
po devynių metų vėliaus, ji 
buvo jo mylėtino, pačia, padė
jėja ir bendra atsitikimų jieš- 
kotoja didžią j am gyvenimo 
žaisme.

Kaip ir daugelis fiziniai 
tvirtų žmonių Džekis Londo
nas buvo sentimentalingas ir 
šita jo ypatybe drauge su jo 
vidujiniu nekentimu neteisin
gumo ir priespaudos, padarė jį 
revoliucingu. Jis mylėjo gyve
nimų ‘karštai ir gyveno jį pašė
lusiai iki atėjo neišvengiamas 
laikas, kur gyvenimas jam at
rodė be vertes. “Man saldi 
yra mintis apie mirtį”, kartų 
jis tarė savo pačiai. “Tik pa
galvok — lik atsiguli ir nueini 
į tamsų iš visų gyvenimo kovų 
ir skausmų — užmiegi ir ilsies, 
visuomet ilsies. O, aš nenoriu 
dar mirti dabar — aš kovo
čiau kaip nelabasis, kad būti 
gyvu... Bet kaip man teks 
mirti, tai aš šypsosiuos iš mir
ties, aš tų prižadu tau.” Ir taip 
buvo. Džekis Losdonas užvožė 
savo gyvenimo knygų be pro
testo, net su nusišypsojimu 
veide.

Džekis Londonas niekuomet 
nepadarė apsirikimo tame, kur 
jis stovi darbininkų klasės ko
voj. Jo pozicija buvo visuo
met aiški. Bet labai keista,

kad jį, kaip ir daugelį
gerai žinomų Amerikos sočia 
listų, apėmė karo karštinė. Jo 
pažiūros į katą be galo nuste-

Sod‘aųf New Yorko nematomoji
bino tuos, kurie jį gerai, paži
nojo. Jis netikėjo, kad tai yra 
kapitalistų karas; jis drąsiai 
pasisakė, kad “gyvent, ar mirt 
su talkininkais”, ir dūko prieš 
Vokietijų tokiu jau smarkumu 
kaip ir tikrasis militaristas 
džingininkas.

Kas dėl jo belaikės mirties 
apystovų, tai pasaulis gal nie
kuomet nesužinos, ai> tai
buvo atsitikimas, arr kas
kita. Bet atminimas apie 
jį kapo didelį kovoto
jų, kuris atidavė, kų tik 
geriausio turėjo, kurio puikus 
gabumai visuomet tarnavo pri
spaustiesiems, kuris niekuomet 
nepraleido progos pasėti vieny
bės ir pasaulinės brolybės sėk
la, pasiliks.

. Chicago Socialist.

Spaudos Nuomone
Kad neišeitų koks nesusipra

timas dėl musų atsinešimo į 
galingų dieninę spaudų streikų 
klausime, mes grįžtam prie ši
tos temos. Didelis dienraštis 
yra įstaiga pinigams daryli. Jo 
priklausymas nusprendžia jo 
turinio savybę. Jis apskritai 
laikosi to kas yra. Jis yra kon
troliuojančių ekonominių rei
kalų sargas naujovinėj visuo
menėj. Jo savininkai turi reika
lus tolygius reikalams los kla
sės, kuri valdo gaminamąsias 
naujosios visuomenės jiegas.

Dienraščių pasielgimas su 
streikais yra visiems žinomas. 
“Žinios” padavinėjamos mums 
apie Rusiją per daugiau kaip 
trejis metus, buvo tokios neiš
tikimos, kad sunkų buvo tikėti 
tam, kas buvo paduodama apie 
tai laikraščiuose. Ko nebuvo, 
buvo pranešama, o kas buvo, 
buvo nutylima. Tas pats tenka 
pasakyti apie laikraščių pasiel
gimų su streikais plieno pra
monėj 1919 m.

Darbininkų dirbančių už algų 
šitose įstaigose negalipa kal
tinti. Didžiųjų kapitalizmo or
ganų politikų nustato ne jie. Jų 
nustato savininkai ir artimiau
sių vedėjų personalas, kurių 
daugumas yra dalininkai ir ku
rie yra senaminčiais. Savininkų 
tikslu yra pagaminti tokį daik
tų, kuris butų perkamas, lygiai 
taip, kaip ir muilo dirbėjų no
rinčių turėti pelnų iš savo pre
kių.

Bet laikraštyje be paprasto 
gaminio yra dar ir daugiau 
kas, — nuomonių žiedimas. Ga
lutinėj analyzoj kiekvienas ne
lemtas neteisingumas gali iš
likti tik tuomet, kada jis būva 
išteisinamas milionų žmonių 
mintyse. Kontroliavimas šitų 
minčių yra svarbus minių pie
šimo išlaikymui. Todėl yra ne
sąmone manyti, kad musų lai
ko spaudos ir galingų reikalų 
savininkai nedaro įtakos į šitų 
galingų veiksnį, mintims kon
troliuoti.

Mes nesame sentimentalistai, 
kurie tiki, kad tokioj padėty ši
ta spauda gali turėti, ar turi 
bent mažiausių užuojautų ne
laimingai padėčiai, kuri lau
kia tuksiančius angliakasių. 
Bet mums rodos, kad vedamų
jų straipsnių skiltys, kurios 
daugiausia nuomones pakrei
pia, galima butų panaudoti 
bent pabrėžimui to, kų dabar
tines algų kainos reiškia ang
liakasiams ir jų šeimynoms. 
Mums rodos, kad čia yra kraš
tas, už kurio spaudos “aukšts- 
nieji” negali eiti, jei pas juos 
yra koksai žmoniškumas. Mes 
norėtume, kad jie šituo žvilgs
niu butų jei ir ne žmoniškais, 
tai bent artimais žmoniškumui.

