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Tyrinės pravedimą Lietri-| “įįl“"' 
Į vos-Lenkijosdem. linijas
Svarsto paskolą Vokietijai

Rusija ir Italija padarė sutartį

Tyrinės Lietuvos-Lenkijos 
demarkacijos liniją.

tiek pat galima pasitarti 
net galutinai susitarti.

Tautų sąjungos taryba siunčia 
naują komisiją Lietuvon tirti 
pravedimą demarkacijos li

nijas.

Italija ir Rusija padarė 
prekybos sutartį.

Pasirašymas atidėtas laukiant 
Maskvos užgyrimo.

rykšeiame viešame tautų są
jungos tarybos posėdyje tapo 
nutarta pasiųsti komisiją tiks
lu ant vietos ištirti demarka
cijos liniją tarp Lenkijos ir 
Lietuvos.

(Iš šios trumpos telegramos 
nėra aišku ar tautų sąjungos 
taryba taipjau ir nustatys de- 
marl^icijos liniją, po to kaip 
ji bus komisijos ant vietos iš
tirta. Kiek laiko atgal tautų 
sąjungos taryba pasiūlė Lietu
vai panaikinti netrtralinius zo- 
nus tarp Lietuvos ir Lenkijos 
ir vieton jų nustatyti demar
kacijos liniją. IJetuva 
pasiūlymą atmetė, kaip
ja užvakar Naujienose tilpęs 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisterio kun. Jurgučio atsaky
mas tuo reikalu tautų 
gos tarybos prezidentui 
mansui). į

tokį 
liutli-

sąjun-
Hy-

Svarsto apie suteikimą 
Vokietijai paskolos.

PARYŽIUS, geg. 24. — 
miausieji daugelio i 
bankieriai. jų tarpe ir 
Morganas, kaipo Amerikos at
stovas, šiandie laikė savo susi
rinkimą ir svarstė apie Euro
pos finansus ir apie suteikimą 
Vokietijai paskolos, kaipo rei- 
kalingiausį dalyką Europos 
ekonominiam- atsisteigimui.

Tapo nuspręsta, kad pasko
la Vokietijai turi būti labai di
delė, norint kad ji atneštų tik
rą naudą ir kad už kelių mėne
sių negimtų naujas krizis.

Kalbama apie paskolą nuo 
$500,000,000 iki $2,000,000,- 
000. Pastarąja! sumai labiau
sia pritariama. Tečiaus visų 
pripažinta, kad tokią pasko
lą tik tada galima suteikti, jei 
bus sumažinta Vokietijos pini
ginė kontribucija.

Franci ja neaprubeži uotam 
laikui atidėjo siuntimą Ameri
kon misijos pasitarimui apie 
Franci jos karo skolą Jungt. 
Valstijoms. Girdi, nepatogu 
siųsti misiją tuo laiku, kada 
šalyje yra Morganas, su kuriuo

žy-

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chima
gai ir apielinkei pranašauja y * • šiaip:

šiandie — 
bus lietaus; 
veik vienoda;

Saulė teka 
žiasi 8:12 v. 
vai. ryto.

oras nepastovus; 
temperatūra be
rytų vėjas.

5:21 vai.; leid- 
Mėnuo teka 4:54

RYMAS, geg. 24. — Italijos 
ir Rusijos atstovai pilnai susi
tarė apie padarymą tarp tų 
dviejų šalių prekybinės sutar
ties. Bet pasirašymas sutarties 
paskutinėj minutėj tapo atidė
tas, kad rusai galėtų pasiklau
sti Maskvos formalinio užgiri- 
mo niekurių koncesijų dėl Ita
lijos laivų. Nutarimas atidėti 
pasirašymą taj>o padarytas jau 
po to, kaip buvo paskelbta, 
kad sutartis yra pasirašyta.

Čičerinas atvyko 
kad pasirašius po 
Pirm grįsti Rusijon,
važiuos Neapoliu pasilsėti.

GROYDON, Anglijoj, geg. 
24. - šiandie trįs Anglijos 
aviatoriai, maj. Blake, kapt. 
MaciMillan ir Įeit. pulk. Bro- 
oms, pradėjo savo dausų ke
lionę apie visą pasaulį. Jie iš
skrido iš vietos aerodromo 
šiandie po piet. Jie mano pers 
kristi 39,000 mylių. Skrenda 
jie DIL9 aeroplanu. Jie mano 
perskristi Europą ir Aziją ir 

įr| pribūti į Ameriką pradžioj 
rugpjūčio mėn.

Skrisdami jie nuims daugy
bes fotografijų ir kur laikas 
pavelys, darys ir šiaip gamti
nių tyrinėjimų. ,

! Savo kelionei jie mano pa- 
' vartoti keturias aeroplanus. 
Vieną jų, hidroplaną, apinai-1 
nys Indijoje, Paskui mainysis 
Kanadoje į aeroplaną ir atvykę 
ant New Foundland salos, jie 
veikiausia paiims hydroplaną, 

kad juo skridus per Atlanliko 
vandenyną. Jie apsilankysią 
ir Chicagoje.

Darbininką vadovai vėl 
apkaltinti.

Nauji apkaltinimai išnešti 
prieš Mader, Murphy ir kitus.

į Rymą I-----------
sutartim. I CHICAGO. — Vakar kriini- 

jis dari natinio teismo grand jury iš
nešė apkaltinimus prieš 7 vy
rus ir vieną moterį, kuriuos ji

Veda atskiras derybas su Išimo pora savaičių atgal dvie- 
Dlioih • 1 jų policistų.
nlluIjUi 7- I Tarp apkaltintųjų yra namų 

budąvotojų, tarybos preziden-
• <larbi- 

ninkų unijos prezidentas Mur
phy, teatrų janitorių unijos 
biznio agentas Gomeliu s Shea, 
phimberių unijos biznio agen
tas Dan McCarthy.

Apkaltinta ir John Miller, 
kuris buk prisipažinęs, kad jis 
valdęs automobilių, kuriuo va
žiavo tie žmonės, kurie nušo- 

visuotiną sutartį, daugelis ša-|v® policistus. Jo pati irgi ap- 
lių jau pradėjo derybas su Bu-1 kaltinta.
sija ir kitos jau turi prirengti-1 JU dar apkaltinta Charles 
sios sutartis, panašias į tą ko-Į^- Uscawski ir Stanley Byllok. I 
kią Rusija padarė su Vokieti- Mader, Murphy ir Shea jau 
ja> * . \ I ir pirmiau buvo apkaltinti ta-

iDcrybos tarp Rusijos ir Ita- P1? pačiame dalyke. Kartu su 
lijos jau pasiekė tą laipsnį, I^aP° bula apkaltinta ir 
kad tik dar trūksta parašų po daugiau žmonių. Manoma, da- 
sutartim. Austrija ir Vengrija bar» kad apkaltinimai prieš 
irgi veda atskiras derybas. Hllos žmones bus panaikinti. 
Vokietija gi stengiasi tarpiniu-1
kauti tam, kad prikalbinusi Gal šią savaitę išneš nuospren- 
padaryti sutartį tarp Anglijos! dį apie gatvekarių karterį.

Mažosios šalis nelaukia visuoti- Į ^as Frc<l Mader, gaso 
no susitarimo su Rusija.

BERLINAS, geg. 24. — Pa
sinaudojant tuo faktu, kad Ge- 
noa konferencija nėra priė
musi rezoliucijos, kuri drau
stų šalims daryti sutartis su 
Rusija, laukiant Haagos kon
ferencijos, kuri turi padaryti

Kuria sąjungą prieš 
Rusiją.

CHICAGO. — Tikimąsi, kad 
I federalinis teismas dar šią sa- 
Ivaitę išneš nuosprendį apie 
Illinois prekybos komisijos 

>1 nuosprendį, įvedantį 6c. gatve- 
I karių karterį Chicagoje. Jis 
turės tik nuspręsti ar tokis

■PARYŽIUS, geg. 24. 'Pa-Į karteris yra konfiskuojantis 
sak Journal, tarp Francijos ir Įgatvčkarių kompanijos turtą, t. 
Rumunijos eina pasitarimai | y ar kompanija prie tokio kar- 
apie įkūrimą tarp tų dviejų 
valstybių sąjungos prieš Rusi
ją. Rumunijos premjeras 
B ra dano tariasi su Francijos 
prezidentu Miillerand, Poincare 
ir maršalu Foch Apie išgavimą 
Francijos pagelbos, jei Rusija 
pultų Besarabiją. Laikraštis sa
ko, kad Franci ja patarianti
Rumunijai elgtis atsargiai,, bet 
užtikrina, kad ji niekad neuž- 
miršianti Rumunijos pagelbos 
kare, ir todėl ir pati suteik- 
^iantizreikale ir jai pagelbą.

ferio gali verstis be nuostolių, 
ar ne. Pirmiau tas pats teis
mas nusprendė, kad 5c. karte
ris yra konfiskuojantis ir jį 
panaikino, bet atsisakė paskir
ti tokį karterį, kuris butų tei
singas, nes tai nesąs teismo da
lykas.

Filipinai neįstengia balsuoti.

ATLANTA^ Ga., geg. 24. — 
Vietos kalėjime sėdi 9 vaikai, 
kurie yra kaltinami užmušė- 
jystėje. Jie akmenimis užmu
šė 17 metų vaiką.

MNILA, geg. 23. — Tik 1 iš 
12 gyventojų Filipinuose teįs
tengia balsuoti. Kad galėjus 
balsuoti, reikia užsimokėti tam 
tikras balsavimo mokestis, bet 
filipiniečiai yra 'tiek biedni, 
kad tik nedaugelis tas mokes
tis teįstengia užsimokėti ir 
tuo įgyti balsavimo teises.

Ž Skrenda apie žemę 
r^wwnfi iffl'itiri i^imi

, & 'Av■y: • O

Lietuvos žinios
Del Lietuvos valiutos.

KAUNAS. -4- Musų valiutos 
reikalu paruostas atatinkamas 
sumanymas, bei išdirbti pama
tiniai Emisijos Banko dėsniai, 
kurie bus patiekti Steigiama
jam Seimui svarstyti. Vedama 
derybos su užsienių finansinin
kais, kad įtraukus jų kapitalus 
ir tokiu būdu palengvinus mu
sų valiutos santykius su už
sieniu. Bet šie pasitarimai ei
na ne taip sparčiai, atsižvel
giant į nevisai aiškią tarp-

Ištrėmimas.
E. VILNIUS. — šiomis die

nomis iš Vilniaus tapo ištrem
ta Lietuvių gimnazijos sekre- 

, kurią 
ištremiant lenkai kurį 
kankino (Lukiškių kaleji-

tore p-lė Viskantaijė, 
pirm 
laiką 
mc.

IŠ

. Anglijos aviatoriai maj. Wilfred*>T. Blake ir kapt. ( Nor- 
man MacMillhii, kurie vakar išskrido iš Anglijos ir bandys 
aeroplanu skristi apij visą žemes kamuolį.

Numažina prekių gabeni- Reikalaus nepriklausomy 
mo kainas. bes.

sius Genujos konferencijos re
zultatus. Bcikia tikėtis, kad 
j)O Genujos konferencijos už
sienių finansininkai spąrčiai 
duos atsakymą į niusų siūly
mus. dėl Emisijos Banko stei
gimo. Kol kas atliekami 
rengiamieji technikos 
Siūlosi įvairios firmos 
spaudinti.

----- r------

pri
darkai, 
pinigų

darbininkų gyvenimo.
Pabrangus gyvenimui, pa

sunkėjo darbo žmonių padėtis. 
Daugely dirbtuvių darbininkai 
reikalauja pakelti algas: odų 
dirbtuvėje 16 nuošimčių, Šope
no alaus dirbtuvėje—50 
ši mči ų, k i no m a t ogra f ų 
nautojai ir darbininkai 50 
šimčių, “Vilijos” degtukų 
rike prasidėjo streikas.

Želigovskis Vilniuje.
“Wap,” praneša, kad 

govskis gyvenąs Vilniuje 
be valdiškos vietos ir 
kalo su kokiais nors 
pas jį kreiptis.

nuo- 
tar- 

nuo- 
fal>-

Želi- 
visai 

nesą rei- 
reikalais

Geležinkeliu prekių važmos 
kainos bus nemažintos liepos

1 dieną.

SFJATTLE, Wash., geg. 24. 
— Į čia atvyko 36 nariai Fili
pinų parlamento, žymiausieji 
tų salų politikai. Jie važiuoja 
į Wasbingtoną priminti Jungt. 
Valstijų valdžiai, kad ji šešis 
melus atgal prižadėjo suteikti 

nėpriklauso-

WiASHlNGTON, geg. 24. — 
Tarpvatetiji-nčs' prekybos ko
misija šiandie išleido nuospren 
dį, kuriuo įsakoma geležinke- Filipinų saloms 
liams numažinti prekių gabe-'mybę. 
nimo kainas -vidutiniškai apie 
10 nuoš. Nupiginimas prekių 
gabenimo kainų įeis galėn ir 
pradės veikti nuo liepos 1 d.

Komisija sako, kad tas pre
kių važmos kainų nupiginimas 
daromas tikslu pagelbėti atgai
vinti šalies biznį.

Pasažierių važmos kainos 
nepiginama — pasilieka seno
sios.

Nopiginama ‘taipjau ir važ
mos kainų už grudų ir kitų 
ūkio produktų gabenimą, nes, 
girdi, grudų važmos kainos bu
vo liuosu noru nupigintos sau
sio 1 d. ir to turi pakakti.

Klaip"dos ūkininkai 
streiku.

KLAIPĖDA.

grąso

°dau- 
išstatyti 

’Litvos

^Priklausomybės jungas, ne
žiūrint kaip ne lengvai jis bu
tų uždėtas, vargina laisvę my
linčius žmones,” pasakė misi
jos sekretorius Jorge B. Var
gas.

Filipinai jau senai reikalau
ja nepriklausomybės, bet jos 
suteikimui priešinasi kaip dar 
bartinis Filipinų gubernatorius 
gen. Wood, taip ir prezidentas 
Hiardingas. Jis skaito, kad fili
piniečiai nėra užtektinai

Pavergtoji Lietuva.
Lenkai naikina ir patį Lietuvos 

vardą.
(E. KAUNAS. — Apvaikš

čiojus Vilniaus prijungt u ves, 
lenkų valdžia nutarė, kad Vil
niaus krašte Lietuvos 
giau nėra”. Buvę 
krautuvių languose’
Srodkovos” motu vyties ženk
lai su lenkų ereliais nuimami 
— tepaliekami vieni ereliai. 
Išleista raštai, kuriais nusta
toma ateity vadinti pagrobtąją 
Lietuvos dalį “Polska” ir “Vo- 
jevodztvo Vilienskie”. Neoku
puotąją Lietuvos dalį visur 
vadinama “Kovienšlizna.” 1 
Vilniaus sritį visoj Lenkijoj 
renkami geriausieji valdinin
kai ir jiems skiriama 36 nuoš. 
aukštesnė alga, kaip 
Lenkijoj.

Pakėlus 
žemės ūkio produktams mui
tus, laukininkų organizacijos 

įteikė krašto vyriausybei pra
šymus, kad butų tie muitai su
mažinti. Jei prašymai nebusią 
patenkinti, tai laukininkai im- 
siąsi streiko —■ nieko 
parduoti.

Pabaltjuris ir Lenkų 
skolos.

pri-

pačioj

Gaudo mergaites.
Lenkų Ožeškienės gimnazija 

jair trijų mergaičių pasigedo. 
Sako, automobiliais jas nuvežę 
nuo pat gimnazijos.

nevešią

Rūsy

E. MASKVA. (R), 
balljurio susijungę 
Suomija, Estija ir Latvija da
ro savo įtakos į Lenkiją, kad 
ji atsisakytų nuo tos taikos su- 
tartieš dalies, kuria ji pasiža
da draugėj su Rusija apmokėti 
Bušų skolas. Nes jei Lenkija 
neatsisakys, tai tos valstybės 
taip pat turėsią padaryti tam 
tikrą konferenciją.

— Pa
kramtai

Paliuosavo tris kalinius
CHICAGO. — Prezidentas 

Hardingas paliuosavo iš kalėji
mo tris kalinius, kurie buvo 
nuteisti, dienas Joscph G. Gor- 
don, 6 metams kalėjiman. už 
priklausimą prie 1WW., o kiti 
du, Albert Wehd ^jr George 
Boehm, kurie buvo nuteisti 3 
metams kalėjiman ir užsimo
kėti po $10 pabaudos už kur
stymą sukilimo Indijoje, kas 
buk butų davę nesmagumb 
Anglijai Jr pagelbėję Vokieti
jai, tuo peržengiant neutralumo 
įstatymus.

Juos visus buvo nuteisęs tei
sėjas Landis.

BLOOMINGTON, Ind., geg. 
24. — Indianos universitetą 
šiemet baigia 519 studentų, di
džiausias skaičius baigiančiųjų 
vienais metais universiteto is
torijoje.

Leninas labai rūstauja.
Kam tapo prižadėta, kad 

socialrevoliucionieriai nebus 
teisiami nužudymui.