• - New York Call.
----------------------------------------

Siamo sostinėj Bangkoke 
yra 70,000 namų, kurių didelė 
dalis plukoja ant bambusinių 
sielių; kadangi miestas dažnai 
pa tvistą, lai apsaugojimui na
mų nuo užsemimo dažnai sta
toma namai ant sielių.

valdžia.
Aukščia|iisio teismo teisėjas 

John Ford, kuris penkis metus 
ėjo valstijos senatoriaus parei- 

gas, savo brošiūroj išleistoj 
“Politinės Vienybės pažangai 
valdžioje”, sako:

“Šitos valstijos valdžia iš 
viešos tarnybos virto tarnauto 
privhtiniams tikslams. Išaugo 
nematoma galybė, kuri valdo 
valdžių visuose jos skyriuose 
ir nustato įstatymus, pagal ku
riuos mes turim gyventi.

“Musų valstijoj surinktinis 
privačių ir pusiau viešų korpo
racijų turtas yra neapskaito
mas. Visos jos susivieniję 
bendrais indeliais tose pačiose 
darbuotėse ir apdraudimu vie
na kitos bendra narybe. Jos 
užlaiko savo slaptų tarnybų. 
Nėra nei vieno visuomenės 
tarnautojo politine įtaka, pra
dedant governoru ir baigiant 
žemiausiu valdžios raštininku, 
kurio korporaciniai žvalgybi
ninkai neturėtų po savo akių.

Kokie šaltiniai.
»

“Mano prityrimu didžiausiu 
valstijos politinio sugedimo 
šaltiniu yra viešos tarnautos 
korporacijos; gatvinių tram
vajų, telefono ir žibininio kom
panijos. Mano laiku Albani
joje šitos korporacijos savo 
nelemta žmonių atstovų gadini
mo gešeftų vedė taip atvirai, 
kad ir aklas galėjo žinot, kasten 
dedas. *-** Su atsidėjimu žiū
rėdamas į dalykus Albany’jc, 
aš nematau, kad jie butų page
rėję. Nedorosios įtakos yra 
tiek pat galingos, kaip ir pir
miau. Jų budai kitokį. Tai 
viskas***

“Tai tokia padėtis. Šitos vie
šos tarnautos korporacijos už
teršia pačius visuomenės do
ros pamatus. Jos nupuldo mu
sų viešus tarnautojus, jos pa
remia partijos organizacijas 
savo pačių tikslams. Visa val
džios gale yra panaudojama jų 
žemiems tikslams ir žmonių 
valdžia iš žmonių, žmonėms 
patampa pašiepimu. ♦**

Suima žmonių galių.
“Koncentruoto turto gale vis 
labiau ir labiau suima žmonių 
galių. Ūkių ir dirbtuvių dar
bininkai vis daugiau ir dau
giau yra paverčiami bejiegiais 
vergais.

“Teoretiniai mes esam savi- 
j valdingi žmonės; tikrumoj, 
mus valdo autokratijos pinigai. 
Didžturčiams apskėtus laik- 
Taščius su mėnraščiais, mokyk
lų profesijas su visais valdžios 
skyriais, mums tenka susidurti 
su tokia padėtim, kur kiekvie
nas mąstantis, savo šalį mylįs 
ir demokratybės pradų besilai
kąs pilietis turi susirūpinti lai
svų įstaigų likimu. Jos tapo 
pakeistos tarnauto savi ilgiems 
tikslams kelių vietoj daugelio, 
dykūnams turčiams vietoj 
triusiantiems beturčiams. Žūt
būtinė kova su plutokratija ei
na.”

Teisėjas Ford kailio vaistą 
toms sąlygoms pataisyti siūlo 
referendumą ir atšaukimą.

Mokslininkai aplankiusieji 
Bello telefoninės sistemos ty
rinėjimų laboratorija kaip ko
kį griausmą girdėjo, kada na
mine musia ėjo per popicros 
šmočiuką. 
. .................................................. ■ ... ............ . R.................. I W »—

JONAS VARNĄGIRIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 6 <1., 3 vai. po pietų, 
turėdamas 45 m. amžiaus; pa* 
ėjo iš Muriampolės apskr., De
gučių kaimo. Paliko dideliame • 
nulidime moterį Elzbietą, du 
broliu Amerikoj, — Lietuvoj se
serį Elzbietą. Laidotuvės įvyks 
balandžio 11 d., iš namų po 
num. 1534 N. Paulina St. į Tau-<

■ tiškas kapines.
Į Visas gimines ir pažįstamus 

kviečiame dalyvauti laidotuvėse, 
pasilieka nubudime moteris

.   » «i .n.'   1 i i>iw«

Musų Moterims
PfYsTORfiMS MOTERIMS' SUKNIA 

— No. 9979.

Mąžjau kainuoja važinėjant ir 
turint savo karą.

Kuomet jus turėsite Dort ka
rų, labai puikini išrodantį karą 
— jus gausit jį daug pigiau ne
gu paprastai, kad jus mokėtu
me t ir kuomet jus važiuosite, 
tai pamatysite, kad važinėjimas 
labąi mažai kainuoja, o pataisy
mas beveik nieko nekainuoja.

Stebėtinai žemos kabios:

suknia yra

.1 w

taip desinuota, kad......... .... ...... ...........  ... 
priduoda apistorčms moterims laibu
mo išvaizdą. Siųkite iš “sorge”, 
“Canton crepe”, “crepe de chine” ar
ba “poplin”.