Berline

MASKVA, bal. 28 (koresp.). 
— Premjeras Leninas aštriai 
kritikuoja Pravdoje koncesijas, 
kurias padarė nesenai ‘ įvyku
sioje konferencijoje
trečiojo internacionalo delega
tai nekomunistiniams 
nacionalams.
. Ypač Leninas rūstauja delei 
pfĮižiado, kad socialrevoliucio
nieriai, 
teisiami

i liter

kurie neužilgo 
nebus nuleisti nužu-
I Aminas sako,

inis

100,000,000 
auksinų

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

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.45
Austrijos 100 kronų ,.............. 1 %c
Belgijos 100 frankų .......  $8.40
Danijos 100 frankų '........... $21.52
Finų 100 markių .........   $2.10
Francijos 100 frankų ........... $9.06
Italijos 100 lirų ................... $5.19
Lietuvos 100 auksinų .... .a.... 35c
Lapkų 100 markių ........... .tL... 2% c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.23
Olandų 100 guldenų ........... $38.88
Švedų 100 guldenų ........... $25.82
Šveicarų 100 markių ........... $19.08
Vokietijos 100 markių J......... 35c

kad 
tai yra didžiausia klaida. Taip
jau esanti didelė klaida ir nuo
dėmė i>riž^dėįi, kad nekomu
nistinių /internacionalų atsto 
vai bu/ prileisti dalyvauti by
los nagrinėjime.

Visa tai esanti labai didele 
buržuazijos pergalė ant Karlo 
Radeko ir komunistų interna
cionalo atstovų.

2 užmušti traukiniui nusiritus 
nuo degančio tilto.

PIEORIA, III., geg. 23. — 
Mašinistas ir brakeman liko 
užmušti Chicago, Milwaukce 
and St. Paul tavoriniam trau
kiniui įgriuvus su 
tiltu į Cedar upelį,
laiku patėmijo degantį tiltą ir 
įšoko į upelį ir tuo išsigel
bėjo.

degančiu
Pečkuris

^Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtų milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir’ 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais. *

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir j lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus:

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

< T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street, Tel.

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS 
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0651

_ ___________ .. ._________ -
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Lietuvos žinios

GENEVA, geg. 18. — Vaka
rykščiame viešame tautų są
jungos tarybos posėdyje tapo 
nutarta pasiųsti knunisiją tiks
lu ant vietos ištirti demarka
cijos liniją tarp Lenkijos ir 
Lietuvos.

(Iš šios trumpos telegramos 
nėra aišku ar tautų sąjungos 
taryba taipjau ir nustatys de- 
marleacijos liniją, po to kaip 
ji bus komisijos ant vietos iš
tirta. Kiek laiko atgal tautų 
sąjungos taryba pasiūlė Lietu-, 
vai panaikinti neirtraliniųj^o- 
nus tarp Lietuvos ir (Lenkijos 
ir vieton jų nustatyti 
kacijos liniją. IJetuva 
pasiūlymą atmetė, kaip 
ja užvakar Niaujienose
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisterio kun. Jurgučio atsaky
mas tuo reikalu^autų 
gos tarybos prezidentui 
mansui). t .

demar- 
tokį 

liudi-

sąjun-
Hy-

Svarsto apie suteikimą 
Vokietijai paskolos.

PARYŽIUS, geg. 24. — Žy
miausieji daugelio šalių
bankieriai. jų tarpe ir J. P. 
Morganas, kaipo Amerikos at
stovas, šiandie laikė savo susi
rinkimą ir svarstė apie Euro
pos finansus ir apie suteikimą 
Vokietijai paskolos, kaipo rei
kalingiausi dalyką Europos 
ekonominiam atsisteigimui.

Tapo nuspręsta, kad pasko
la Vokietijai turi būti labai di
delė, norint kad ji atneštų tik
rą naudą ir kad už kelių mėne
sių negimtų naujas krizis.

Kalbama apie i>asl<olą nuo 
$500,000,000 iki
000. Pastarąjai sumai labiau
sia pritariama. Tečiaus visų 
pripažinta, kad tokią pasko
lą tik tada galima suteikti, jei 
bus sumažinta Vokietijos pini
ginė kontribucija.

F ra nei ja neaprubeži uotam 
laikui atidėjo siuntimą Ameri
kon misijos pasitarimui apie 
Francijos karo skolą Jungt. 
Valstijoms. Girdi, nepatogu 
siųsti misiją tuo laiku, kada 
šalyje yra Morganas, su kuriuo

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chfca- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip: >

šiandie — oras nepastovus; 
bus lietaus; temperatūra be-

• veik vienoda; rytų vėjas.
Saulė teka 5:21 vai.; leid

žiasi 8:12 v. Mėnuo teka 4:54 
vai. ryto. .

RYMAS, geg. 24. — Italijos 
ir Rusijos atstovai pilnai susi
tarė apie padarymą tarp tų 
dviejų šalių prekybines sutar
ties. Bet pasirašymas sutarties 
paskutinėj minutėj tapo atidė
tas, kad rusai galėtų pasiklau
sti Maskvos formalinio užgiri- 
ino niekurių koncesijų dėl Ita
lijos laivų. Nutarimas atidėti 
pasirašymą tapo padarytas jau 
po to, kaip buvo paskelbta, 
kiul sutartis yra pasirašyta.

į Rymą 
sutartim.

jis dar

^fti^erinas atvyko 
kad j)asirašius po 
Pirm grįsti Rii^ijon, 
važiuos Neapoliu pasilsėti.

Veda atskiras derybas su 
Rusija. t

Mažosios šalis nelaukia visuoti
no susitarimo su Rusija.

BERLINAS, geg. 24. — Pa
sinaudojant tuo faktu, kad Ge- 
noa konferencija nėra priė
musi rezoliucijos, kuri drau
stų šalims daryti sutartis su 
Rusija, laukiant Haagos kon
ferencijos, kuri turi padaryti 
visuotiną sutartį, daugelis ša
lių jau pradėjo derybas su Ru
sija ir’kitos jau turi prirengu
sios sutartis, panašias į tą ko
kią Rusija padarė su Vokieti
ja.

iDcrybos tarp Rusijos ir Ita
lijos jau pasiekė tą laipsnį, 
kad |ik dar trūksta parašų po 
sutartim. Austrija ir Vengrija 
irgi veda atskiras derybas. 
Vokietija gi stengiasi tarpinin
kauti tam, kad prikalbinus 
padaryti sutartį tarp Anglijos 
ir Rusijos.

Kuria sąjungų prieš 
Rusiją.

PARYŽIUS, geg. 24. — Pa
sak Journal, tarp Frąncijos ir 
Rumunijos eina pasitarimai 
apie įkūrimą tarp -*Ntų dviejų 
valstybių sąjungos prieš Rusi
ją. Rumunijos premjeras 
Bratiano tariasi su Francijos 
prezidentu Miillerand, Poincare 
ir maršalu Foch apie išgavimą 
Francijos pagelbos, jei Rusija 
pultų Besarabiją. Laikraštis sa
ko, kad Franci ja patarianti 
Rumunijai elgtis atsargiai,, bet 
užtikrina, kad ji niekad neuž- 
miršianti Rumunijos pagelbos 
kare ir todėl ir pati suteik
sianti reikale ir jai pagelbą.

ATLANTA, Ga., geg. 24. — 
Vietos kalėjime sėdi 9 v&ikai, 
kurie .yra kaltinami užinušė- 
jystėje.l Jie akmenimis užmu
šė 17 metų vaiką.

CROYDON, Anglijoj, geg. 
24. •— Šiandie trįs Anglijos 
aviatoriai, maj. Blake, kapt.' 
MaciMillan ir Įeit. pulk. Bro- 
oms, pradėjo savo dausų ke
lionę apie visų pasaulį. Jie iš
skrido iš vietos aerodromo 
šiandie po piet. Jie mano pers 
kristi 30,000 mylių. Skrenda 
jie DH-9 aeroplanu. Jie mano 
perskristi Europa ir Aziją ir 
pribūti į Ameriką pradžioj! 
rugpjūčio mėn.

Skrisdami jie nuims daugy
bes fotografijų ir kur laikas 
pavelys, darys ir šiaip gamti
nių tyrinėjimų. , l

Savo kelionei jie mano pa
vartoti keturius aeroplanus. 
Vieną jų, hidroplanų, apmai
nys Indijoje,/Paskui mainysis 
Kanadoje į aeroplaną ir atvykę 
ant New Foundland salos, jie 
veikiausia paims hydroplaną, 
<ad juo skridus per Atkili tiko 
vandenyną. Jie apsilankysią 
ir Chicagoje.

Darbininkę vadovai vėl 
apkaltinti.

Nauji apkaltinimai išnešti 
prieš Mader, Murphy ir kitus.

CHICAGO. — Vakar krimi
nalinio teismo grand jury iš
nešė apkaltinimus prieš 7 vy
rus ir vienų moterį, kuriuos ji 
kaltina netiesioginiame užmu-’ 
Šime pora savaičių atgal dvie
jų policistų.

Tarp apkaltintųjų yra namų 
budąvotojų tarybos preziden
tas Fred Mader, gaso ■darbi
ninkų unijos prezidentas Mur- 
phy:, teatrų janitorių unijos 
biznio agentas Cornelius Sbea, j 
plmnberių unijos biznio agen
tas Dan McCarthy.

Apkaltinta ir John ^Millcr, 
kuris buk prisipažinęs, kad jis 
valdęs automobilių, kuriuo va
žiavo tie žmonės, kurie nušo
vė pol leistus. Jo pati irgi ap
kaltinta.

Be jų dar apkaltinta Charles 
D. Uscavvski ir Stanley Byllok.

Mader, Murphy ir Shea jau 
ir pirmiau buvo apkaltinti ta
me pačiame dalyke. Kartu su 
jais tapo tada apkaltinta ir 
daugiau žmonių. Maftoma, da-J 
bar, kad apkaltinimai prieš 
tuos žmones bus panaikinti.

Gal šią savaitę išneš nuospren
dį apie gatvekarių karterį.

CHICAGO. — Tikimųsi, kad 
federalinis teismas dar šių sa
vaitę išneš nuosprendį apie 
Illinois prekybos komisijos 
nuosprendį, įvedantį 6c. gatve
karių karterį Chicagoje. Jis 
turės tik nuspręsti ar tokis 
karteris yra konfiskuojantis 
gatvekarių kompanijos turtų, t. 
y. ar kompanija prie tokio kar
terio gali verstis be nuostolių, 
ar ne. Pirmiau tas pats teis
mas nusprendė, kad 5c. karte
ris yra konfiskuojantis ir jį 
panaikino, bet atsisakė paskir
ti tokį karterį, kuris butų tei
singas, nes tai nesųs teismo da
lykas.

Filipinai neįstengia balsuoti.

MNILA, geg. 23. — Tik 1 iš 
12 gyventojų Filipinuose teįs
tengia balsuoti. Kad galėjus 
balsuoti, rbikia Užsimokėti tam 
tikras balsavimo mokestis, bet 
filipiniečiai yra tiek biedni, 
kad tik nedaugelis tas mokes
tis teįstengia užsimokėti? ir 
tuo įgyti balsavimo teises.

. Anglijos aviatoriai maj. Wilfred T. Blake ir kapt. , Nojy 
man MaoMillkn, kurie vakar išskrido iš Anglijos ir bandys 
aeroplanu skristi apie visų žemes kamuolį.

Numažina prekiy gabeni- Reikalaus nepriklausomy 
mo kainas. bes.'

Geležinkeliu prekių važmos 
kainos bus n y mažintos . liepos 

1 dieną.

--------------- \

SEATTLE, Wash., geg. 24. 
— Į čia atvyko 36 nariai Fili
pinų .parlamento, žymiausieji 
tų salų politikai. Jie važiuoja 
j Wasbingtoną priminti Jungt. 
Valstijų valdžiai, kad ji šešis 
melus atgal prižadėjo suteikti 

nėpriklauso-

WASHINGTON, geg. 24. — 
Tarpvailstijinės; prekybos ko- 

| misija šiandie išleido nuospren 
dį, kuriuo įsakoma geležinke- Filipinų saloms 
liani-s numažinti prekių gabc-'mybę. 
nimo kainas -vidutiniškai apie 
10 nuoš. Nupiginimas prekių 
gabenimo kainų įeis galėn ir 
pradės veikti nuo liepos 1 d.

Komisija sako, kad tas pre
kių važmos kainų nupiginimas 
daromas tikslu pagelbėti atgai
vinti šalies biznį.

Pasažierių važmos kainos 
nepiginama — pasilieka seno
sios.

Nupiginama ‘taipjau ir važ
mos kainų už grudų ir kitų 
ūkio produktų gabenimą, nes, 
girdi, grudų važmos kainos bu
vo liuesu noru nupigintos sau
sio 1 d. ir to turi pakakti.

irnklausomybes jungas, ne
žiūrint kaip ne lengvai jis bu
tų uždėtas, vargina laisvę my
linčius žmones,” pasakė misi
jos sekretorius Jorge B. Var- 
^8-
j Filipinai jau senai reikalau
ja nepriklausomybės, bet jos 
suteikimui priešinasi kaip da
bartinis Filipinų gubernatorius 
gen. Wood, taip ir prezidentas 
Hardingas. Jis skaito, kad fili
piniečiai nėra užtektinai 
brendę” prie savyvaldos.

‘‘pri-

Del Lietuvos valiutos.
KAUNAS. —• Musų valiutos 

reikalu paruoštas atatinkamas 
sumanymas, bei išdirbti pama
tiniai Emisijos Banko dėsniai, 
kurie bus patiekti Steigiama
jam Seimui svarstyti. Vedama 
derybos su užsienių finansinin
kais, kad įtraukus jų kapitalus 
ir tokiu budu palengvinus mu
sų valiutos santykius su už
sieniu. Bet šie pasitarimai ei
na ne taip sparčiai, atsižvel
giant į nevisai aiškią, tarp
tautinę situacijų ir nepaaiškę
si us Genujos konferencijos re
zultatus. Beikia tikėtis? kad 
po Genujos konferencijos už
sienių finansininkai sparčiai 
duos atsakymų į niusų siūly
mus dėl Emisijos Banko stei
gimo. Kol kas atitekami 
rengiamieji technikos 
Siūlosi įvairios firmos 
spaudi nti.

darbai, 
.pinigų

“dau- 
išstatyti 

’Litvos

Pavergtoji Lietuva.
Lenkai naikina ir patį Lietuvos 

vardą.
E. KAUNAS. — Apvaikš

čiojus Vilniaus prijungtuves,
lenkų valdžia nutarė, kad Vil
niaus krašte Lietuvos 
giau nėra”. Buvę 
krautuvių languose’
Srodkovos” motu vyties ženk
lai su lenkų ereliais nuimami 
— tepaliekami vieni ereliai. 
Išleista raštai, kuriais nusta
toma ateity vadinti pagrobtąją 
Lietuvos dalį “Polska” ir “Vo- 
jevodztvo Vilienskie”. Neoku
puotąją Lietuvos dalį visur 
vadinama “Kovienšlizna.” 1 
Vilniaus sritį visoj Lenkijoj 
reninui geriausieji valdinin
kai ir jiems skiriama 30 nuoš. 
aukštesnė alga, kaip pačioj 
Lenkijoj. •

Gaudo, mergaites.

jau trijų mergaičių pasigedo. 
Sako, automobiliais jas nuvežę 
nuo pat gimnazijos.

Ištrėmimas.
E. VILNIUS. — šiomis die

nomis iš Vilniaus tapo ištrem
ta (Lietuvių gimnazijos 
torė p-lė Viskantaįtė, 
pirm 
laiką 
ine.

IŠ

sekre- 
kurią 

ištremiant lenkai kurį 
kankino (Lukiškių kalėji-

darbininkų gyvenimo.
Pabrangus gyvenimui, pa

sunkėjo darbo žmonių padėtis. 
Daugely dirbtuvių darbininkai 
reikalai!ja pakelti algas: odų 
dirbtuvėje 16 nuošimčių, Šope
no alaus dirbtuvėje—50 
ši mči ų, k i nom a t ogra f ų
nautojai ir darbininkai 50 
šimčių, “Vilijos” degtukų 
rike prasidėjo streikas.

Želigovskis Vilniuje.
“Wap,” praneša, kad 

govskis gyvenąs Vilniuje 
be valdiškos vietos ir 
kalo su kokiais nors 
pas jį kreiptis.

Klaip’dos ūkininkai 
streiku.

KLAIPĖDA.

nuo- 
tar- 

nuo- 
fal>-

Žcli- 
visai 

nesą rei- 
reikalais

grąso

Pakėlus 
žemės ūkio produktams mui
tus, laukininkų organizacijos 

įteikė krašto vyriausybei pra
šymus, kad butų tie muitai su
mažinti
patenkinti 
siųsi streiko — nieko 
parduoti.

Jei prašymai nebusią 
įlinkai im- 

nevešią

Pabaltjuris ir Lenkų 
skolos.

Rusą

E. MASKVA. (B), 
baltjurio susijungę 
Suomija, Estija ir Latvija da
ro savo įtakos į (Lenkiją, kad 
ji atsisakytų nuo tos taikos su
tarties dalies, kuria ji pasiža
da draugėj su Rusija apmokėti 
Rusų skolas. Nes jei Lenkija 
neatsisakys, tai tos valstybės

- Pa- 
k raštai

tam

Paliuosavo tris kalinius
CHICAGO. — Prezidentas 

Hardingas paliuosavo iš kalėji
mo tris kalinius, kurie buvo 
nuteisti, vienas Joseph G. Gor- 
don, 6 metams kalėjiman už 
priklausimų prie 1WW., o kiti 
du, Albert Wehd ir George 
Boehm, kurie buvo nuteisti 3 
metams kalėjiman ir užsimo
kėti po $10 pabaudos už kur
stymų sukilimo Indijoje, kas 
buk butų davę nesmagumb 
Anglijai ir pagelbėję Vokieti
jai, tuo peržengiant neutralumo 
įstatymus.

Juos visus buvo nuteisęs tei
sėjas Landis.

BLOOMINGTON, Ind., geg. 
24. — Indianos universitetų 
šiemet baigia 519 studentų, di
džiausias skaičius baigiančiųjų 
vienais metais universiteto is
torijoje.