. Tokiai sukniai pavyzdys No. 9979, 
sukirptos mieros'42, 44, 46, 48, 50 ir 
52 colių per krutinę. Sukniai 46 co
lių mieros reikia 5% jardo 86 col. 
materijos.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresų ir, jdijus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Touring .............................. $865
Roadster..............................  865
Coach Sedan .wu............  — 1115
Light Delivery Car ........... 825
Coach Coupe ....................  1065
Dc Luxe Sedan ................ 1445
De Luxę Coupe ............... 1315

Visos kainos f. o. b. 
dirbtuvės

LOUIS GEYLER COMPĄNY 
pristatytojai

2500 So. Michigun Avė.
Telephone Victory* 7800

DR. VAITUSH, O. D
Lietavis Akig Sfecialhtaa

Palengvins iikių įtempimą, Kuris 
esti, priežastimi galvoa gkaudijimo, 
svaigulio, akių aptcnrfmo, norvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai altinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaida#. Upeclalė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 1D iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos nkaudijimą,
Jei skaitant raidia susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių JipecialiitM 

1801 So. Ashland Aven 
Kampas 18-os gatvių.

Aąt trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekoš, kambariai 14, 15, 16 jr 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nediliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

k. . -------------*

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzd; No 9979

Mieros colių per krutinę

...........
į Vardas fr pavardl)

įAdreeas)

(Miestas ir VafoL}

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
ParduodaiheParduodaihe . už 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.'

***>*^4^1^^

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mua: 
<36 cent. už 100 auks. 

arba 
263 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
' State Bank— 

CIearing House Bank 
1112 Weat 35th Street
Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5482

A.
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę Ir kudi 
k į laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, 111.

Dr. Yuška
' 1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro .
Residencijat 2811 W. 63rd St

-Tel. Prospect 8466

URŠULE LEGEIKIENĖ 
Po tėvais Savickaitė

Metines sukaktuvės nuo mirties 
mano mylimos moters Uršulės, kuri 
sukakus 25 metų amžiaus, persisky
rė šiuo pasauliu kovo 26 d., 1921 m., 
9:80 vai. vale. Velionė paėjo Kauno 
red., Telšių apskl, Tirkšlių par., Ba
lėnų sodžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą ir seserį Rozaliją. Lietu
voje tėvus, 4 brolius ir 2 seserį. Palai
dota lietuvių Tautiškose Kapinėse. 
Ilsėkis ramiai m-ano miela sądrauge 
svetimos šalies žemelėj. Nuliūdęs 
vyras.

Dominikai Lcgcikis.

KIMBALL 
PLAYER PIANAS

Sis stebėtinas Kimball pla- 
yer pianai visai mažai var
tytas ; gražiausio baigimo, 
puikus grajinimo veikimas, 
puikiai padarytas. Tikras 
bargenas už $190
Labai lengvi iAmbkėjiinai 

—Be polukio.

... . . , , . • ■ -T- , ' '

Morgan Park Lumber Co.
Mes turime visuomet ir visokių naujų lentų pigiausiomis kaino

mis. Taipgi stogdengių fireproof. Ir pleisteriui lentelių. Prista
tome visur. \ ’

Telephone Bcverly 1279 ir 0397
1955 West 111 Street.

1111 J linini 11 u ii  ......................      n

Dr. A. J. BERTAŠIUS " 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 Sb. Halsted St.
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 / 

Residencijos Tel. Boulevard 1042
. _____________________ V

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Waehington St.
Valandose nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8301 
1824 Waban»ia Avė.

Valandos: nuo 6 Iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzle 7716

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisus: 2810 So. MIchigan Avė.
Valandos!

nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet
Telefonas Victory 9082

—-----------------
Ofiso Tel. Blvd. 7220

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 SO. ASHLAND AVĖ. 

Vai,: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 
6:30 iki 8^0. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

Namu 2914 W. 43rd Street.
Tel. Izafayctte 263

- J

r"* " ■■ ■>
I Telephone Yards 5032

DR. M. STUPN1GKI
8107 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS; Nuo 8 iltį 11 Vyto 

ir nuo 6 iki 8 vakaro
W,—.....  . >

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 Wcet 18 St., 
Chicago, III. ati
darė pikčemę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio. r

Telephone Van Buren 294
Ros. 1139 Indepcndence Blvd. Chicago

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

A. MASALSKIS
Graborius

/—■ ............... ................
Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS r 9—12 ryto 
a* 2—8 vakaro.

Į 3303 So. Morgan Street, 
į CHICAGO, ILL.

. I- Į

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGE PORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratuS išva- 
džiojame pilnai su CCQ 
fixtures

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard 7101 
1892

1619 W. 47th Street
Ant išzflokesčių, jei pagei

daujama.

ER JEL Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

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

3208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakaro išskiriant nedeldienius.
—

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1582
DR. J. KULIS

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted StM Chicago. 
----------------------------------- ------------/

Telephone Yards 5834

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

ryto jr nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

[dr. m. stąpulionis' 
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak. 

Tel.: Canal 279
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rai. Po to, Ashland Blvd. Au
ditorium išnešė protestus prieš 
turkų sauValiavimą Mažoje

VAIKAS RADO $23,000.

Harringtono kredito
rių komitetas.

Harringtono kreditorių komi
tetas, kurį išrinko visuotinas 
Harringtono skolintojų mitin
gas, turėjo savo pirmą susirin
kimą pėtnyčios vakare, balan
džio 7 d.

Johnny Horner, 6 metų am
žiaus 2759 Wilcox Avė., žais- 
daams užpakaly savo namo 
pelenuose rado 23,(MM) dolerių 
vertės Liberty bonų. Šitie Ilo
nai, sako, buvo pavogti iš Cre- 
sent City First National Ban
ko, rugsėjo 3, 1919 m.

Viršuj pasakiau, kad pir
masis kalbėtojas neįspėjo prie
žasties bonų vajaus nepasise
kimo. Priežastis yra ta, kad 
klerikališkai atstovybei ir kle
rikalams mažai rupi Lietuvos 
paskolos vajus. Jie rūpinasi 
“kultūros” vajum ir savo par- 

reikalais. Jie “kultūros’’ 
skelbia juodomis dide- 

raidėmis ant pirmo pus- 
deda atskaitas ir kuni- 
sakyklų ragina žmones 

O ką jie daro, kad pa-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

VĖL BOMBA.

brolio Juozupo
Kražių 

randasi

Susirinkime tapo paskirta ko
misija, kuri turės ištirti ar tik
rai yra nupirkta Ų. S. Novaculi- 
te kompanijos ketvirtadalis my
lios žemes su akmeniniu kalnu 
viduryj ir ar tikrai tas tekylinis 
akmuo yra ko vertas ir ar iš jo 
galima tiesti kietus kelius.

Užvakar naktį sprogo bomba 
padėta po Anthony Kalamatia- 
nos dvtic 
dirbtuve, 
ce avė. 
žai. Re 
visame

jų aukštų rakandų 
6306-06 St. La|wren- 

Žalos padaryta nema
to, aplinkinių namų 
bloke tapo išdaužyti

rijos 
va j lis 
lėmis 
hipio, 

!gai iš
aukoti.
geibėjos paskolos vajui? Labai 
retai • pamatysi jų organuose 
šį-tą apie tai parašytą.
mot p. Vileišis vedė 
paskolą, kaip jau 
Bridgeporto kolonija 
bonų už 86,000

JIEŠKAU savo 
(Wil liaus) šinvkevičiaus iš 
miestelio. Amerikoje jau 
ape 17 metų. Girdėjau, kad gyvena 
kur nors Chicagoj ar apielinkej Chi
cagos. Jei kas žinot arba jis pats 
malonėkit atsišaukti sekančiu antra
šu, už ką busiu dėkinga, nes turim 
daug žinių iš Lietuvos nuo matušes. 
Stanislava šimkaitč-GedvidicnC, 950 
Jenne St., Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU savo tėvo Motiejaus 
Lukocus. Girdėjau kad gyvena West- 
villey, Illinois. Jis pats ar kitas duo
kite žinią, nes yra svarbus reikalas. 
Atsišaukite:

ELZBIETA LUKOCAITfi 
2504 Blue Island Avc., Chicago, III.

2nd floor rear

VYRŲ

paty- 
tarpo,

savo

Komisijai vienbalsiai buvo 
įsakyta, kad ji prie ištyrimo pa
sikviestų vienų geriausia 
rūsį biznierių iš lietuvių 
o taipgi akmenų žinovą.

Komisija jau pradėjo
darbą ir subatoj išvažiavo į pie
tinę Illinois dalį apžiūrėti kom
panijos žemės ir nuosavybės. 
Komisija apie savo ištyrimų pa
sekmę raportuos komitetui, o 
komitetas vėliaus sušauks vi
suotiną susirinkimą.

Geliu paroda
West Chicago Parkų komisi- 

ninkai šiuomi pareiškia Pavasa
rio Gėlių Parodos atidarymą, 
kuri bus prirengta visuomenei 
pasižiūrėti Garfieldo Parko Kon
servatorijoje.

Konservatorija bus atdara 
Visuomenei nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. vakaro pradedant septin- 
tadieniu bal. 9 d. ir įskaitant 
septintadienį bal. 23, viso pen- 
kioliką (15) dienų.

Pavasarinių ar Velykinių 
gėlių paroda susideda iš 
tryliko tūkstančių (13,000) 
specimenų. žydinčių augalų ir 
bulvių šimto ir keturių rūšių.

Parodos žymenyme yra Ve
lykinės lelijos. Jų yra sep
tyni (700) šimtai speciamenų 
apie su trisdešimts penkiais šim
tais (3500) žiedų. Bus taipgi 
rodoma daugybė kitų pavasari
nių gėlių, retai matomų kitur, 
kaip, va: Dvigubosios tulpės, 
gražus narcyzai, franeuziškos 
alyvos ir hydrangėjos.

Visi šitie augmens yra susta
tyti specialiame Konservatorijos 
kambary ir atatinkama parduo
ti, kad lankytojas, šiaip žmogus 
ar profesionalas galėtų apsipa- 
žinti su šitomis gražiomis pava
sario gėlėmis.

John A. Pilka, sekretorius.

SUDŽIOS ĖMĖ KYŠIUS.

Prisiegdintieji slidžios prisi
pažino ėmę 1,000 dolerių už 
balsavimų, kad Simon ()’l>on- 
Nvell ir kiti kaltinamieji darbi
ninkų vadai esu nekalti.

GEGUŽIO PIRMĄ NUPIGINS 
KARFERIUS.

Illlinois prekybos komisija 
pranešė, kad ji įsakius gatveka- 
rių kompanijoms nupiginti kar 
ferius iki 6 centų nuo pirmos 
gegužio.

GINČAS Už DU CIGARU 
ATSĖJO $50.

E. J. Kalbleisch, 66 metų 
amžiaus, atsisakęs mokėti už 
du cigaru, kuriuos jis surukęs 
bebūdamas cigarų krautuvėj. 
Teisėjas John F. Boyer pritei
sė jį užsimokėti 50 dolerių pa
baudos ir teismo lėšas.

GRAIKAI APVAIKŠČIOJO NE-
PRIKLASOMYBĖS ŠVENTĘ.

Vakar vietos graikai skait
lingai apvaikščiojo savo nepri
klausomybės metines sukaktu
ves. Graikų apvaikščiojime 
taipgi dalyvavo armėnai ir sy-

\_______________________

5,000 TUŠČIŲ BUTŲ 
CHICAGOJ.

Žinomas Russell J. Poole 
pranešė kad Chicagoj yra 5,- 
000 tuščių butų. Todėl butų 
nuomos turėtų dabar atpigti.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Prakalbos jurginėj.