Leninas labai rūstauja.
Kam tapo prižadėta, kad 

socialrevoliucionieriai nebus 
teisiami nužudymui.

MASKVA, bal. 28 (koresp.). 
— Premjeras Leninas aštriai 
kritikuoja Pravdoje koncesijas, 
kurias padarė nesenai • 
šioje konferencijoje 
trečiojo internacionalo 
tai nekomunistiniams 
nacionalams. j.

Ypač Leninas rūstauja dylei 
. iš
birs

įvyku-
Berline

inter-

tikrą konferenciją.

100,000,000 
auksinų

niūriai, 
teisiami

s rūstauja <leJ 
kad sočiai revoliufc 
kurie neužilgo 
nebus nuteisti nužu- 
Leninas sako,

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

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.45
Austrijos 100 kronų ............... 1 %c
Belgijos 100 frankų ........... $8.40
Danijos 100 frankų ........... $21.52
Finų 100 markių ......... ::.......  $2.10
Francijos l(u) frankų ........... $9\06
Italijos 100 lirų ................... $5.19
Lietuvos 100 auksinų ........... 35c
Lenkų 100 markių ..............  2% c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.23
Olandų 100 guldenų ......... ... $38.88
Švedų 100 guldomi ........... $25.82
Šveicarų 100 markių ........... $19.08,
Vokietijos 10Q markių ..............35d

kad 
tai yra didžiausia klaida. Taip
jau esanti didelė klaida ir nuo
dėmė prižadėti, kad nekomu
nistinių internacionalų atsto
vai bus prileisti dalyvauti by
los nagrinėjime.'

Visa tai esanti labais didelė 
buržuazijos pergalė ant Karlo 
Radeko ir komunistų interna
cionalo atstovų.

2 Užmušti traukiniui nusiritus 
nuo degančiu tilto.

PEORIA, III., geg. 23. — 
Mašinistas ir brakeman liko 
užmušti Chicago, Milwaukee 
and St. Paul tavoriniąin trau
kiniui įgriuvus su degančiu 
tiltų į Cedar upelį. Pečkuris 
laiku patėmijo degantį tiltų ir 
įšoko į upelį ir tuo išsigel-

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtų milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų ^ekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria. A)

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 

. kitus svieto kraštus!
Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va

dinamus maisto draftus.
NAUJIENOS,

4739 So. Halsted St., Chicago, III.
UJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street, Tel.

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS 
523 West 120th St., Tel. PiilJman 0169

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

IMPERFECT IN ORIGINAL
____
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Sveikatos Dalykai
Arterijų sukietėjimas.

Dr. Hyman Cohen.

Sena patarle sako, “Žmogus 
yra to senumo, ką jo arteri
jos” (tvinksnčs).

Tas reiškia, kad jei arterijos 
sukietėja turint trisdešimt pen
kis metus amžiaus, taį žiūrint 
sveikatos, naudingumo ir gy
venimo žvilgsniu, tas yra lygu 
šešių dešimtų metų amžiui. 
Jei turint šešiasdešimt metų 
arterijos yra minkštos, liau- 
nios ir lengvai susispaudžia, 
tai žmogus, neturėdamas kito
kios ligos ar negalės, yra dar 
jaunume ir gali tikėtis daugelį 
metų laimingai ir naudingai 
praleisti. Daugiau^ kai© pusė 
mirčių ' tiesiai ar netiesiai pa
eina nuo arterijų neveikimo. 
Anot Oslerio betariant, Gyveni
mo tragedijos daugiausia esti 
arterinės.

Kauliniame krutinės narve 
kabo raumeninė pampa ketu
riomis tuštumomis, širdis, ku
ri* be i>erstogės varo kraujų 
tuščių dūdų, kraujo takų ar 
arterijų sistema. Širdis yra 
šaknis, jos didžiausias indas, 
didėji arterija yra kamienas, o 
jos išsišakojimai yra arterinės, 
“gyvybės medžio” šakos. Ma
žyčių indelių — vortinklio in
dų — jura nuneša gyvybes sul
tis į kiekvienų kūno ląstelę ir 
drauge ,su grįžtamaisiais ta
kais, venomis padaro pilną 
apytakos sistemą.

Arterijos yra gyvybės vieš
keliai. Jomis eina visa kūno 
prekyba. Jos nugabena maistą 
ląstelėms, padeda taisomą me
džiagą ten, kur ji reikalinga ir 
nuneša nudėvėtas dalis šalin. 
Savo didumą ir sąstatą jos 
pritaiko prie tų organų, ku
riems jos tarnauja. Jos yra 
sudarytos iš “gyvos rezinos” 
kad galėtų palaikyti apytaką be 
atsilikimo ar traukimo. Arteri
jos yra vienintelės gyvos ma
šinos dalys, kurios visuomet 
veikia ir yra po spaudimu. Or
ganai, kuriems reikia tolydžio 
dirbti, neturi būti per daug 
apsunkinami darbu.

Arterijų sukietėjimas, vadi
namas ai’terioskierozas, yra 
arterijų netekimas elastingumo 
(tęsiamo), sustorėjimas ir su
kietėjimas sienų, susiaurėji
mas tako ir kartais visiškas in
do užakimas. Arterijos su
styra, sutampa storos kaip ci- 
nukai siksikreivoja ir tik’ tik 
nelužta. Kada tas pilvui atsi
tinka, kraujas nepasiekiu dau
gelio svarbių organų ir ačiū 
tam susidaro silpnos vietos gy
vybės -audiny.

Kievienas turi sukietėjusias 
arterijas, išskiriant tuos, kurie 
numiršta jauni nuo kitų ligų, 
lai yra nykimo eigis senatvėje 
ir todėl jis yra laikomas fizio
loginiu pas senus. Pas kaiku- 
riuos žmones įgimta “gyvosios 
rezinos” kokybė būva prasta. 
“Tęsiamas” tuojaus išlysta ir 
keturių dešimtų ar penkių de
šimtų metų sulaukus gyvastis 
teka apsistodama sustirusiais 
kanalais; kurie staiga gali truk
ti, daugiau įsiręžus, ir mirtis 
gali įvykti. Del vieno ar kito 
dalyko kaikurie kūnai nėra ap
rūpinti 'tvirtais kraujo indais. 
Arteriosklerozas yra “perdėji
mo’ liga. Per daug valgant, 
geriant, rūkant; per daug nu
sikamuojant fiziniai ar dvasi
niai. Sifilio, švino ir fosforo 
nuodai, taip pat reumatizmas, 
podagra ir užkrečiamosios ligos 
paprastai esti žymiomis prie
žastimis. Paprastai kelios prie
žastys susidėję padaro didelę 
kraujo įtampą — su virš 160 
viduriniame amžyje — kuri bū
va arterijų žemyneigos pra
džia. Pas turtingus ir biedmis 
tas atsitinka dėl perdėjimų iy 
sunkenybių jų atatinkamuose 
stoviuose gyvenime. Moters 
turėdamos ramesnį gyvenimą 
mažiau nuo to nukenčia.

Jei žmogus peranksti pasęsta 
be matomos kitos priežasties, 
tai tas paeina nuo per ankstaus
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arterijų sukietėjimo. Pražilę 
plaukai, atšalę kojos, rankos, 
prasta atmintis, neturėjimas 
vieko, svaigimas retkarčiais ir 
skausmai apie širdį yra to 
ženklais. Žinoma, jie gali pa
eiti nuo kitų sąlygų, bet kom
binuoto tą pasako. Gangrena 
kojos ar rankos gale parodo, 
kad eigis toli pasiekęs. Arteri
jos ties riešu netenka savo 
minkštumo ir suspaudumo, yra 
kietos kaip cibukai ir galima 
pirštu volioti. Kartais arteri
jų sienelės tokios kietos, kati 
negali pajausti pulso. Geriausiu 
rodyklių yra kraujo spaudi
mas. Normaliai jis yra 120— 
130, jx> penkių dešimtų metų 
siekią iki 160. Jei jis yra dau
giau kaip tiek, tai esama arte- 
riosklerozo, arba arterijų su
kietėjimo. M

Viena apopleksija, viena ne
tiesioginių arteriosklerozo sek
inių, sudaro penkis nuošim
čius visų mirčių. Ji palyginti 
būva reta prieš trijų dešimtų 
metų amžį; toliau ji tolydžio 
didėja ir tarp 70 ir 80 metų 
amžiaus ji sudaro 29 nuoš. vi
sų mirčių. x

Išgydyti arterijų sukietėjimą 
yra sunku. Bet apsisaugoti 
nuo jo galima. Kiekvienas po 
trisdešimt penkių mietų am
žiaus privalo išegzaminuoti sa
vo kraujo spaudimą, sakysim, 
kartą į dvejus metus. Jei jis 
yra normalus, tai esi geriausia
me galimame stovy nuo ligų 
apsisaugoti. Žmogus negali 
turėti sveikų arterijų turėda
mas ydas ir atsiduodamas per
dėjimams; tas yra nesuderina
ma. Skubinimas, Bcsot urnas 
ir Girtavimas yra blogi sėbrai 
ir jų reikia išsižadėti. Išven
giant užsikrėtimų ir perdėji
mų galima palaikyti arterijas 
minkštomis ir padaryti gyveni
mą smagum ir 'vaisingu.

Jei kraujo spaudimas yra 
augščiau normalumo laipsnio 
duotame amžiuje, tai bus iš
mintinga tuojaus susivaldyti. 
“Žmogus, kuris lenktynių eina 
kaip Luzitanija ir kas kartas 
gali sugniužti, ^sumažinęs spar
tą iki 10 mylių į valandą jis ga
li ilgai laikytis”. Tylus, svei
kas veiklumas, bestim ulinis 
valgis, mėsos porciją sumaži
nus iki minimumo, atatinka
ma? vidurių iri inkstų stovis ir 
nevartojimas alkoholio, tabako 
ir kitų nuodu išgelbės arterijas 
nuo tolesnio kietėjimo ir gal 
išlaikys gyvenimą daugelį me
tų- '

Žmonės dideliu kraujo spau
dimu privalo sustoti “lipę” ir 
gyventi “lygumoj“. Eidami 
pamažu jie gali toli nueiti.

Piety kalėjimo stovykloj
—77-------------  1
I. H. Schvvartz

(Pabaiga)
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Aš paklausiau jo, ar kali
niams leidžiama rašyti ir ap
turėti laiškus. “(), tu gali pa
siųsti laišką, bet stovyklos per- 
dėtinis pirma jį perskaito, ir 
jei kas sakoma apie sąlygas, ar 
skundžiamasi, tai jis jį suplė
šo ir toliau jis neina. Kartais 
tau kas parašo, bet tu niekuo- 
me to nežinai”.

Jis padavė man popieros 
laiškui parašyti, kurią atnešė 
jam pati ir aš parašiau savo 
draugams, kad jie atsiųstų 
man pinigų laisvėn išsipirkti. 
Aš padėkojau jam už visa, ką 
jis man papasakojo ir jis pri
žadėjo mano laišką pasiųsti... 
. Mes pasiekėm stovyklą sau
lei besileidžiant ir šerifas per
davė mane kapitonui Higgin- 
bottom’ui — užveizdai. Jis at
likdavo plakimus ir jo žodis 
buvo įstatymu. Po vakarienei 
mane uždarė mediniame užtva
re su kitais kaliniais, kurie ten 
miegodavo. Vyrai priėję prie 
manęs sakė man mane praga
ran pakliuvus. Iš kiekvienos 
dešimties astuoni buvo bastū
nai. • r

Augštas, mėlynakis vakarie
tis pasakojo man: “čia jie to
kie tamsus, kad jie nieko ne-
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žino. Man pasakius sargui, 
kad aš esu iš Oregono, jis pa
klausė manęs, kurioj kaunlėj 
tas yra’’?

Tą dieną keli buvo nuplakti 
ir jų pečiai buvo pamėlynavę 
ir sutinę.

Vienas pūslėtomis rankomis 
vargšas -sakė: “Niekuomet ne
padarysi tiek, kiek tie šunes 
nori. Nuo pat ryto, kada dar
binis traukinys paleidžia mus 
miške iki sustojam saulei nu
sileidžiant mes turim dirbti 
kiek tik pas mus yra vieko. 
Sargai priverčia”.

“Nėra kam pasiskųsti”, kal
bėjo kitas. “Vadinamasis 
valstijos inspektorius ateina 
čia mėnesyje kartą, bet jis ne
sirūpina musų padėtį pagerin
ti. Dieve”, sušuko jis, “Aš nie
kuomet nemaniau, kad žmo
nės galėtų būti tokie nedori. 
Man niekuomet, nebuvo atėjusi 
į galvą nusižudymo mintis iki 
čia nepakliuvlau. Gydytojas 
ateina čia kartą į mėnesį, iš
skiriant labai verstinus atsiti
kimus. O darbo čia butų ga
na dviem gydytojams kasdien, 
bet kapitonas sako, kad nėra 
to atsitikimo, kurio jis neišgy
dytų linimentu, tepalu, ar rim
bu”.

Slavas kalinys pasakė: “Aš 
atbuvęs čia važiuosiu į Rusiją; 
ten žmogaus neareštavoja už 
tai, kad jis neturi pinigų”.

Kitas, kurio veidas vis pa
juokimą rodė, užkrito ant sla
vo: “Tai tikra nelaimė su ju
mis ateiviais; jus nemokate į- 
vertinti tokios laisvos šalies 
kaip šita. Kodėl tu nebuvai 
Rusijoj ?”

Augštasis vakarietis man 
bdkstelėjo į pašonę. “Saugokis 
to vyruko, kuris kalba į ru
są”, šnipštelėjo jis man; “visi 
mano, kad jis yra šnipas. Mes 
rengiamės jį pridaboti miške, 
kad jis negrįžtų vakarienės. 
Nekalbėk su juo”.

“Mes turim būti dėkingi, 
kad nesam juodi”, prabilo vie
nas vyrukas. “Vargšams 
juočkiams aršiau negu mums. 
Seną negrą Nedą Tliomsoną 
nuplakė, nors jis nei paeiti ne
galėjo, ne tik dirbti”.

“Ned Thomson!” mažne su
šukau, nes atsiminiau, kad tai 
vardas to negro, kuris numirė 
Tallahassce kalėjime..

“Ar tai pažįsti jį?” užklausė 
jie.

Aš jiems pasakojau, ką aš 
žinojau apie jį ir jie pasaliojo, 
kad jis buvo sergąs kuomet jį 
atvarė į stovyklą ir negalėjo 
dirbti; kada jį kapitonas nu- 
plitKC-, jis atsilcGlo nuo žemes ir 
šypsodamos pasuke jam, kad 
jis nuplakė negyvą kūną. Del 
šito atsitikimo kaliniai jį ir at
minė.

Aš buvau vienas viršaus, 
todėl čiužinį (matracą) su pa
klode ir užklode patiesė man 
asloje. Buvau apimtas ligos...

Pusiau šeštą valandą’ rytą 
mus išbudino ilgas skambalo 
skambinimas. Aš šiaip ne taip 
apsisiaučiau drabužiais ir sto
jau į eilę su kitais.

Prieš valgomąją pašiurę bu
vo du cėbcriai vandens, bet
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tųjų buvo jaunas vaikas. Jis, 
atsiklaupęs ant kelių su ašaro
mis riedančiomis jam per 
skruostus melde kapitono ji 
nemušti. Kiti kaliniai, maty
dami, kas čia žada dėtis, sku
bino iš kailio nerdamies. Ka
pitoną pradėjo pykinti vaikinė- 
lio 'maldavimai ir jis suriko 
ant jo, kad jei jis neatsiguls, 
tai jis mušiąs jį drūtgaliu. 
Drebėdamas kaip lapas ir iš
blyškęs kaip mirtis, vakinas at
sigulė kniupščias purvyne. Jo 
Šauksmas iš skausmo nuo ypų 
storu diržu per pečiAs man vi
suomet stovės mano ausyse. 
Po to jis nuplakė vyrą, kuris 
jam čaižant jo pečius, neišda
vė nei balso. Mano visas kū
nas buvo skaudamas, lietus 
plakė ir man su apmokusio
mis nuo skausfrio akimis dar-, 
bas trigubai buvo sunkesnis. 
Ant galo diena pasibaigė ir 
mes mažne valandą vilkomčs 
pas traukinį. Sugrįžus į sto
vyklą, aš iškritau iš traukinio 
ir man negalint paroti sargui 
eiti, jis man du kartus smar
kiai spyrė į užpakalį. Aš dar 
daugiau atsilikau ir kap. Hig- 
ginbottom rėžė man į spran
dą, klausdamas sargo, “Kas 
velnias yra su tuo prakeiktu 
žydu?”...

Tą vakarą aš neturėjau nei 
apetito, nei noro valgyli. Aš 
drebėjau visas šlapiuose dra
bužiuose ir mano kalėjimo 
draugai, matydami mano stovį, 
nutraukė nuo nlapęs šlapius 
drabužius ir užklojo mane ant 
.čiužinio asloje. Rytmety aš 
turėjau karštį ir bandydamas 
atsikelti pargriuvau apkvaitęs. 
Kiti kaliniai apsimovė savo 
šlapiais drabužiais ir išėjo į 
pelkes. Po pusryčių. kapitonas 
Higginbottom įėjo užtvarai!.

“Kas yra žyde?”* paklausė 
jis manęs. Gulėdamas ten, 
kur pargriuvau, bebandydamas 
a įsikelti, neturėjau paj ingos 
jam atsakyti. “O, aš tave pri
versiu kalbėti”, tarė jis išeida
mas. Pabuvęs ,i sugrįžo nešinas 
“Juoda Teta” —4aip jis vadino 
savo rimbą.