Sužinojęs, kad šį vakarą (ba
landžio 7) bus prakalbos jur- 
ginėj, nuėjau pasiklausyti. Nu
vykau jau vėlai —- pusė po as
tuonių. Žmonių salėj labai 
maža. Tuo tarpu atėjo dar ke
letas, ir vakaro pirmininkas 
atidarė susirinkimą.

Pirmiausia kalbėjo p. J. Sa
liunas nuo Lietuvos Finansinės 
Misijos, Lietuvos Laisvės Pa
skolos reikalais ir ragino pirk
ti bonų. Jis pasakė, kad nė 
pirmoji, nė antroji L. 1. pa
skolos nebuvo sėkmingos. Pir
moj B^dgeporto kolonija iš
pirkusi bonų už 86,0(X) dole
rių, gi antros — apie už pus
ketvirto tūkstančio doleriu. 
Kalbėdamas apie gerą įvestini- 
mą pinigų į Lietuvos bonus 
prisimisč ir “spešehis”. Dar
bininkai, girdi, daugiausia au
tų sudeda, daugiausia bonų iš
pirko ir daugiausia “spešc- 
lams” sukišo. Bet, girdi, “spe- 
šelams” sukišo ne vien darbi
ninkai, jiems sukišo: “dakta
rai, advokatai, klebonai ir ka- 
mendoriai, “tie žmones, kurie 
kitus turėtų nuo to persergėti.” 
Pairapijanai (kurie ramiai 
snaudė) išgirdę kalbėtoją mi
nint kleboną ir kamendorių su- 
kišusius daug pinigų “speše- 
lams”, pradėjo kvatotis ir plo
ti kalbėtojui. Kalbėtojas ne
pamiršo pasigirti, kad bonus 
išpirkę. tik katalikai ir libera
lai; socialistai, esą, labai ma-

junga atsisakiusi dalyvauti bo
nų vajuje. Nors kalbėtojas ir 
bandė būti bepartyvškas, bet 
jam tas nesisekė ir kartas nuo 
karto jo partyviškumas lindo 
laukan kaip yla iš maišo. Kal
bėtojas prašė aukų Vilniaus 
komitetui ir buvo renkama jos. 

surinkta, neteko patirti, 
Antras 

Irgi tuo

Kiek 
bet turbūt nedaug, 
kalbėjo p. Elijošius. 
pačiu reikalu. Agitavo pirkti 
bonų ir pats žadėjo ant vietos 
pirkti už 100 dol. Jis sakėsi 
važinėjęs Washingtonau ir “ap- 
siznaiminęs” su senatoriais ir 
kongresmanais. Vienas iš 
aukštų valdininkų VVashingto- 
ne pasakęs, kad ligi Amerikos 
“randas” pripažinsiąs Lietuvą 
de jure, lietuviai turį pirmiau
sia prisipažinti patys save. Čia, 
žinoma, vėl tie nelaimingi “spe- 
šelai” pakenkė. Kalbėtojas, 
sake, kad jis būdamas Wash- 
ingtose aplankęs ir Lietuvos 
Atstovybę. P. Čarneckis, nors 
nesusipažinęs su Lietuvos rei
kalais, bet esąs puikus 
gus.- Kalbėtojas barė 
listus, kam jie neperka 
o “spešclams” atiduoda 
gus.

zmo- 
socia- 
bonų, 
pini-

Kuo- 
pirmąją 

minėjau, 
išpirko 

dolerių,
o dabar nė už 4,000 dolerių dar 
neišpirko. Jie gali dabar “pa
sididžiuoti” savo pasidarbavi
mu paskolos vajui. Rumšai, 
Rarmai, Bagdonai ir kiti su- 
graibste viską klerikalų parti
jos reikalams. Lietuvos vals
tybei klerikalai paliko tik išrū
gas.—Vr.

JIEŠKAU • ’ SAVO PUSBROLIO 
Edvarto Kondrotavičiaus, Bavidonės 
kaimoj Žiežmarių vai., Trakų apskr. 
Girdėjau, kad gyvena Indiana Harbor. 
Jis nats ar kas kitas meldžiu praneš
ti: Domicėlė Stankevičienė (Kondro- 
tavičiuke), 555 W. 14th St., Chica
go, III.

APSIVEDIMAI,

Iš ATLANTIC KOLONIJOS.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
noš nuo 20 iki 30 metų amžiaus. 
Esu 28 metų amžiaus jaunikaitis. 
Geidžiančios susipažint, o vėliau apsi
vesti, kreipkitės laišku.

FRANK RIMKUS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TĖMYKITE BIZNIARIAI

šioj 
at- 
kai 
čia

kp., nes 
mums gręsia, 

jų. bedieviai 
arklinę kuopų.

Reikalaujame bučernę arba groser- 
nę mainymui ant namo nepaisant ko* 
kioj apylinkėj butų ir kokia kaina. 
Turim keliolika namų dėl pasirinki- 
nvo visose dalyse Chicagoj. Dabar 
geras laikas. Mainytojai laukia afise 
Atsišaukite ypatišlęai arba telefonuo- 
kit tuoj paduodami savo antrašą. Pas 
mus teisingas, greitas ir pigus pa
tarnavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
808 W. 33rd Place. arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 rvto iki 9 vak. kasdien.

Tel. Boulevarde 1550

Praeitą sausio mėnesį čia su
sitvėrė S. L. A. 174 kp. iš 12 
narių ir vis žengia pirmyn. Mi
nėta kuopa dabar jau turi 20 

I narių. Tas reiškia, kad ir 
kolonijoj lietuviai pradeda 
bust. Klerikalinio S.L.R.K. 
kurie nariai išgirdę, kad
pradėjo tvertis L.S.A. kp. ėmė 
vaikščioti po lietuvių butus ir 
kalbint žmones, 
prie jų SĮ.L.R.K.A. 
girdi, pavojus 
nes čia, pasak 
pradėjo t vert
Bet, kaip matyt, kabagai su to
kiais gąsdinimais nieko nepe
šė ir alkandę dantį dabar vėl 
nutilo, nes pamatė, kad užbėg
ti už akių negalima.

S.L.A. kuopa šioj kolonijoj, 
kaip matyt, turės gero 
kimo. Taigi draugai, 
ninkai ir darbininkės, 
dar nepriklausot prie
174 kp., meldžiam ateiti 'ir 
prisirašyti ir darbuotis su mu
mis dėl visuomenes labo. Su
sirinkimai atsibuna kas pir
mą nedėldienį kiekvieno mėne
sio pirmą valandą po pietų po 
antrašu: 238 W. 51 St.

—Proletaras.

IŠREDAVOJIMUI
RENDAI DAKTARO 

SAS.
OFI-

pasise- 
darbi- 
kuric

1645 W. 47th St.
Arti Ashland Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
skirstymui atkarpų. Gera alga.

J. ROSENBURG,
418 N. Lincoln St.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint J sekamos die 
nos 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-

■■ ■ HMM1■—nr.TRai

Pranešimai
“Žemaitijos” susirinkifnas įvyks 

pirmadienį, bal. 10 d., Mark White 
Sq. svetainėje, (29 ir Halsted gat.). 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite susirinkti paskirtu lai
ku. — L. A polis, Sekr.

Brooklyn, N. Y. — L. S. S. 19ta 
kp. rengia referatą ir diskusijas pėt- 
nyčioj, bal. 14 d., 7:30 vai. vak. L. A. 
C. C. svetainėj, 803 Driggs Avė. Te
ma bus “Suvienytas darbininkų fron
tas”. Brooklyniečiai atsilankykite 
visi; bus labai rimtų pasikalbėjimų.

Kviečia Komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos visuoti
nas mėn. susirinkimas jvyks antra- 
dienyj, bal. 11 d., 7:30 v. v., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St. Visi at
stovai susirinkite, yra daug svarbių 
reikalu. — Valdyba.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
JTEŠKAU IGNO ZALATORIAUS, 

Juciunų kaimo, Krekanavos par., Pa
nevėžio aps. Kas žinote apie jį ma
lonėkit pranešti.

BARBORA LTSAU.CKIUTĖ 
4G14 So. Westem Avė., 

Chicago, III.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
prižiūrėjimui namų ir 4 mėnesių vai
ko, si» mokesčiu sutarsime. \

'Atsišaukite:
3513 So. Lowe Avo. 

Iš užpakalio.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VEDUSIOS ŠEIMYNOS 
ant ūkės. Patyrimo apie ūkę nerei
kia; ūkininkas išlavins. Gera pro
ga norinčiam būti ūkininku ateityje. 
Rašykite greitai.

P. A. MAŽEIKA,
R. 1, Box 15, Custer, Michigan.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio. Jeigu patyrimo 
neturite, mes pamokysime. Geras 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau
giau j savaitę. Atsišuakite

Liberty I>and & Investment Co.,
3301 go. Halsted St., 

Phone Blvd. 6775
11IVYRŲ REIKIA!!!

Mokintis barberystės. Labai rei
kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chicago.

REIKIA šoferių prie didelės T'.ixi 
Cab Co.
Čių.
keti $5.00. Mes parūpiname 
Cabs. Iš pradžių reikia biskį 
keti. Pasimatykit su mumis 
minusiai. Visuomet atdara. 
Cross Cab Co., 2356 Lincoln 
Phone Lincoln 9080.

Nereikia įstojimo mokes- 
Mėhesinių mokesčių reikia m*o- 

Taxi 
įmo- 
pir- 

Blue 
Avė.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus. mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim, 
atsišaukit i ofisą. Libertv Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 

kąndai gerame stovyje; parduosiu už 
teisinga pašildymą. Atsišaukite ant 
3-čių lubų iš užpakalio nuo 3 vai. po 
pietų.

JONAS BARANAUSKAS 
3601 So. Union Avė. *

BARGENAS NAUJAI VEDUSIAI 
porai — puikus stambus aržuolinis 
miegkambario setas. 3 šmotai: lova, 
komodė ir dreseris; nauji springsai 
ir matrasas — $100 ,— rhatras ir 
springsai vieni kanuoja virš $50. 
Turiu greitai parduoti — taipgi prie
menėj drapanoms pasikabinti $10 
Kombinuota knygoms šėpa ir raštinė 
$15. 1 puiki aržuolinė, oda aptrąuk- 
ta sofkele $1,2. šiame išpardavime 
yra pirmos klesos, taip geri kaip nau
ji. Pašaukit Stewart 7054.

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCIIESTER MOTOR SALES
COMPANY”, 

1401 E. 67th St. s

PARDAVIMUI
PARSIDUODA GRAND UNIVERr 

sal kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St.
Ant antrų lubų.1
Tel. Bul. 5788

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė, visokių tautų ko
lonijoj ,geras biznis, parduosiu pigiai, 
priežastis — apelidžiu Chicagą.

Atsišaukite:
3150 Emerald Avė.,

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė — lietuvių ir lenkų apgy- 
ventoj vietoj. Biznis vertas $3000, 
bet perkantiems greitu laiku parduo
sime už $1,800.

Kreipkitės sekamu antrašu: 
4758 So. Loomis St.