Aš gulėjau augštieninkas ir 
jis su koja apverto mane kniu- 
pščią. Apvertęš pradėjo “vers
ti mane kalbėti”. Aš nepajie- 
giau nei dejuoti ir jis maty
damas, kad neapsimoka plakti 
kūnas, kuris nei verkia, nei 
dreba nuo kirčių, paliovė pla
kęs ir išėjo pagrūmodamas, 
kad aš rytoj rytą turiu būti 
arba “negyvas ar geresnis”.

Bet kitą dieną, trečiadienį, 
aš ėjau blogyn. Vienas kali
niu, kurio laikas pasibaigė ir 
jis siūlėsi nueiti pas mano gi- 
mines pranešti jiems, kur aš 
Sšu, tą naktį šukele mano są
monę. tiek, kad aš padaviau jam 
savo pavardę ir adresą. Ket
virtadienį karštis buvo prany
kęs, bet skausmai viduriuose 
pasiliko. Pašauktas gydytojas 
pasakė, kad aš sergu nuo umaus 
nevirškinimo. Jis paėmė ma
no giminių adresą, sakydamas, 
kad jis parašys jiems ateiti ir 
atsiimti mane, nes, kaip jis

sakė kapitonui Iligginbot- 
lomul, aš nedaug esu vertas.

Apie, savaites vidurį atėjo 
valstijos “inspektorius“. Vyras, 
kurio delnai buvo taip sutru
kę, kad jis negalėjo dirbti, 
parodė jam -savo rankas; in
spektorius paklausė jo ar jis 
bandė gydyti jas šlapimu. At
likęs su tuo, jis nuėjo prie ki
to, kuris dažnai buvo plaka
mas ir kurio strėnos buvo mė
lynos.

“Tai ką, ar tu manai, kad 
tu čia svečiuose?” paklausė jis 
jo. “Beto”, sakė jis, “tu ne
turi priežasties skųstis, kol ne
simato mėsos per odą, o to 
aš nematau”.

iPenkiolikos metų vaikinėlis 
tprėjo žaizdas ant kojų, ku
rios darė jam tokį skausmą, 
kad jis negalėjo paeiti. Jis su
sigraudino ir ėmė verkti pra
šydamas inspektoriaus. In- 
.spektorius pažadėjo “priminti 
tą kapitonui”, bet perėjo maž
ne savaitė laiko, kol jis su
laukė karšto vandens savo ko
joms.

Antros savaitės ketvirtadięnį 
mane paskyrė prie “Ogonihės 
būrio” “lengvam darbui” gelž- 
kclio sijas nešioti ir žemes 
kasti. Aš jaučiaus, kad aš puo
lu žemyn neturėdamas jokio 
noro tam priešintis. Bet penk
tadienio vakarą tą savaitę man 
sugrįžus stovykloj! su dide
liu džiaugsmu išvydau savo 
dėdę, kuris gavęs mano laiš
kus, atvyko iš Jacksonvillės 
manęs išimti.

ANCHOR - DONALDSON

Greičiausi modemiški laivai pa1 
aaulyj, I geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų miesto ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA ........................  Birž. 17
SAXON1A  ............. Liepos 1

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00,' nc.nf n

Keliaujant per Cį.erbourgą, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
COLUMBIA ..................... Geg. Zt
CAMERONIA ................... . Birž. 3
LACONIA .......................... Birž. 3

YpatiŠkai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southaipptoną kas Utarninkas 
MAURETANIA' — AQUltANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą j Dari- 

zigą $106.50 j Liepoją $107./Tak- 
sų $5.00. 7 /

Greita kelionė
NEW YORK ---- ATEMEL

♦PAKIS ..........JT-................ Geg. 24
LA TAURAINE ............... Geg. 25
FRANCE .......................... Geg. 31
ROCHAMBĘAN ............... ' Birž. 1
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14 
3-ios klesos kaina ......—. $106.50

Puikiausi 3-ios klesos paranka
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 3 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
ne pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

IJlatesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

v______________________ ________—

J LIETUVĄ
Tankiai plaukia dijieli laivai
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St„ Room 1111-1$ 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted SI.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliome nuo 9 iki 12 r.

■--------------—------------------------------------------------------------ -----

|XWHITESnUt
Į Chcrbourg ir Southampton , 

Jlympic — Birželio 8; Birželio 24; 
lomeric — Birželio 10; Ijepos 1; 

Majestic — Birželio 17; Liepos 8;
Tuoj pribuvus į Southamptoną, ke- 

eivioi yra perkeliami ant kito laivo, 
turis tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
x>jų bu už tikrai mu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažoporvežiina.

^RedStaruny
Tiesus patarnavimas į Liepojų.
Djdeli, smagus garlaiviai. Regu- 

iaris plaukiojimas

> American Line
į Hamburgą

Minnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
VIongoliu .......... Birž. 21; Liepos 26
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 

Parankus keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą Ir Liepojų.

Atsikvioskit savo gimines, ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistus. ' Smagus karnbaiiai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sejimui keleivių pervežimui.

Kreipkitčs prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Westem Passcmger Mgr. 
14 No. Dearborn StM Chicago, III.

NORTH 
GERMAN

LLOYO
Dubeltavąilr šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą scredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipldtčs prie victds 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, 111.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
Į LIETBVį

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEVV YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothcnburgą, Švediją. Pasažio- 
rial bus transferuoti ant jųrių tiesiai

Liepojų

S. S. STOCKHOLM
Geg. 27, Liepos 41 ir RugP« 19.

S. S. DrottninghoĮfft/June 10, July 15 
’ ir Rusėjo 9.

Trečios klesos kainos: 
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILI A VOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELĮ....... $107.0

Su daniokčjimu $5.00 taksų
Trežios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2---- 4 lovukCm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

Kreipkitčs prie Vietinių Agentų arba 
Swcdish American Lino, 21 Stato St. 
N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, 111. 

t

WM. DAMBRAUSKAS,
Didžiausias, dtsakomingiausias ir 

pigiausias rakandų m<ufuotojas ant 
Bridgeporto, nes gailu patarnauti 
kaip didesniam taiD ir mažesniam 
darbe.
817 West 34th St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po plet, Ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

t

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvą išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.____ _

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.; Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Bes. 1102 8. Ashland Blvd.

Seeley 8676 
.... . )

JV. RUTKAUSKAS' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

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

lel. Haymarket 8669
, JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Knmp. Milvvaukee ir Ashland Avės ' 
Ofiso yaL: nuo 9 iki 5 ir mm 7 I 

iki 9 vakare.L-..... . i

k W. BANES 
ADVOKATAS

> Vai.; 0 A. M. iki 5 P. M. ' ' 
1311 Rectcr Building

79 Weet Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 8203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

Dr. AL. DAVIDONIS'
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po plet 
Telefonas Victory 9082

...

A. MASALSKIS
GraboriusA-tliekarma <lar 

bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ii atig- 
Ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė, 

Tel.: Boulevard 4139
V - - -........ ...........................

mums nebuvo kada juo nau
dotis. Valgis sutaisytas iš va
karo ir dabar kalinių išnešio
jamas skardiniais kibirais, su
sidėjo iš virtų didžiųjų pupe
lių, mažo šmotelio lašinių ir 
šmotelio kukuruzincs pusža
les duonos. Mums buvo įsa
kyta nesuvaulgytas maistas 
grąžinti, kad jį sumaišyti su 
maistu ateinantiems pietums. 
Darbinis traukinys nuvežė ! 
mus iki kelio galo, nuo ten 
mes pėsti ėjom tolinus į klam
pynes be kelio. Sargai ir už
veizdai buvo su rezinos batais, 
o kaliniai turėjo bristi per ba
las iki kelių vadens be to. Tą 
dieną smarkiai lijo, bet mes 
dirbom dumbluose ir vandeny 
—permirkę kiaurai.

Po pietų atėjo kapitonas 
Higginbottom ir nuplakė du 
kalinius. Jis muse juos storu 
diržu apie keturių pėdų ilgio, 
penkių colių pločio ir nuo pu
sės iki trijų ketvirtadalių co
lio storumo. Pirmas nuplak-

Ar Manote rengti Teatrą 
Ateinantį Sezoną?

“Maratas”
I

m Dramą parašė ANTANAS AMNŲĖjLIS y

Tik ką gauta iš Lietuvos. ,

( Labaį puikus, trumpas ir lengvas sulošti 
veikalėlis, perstatantis franeuzų Laisvės 
Draugų vargus po \Didžiosios Franeuzų

• Revoliucijos.
Draugystės, Kuopos ir Kliubai pasirū
pinkit tuoj užsisakyti.

Kaina 10c. Daugiau įmautiems — pigiau. ‘

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si., Chicago, Iii.

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame už 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4587 S. Ashland Av.

Chicago, III.

PRANEŠIMAS
r ■ *

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th St., Chicago, III. k. ......    „y

■ f 1 11 11 ' . Ą. ■ ■ ■ ,

P?WAITCHES '
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — .
J 27 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6090 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. .

Norime pranešti daugybei savo 
draugų ir rqinčjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted St., į 1401 South 
Halsted St.

Dabar turime visiškai naujutj sta- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
13 d. Du jėjimai: 1401 S. Halsted' 
St. ir 739 W. 14th St.
' Atdara kasdieną iki 9 vai. vak.

Nedėliomis iki 6 vai. vak.
S. GORDON,

1401 So. Halsted St. f
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IšrinktyjŲ Prakalbos.
(Feljetonėlis)

INDIANA HARBOR, IND.

Katalikai pamokino kun. Gar
mų doros.

Geg. 19 d. atsilankė čia kun. 
Garnius su savo nemazgota 
burna. Vietos klebonas J. Čiu- 
berkis lauke jo labai; du sep- 
tintadienius prieš jo atvykimą 
jis skelbė iš-sakyklos, kad at
silankys garsus kalbėtojas, 
kun. Garmus, kuris perkūnu ir 
žaibais trenks į klausytojų šir
dis; paskutinę savaitę jis su
rengė net 40 valandų klūpoji
mų katalikiškų jausmų suju- 
dinimui; klebonas graudeno 
visus, kad kiekvienas katalikas 
turi išgirsti šitų garsų kalbė
tojų. Bet musų žmonės, skai
tydami apie kun. Garmaus ne
švarias prakalbas laikytas ki
tur, nelabai norėjo tikėti kle
bono žodžiais ir norėdami ap
sisaugoti nuo nemalonumo 
klausyti tokių pliovortių, at
spausdino programų, kurio 
kun. Garmus turėjo laikytis 
sakydamas jiems prakalbų.

Geg. 19 d. <7 valandų vakarų 
buvo liepta katalikams susi
rinkti į bažnyčia ir gauti nuo 
svečio kun. Garmaus palaimi
nimų. Po pamokslo bažnyčioj 
susirinkusiems buvo liepta ei
ti i svetainę,‘o “svečias” su 
vietos klebonu ir Bagdonu, ku
ris jau antri metai kaip tran
kosi po Amerikų besitrinda
mas jK) klebonijas ir bevilio
damas pinigus iš žmonių. 
Žmonių prisirinko pilna svetai
nė ir laukė minėto šturmo — 
perkūno su žaibu.

Pirmas kalbėjo J. Bagdonas. 
Jis sake, kad Lietuvoj laisvo
se mokyklose mokinama tik 
žydų ir paleistuvių vaikai, o 
katalikiškose mokyklose mo
kinama gerų katalikų vaikai; 
jis taipgi keikė ka.p. L. Nat
kevičių ir pažangiuosius laik
raščius. Bagdono kalba suer-l 
žino katalikus ir daugelis klau-Į 
sančių piktai šaipėsi iš jo.

Po jo parapijos pirmininkas 
pristatė kalbėti Garmų. Jis 
iš pradžių kalbėjo gražiai, bet 
neilgai; tuoj iš jo burnos pra
dėjo piltis visokie bjaurus žo
džiai. Jis keikė susiriesdamas 
kap. L. Natkevičių, pirmeiviš
kus laikraščius, socialistus, 
laisvamanius ir bolševikus. 
Bet tarp musų katalikų yra 
daug susipratusių žmonių, ku
rie, negalėdami klausyti tokių 
keiksmų, pradėjo sakyti, kad 
jis nebiaurotų žmonių, šitų 

išgirdęs kun. Garmus dar la
biau pasiuto. Jis ėmė šaukti 
klausytojus, — jus vagys, šu- 
nes, katalikai vilkų kaily, ei
kit laukan. Iš klausytojų tar
po atsiliepė balsas, reikalau
jantis, kad jis nevagintų ir ne
biaurotų klausytojų. Po jo at
siliepė ir kiti vyrų ir moterų 
balsai, reikalaują išmesti jį 
laukan. Kažkurie šaukė, kad 
jis reikia suareštuoti už tokį 
ramių žmonių kabojimą. Di
džiuma susirinkusių ėmė rei- 
kalanti, kad Garnius atsakytų 
į penkis paklausimus, pastaty
tus jam lapely atspaustam jo 
belaukiant. Jam neatsakant, 
imta klausti Bagdono, bet ir 
tas neatsakė. Tąsyk pasipylė 
daugiau klausimų, kurie nei 
vienas nebuvo atsakyti.

Ant galo vietos vargoninin
kas Antanas Glemža padavė 
keliatų klausimų, bet ant jo 
šoko vietos klebonas ir Gar
mus, klausdami jo, ar tu sočia-Į 
listų ir bedievių advokatas esi, Į 
kad paklausimus duodi? Jis Į 
atsakė jiems, kad jis nėra nie-| 
keno advokatas, bet jis ir vi
si klausytojai reikalauja, kad 
tie paklausimai butų atsakyti. I 

Tų patį vakarų kunigai ir 
davatkos pareiškė, kad vargo
nininkui vietos nebus čia.

Atėjus aukoms rinkti vos 
apie pora dešimtų aukotojų at
sirado. Bagdonas su kitais 
rinkėjfliis nusinešė apytuštes J

4 »

“Draugo” 116 num., už geg. 
17 d., 1922 m. korespondentas 
pasirašiusia vardu “Darbinin
kas” iš Gary, Ind. rašo šitaip:

“Iš Ind. Harbor atsilankė 
kun. J. Čiuberkis, tenykštis 
klebonas. Jis papasakojo, kaip 
Indianos Harboro lietuviai ta
po socialistų apgauti. Katali
kai ir katalikiškos draugijos 
sudėjo $75.00 baduoliams ru
sams. Tuos pinigus padavė 

I socialistų iždininkui. Tas so
cialistas iždininkas ėmė ir iš
dūmė su pinigais. Dabar ne
žinia, kur jis yra. Ind harbo- 
riečių pastangos ir aukos pa
gelbėjimui badaujančių bolševi
kų nuėjo ant nieko. Dabar 
Ind. harboriečiai apgaili savo 
nesusipratimų”.

Kun. Čiuberkis šitaip kalbė
damas Gary’je, Ind., geg. 4 d. 
š. m. neturi nei gėdos, nei do
rumo. Jis tų sakydamas me
luoja, ir meluodamas žino, 
kad jis meluoja. Tur būt jis 
šito begėdiškumo išmoko nuo 
kun. Garmaus. Jis šituomi 
savo pasakojimu apšmeižia 
tris Ind. Harboro draugijas: 
Lietuvių Pasilinksminimo Kliū
ty, SuL.A. 185 kp. ir A. L. D. 
L. D. .1 kp., nes minėtos drau
gijos sudaro ta komitetą. Ši
tas komitetas surinko ne $75.- 
00, kaip Čiuberkis. sako, o 
$434.36; išlaidų pasidafe^SS.lO, 
o likusius $429.26 pasiuntė 
Rusijos baduoliams taip, kai> 
komiteto buvo nutarta: dalį: 

Į per Friends of Soviet Russia 
draugijų ir dalį per Lietuvos 

[Raudonąjį Kryžių. /Nuo pa
siųstųjų pinigų mes turim ir 

[kvitas ir jei kam nėra aišku, 
gali nueiti pas iždininką S.

I Bartkų ir tas kvitas pamatyti. 
Taipgi galima nueiti pas rašti-

I ninku P. Kesilį ir pamatyti. jo 
knygoje vedamas įplaukas ir 
išlaidas. Tų gali padaryti ir 
pats Čiuberkis, tie dokumen- 

[tai nėra slepiami nei nuo vie- 
I no. <,
! šitas Komitetas visa daro 
viešai ir visus surinktus ir iš
leistus pinigus garsina dien
raštyje Naujienose ir kituose 
laikraščiuose; taipgi pasako 
per ką pasiunčia ir kiek.

Taigi mes šiuomi pareiškia
me, kad kun. J. čiuberkis, In
diana Harboro klebonas mela
vo garyiečiams tą, kų Darbi
ninkas pranešė “Draugo” skai
tytojams apie mus. Mes, mi
nėto Komiteto nariai protestuo
jame prieš tokiusVbegėdiškus 
kun. Čiuberkio šmeižtus ir 
reikalau jame, kad jis juos tuo- 
jaus atšauktų per laikraštį ir 
pasiaiškintų kokiu tikslu jis 
skleidė šilus šmeižtus.

Jei tas nebus padaryta, jei ši
tie šmeižtai nebus tuojaus at
šaukti, Jai mes busim priversti 
kreiptis į valdžios teismų.

Pasirašo: Komiteto Valdyba:
Pranas Rudis, pirm. 
Steponas Bartkus, ižd. 
Pranas P. Kesilis, rašt.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
•/t**^*" 1--------------------------------- r~n n ~ . m ii i l~ . - ■ . *      "   

skrybėles estradom Visi susi
kišę suskaitė ir pasišnabždėję 
pasakė, kad aukų surinkta 
$207.01.