PARSIDUODA pigiai apavų 
taisymo dirbtuvė gera vieta, se
nas ir geras biznis, turiu parduo
ti greit, nes išvažiuoju į Lietu
va, 3306 S. Halsted St.V 7

PARDAVIMUI Dry Goodš 
krautvė, įtseigta per 10 melų, 
švarus stakas. Eina lauk iš biz
nio. Edelsons Dry Goods Store, 

3529 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3-JŲ KĖDŽIŲ 
barberšapė: geroj vietoj, lietuvių ap
gyventa, biznis gerai išdirbtas, 2 
kambariai pragyvenimui. Parduosiu 
pigiai, nes turiu *kitą biznį. Kreip
kitės:

4600 So. Marshfield Avė.
PARDAVIMUI SALTUNAS, OR- 

kestrinis pianas elektra varomas. 
Parduosiu pigiai už pinigus arba iš
mokėjimais. Arba mainysu į mažą 
elektrinį pianą.

7614 Maryland Avė.
Phone Dorchester 6976, 1 flatas

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj, prie dide
lių dirbtuvių; biznis 20 metų 
senas.

1458 W. 15th St.

PARDAVIMUI saliunas, visokių 
tautų apgyventoj apielinkej, biznis iš
dirbtas. Proga padaryti pinigo su 
mažu kapitalu pradėjus šį biznį.

Atsišaukite tuoj.
158 E. Kensington Avė. 

Kensington, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų kolonijoj, geras biznis, par
duosiu pigiai. Priežastis — važiuoju 
į I ietuva.

Atsišaukime:
3308 Sn. Wallace St.

Phone Boulevard 8534

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautu kolonjoj, geras biznis, 5 
kambariai dėl gyvenime. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite:
2444 W. 46th Place 

Phone Lafayette 4768

NAMAI-ŽEME. ““

NAMAI-ŽEME Į NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI DIDŽIAUSIOS PRA- LIETUVIAI MA1NIERIAI IR KITI 

PERTĖS UŽ BARGENUS’, 
South Side.

2 aukštų medinis namas, akmeninis 
skiepas, 5 ir 6 kambariai, moderniš
kas didelė barnė, 48-ta, arti Halsted 
St. Kaina-............ x............... $3,750

48th PI., arti Halsted, 2 aukštų me
dinis namas, 0 ir G kambarių. Ren- 
dos $50 į mėnesį. Kaina ....... $2,975

Halsted ir 53-ia, 2 aukšti} medinis 
namas 1—5 ir 3—4 kambarių flatai. 
Bizniava vieta. Rcndos dabar $G0 į 
mėnesį. Kaina ...................... $3.750

51->ia ir Morgan, 2 aukštų medinis 
namas 4 flatų ir moderniška cottage 
užpakalyj. Rendos apie $100 į mė
nesį. Kaina .......................... $5,800

Union Avc., arti 59-os 2 aukštų mū
rinis, akmens priekiu namas, namas, 
2 lotai, garadžius, 6—6 kambariai, 
moderniškas. Rendcs $85 į mėnesį. 
Kaina .........................................  $8,500

51- ma ir Morgan 2 aukštų medinis
namas 2—5 kambarių flatai. Rendos 
$50 į mėnesį. Kaipa greitame parda
vime ......................   $3,000

Union Avė. ir 48-ta 2 aukštų medi
nis namas, 2—5 kambarių flatai. 
Kaina ......................................... $3,850

$13,500 2 flatų po G kambarius ir 
2 flatų namas užpakalyj, netoli 63-ios 
ir Halsted. Rendos $115 į menesį. 
Kaina .........................................  $7,850

Emerald Avė., arti 54-os 2 aukštų 
medinis namas po 6 kambarius, bar
nė. Renda virš $600 į metus. Kai
na ............................................. $4,500

52- ra ir Emerald, 2 aukštų medinis
namas, nauji, stikliniai miegojimui 
porčiais, po 4 kambarius, pirmos kle- 
sos, moderniškas. Kaina ....... $4,500

48-as Place ir Union, 2 aukotų me
dinis namas, 5 ir 6 kambariai; ga- 
sas ir toiletai. Rendos $50 į mėne
sį. Kaina .................................. $3,000

Du 2-ju augštų namai, garadžius, 
šilto vandenio šiluma, akmeninis skie
pas; 62-ra ir Sangamon. Rendos 
$125 į mėnesį. Kaina ........... $10,000

Puikus bizniavas kampas South 
Loomis ir 70-ta gatv.. 2 aukštai ir 
krnutvė su kambariu užpakalyj, gara
džius, 6 kambariai ant antrų lubų, 2 
kambariai nntaukšČio. Fixtures ir 
stakas. puiki karr/pinė groseriui vieta, 
savininkas vra našlė, todėl priversta 
parduoti. Kaina ...............   $8,500

36-ta, arti Wentworth, 2 flatų mu
ro namas po G kambarius, dideli nar
čiai, maudynė, elektro šviesa. Kai
na ............................................. $5,500

Princeton, arti 51-os, kampas. 2 fla
tai no 4 kambarius; elektros šviesa, 
toiletai. Rendos $7G į mėnesį. Kai
na ...............   $5,350

Visi aukščiau minėti namai yra 
ant lentrvn islvru.

CHARLES DETRTCK.
5056 So. Halsted Street,

Nuolat pas jumi atsikartoja, tai 
streikas, tai bedarbė ir vis rupešeiai. 
Mėgink (tuos rūpesčius prašalinti ir 
tą lengvai gali padaryti nusipirkda- 
m-as nuo musų puikią farmą. Ant 
farmų nėra bedarbės, nei bado; visa
dos yra linksma. Mes parduodam 
farmas cash ir ant lengvų išmokėji
mų; turim su gyvuliais ir be gyvulių. 
Farmos randasi tarp didelių miestų 
Clevelando, Akrono, Pittsburgo ir 
Youngstono. žemė gera, yra sodai ir 
miško; yra arti angliakasyklos; žie
mą gali anglį kasti, jai butų truku
mas pinigų. Mes mainom farmas 
ant jūsų namo, jei prie namo turi 
nors truputį cash pinigų pridėti. No
rėdamas mainyti savo namą ant mu
sų farmos, aprašyk kaina namo. Cash 
namas, ar yra mortgečių ant jo ? 
Kiek savo cash turi pinigų ir kokio 
didumo nori farmą? Jei nori pirk
ti farma, rašyk kada gali atvažiuoti 
apžiūrėti, arba pareikalauk listo far
mų ir jų kainų, taip pat siunčiam pi
nigus ir laivakortes Lietuvon, že
miausiu kursu.