/Prakalbos pasibaigė netvar
ka. Visi katalikai įprotestavo; 
vieni sakė, kad Garmus reikia 
areštuoti; kiti, kad reikia iš 
svetainės išmesti. Daugumas 
purijo ant vietos klebono, kam 
jis tokį keikimų pasikvietė.

—Katalikas.

Indiana Harbor lietuviy 
Bendro Komiteto Rusijos 
baduoliams šelpti prote- 

. stas
prieš vietos klebonų kun.

Čiuberkį.

-Viola — Dievo Apveizdos 
parapijos- svetainė; laikas —• 
Gegužio 18 d.; veikiantieji as-' 
menys — kun. Garmus ir p. 
Bagdonas.

Paskilbęs Rusų rašytojas 
Gogol’is parašė labai juokin
gų veikalą “Mirusios Vėlės.” 
Tarp kita ko, ten atsitinka 
toks dalykas.

Korobočka užprašo čičikovų 
nakvoti pas jį. Savo svečiui jis 
ištaiso šauniausį guolį: sutai
so patalus taip, kad jie beveik 
lubas siekia. Bet kai čičikovas 
kopėčiomis*užlipa į sutaisytąjį 
guolį, tai jis staiga pasijunta 
bekrintųs žemyn. Išpusti pata
lai susmunka, ir pilnas kam
barys prisipildo pluksnų.

Garpiaus kalba — tai ano 
Korobočkos išpusti patalai, 
riek daug joj skambių frazių, 
grubijoniškumų ir žodžių, žo
džių, žodžių. Bet kai pradedi 
jo kalbų analizės keliu nagri
nėti, tai ji, lyg tie patalai, sus
munka ir susidaro toki migla, 
kur visos katės atrodo pilkos.

Garmus — didelis meisteris 
koliotis: “avino galvos,” “be
pročiai,” “niekšai,” “sugedė- 
liai” ir tt. ir tt. Dabar kontestų 
gadynė. Kontcstuojama dėl vi
sokių pirmenybių: iškalbumo, 
stiprumo, plunksnos miklumo, 
etc. Na, ir jei butų surengtas 
da naujos rųšies kontestas —• 
grubijoniškumo kontestas, —- 
Garmus turėtų labai gerų šan
sų jį laimėti.

Vienas Chicagos cirulninkas 
(barzdaskutėjas) mėgdavo sa
vo klijentams apie visokius 
baisiausius atsitikimus pasako
ti. Kai jo užklausta, kodėl jis 
tai daro, tai cirulninkds atsa
kė:

“Žinote, tai turi didėlės prak- 
tingos vertės. Kai aš imu vi
sokias baisenybes pasakoti, tai 
mano klijentų plaukui ant gal
vos atsistoja, ir man daug leng
viau juos yra kirpti.”

Garmus — irgi savo klijen
tų psichologijos žinovas. Kai 
jis ima visokias baisenybes pa
sakoti apie bedievius, socialis
tus ir laisvamanius, tai davat
kų net akys pradeda raibti.

—Viešpatie, toks gražus kil
tie nevidonai no- 
ant kaklo 

nigėlis ir štai 
ri jam kilpų 
Gelbėkime!

Ir gražusis 
psichologiniu

mauti.

tokiu 
kerpa

neriama

lau-

kunigėlis 
momentu 

davatkas. Tik, žinoma, ne jų 
'plaukus (pas davatkas “bobbci 
hair’ da neįėjo į madą), o jų 
dolerius ir bonu's.

Garmus labai 1 sielojasi de 
tautininkų rezoliucijos. Esą, 
tai didžiausi niekšybė. Visi be
dieviai, socialistai ir laisvama
niai virtę šnipais. O šnipas — 
tai didžiausias niekšas pasau
lyj. Jiems paprastai 
kilpa ant kaklo.

Gerai. Šnipinėjimas yra 
rus daiktas. Sutinkame.

Bet jei kilpos jiems butų ne
riamos, tai kas butų reikėję 
padiaryti su Lietuvos kunigais, 
kurie revoliucijos metu padėjo 
Rusų žandarams “kramolą”' 
malšinti? Juk tuo kunigų did- 
vyringu pasidarbavimu kun. 
Laukaitis net Durnoj gyrėsi. O 
kaip su Antanavičiaus aplink
raščiu? Kas butų reikėję dary
ti su “garbingais” Amerikos 
lietuvių katalikų darbuotojais, 
kurie šioj šalyj reakcijos me
tu skundė pažangiąją spaudą?

Jei kilpų nėrimas butų ištik- 
rųjų praktikuojamas, tai kle
rikalai nepasidžiaugtų. “Clean 
up” tikrai praretintų jų eiles. 
Yj>ač tai atsilieptų į “garbin
gus” darbuotojus.

O tas posakis, kad visi Ame
rikos pažangieji lietuviai esą 
šnipai, tur būt, pamatuojama 
anuo priežodžiu: kuo pats kve
pia, tuo ir kitą tepia.

Garmus sako, kad tautinin
kų rezoliucijos nieks nė neskai
tysiąs. Ji atsidursianti kokio 
nors Amerikos valdininko.../ 
aialete.

tiek

Žodžiu:
“Viestnik Evropy ne stoiko 

polezcn dlia golovy,
Skolko dlia...”
(“Europos Žinios” ne 

naudingos galvai, kiek...)
Pasakyta, kaip matote, griež

tai, nors ir nelabai mandagiai.
Kai dėl kap. Natkevičiaus ir 

mok. Žygelio Garmus daro /to
kią pastabų: esą, vargu jie iš 
Chicagos išveš surinktus pini
gus —■ prašvilps, praus juos. 
y Įtarimas Kiaurus ir niekuo 
nepamatuotas. Vaidinasi, Nat
kevičius ir Žygelis įtariami 
tuo, kad juodu pinigus renka 
savo asmeninių užgaidų paten
kinimui.

Jeigu jau kimbama prie as
menų, 
leista šis-tas apie 
pasakyti. Nors tai ir ne 
“natūroj” daryti.

Chicagoj net žvirbliai 
stogų pradeda čiulbėti, 
rytinėse valstijose Garmui bu- 

’vo priminta kokie tai “paežerio 
rugiai.” O Rusai apie rugius 
net dainušką turi sudėję:

“Ziiact tolko nočka tiomnaja, 
Kak poladili oni.
Razognis rož’ polomannaja, 
Tainu sviato sochrani.”
(Žino tik naktis tamsoj i, kaip 

juodu susitaikė. Išsitiesk i te ru
giai sulaužyti, paslaptį šven- 

tai tegul ir man bus 
“asmenis” 

mano

Nors dienos saulė ir neap
šviečia viso to, kas “tamsiomis 
naktimis” daroma, bet kar
tais šis-tas ir išeina aikštėn. O 
su sulaužytais rugiais da blo
gesnis reikalas: jie jokių palie
pimų ir maldavimų neklauso...

Apie tai galvokite, kaip no
rite.

lEikimc toliau.
Bagdonas — tai Rusų posa

kiu “nevzračnaja ličnost.” 
Kuomet Garmus kėlė į padan
ges Amerikos Lietuvių katali
kų veikimą, tai Bagdonas 
zavo” jį. 
apsileidę.
šventųjų' varliais 
draugijas 
niams.

pei- 
Sake, kad katalikai 
Girdi, jie net savo 

Išvadintas
užleidžiu laisvama-

geriau susitarti. O 
konsekvenci ios.

kad
ir Žygelis bijosi 

‘Reikėtų 
šiaip nėra

Beje, Garmus gyrėsi, 
Natkevičius
su jais debatuoti.

Nemanau, kad tai daroma 
dėl baimės. Debatuoti su Gar
mų — tai reiškia pakartoti Go
golio aprašytąjį dviejų draugų 
barnį. Tuodu draugu, negalčda- 
inu vienu ir tuo pačiu ‘ laiku 
praeiti pro viens kitų, įstrigo

viens kitų taip iškoliojo, kaip 
tik Garmus kad gali pataikyti.

Tegul Garmus savo deba
tams suranda kokį nors Ivaną 
Nlikiforovičą. Natkevičius ir 
Žygelis yra visgi kultūringi 
žmonės ir jie, suprantama, ne- 
siteps tokiais “debatais.”

Baigsiu . pasakaite.
Kartų gyveno labai praktin- 

ga mokytoja. Ji mėgdavo vis
ką aiškinti pavyzdžiais ir pa
lyginimais.

‘^Pavyzdžiui tesie lokis,” ta-

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.
Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.^

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. ’ Mes pristatėm. 1955 W. Uit h St.

Dabar laikas išvadžioti dratais namus 
pirm išpuošimui.

Specializuojame Uratų išvadžiojimą senuose namuose, taipgi nau
jos, konstrukcijos darbas, spėka ir taisymas. Jei jūsų namas dratais 
neišvadžotas, tad kodel-gi neturėt šių dienų įtaisymus. Parūpiname 
aukštos rūšies reikmenis už žemą kainą. Leiskit išmėgint. Apskait- 
liuojas mielai apsilankys jūsų namuose ir parūpins jums jūsų rei
kalavimais.

CENTRAL MFC. ELECTRIC SUPPLY CO.,
Tel. Yards 5267

Ofiso Telefonas Boulevard 7820

CHIRURGAS 
ed. 10:30-12:00 dieną 

CHICAGO, ILL. 
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

LIETUVIS GYDYTOJAS Iii
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. J 

4601 South Ashland Avenue,

rė ji. “Kreipkite domės į jo kai
lį.”'

Mokiniai neturėjo lokio, bet 
jie domingai sužiuro į lokio 
paveiksią.

“Jo kailis,” tęsė mokytoja, 
“atatinka musų švarkams.”

“Bet,” pasipriešino vienas 
vaikų, “lokis negali nusivilkti 
savo švarką, kaip mes kad da
rome.”

“Tai tiesa,” sutiko mokyto
ja; “lokis negali nusivilkti sa
vo švarką. Bet kodėl taip yra?”

Visi vaikai susimąstė. Ant 
galo, vienas jų prabilo:

“Aš manau, kad lai yra to
dėl, kad tik vienas Dievas te
žino, kur lokio švarko guzikai 
randasi.”

Su Garmaus ir Bagdono 
švarkais — kalbomis irgi ta 
pati bėda: joms “guzikų” — 
senso trūksta. —K. Sėjikas.

ant 
kad MOČIUTĖ SAKO.

“Kad kuomet ji buvo mažutė, 
išdžiuvusi, motina neturėjo pa
kankamai pieno kad panejus jų, 
tada ji pradėjo duoti jai Borde- 
no Eagle Brand Pienų, kas ir 
suteikė jai tvirtumų ir sveikatų 
ir užaugo pusę svaro į savaitę 
laiko, nuo trijų mėnesių senu
mo”.

Aukštumas vertės, nepalygi
namas ir ekonomiškumas Eagle 
Brand yra tuomi paskiriamai 
virimui ir į stalų vartojimui.

Jei jūsų kūdikis ne eina siūk 
kyn, kaip kad turėtų — verkia, 
piktas ir pavargęs — tai kas to
kio yra su juomi.

šiame laikraštyj, laika niio 
laiko matote pagarsinimų Bor- 
deno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kiiris užaugino jaugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktų. Išskirpkite pa
garsinimų ir pasiųskite jį The, 
Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tų knygelę, ko
kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygų, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistų su Eagle Brand. Pa
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite. •

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. 
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Į MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gaC.
Telefonas Yards 1119-J

Gera sveikata yra verta auk-V 
? ainių dolerių, kiekvienas iŠ- * 
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo l’ain- 
Espellerlo, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų,.... Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio- 
kose arba pas.

t F. AD. RICHTER & CO. i 
1 104-114 8o. 4th 8t. / Z

Brooklyn, N. Y. /

PASIGYDĖ, KUOMET
DAKTARAI NE-
ĮSTENGE PAGYDYT

Lydia E. Pinkham Vege- 
table Compound tankiai tai 
padaro. — Skaitykite ponios 
Minerienes liudijimą.

"T1

Churumbusco, N. Y. -7- “Buvau po 
daktaro priežiūra per daugiau kaip 

I-........... 1 i. I penkis metus, nes
[| turėjau strėnų 

skaudėjimą, nuo 
kurio nebuvo gali
ma pasiliuosuot. 
Vieną kartą mano 
susiedka papasa
kojo apie jūsų Ve- 
getable Comp- 
ound ir pradėjau 
imti. Tiek daug 
man pagelbėjo, 

,. . __ _____ kad dabar patariu
visoms moterims pamėgint Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound, 
kuri turi kokius moteriškus nesma
gumus ir strėnų skaudėjimą. Daug 
pagelbsti esant su kūdikiu, nes pati 
patyriau skirtumą, kuomet ėmiau jj. 
Dėkoju už jūsų gyduolę ir jei kada 
pastosiu į tokį pat padėjimą, neap
sieisiu be Vegetable Compound. Pa
leidžiu pagarsinti šį laišką, taip, kad 
kiekviena moteris galėtų pasinoudot 
mano patarimu.” — Mrs. FRED 
MINER, Box 102, Churubusco, N. Y.

Šiai panaši istorija vėl atsikartojo. 
Kenčiančios negalėms per metus mo
tely s. Jos mėgino daktarus ir skir
tingas gyduoles, bet nesijautė ge
riau. Galiaus ima Lydia D. Pinkham 
Vegetable Compoufid ir galit patė- 
myt jo vertę atsitikime ponios Miner.

šis yra tikru dalykų. Jei tam-ista 
kenti bile kokį nesmagumą, jus turi
te išmėgint šią gyduolę. Jos gali būt 
imamos kaip senų, taip ir jaunų, ka
dangi neturi kenksmingų -savija da
lykų.

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
. Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

GOITER
Papraotai vadinamas “Pasididinimas 

kaklo gi"
Pakilę gilės, galima 

sumažint iki normalio 
stovio, gydantis i6 lau
kiniu budu. Nevarto
jant peilio — ,be skau
smo be sirgimo, arba 
kokių gyduolių ėmimo. 
Vartokit . Goiterine ku
ris sumažins pasididi- 
nimų tuojaus. žmonės 
ateina reikalaudami 
Goiterine, kuomet nie
kas negelbėjo. Rašykit 
šiandien reikalaudami 
veltui knygelės, paliudijimų ir pilnų nuro
dymų.

Tel. Normai 4683 
GOITERINE CO.,

Dept. L. 502 Weąt 63-rd St., Chicago.

r DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DAVID RŪTTER & CO.,1 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
.....  —.......... 4/

Baigusi Aku
šerijos kolespi- 
ją; ilgai nrtk- 
tikavusi Penb- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

4^-DR.HEiiZMAN‘^B
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. f

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

Telefonai:
Dienomis: Canal

3110 arba 357
Nakt. Drexel 950
Boulevard 4136

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 
. Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerte 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

I
 vakare. Nedėlionhis nuo 10 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland A v tų 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3t vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

J Telefonas: Boulevard 7042

: DR. C. Z, VEŽELIS :
Lietuvis Dentistas

1 4712 South Ashland Avė.,
i arti 47-tos gatvės

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akušerka
3113 S.Hąlsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak- 

turiu.
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

gimdymo. 
at- 

teikiu
ypatišką prižiū
rėjimą. . Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
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



Naujienos, CMcage, tit_____________ . . Ketvergas, Gegužio 25, 1922

NAUJIENOS
The Cithuaniau Daily NewK

bos yra nevykęs, vaikiškas. 
Klerikalai, teisybė, panašių 
priemonių dažnai griebiasi. 
Bekovodami su pažangiosios 
visuomenės grupėmis jie 
nuolatos melagingais {skun
dimais vietos valdžiai sten
giasi išardyti jų susirinki
mus, prakalbas. Už tai visi 
juos smerkėme. Tautininkų 
kuopelė dabar griebėsi pa
našių priemonių, ir dar nie
kingesniu — deportavimo 
nepatinkamų žmonių.

Tai yra bloga. Šitokios 
kovos su priešais priemonės 
neleistinos ir neturėtų dau
giau pasikartoti. Tarpusa
vio ginčai ir kovos — visvien 
kokios jos butų — turi būt 
kovojamos ir baigiamos vi
duj, tarp savęs, nesišaukiant 
valdžios pagalbos priešui 
nugalėti.

---------- ,—L 
Išganvmas-valsty- 
binis kapitalizmas.

11 ■ * '■ 111 II'"—

Rusų sovietų valdžios lai
kraštis “Ekonomičeskaja 
Žizn” (Maskvoj) rašo, kad 
komunistai, norėdami išlai
kyti valdžią savo rankose, 
priversti esą atsisakyti nuo 
savo komunistinių teorijų ir 
priimti teoriją valstybinio 
kapitalizmo. Ateity reikė
sią daryti dar didesnių kon
cesijų, nusileidimų ir sutar
čių kaip savo vidaus taip ir 
užsienio politikoj. Norint, 
kad Rusija butų išgelbėta, 
jos gelbėjimo laivas turįs 
dabar plaukti valstybinio 
kapitalizmo vandenimis...

“Ekonomičeskaja Žizn”, 
išspauzdinęs šitokį straips
nį, įdėjo jį oficialiniame val
džios organe, be abejo, ne 
be Lenino žinios ir pritari
mo. Vadinas, patsai Leni
nas prisipažįsta, kad jo ko
munistinės teorijos ir ban
dymas jas įvykinti sudužo, 
subyrėjo.

Komunizmo teorijų reikia 
išsižadėt dėl valstybinio ka
pitalizmo.

Ir kuomet Leninas piktai 
grūmoja sušaudymu vi
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Chicagos Lietuvių Taryba 
— visai nežymi tautininkų 
grupele — viename savo mi- 
tingėlių nutarė tam tikra re
zoliucija kreiptis į šios šalies 
imigracijos vyresnybę ir 
prašyti, kad ji deportuotų 
pasižymėjusius čia klerikalų 
agitatorius. Tiesa, kad tie 
Lietuvos klerikalų atsiųsti 
čia agentai pinigautis labai 
nešvarus gaivalas ir kam 
teko girdėti jų šlykščių pra
kalbų, jų siundymų prieš pa
žangesniuosius žmones, ga
li tik stebėtis, kaip šiek tiek 
inteligentingas žmogus gali 
būt taip žemai nupuolęs, 
taip nedoras. Bet vis tiek 
tas tautininkų kuopelės žy
gis šauktis valdžios pagal

BALYS SRUOGA. ■ (

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

(Tęsinys)
Tokioj tai visuotino plėšimo, visuotinos ne

apykantos gadynėj, Roliand’as nenustoja svajo
jęs apie žmonijos brolybę, apie 

Dvasios tri- žmonijos meilę. O svajoja sukurti 
bunolas tokią tarptautinę teisybės organi

zaciją, nelyginant kokį tarptauti
nį dvasios tribunolą, kuris gintų teisybes bei žmo
niškumo liekanas, kuris karo metu ateinančią rai
ką rengtų. Tą organizaciją jo svajonėmis turėtų 
sudaryti visų šalių žymesnieji poetai, menininkai, 
mokslininkai — juk jie dar tiek nesenai bendro
mis pastangomis plėšė iš gamtos vis naujus slė
pinius ir naujus takus žmonijai skynė — juk 
jiems nėra už ką vienas kitą neapkęsti! Sumano 
Roliand’as Su šiuo pasiulymu kreiptis į kariau
jančiųjų tautų geresniuosius žmones, šaukdamas 
sudaryti savo tautoj tokios organizacijos bran
duolį. Čia kaip tyčia vokiečiai barbaringai įsiver
žia į Belgiją, naikina vieną kultūros žiedą paskui 
kitą, o generalinis štabas per telegramų agentūras 
ciningai skelbia, kad tą ir tą dieną tjks ir toks 
kultūros bei meno centras iš šios žemes iŠdildin- 
tas!... '

Į ką kreiptis? Visų pinna vokiečiuose — į 
ką ?

Kas kitas vokiečiuose turėtų daugiau teisės 
buti vokiečių tautos sąžinė, jos idealų reiškėjas, 

jos. kilnybės atstovas, jeigu ne 
Hauptmann’as “Audėjų” dainius, jeigu ne tas, 
Atilos ainis kuris visą savo gyvenimą sten

gės dainuoti išguituosius ir nu
skriaustuosius, laisvę ir pilnybę, — jeigu ne 
Gerhart Ilauptmann?!

Roliand’as rašo Hauptmann’ui ugninį laišką,

kuriame pabrėžia, kad jis nekaltina vokiečių, 
kaip kiti prancūzai tai daro, — .karo sukėlime, 
nes karas esąs tautų silpnybės ir kvailybes vai- 
8įus> — jis tiktai šaukia visomis išgalėmis pro
testuoti prieš barbarybes, kurių vokiečių armija 
daj-o, prasilenkdama su žmoniškumo bei kultūros 
elementaringiausiais reikalavimais, “Busite Jus 
Goethes ar'Atilos ainiai?” — aiškiai klausia jis 
Hąuptmann’o. Ir Hauptmann’as, nei kiek nesvi- 
ruodamas atsako, kad “karas yra karas,” o jeigu 
reikia argumentų jo “teisybei” įrodyti, tai jis 
nieko prieš tai neturi, kad apeliuoti į jos augš- 
čiausį autoritetą... į patį kaizerį!... Taip šis žmo
gus, kadaisia taip skambiai dainavęs laisvę ir 
brolybę, taip garsiai pranašavęs prislėgtųjų išsi
vadavimą, pasisako esąs Atilos ainis, ir pasisako 
dar tokiu begėdišku budu! šalia Hauptmann’o 
laiško eina garsusai vokiečių profesorių nuspren
dimas, eina kiti panašus reiškiniai. Aišku, kad 
daugiau beapeliuoti į vokiečių tautą nebėra kur 
— nes jeigu Hauptmann’as yra Atilos aim’s, tai 
negi Scheidemann’ui buti Goethes ainiu!

Šiuo tarpu Roliand’as kreipias ir kitą dabar
ties didį dainių (nūnai jau mirusį) — Emilių 

Verhaeren’ą, su kuriuo jis buvo 
Emil jau seniau pažįstamas ir su kuriuo
Verhaeren šiuo reikalu susirašinėjimas kiek 

ilgiau užsitęsė. I
Verhaeren’as dar senai prieš karą pragarsė

jo, kaipo vienas įvedėjų naujų elementų į naują
ją literatūrą (minios veikslo), kaip dainius nu
skriaustųjų ir išguitųjų, kūrins jis dainavo di
desne galia, negu Hauptmann’as, kaipo nuogos 
dabarties dainius, jos šviesiu idealizmu nu- 
skaidrintojas. Pagaliau, Verhaeren’as jau senai 
buvo parašęs pragarsėjusią dramą “Aušros,” kur 
simbolingai išpranašauta didžiojo karo įvykiai. 
Ten atpasakota., kaip simbolinga šalis —• Oppi- 
damagna — iš visų pusių apgulta priešininkų, 
kaip kova tęsias ilgus metus, kaip abi priešinin
kų pusi suvargo, nuskurdo, kaip nebėr galimy

bės toliau bekariauti, ir nebėr galimybės besusi- 
taikinti. Bet gyvena viens “beprotingas” idealis
tas, kuris visuotinos neapykantos metu skelbia 
taiką ir brolybę. Iškarto jo idėja tesiplatina pa
slapčiomis, nes žmonės bijo viešai taikos vardą 
ištarti, bet, pagaliau, ji apima minias, kurios ga
lų gale pameta į nieką neatsižvengdamos ginklus 
ir įvyksta taika meilės lelionėj. Reikėtų tiktai 
transponuoti šios dramos simbolines figūras į 
musų dienų žiaurios realybės įvykius — drama 
galėtų buti musų laikų istorija.

Rodės, šis žmogus, šių pranašingų vaizdų 
autoris — tai ja.u turėtų buti tikrai ištikimas sa
vo jaunystes svajonėms, tui-etų buti augščiau 
visuotinos neapykantos, visuotino pašėlimo.

Bet vokiečiai įsiveržė į Belgiją, vokiečiai 
naikina meno kultūros turtus, vokiečiai Belgijo
je nežino, ką reiškia žodis “žmoniškumas.” Ir 
Verhaeren’as iš meilės skelbėjo pasidaro neapy
kantos apaštalas. Šit keletas momentų iš tų dvie
jų didžiausių dabarties dainų susirašinėjimo.

Kai vokiečiai sunaikino koletą meno zidynų, 
Roliand’as pasiuntė savo protestą ir Verhae

ren’ui. Šis prisijungia prie protesto,
Dvasios pridėdamas: “Nuliūdimas ir neapy-
draugų kanta apėmė mane, šis pastarasis
tragedija jausmas iki šiol man buvo svetimas.

Nūn aš jo negaliu iš savęs išva
ryti...”

Roliand’as į tai jam atsako: “Ne, nereikia 
neapkęsti!... Ginkimės mes nuo neapykantos dar 
labiau, negu nuo musų priešininkų!... Eiropos 
drama pasiekė tokios viršūnės, kad butų netei
singa dėl jos žmones kaltinti... Sudarykime mes 
tokį laivą, kokį matėme per1 visuotiną tvaną ir 
gelbėkime žmonijos liekanas...”

Kuriam laikui praslinkus Roliand’as vėl rašo 
Verhaeren’ui: “teisingumas reikalauja užganos, 
bet teisingumas nereikalauja, kad reikėtų dėl ko
kio šimto individumų prasižengimų versti atsa
komybę visai tautai. Ir jeigu visame Izraely butų
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buvę nors vienas teisingas, tai aš sakau Jums, 
kad Jus neturėtut teisės visą Izraelį pasmerkti. 
Juk neabejojant, kad tūkstančiai sielų Vokietijoj 
ir Austrijoj, kurios yra prislėgtos ir paneigtos, 
kad jos kenčia ir kovoja... Nekaltų tūkstančiai 
visur politikos prasižengimams aukojama... Bu
kime mes su prislėgtais, su pamėgtais. Jų yra 
visur. Aš žinau tik dvi tauti pasauly: tą, kuri 
kenčia, ir tą, kuri kančią gamina.”

Bet Verhaeren’as savo neapykantoj dega. 
“Jeigu aš neapkenčiu, tai todėl, kad tatai, ką aš 
mačiau, jaučiu, girdėjau, yra baisu... Aš prisipa
žįstu, kad as gal tiesu teisingas, nes aš liūdesiu 
ir pikčių degu. Aš stoviu ne palei ugnį, bet pa
čioj liepsnoj, ir kenčiu ir verkiu. Aš kitaip nega
liu...” Net žmonijos meilės dainius su ašaromis 
aky^e stovi pusėj tų, kurie neapkenčia, kurie ne* 
apykantą sėja!

Roliand’as su savo idealizmu vėlei likosi vie
nas pasauly.

Bet jo žodžiais tariant, “meni- 
Antra ke- ninkas neturi teisės laikytis nuoša- 
lionė į liai, kol jisai gali kitiems gelbėti.” 
žmonių Ir Roliand’as karo pradžioj, vis
širdis pradedant raudonajam kryžiui Švei

carijoj darbuotis, teikiant ir vie
niems ir kitiems informacinės ir šiaip pagalbos, 

jisaixstoja, kaipo pačių pirmųjų savanorių į 
tą organizaciją. Atsitraukęs nuo savo tiesioginio 
literatūros darbo jisai diena dienon per ilgus mė
nesius šalia studentų, gimnazistų, paprastų raš
tinės mergaičių registruoja gaunamus laiškus ir 
patsai juos rašo. O tų laiškų buvo šimtai ir šim
tai. Ir kiekvienas jų nešė nelaimingoms moti
noms, seserims, žmonoms, sužeistiesiems visų 
tautų karžygiams paguodos liepsnelę. Tokios pa
guodos, kuri tik Rolland’o širdy gali gimti. Ar 
žinojo tos žmonos beprotybės aukos, kas į jų 
širdį ateina su paguodos meile!...

(Bus daugiau)

siems, kas drįsta sakyti, kad 
bolševikai traukiasi nuo sa
vo komunizmo ir daro kon
cesijų kapitalizmui, >— nes 
tai esąs išdavikų ir kontrre
voliucionierių melas ir 
šmeižtas, — savo organe jis 
patsai skelbia, kad reikėsią 
daryt dar didesnių nusileidi
mų ir koncesijų kapitaliz
mui, *- dar daugiau: visą 
Rusijos išsigelbėjimų bema
to kipitalizmo — lai jis bu- 
nie ir valstybinis — atkūri
me...

ARGENTINOS SOCIALISTŲ 
LAIMfiJIMAS.

Argentinos respublikoj (Pie
tų Amerikoj) ką tik įvykusiais 
rinkimais socialistai išrinko 
penkis savo kandidatų į atsto
vų butą ir vieną į senatą. Lai
kraščio La Vanguardia praneši
mu socialistai visur pasirodę 
taip stiprus, kad daugely vietų 
buržuazinių partijų kandidatai 
praėję vos menka balsų didžiu
mą. Socialistų kandidatas į se
nato savo 35,775 baisus prieš 
buržuazijos kandidato 35,564 
balsus. Komunistų kandidatas 
į kongresą tegavo vos 2330 bal
sų.
r - ■ i . - r - - n ■■ ---------

Chicagos karas.
-L . - - ~ ~ ~

New Yorko žurnalas** JĮTie 
Nation savo leidinyj geg. 24 H1, 
šitaip rašo apie Chicagos 
darbininkų kovą:

Chicagos darbininkų karas 
didlapių nupasakojimu atrodo 
labai paprastas daiktas: kovoja 
žmogžudės prieš įstatymus ir 
tvarką; plėšikai prieš policiją; 
“blogosios” unijos prieš visuo
menę ir darbdavius. Clūcagos 
The Tribūne redaktorius pa
skelbė Vaizbos Asociacijos 
Skelbimo Tarybai, kad “profe
sionalini kriminalistų organi
zacija, kuri savo tvirtumu ir 
pragaištingumu pralenkia Ita
lijos komorą ir Anglijos kaba
lą, turi būti parblokšta pirm 
negu Chicagoj pasiseks tvarką 
įvykinti”* Tai rodo, kaip maž
daug Chicagos žmonės vaiz
duoja sau Pą karą. Supranta
ma, kad toks paveikslas neata- 
tinka tikrybei. Kaip ir papras
tai, kare nėra teisingumo. Kai- 
kurie Būdavo j imu Amatinės 
Tarybos viršininkai, be abe
jojimo, naudojai kriminalines 

įmones kovos vedimui, kaip 
kad darė New Yorke Brindell’is 
ir jo sandarbininkai. Galimas 
daiktas, kad jie yra išdavikai, 
vagys ir žiuri per pirštus į 
žmonių žudymą, jei' jų tikslas 
reikalauja to. Bet kiti virši
ninkai yra teisingi ir sąžinin
gi žmonės. Kaip vieni, taip ir 
kiti prikauso senojo tipo uni
joms, kurių radikalizmas da 
nepalietė. Budavojimo Amati- 
nių unijų nariai irfei skiriasi. 
Dauguma), be ajbejoljimo, kaip 
ir kiti Amerikos unijistai, yra 
konservatyvus, be disciplinos, 
kur reikia ir nereikia naudo
jantys prievartą. Jie nebando 
giliau pažvelgti į dalykų pa-; 
dėtį ir ieškoti priežasčių, o tik 
rūpinasi savo bėgančios duo
nos reikalais. Tokie darbinin
kai lengva yra suklaidinti. Jei 
dėl jų Chicagos Piliečių komi
tetas reiškia desperacijos, tai 
ir radikalesni žmonės negali 
jais pasidžiaugti. Šalip jų yra 
ir kitokios rųšies unijistai, ku
rie, nors da ir mažumoj, deda 
pradus naujai industrinei vie
nybei ir rutuloja platesnių pa- 
žvalgų vadus.

Kitdj to necivilinio karo pu
sėj stovi kontraktoriai ir ga
lingas ir turtingas Piliečių Ko
mitetas. Jie nusistatė remti 
Landiso nuosprendį prieš Bu
davojimo Amą tinę Tarybą, ir 
dabar deda didžiausių pastan
gų, kad areštuotieji darbinin
kų vadai butų nubausti. Tas 
komitetas ir mažesnieji kon
traktoriai, slėpdamos už Lan
diso nugaros, vare šlykščią 
agitaciją, kad sukėlus visuome
nę ne tik prieš Budavojimo 
Amatinę Tarybą, bčt ir prieš 
visas unijas apskritai. Spauda 
irgi nemaža prisidėjo prie to 
darbo. Ir ar tai yra generali
nis “open-shop” vajus( kaip 
darbininkiški > laikraščiai tvir
tina) ar ne, tai visgi, nėra 
abejojimo, kad dėka tam va
jui ir pradėtą naudoti prievar
tos įmones.

New Yorko Tribūne deda 
savo komentarų dėl tos liūd
nos padėties. Ten tilpo straips
nis antrašte “Fosterizmo Vai
siai”.^ Girdi,, visa “tragedija” 
įvykusi tik todėl, kad Fostoris 
varęs “vajų dbl įkūrimo Vie
nos Dideles Uipjos”, raginęs 
unijistus priešintis Landiso 
nuosprendžiui ir daręs kitokių 
neleistinų dalykų. Tiems, ku
rie yra 'susipažinę su dalykų 
padėtimi, tai gali bųti juokin
ga. Vienok tai perdaug nedo
ras ir niekingas prasimanimas, 
kad butų galima iš jo pasijuok

ti. Chicagos darbininkams 
kaip tik ir reikia daugiau Foš- 
terizmo. Jiems reikalinga pa- 
siliuosuoti nuo netikusio prie
vartos metodais kovos vedifno, 
prieš kurį Foster'is kovoja. 
Landiso nuosprendis kaity tik 
tokį kovos būdą ir akstiną. 
Jiems reikalinga pasiliuosuoti 
nuo saumylių, konservatyvių ir 
ginklams tikinčių vadų. Jiems 
reikalinga radikalizmas, nuo
voka ir sąžiningumas. , Fos- 
ter’is Chicagoj ir deda pastan
gų tų dalykų įvykinimui. Jei 
Fostcr’is butų “sugadinęs” 
daugiau Budavoljimo a)maiti- 
nės unijos narių, tai dabartinis 
kurizis visai neimtų iškilęs. .

i Kova dėl Vilniaus, 
t *

(Tęsinys)

“Imant galvon, kad tarp Ru
sijos ir Lenkijos egzistuoja ka
ro stovis, ir kad pastaroji turi 
užėmusi teritorijų, kurios tai
kos sutartimi priklauso Lietu
vai, Tarybų valdžia skaito rei
kalingu pareikšti sekamą. Ka
dangi utilitariniais ir strategi
niais išrokavimais karo operaci
jos negali buti sustabdytos ties 
Lietuvos sienomis, tai vardu Ru
sijos Federalinės Respublikos 
pareiškiame, kad okupavimo su
tartimi skiriamų Lietuvos teri
torijų, Lietuvos valdžia nepri
valo skaityti nedraugingu žygiu 
prieš Lietuvą ir laužymu taikos 
sutarties.”