Rašyk šiuo antrašu:
CLEVELAND REALTY COMPANY, 
1419 E. 21st St., Cleveland, Ohio.

PARDAVIMUI l’/6 akro, gero juod
žemio, puiki vieta mažai vištų far- 
mai. K blokai nuo C. B. & Q. gele
žinkelio stoties. 33 min. važiavimo 
iš vidurmiesčio, kelionė mažiau negu 
10c. $200 pinigais, kitus išmokėji
mais. “Naujienos” Box 4.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
dviejų flatų po 6 kambarius, yra visi 
modemiški parankumni: skiepas, 
elektra, gasas ir tt. Taipgi 4-rių 
kambarių katež. Kaina $6900.

Atsišaukite pas savininka. 
3828 So. Wallace St.

PARDAVIMUI DVIEJŲ IR PUSĖ 
augšto mūrinis namas; krautuve ir 
flatas. Priežastis pardavimo išdali
nimas turto.

3249 S. Halsted St. 
po 6 vai. vakare 

Phone Yards 5G93

PARDAVIMUI 5303 Princeton Ay. 
G flatų muro namas. ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir 
Wallacc St., 2 flatų medinis, 1 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim komišiną. Foerster, 700G Eme
rald Avė.

REIKIA DARBININKŲ
Į FAUNDRĘ.

GITS MANUFACTUBING
1910 So. Kilbourn Avė.

co.,

BARGENAS
Už pusę kainos parsiduoda farma 

Ludington, Mich. Labai gera žemė, 
5 budinkai, 10 akrų sadno greiausių 
f rūktų; 12 akrų gero miško ir netoli 
dviejų miestų ir geležinkelių stotis.

5 karvės, arkliai, kiaulės ir daug 
vištų. Taipgi geriausia mašinerija 
ir kiti įrengimai. Taipg fomičiaf 
yra augštos rūšies.

Parduosiu už pusę kanos arba mai
nysiu ant namo ar bučernės arba ko
kio kito biznio. Jei kas pinigų ne
turi ,tai mes palauksim. Atsišaukit 
tuoj. 5619 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas prie Halsted arti 54 gatvės. 
Krautuvė ir 2 flatai: maudynė, elek
tra, gasas, rendos $96 į mėnesį. Kai
na $6,506. Reikia tik $2,700 cash.

W. SCHWEMM, savininkas 
154 W. Randolph St.

Kampas La Šalie St. Room 221

MORTGECIAI -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO., 
5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

PARDAVIMUI kampinis bizniavas 
namas. Viena krautvė ir 2 pagyveni
mui, elektros šviesa, furnice heat. 
Kaina $9500 be biznio su bizniu 
$11.000. Rendos į mėnesį neša $110.

2259 W. Park Avo. , 
kampas Oakley Blvd.

Phone West 3070
PULLMAN

Turiu 2 naujus mūrinius namus, po 
šešis pagyvenimus kiekvienas. Garo 
šiluma. Viskas pagal paskutinę ma
dą. parduosiu pigiai; arba priimsiu 
mažesnius namus, kaipo dalį įmokė- 
jimo. Klauskite savininko.

117 N. Dearborn St.
Room 711

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5-5 kamabrių; elektra, gasas, ge
rame stovyj. Kaina $3,700. Rankpi- 
ningių $500, kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Galima matyt nuo 4 iki 
7 v. v. kasdien.

3722 Union Avė.
NEGIRDĖTA PROGA

3jų flatų po G kambarius mūrinis 
namas, parsiduoda už pusę kainos, 
arba mainysiu ant bučernės, arba pri
imsiu lotus už pirmą įmokėjimą. Tas 
namas turbut parduotas arba iš
mainytas į trumpą laika. !

I C. P. SUROMSKI CO. 1
334G So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI NAUJAS MŪRI-1 
nis namas, 2-jų pagyvenimų po 4 
kambarius. Elektros Šviesa, maudy
nės, aukštas cimentuotas skiepas ir 
viskas įtaisyta pagal naujausios ma
dos. Parduosiu jyit labai lengvų 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto
mobilio, arba kokio bismio. F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

FARMOS! FARMOS!
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų kolo

nijoj turiu 108 farmas pardavimui, su 
budingais, gyvuliais, padarais ir ap
sėtas laukais. Geriausios žemes pri
einančios prie ežeru, upiu ir upelių.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI dideliu50 pėdų Jo
tas Congress Paiko — $100 pinigais, 
kitus-po $10 mėnesiui. Rašvkit nrie 
Oliver Salinger & Co. 628 First Na
tional Bank Bldg. arba pasimatvkit 
su M’-. Frank, musų skyriaus ofise, 
1315 W. 18 St.

PARDAVIMUI Cottage North 
West Sidėje, 1 % augšto fram-e, 6 kam
bariai. maudynė, 3 kambariai ant 
antru lobu, pečiu šildoma, prie Wash-j 
tnnaw Avė., tarpe Fullerton ir Logan 
Blvd. Kaina $4,000. Savininkas. 
Kreipties į Naujienas Box 5.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd. 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYRŲA 
Mokinamai angliikos u* lletuviikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiya- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 0 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHTCAGG.

LEVESKIO MOKYKLA'
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Schoof, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.k. ------------- -------- ------- ----- . -a