Lietuvai prisiėjo priimti Ru
sijos sąlygas. Juoba kad Len
kai turėjo užėmę tas teritorijas, 
kurias Rusai norėjo atvaduoti. 
Tai buvo tik vienintelis būdas 
neitraliteto išlaikymui. Tačiau 
Lietuvių delegacija Maskvoj iš
siderėjo tokią išlygą:

“Rusų kareiviai apleis užim
tąsias teritorijas, kai tik milita
riniais ir strateginiais atžvil
giais jų ton buvimas nebus pa
teisinamas.”

Tarybų armijos užėmė Vilnių 
Liepos 14 d., 1920 m., o Liepos 
15 <1. nedidelis Lietuvos karei
vių būrys įėjo miestan ir (Lie
tuvos valdžios vardu apėmė val
džios įstaigų saugoj imą. Kiek 
vėliau, kaip buvo sutarta, Ru
sai apleido Vilnių ir šiaurinę ir 
centralinę dalis, o iš pietinės da
lies turėjo pasitraukti dėl Len
kų kontrofensyvo apie Rugsė
jo pradžią.

1920 m. vasaros militarinės 
operacijos, taip sakant, panai

kino demarkacijos 'linijas, ku
rias* prieš metus buvo nustačiu
si Antantės Aukščiausioji Ta
ryba. Lenkų kareiviai pasitrau
kė iš teritorijų, per kurias ėjo 
demarkacijos linija. Lietuvos 
kareivių būriai užėmė Suvalkų 
provinciją iki Augustavo, ir 
Rugp. 27 ik Lietuvos valdžia 
pasiūlė Lenkams nustatyti 
trumpą demarkacijos liniją. 
Lenkai j tai visai nieko neatsa
kė. Rugp. 80 d. ties Augustavu 
tarp Lietuvių ir Lenkų įvyko 
smarkus susirėmimas. Lietuviai 
pralaimėjo, o Rugsėjo 2 d. Lem 
kai užėmė Seinus ir Punską.

Apie tą laiką Tautų Lyga pa
sirodo scenoj ir trečios kovos 
istorijos dėl Vilniaus , skyrius 
prasideda. Rugsėjo 17 d, Pada- 
rewskis, Lenkų delegatas Tautų 
Lygoj, prašo Tarybos, kad ji 
prispirtų Lietuvius apleisti nele
galiu budu užimtas teritorijas 
ir prisilaikytų Curzono linijos. 
Lietuva, nors ir nebuvo Tautų 
Lygos narė, sutiko išpildyti rei
kalavimą ir Rugsėjo 20 d. Tary
ba rekomendavo dviem valsti
jom: Pirma, tuoj paliauti ka
riavus; antra, priimti Curzono 
liniją kaipo provizionalinę de
markacijos liniją ; ?trečia, Lenki
ja privalo neliesti Lietuvos te
ritorijų į rytus nuo tos linijos, 
jei Lietuva gaus iš Rusijos už
tikrinimą, kad ir Rusai nesib- 
riaus į tas teritorijas; ketvirta, 
paskyrimas Kontrolės Komisi
jos, kuri prižiūrės,.... kad tie 
sprendimai butų vykinami. 
Abiejų šalių valdžios sutiko, o 
Rugsėjo 28 d. čičerinas pranešė 
Lietuvos valdžiai, kad Rusija 
nelaužys Lietuvos neitraliteto, 
jei to nedarys Lenkai,

Kai mūšiai pasiliovė, Rugsė
jo 29 d. Suvalkuose tarp Lietu
vos ir Lenkijos delegatų prasi
dėjo, derybos. Spalių 7 d. sutar
tis buvo pasirašyta. Sulig sutar
ties Curzono linija buvo pra
tiesta Vilniaus-Lidos gelžkeliu J 
BUstunus, 40 myl. į pietus nuo 
Vilniaus. Tuo budu Vilnius ir jo 
apylinkės liko Lietuvių rankose. 
Tą pačią dieną kai sutartis bu- 
yo pasirašyta, Lenkų generolas 
Želigovskis puolė Lietuvius ties 
Orėnų, o už dviejų dienų užėmė 
Vilnių.

Lenkų delegatai Suvalkuose 
tuoj pareiškė, kad tai esą daro
ma Generalinio štabo patvarky
mu karinei operacijai prieš Ru
sus. Tačiau Lenkų užsienio rei
kalų ministeris Sapieha pranešė 
Lietuvos valdžiai, kad Lenkų 

generalinis štabas nedavęs pa
liepimo pulti Vilnių.

Spalių 1/1 d. Lenkų valdžia 
paskelbė,/ kad Želigovskis esąs 
maištinyikas, ir kad jis bus ati- 
duotas/militariniam tardymui. 
Tautų Lygos Taryba išleido ir
gi tokį pat pranešimą. Vaduo
jantis tais pranešimais Spalių 
25 d. Lietuvos valdžia įteikė 
Tautų Lygai protestą prieš Len
kų siuntimą Želigovskiui sustip
rinimų.

Taip dalykams esant, Spalių 
27 d., 1920 m. Tautų Lygos Ta
ryba davė naują pasiūlymą: kad 
į rytus nuo Curzono linijos Tau
tų Lygai pripažint butų daro
mas plebiscitas ir vietos gyven
tojai patys išspręstų kam jie 
nori priklausyti — Lenkijai ar 
Lietuvai. Pasiūlymą priėmė abi 
šalys, bet (Lietuva davė sugesti

ją, kad plebiscitas butų laiko
mas ir Suvalkų derybomis pri
skirtoj jai teritorijoj, kuri pa
gal teisybę priklauso Lie
tuvai. T uo pačiu i lai
ku Lietuva pareiškė, kad
jos padėtis esanti gan kebli, ka
dangi didžiosios valstybės juri
diniai jos nepripažįsta.

Lapkričio 29 d, Lietuvos, Len
kijos ir Želigovskio atstovai pa
sirašė mūšių paliaubos sutartį, 
sulig kurios Lenkai turėjo iš
traukti savo kareivius iš Vil
niaus, o laikui bėgant ir visai jį 
apleisti.

1920 m. Gruodžio pradžioj 
įvyko Genevoj generalinis Tau
tų Lygos susirinkimas. Lietuvos 
delegatui buvo pranešta, kad 
Taryba įgaliojusi pulkininką 
Chardigny, Lygos Kontrolės 
Komisijos viršininką Lietuvoj, 
tarpininkauti Lietuviams ir Len
kams dėl nustatymo sienų toms 
teritorijoms, kur turi įvykti ple
biscitas. Lietuvos delegatas at
sakė, kąd ji negalinti leisti da
ryti plebiscito jokioj kitoj teri
torijoj, kuri Rusų taikos sutar
timi buvo priskirta jai, ir kad 
laikantis originalinio pasiūlymo, 
tas sienas turi nustatyti pati 
Taryba.

Gruodžio 8 ir 14 d. Lietuvos 
delegatas pranešė Tarybai, kad 
Želigovskiui nuolat siunčiama 
iš Lenkijos naujų kareivių ir 
kitų reikmenų, ir kad jo karei
viai briaunas; į neitralinę zoną, 
kuri buvo nustatyta Spalių 29 
dieną. Toks pat pranešimas bu
vo pasiųstas Lenkų delegatams, 
kurie įnėjo į pulkininko Char
digny Kontrolės Komisiją.

Apie tą 'laiką Lygos Taryba 
nutarė pasiųsti į Vilnių 1,500 
kareivių, kurie prižiūrėtų tvar
ką laike plebiscito. Tarybų val
džia tuoj užprotestavo prieš to
kį sumanymą, o taipgi ir prieš 
Želigovskio buvimą Vilniuj, 
skaitydama, kad svetimų šalių 
kareivių buvimas toj teritorijoj 
laužo Rusų-Lietuvių padarytąją 
sutartį. Sulig sutartimi sveti
moms šalims, kurios kovoja 
prieš Rusiją ar Lietuvą, drau
džiama laikyti kalbamoj terito
rijoj kareivių ar vesti kokią 
nors militarinę operaciją.

Lietuvos delegatas praneši! 
Tarybai apie tą Rusų nusistaty
mą.

Gruodžio 20 d. sekretorius 
Drummond’as pasiuntė beveik 
vienokio turinio notas Lenkų ir 
Lietuvių delegatams. Notose bu
vo pareikšta, kad Taryba po il
go svarstymo nutarusi vykinti 
plebiscitą ir siųsti Lietuvon in
ternacionalinę armiją, ir klau
sė ar Taryba galinti tikėtis, 
kad Lietuva ir Lenkija padės 
vykinti tą sumanymą. Notoj 
Lenkams da buvo pridurta:

“Ar Taryba gali pasitikėti, 
kad Lenkijos valdžia prispirs 
Želigovskį sutikti su Tarybos 
įmonėmis, kurios gali pasireikš
ti nuginklavimu jo kareivių ir 
išsiuntimu jų iš Vilniaus.”

(Bus daugiau)

Telephone Boulcvard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedSl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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Detroito Žinios *)

Automobilių i$dirbystė.
Vi-sos automobilių gamyk

los neįstengia gautus užsaky
mus išpildyti. General Moį^rs 
kompanija sako, kad u
mų skaičiui didėjant visa au
tomobilių gaminimo mašinerija 
yra per maža ir apsidirbti ne
galima, kad ir geriausius ne

arus turint.
Nuo balandžio pirmos Gene

ral Motor kompanija pagami
no 40,000 trukų ir pasiyaižinė- 
jamų mašinų; tikimasi, kad 
l>er gegužės mėnesį gamyba 
bus dvigubai didesnė. Per 
paskutinius šių metų mėnesius

vadinas 
bai tiek 
metus.

daugiau negu dvigu- 
kų per visus pereitus

vietą tarp 
kompanijos

General 
dirbiniųMotors 

užima Chervolet; jų pagamina
ma |x> 1(XX) į dienų; pai-davos 
žymiai praneša visus kitus žy
mius (i^ekordus) nuo pat pra- gresui. 
džios.

CadiHac’o automobilių ifci- 
kalavimas didelis; šių metų 
gamyba per keturis pirmus] lis gat. einant namon, pasiti- 
mėnesius viršija pereitų ištisų ko jų banditas ir užkomanda- 
metų gamybų. vo jai “rankas augštyn”. Jai

Buick kompanija per keturis iškėlus rankas, jis nutvėrė jos 
mėnesius padirbo 65% auto-jkapšį ir pūre į kitų gatvę, 
mobilių daugiau negu per iš
tisus' pereitus metus. ,

Oldsmobile tur daugiau užsi- | nieko daugiau kaip gazo 
sakymų ■ųegu įstengia 
minti. ■

Oakland per balandžio mė
nesį pardavė daugiau; pegu per
nai i>er tų patį menesį.'

General Motors kompanijos 
vice prezidentas C. S. Mot t 
sakė, kad automobilių išdirbys- 
tė šiandien užima pirmų vietų 
vertcjgystėje, nes žmones ir vi
sokie verslai suprato motorinės 
t ra nsportaci j o'S svarbų.

Tik gelžkelių kompanijos šį 
pavasari užsisakė savo trans- 
portacijai 7,500 tix>kų.

Chandler, Clevelando auto
mobilių gamykla pagamina 75! 
automobilius į dienų.

Fordo Motorų kompanija I 
šiomis dienomis išleido pasku
tinį automobilį iš 6,000,000 
skaičiaus; kasdien padirba po] 
4,200.

Hudson ir Essex kompanijos 
gegužės mėnesį 

negu buvo balan- 
ir 100% didesnė,

8% didesnė 
džio mėnesį 
negu buvo vasario menesį. 
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Milionas žiurkių Detroite.
Sveikat<5§A komisininkas dr. 

II. F. Vaughani suorganizavo 
kampanijų žiurkėms gaudyti. 
Išrinkti į “Grant Bat Master” 
skyrių žmonės dės visas savo 
pastangas tų gyvių naikinimui 
ir valymui tų viėtų, kur jos vei
sias. Dro Vaughamo apskaity
mu Detroite 
žiurkių, kurios 
lių per metus

yra milionas 
padarą nuosto- 
už du milionus

“Detroitas ilgainiui pataps 
portiniu miestu”, sako dr. 
Via ūgliam, “ir jei mes neapsi- 
valysim nuo žiurkių iki mies
tas taps' portiniu, tai susilauk
sime buboninio maro epidemi
jos. Žiurkė įkųsdama užkre
čia karštine ir geltlige. Epide
minė geltligė mums yra pa
prastu reiškiniu ir daugiausia 
yra pajaudama rytuos. Detroi
te buvo keli 
augs to

susirgimai, bet 
laipsnio nepasiekė”.

Dar 
Mt.

miestely Kilis Goldberg 
davinėjo gyventojams netikrus 
Šerus ir išviliojo iš jų $80,000. 
Teisėjas T. J. Bi'ehter Detroite 
uždėjo jam pabaudos $1(XX) ir 
pūliuodavo 2 metams pasitaisy
ti. Jis taipgi įsakė jam . atsi
teisti su dviem kreditoriais, 
kurie buvo įdėję pas jį savo 
pinigus — Mrs. Loud ir Mrs. 
Ford $3,000 ir Unzendross $2,- 
000. Kaltintojas L. W. John
son nėra patenkintas teismo 
nusprendimu ir žada Goldber- 
gų dar kartų traukti tiesom

vienas spešelninkas.
Clements. —• Borneo 

pąT-

Užmušė moterj ir pats 
, , nusižudė.

Sault . Ste. Marie, Mieli. — 
Laukų darbininkas McGrogor 
gavo darbų Walterio Dennis 
ukėje. Po kiek laiko jis įsi
geidė atsikviesti ir savo mote
rį pas save, bet toji paraše 
jam, kad jis turįs prisiųsti jai 
pinigų drabužiams nusipirkti, 
nes kitaip negalinti atvažiuoti. 
Jis pasiuntė pinigų, bet jai at
važiavus jis jų nušovė ir pats 
save peršovė.

Del politinių kalinių.
Parašams rinkti po prašymu 

amnestijos pelitiniams kali
niams Detroite tapo paskirtas 
šeštadienis. Visų dienų buvo 
renkama parašai piliečių dirb
tuvėse, namuose ir kitur po 
prašymu paliuosuoti 113 politi
nių kalinių kalinamų nuo karo 
laiko; prašymas bus įteiktas 
prezidentui IlUnlingui ir Kon-

Nedaug tepešė.
Mrs. L. Kezempke, 3311 WiJ-

Dieve, tau padėk, atsiduso 
ji Ūkusi, viena. Kapšy nebuvo 

ir
paga- elektros sąskaitos.

Nuteistas 85 kartus.
George McCutchcon šiandien 

tapo užrašytas teisme 85 kar
tų. Jis dar tik 32 metų, bet 

me. Teisėjas P. W. Mareli 
priteisė jam 30 dienų už gir
tumų. Paskutinį kartų išėjo 
iš kalėjimo gegužės 1 d., dabar 
vėl tapo uždarytas,

w—J, Dagia.

DETROIT, MICHIGAN
West‘ 1394 Homl. 6678

Wm. J. S toli Co., 
J. Balchiunaa pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni

Pranešimas Cicero
Lietuviams

Nuo pirnws d. Gegužio-May, 
1922, Naujinu stotis Gicerojc 
perėjo į kito“*žmogaus rankas 
po tuo pačiu adresu. A. Rudins- 
kas buvęs Naujienų prižiūrėto
jas Ciceroje pasitraukė, o jo vie
tų užėmė K. Kairys ir pasižada 
suteikti kuogeriausį patarnavi
mų, kaip tai: pristatymų Naujie
nų į namus, priėmimų spaudos 
darbų ir apgarsinimų ir atliki
me kitokių reikalų surištų su 
Naujienomis.

Cicero lietuviai virš paminė
tais reikalais gali kreiptis į vie
tinę Naujienų stotį.

4904 W. 14 Sf., i 
x Cicero, III.

NAUJIENŲ Administracija.
SKALBINIŲ DŽIOVINIMAS 
PARODO KĄ SKALBIMO DIE
NOJE DRABUŽIŲ GRUMDY- 
MAS PADARO JŪSŲ DRA

PANOMS.

Kuomet išskalbė drapanas, išpili 
* vandenį ir prisiartinus kitai skalbimo 

I dienai pažiūrėkit kas yra skalby- 
pėje.

Smulkios pakulos, ploni atplušiję 
pavidale pūkuoto žirnelio, ir matosi 
siūlų apsidraikiusių. Tankiai pate- 
myjate — ar pamąstei iš kur jie at
siranda? Tai yra dalis materijolo 
jūsų drapanų. Ir patys plėšėte, trin
dami į skalbiamąją lentą.

štai kur yra būdas išvalymui kiek
vieno menkiausio purvo, be jokio dra
panų pažeidimo.

Užmerk savo drapanas į Rinso pu
tas. šis naujos rūšies muilas toks 
riebus, tyras valymo sudėtinės, kuris 
lengvai atmarjeina ir ištarpina visokį 
sutepimą. Nereikia sunkiai grumdyt, 
nei djlyt nei plėšti drabužių — nieko 
neperplėši nei nesudilysit audeklą. 1

CilICAGOS 
:: ŽINIOS ::

■'."■T"—

PLAUKŲ TRAGEDIJA.
Šiame pasaulyj visokių tra

gedijų pasitaiko: tragedijų dėl 
įvairių nelaimių ir tragedijų 
dėl “razkažiaus”. štai šiomis 
dienomis Chicągoj pasitaikė 
toks dalykas: viena apysenė, 
48 metų amžiaus,. moteris už
simanė x pasijauni!) ti. “Flepe- 
riai” Cbieagoj įeina madon -r- 
ir jie taip puikiai atrodo! Ir 
visas jų sekretas -— trumpi 
plaukai ir tokie drabužiai, 
apie kuriuos Kipling’as sako: 
‘'Nothing much before 
half of that behind.“

Taigi kalbamoji moteris 
dėjo nuo plaukų. Inėjo į 
kių vietų, kur raukšlės
kaktos lyginama ir gamta pri- 
gaudinėjama kitokiais budais, 
ir paprašė, kad jai plaukus ap
karpytų. Pasakyta-padaryta. 
Moteris įgijo visas “flcpcrio” 
prievoles, apart jaunystės. Pa
sižiūrėjusi į veidrodį, ji apal
po.

a.

and

pra
to-

nuo

k,” Vudejayo ji ątsipeike- 
\Tr tie ‘flcperiai’- taip 
ai atrodo. Mano gyveni

mas dabar suardytas,” k
Kiek vėliau ji patyrė du vie

nų kartybę. Jos šešių metų 
vienturtis nenorėjo su ja eiti. 
Girdi, mano mamė neturėjo 
tokių juokingų plaukų...

CHICAGOS ŽMONIŲ AMžIS 
TRUMPĖJĄS.

(Sveikatas skyriaus gyvybes 
statistikos biuro pareiškimu 
žmonių umžis Chicagoje trum
pėja.

kurie ketino įrodyk Chicugie- 
čių amžiaus ilgumų, pareiški
mas parodo, kad pirmų bertai 
nj 1922 m. mirčių buvo 041 
daugiam ueguZper tų jxitį lai 
kotarpį pernai metais ir kad 
antviršinės • mirtys atsitiko 
tarp amžių nuo 50 iki 80 me
tų. Tarp amžių nuo 2 iki 
20 metų mirčių skaitmuo su
mažėjęs 235.

Dr. Bundescn sako, kad šitas 
mirtis padarė <la ilgiausia taip 
vadinamos blogj’neigos ligos. 
Girdi, “padidėjimas parodo, 
kad mes negana išsimankš- 
tome ore (lauke).”

Didesni padidėjimai yra to
kie: nuo vėžio, 116; organines 
širdies ligos, 25 nuoš.; įgimtos 
negalės, 81; duoninio inkstų 
uždegimo, 73; smegenų pra-

Statistikos biuro perdetinis 
Dr. M. O. Heckard pasakė, kad 
mirčių padidėjimų priežastis 
yra įvedama iš posargų ir 
plaučių uždegimo epidemijų 
1917 m. ir 1918 m.

GAL MILTINAI SUŠAUDĖ 
ŽMOGŲ.

Kampa Orleans ir Iii 11 gat. 
nežinomas'piktadaris gal mir
tinai sušaudė E. I^ilumia, 1114 
Sėdgwick gat. Jis dar bandė 
pasislėpti už moteriškės, Mrs. 
Costa, 835 N. Wells gat., bet, 
moteriškei sukniubus nuo per- 
šovimo jai kojos, jis negalėjo 
pasislėpti ir gavo penkias kul
kas.

į PABĖGO ŽMONA, DINGO 
$3,200; MUNŠAINAS 

PRIBAIGĖ.
i Per visų naktį Joseph 
mos, 983 |W. 12 pi 
sugrįžtant savo 
Idos. Apie rytų prisiminė jam 
3,200 dol., kuriuos jis laikė pa
slėpęs savo namuose. Tai buvo 

[visas jo turtas. Bet jie dingo 
[sykiu su Ida.

Per tri-s savaites jįs išjieško
jo savo žmonos. Jis išvaikščio
jo po visus South Sidūs kam
pus, urvus ir kekšnamius. Bet 
niekur, o niekur nei pėdsakio 
savo Idos jis nesurado.

Užvakar jis daugiau jos ieš
koti nebojo. Jis visas suvar
gęs ir liguistas pasiliko namį£. 
Susigraudinęs dėl žuvusios ša-

Kal- 
išlauko 

mylimosios

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

vo meiles, jis išgėrė vieną. Ir 
kitų. Na, pagalios ir užmigo, 
— užmigo jis amžinu miegu.

POLICISTAS RADO BOMBĄ; 
NETEKO PIRŠTŲ.

Policistas James Fleming, 
4329 Gladys avė., egzaminavo 
bombų kampe SSouth Kedzie ir 
West Congress. Bevartant ran
kose bomba ekspliodavo ir nu
traukė įjolieistui keturis pirš
tus jo kairės rankos.

UŽBAIGĖ SAVO GYVENIMĄ 
UPĖJE,

Joseph Gubrapa, 2104 May 
gat., nusižudė užvakai) įšok
damas Cliicagos 
Th-roop gat. Prie 
drabužių rado šio 
tų: “Motin, šioj 
nusprendžiau numirti. Kito 
ėjimo man nebuvo.

upėn ties 
jo lavono 
tuinnio raš- 

aš 
iš-

PLĖŠIKAMS TEKO 113 
“SIUTŲ.“

Šimtas trylika “kostumerių” 
užsisakė sau “'siutus” per paš
tų iš Ira barneįt ir Co., 430 
So. Grecn gat. Kompanija su
tindavus 113 “siutu” trokan 
siuntė juos į pačtų, bet kanųK 
Adanis ir Halstcd gatvių apsi
ginklavę plėšikai pasitiko ve
žikų ir atėmė iš jo trokų su 
visais .“siutais”, vertes 5,(XX) 
dol. ir nuvažiavo nežinomais 
keliais. š - . • -

PABĖGO ŠUO, NEGALINTI 
MIEGOTI.

Viena moteriške, gyvenanti 
W. 59 ir Loomis gatvių apylin
kėj užpereiių naktį nedavė 
ramumo Engleiwood policijos 
stoties seržantui T. Coffcjr. Ji 
veik per visų naktį jam t de
tonavo, kad jos šuniukas pabū
gęs ir Kad kol policija jo ne
suras ji negalėsiu | miegoti.

SUAREŠTAVO advokatą 
KAIPO PLĖŠIKĄ.

F. R, Huber, valstijos pro
kuroro pagelbininkas tapo are
štuotas su kitais dviem įtaria
mais plėšiką iš. Sako, jie api
puolę ir atėmę iš G. Miller, 212 
Locust gat., 420 dol.

NAŠLĖ ATSISAKĖ Už JO EI- 
TI; REIKALAUJA $25,000 

ATLYGINIMO.
A. Johnson, 6 W. Chicago 

avė., patraukė teisman Mrs. 
M. Dowling, 16 W. Cliicago 
avė., ant 25,(XX) dol. už atsisa
kymų už jo eiti.

Pirmiau tik merginos vyrus 
traukdavo teisman už suved
žiojimus meilės dalykuose, bet 
dabar vyrai merginas.

Wcll, merginos turi lygias 
teises.

VIRŠININKAS APLANKĖ 
VIRŠININKĄ; TAPO AREŠ

TUOTAS.
Winnolkos policijos viršinin

kas W. M. Peterson atvažiavo 
pas Evanstono policijos virši
ninkų C. W. (Lcggett pasitarti 
kaip būt galima sėkmingiau 
kovoti prieš greitų automobi
liais važiavimų* Jis pasistatė 
savo automobilių prie policijos 
stoties. Įėjus vidun,
išpasakojo jam, kaip uoliai ir 
energingai Evanstono policis- 
tai kovoja su prieš auto įstaty
mus prasižengėliais. Po kon
ferencijai 'Peterson skeptiškai 
pažiūrėjęs į Leggctt su juo at
sisveikino ir išėjo namo važiuo 
ti. Tik kų išėjus, jis tapo areš
tuotas už ne pagal įstatymus 
pastatymų automobiliaus. —........ ... i.

Lcggctt

JONAS NAVICKUTIS
Sūnūs Juozo ir Marijonos Na

vickų, po trumpos ir sunkios li
gos šv. Atano ligonbutyje persi
skyrė su šiuom pasauliu geg. 24 
d., 11:30' vai. ryte, palikdamas 
dideliame ,nubudime savo bran
gius tėvukus ir sesutę Onuką. 
Jonukas mirė sulaukęs vos 10 
įlietų ir pau baigdamas 5 greidą 
mokyki<?s. . : - • .

Laidotuves atsibus geg, 27 d.,' 
10 vai. ryte iš* namų 1616 So. 
Ųalsted St. tiesiai į ■ lietuviškas 
Tautiškas kapines.

Visas gimines ir pažįstamus 
prašome dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekam dideliam nuliume 
tėvai.

i '
Juozapas ir Marijoną Navickai.

________ L___________ • 1 .

i

Bet kur čia žmogus visų kai
li i ot UI UI II besuvaikysi, Idopiu tik

LPJIU^III MOlulllIUuDviena kuo baigsis ta kova. Ar 
-——------- parapijonys, taip sakant, “pa-

BRJDGEPOBT. statys ant savo” ir neleis, kad
Parapljdnys kelia buntų.

Gegužio d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj įvyko susi
rinkimas. Susirinkimas šau
kta tuo tikslu, kad pašalinus 
į$ parapijinės mokyklos len- 
kes^nokytojas.

Visi parapijonys kaip vienu 
balsu pritarė, kad lenkės butų 
pašalintos. Girdi, jų vieton ga
lima paimti amerikonių arba 
vyrų-mokytojų. Esu Lietuvoj 
mes šįaiį) taip iškovojome lai
sve ir atsijkratėnie nuo palio
kų, tai negi mes negalėsime be 
jų čia Amerikoj apsieiti? Ta
tai, kaip vienas parapijonis 
praneša, labili nepatiko kuni
gui Krušai. Jis pribėgęs prie 
kalbėjusio parapijom) ir grą- 
sęs jam kumščiu. Maža to, jis 
net žii(fėp?s parapijonį traukti 
teisman, kąd nubaudus jį ant 
$50,000, Bet parėpi j onys ne
pabūgę grųsinimų ir griežtai 
nusistatę prieš lenkes-mokyto- 
jas. / Matydamas, kad jam 
palenkti parapijonis nepasi
seks, kun. Kruša apleidęs susi
rinkimų. Fo to ir pats susi
rinkimas pakrikęs: pašūkauta, 
pasikarščiuota, bet prie nieko 
tikslaus nq>rieita — jokios re
zoliucijos neišnešta.

Girdėjome, kad žymesniems 
katalikų darbuotojams buvo 
siūlyta apsiimti vadovauti 
tam judėjimui. Bet pastarieji 
griežtai atsisakė. Girdi, pakan
ka mums tų pyragų. Kartų jau 
mes buvome įsivėlę į tą košę, 
—- ir kas iš to išėjo? Tik para- 
pijonys, kurie daugiausia ler- 
mavo, patys pirmieji nubėgę 
pas kun. Kraučiuną skųsti 
mus. Tegul jie dabar sau ži
nosi.

O vienas griežtesnis tai tie
siog atkirto:

—Tali aš buvau susirinki
me. Bet ^nelaukiau galo: ture- 

eiti į kitų • susirinkimą, 
aš dabair visai nesikišu į 
dalykus. Tegul jie sau pa-

jau

tuos
sikaria. Kada aš veikiau, tai jie 
mane niekino ir dergė viso
kiais budais. Tegul jie datfar 
sau...

Bridgcportas neramus, žmo
nės sujudinti, žiūrėkite, jie no
ri musų vaikus lenkinti, pa
naujinti Liublino unijų... sa
ko bridgeportiečiai. Eina da ir 
tokių kalbų: bažnytinėj mor 
kykloj įvedama lenkų kalbos 
pamokos — trys painokos sa
vaitei. Tų pamokų lankymas 
e! s verstinas

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
12078—V. Jbnuškcvičienč
12215—J. Duseika
12248—J. Serevičienė 
12266—A. Klimas 
12288—J. Butkevičiene 
12307—F. Linkauskis 
12327—K. Geducias 
12377—K. Kairys 
12443—J. žaukevičius 
12444—A. žaukevičiutė 
12461—A. Regelskis 
12470—K. Buzevičiukė 
12473—S., Vaidžiulienė 
12508—A. Vasiliauskas 
12513-—A. Budrikas 
12521—O. Cešnienė 
12684—J. Kazenauskas 
50248—P. Žukauskas 
50249—D. Daunys 
50250—P. Poviliūnas 
12040—V. Janulionįenė 
12077—1. Mišeikienė 
12103—M. Simonienė 
12105—L. Baltuniene 
12124—A. Vitonis r 
12140—P. Stanionis 
12180—A. Vasiliauskas 
Į2195—E. Kipariene 

Kvitai su paėmėju parašais randasi
“Naujieną” ofise.

jų vaikai butų lenkinami, ar 
jie įr vėl nusilenks prieš kun. 
Krušų? Juoba kad (kaip vie
nas žmogus mums pranešė) 
kun. Kruša aiškinąs, jog toks 
jau esąs iMų>icžiaus patvarky
mas: skirti mokytojas iš tam 
tikro zokano. O tam zokanui, 
kaip pasirodo, priklauso len
kės. Mat, visokių patvarky
mų esama.

/ (Apgarsinimas)
KUR VAŽIUOSI ANT V AKA

CIJŲ? PAS SENĄ DRAUGĄ 
J. S. SHEMIOTĄ.

Pranešu savo draugams Ir 
pažįstamiems, kad nuo geg. 27 
dienos prirengiu vietą linksmai 
vasaros laiko praleidimo ant ty
ro oro. Gausite gerus sveikus 
valgius, pieną iŠ testytų karvių, 
savo kiaušiniai ir žalesos. Gera 
maudynė ir puiki žvejotė tarp 
sodnų ir miškų, ant kranto “Šv. 
Jųojflipo upes”. Atvažiavimas; 
laivu arba trauj^niu į Benton 
Harbor, iš Benton Harbor gat- 
vekariu iki pat mano vietos 
(Englevvood -stoties) atvažiuosi
te. Kaipo naujoje vietoje laiky
siu svečius už prieinamų kainą. 
Del platesnių informacijų kreip
kitės laišku ant žemiau nurody
to antrašo. ;

Jūsų senas pažįstamas
Juozapas Shemiot

Pasarga: Atvažiavimas į Ben
ton Harbor Perie Marųuette 
traukiniu arba Grand and Mor
ton laivu. Išlipus iš laivo (arba.’ 
traukinio) prie pat stoties ateina 
gatvekaris su parašu “Dowa- 
giac”. Tas jumis atveš iki Engler 
wood Stdties. Mano namas prie
šais stotį.

JUOZAPAS SHEMIOT
Englewood Station 
Sodus, Michigan,

s.

ADOMAS JANKANTAS
Persiskyrė su šiuom pasauliu 

geg. 23 d., 5:80 vakare, 1922 m. 
sulaukęs apie 48 metų. Paėjo 
Nemakščių miestelio, Raseinių 
upigardos. Paliko nubudimo sa
vo moterį Elzbietą ir dukteris 
Heleną ir Jadvigą. Amerikoj 
išgyveno '33 metus. Buvo darb
štus vyras; išdirbo Swifto kom
panijoj 30 metų. Laidotuvės 
atsibus subatoj 8:30 valandą iŠ 
ryto į šv. Jurgio bažnyčią ir šv. 
Kazimiero kapines. Meldžiu 
pribūti visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėso.

ĘvieČia
Elzbieta JankantienS 

3353 Emerald Av., Chicago, IĮ1.

12203—B. Meškauskienė
12224—V. Rimkus 
12236—J. Zargevičiutū 
12245'—J. Sarmukšnis 
12262—A. Liutkevičius 
12275—A. Venckus
12284—A. Petkevičius 
12301—V. Lukauskas 
12302—O. Siratavičienč 
12316—p. Petruševičius 
12330—J. Jonikis 
12335—A. Žilinskaitė 
12349—K. Raplauskaitė 
12350—0. Kriziene

. 12352—A. Paliulis
• 12361—J. šliažius 

12369—J. Mikalaičius 
12386—A. Kankauskas
12392—K. Kazlauskas 
12412—Stankus 
12422—A. Burneika 
12429—D. Paulauskiene 
12446—-P. Drazdauskas 
12449—P» Vasiliauskas 
12452—J. Vozgirdienč 
124—T. Vargaliene 
12456—J. Vaičiūnas 
12458—S. Strazdikė

JJANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietivon pei mm:) 
40 cent už 100 auka.

I arba 1
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
. Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 85th Street 

Turtas 16,000,000.00

T. Pullman 5482

AKUŠERIU
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
protingai priiiu- 
riu ligonę ir kudi 
ki laika Ugoa. 
10929 & Stata St, 

Chįcago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Hateted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryte iki

8 yakaro
Besidencijat 2811 W. 63rd St

Tel. Prospect 8466
-—.....-

.... ....................... I F. . ii ____________________________

.. . . ____________________ t. .. .
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas:3354 So. Halstcd St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; .2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvergas, Gegužio 25, 19 '2.

Pranešimai!
Socialistų Partijos Press Pikniko 

tikietua galite pauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos |uojau įsigyki
te tikietų.

1O m

geg. 30. I Visos Chicagos lietuvių 
draugijos kviečiamos apvaikščiojime 
dalyvauti.' — J. Kutenąs.

Lietuvių 'Tautiškų kapinių 
sukaktuvių apvaikščiojim.is

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužes 28 d., 11 vai. ryte, 
Naujienų name. T” 
čios 8-tam 
siųsti savo

11 vai.
Kuopos priklausan 

•Rajonui malonėkite pri 
delegatus.
— Rašt. Ant. Grabelis.

L. S. S. 4-tos kuopos susirinkimas 
bus laikomas ketverge, geg. 25, kaip 
7:30 v. v., Fellowship House salėj, 83 
W. 33rd 
būtinai 
reikalų.

PI. Visi nariai kviečiami! 
dalyvauti, — yra svarbių

— Kp. Sekr.

Sidės Draugijų Sąryšio Vie-North
šo Knygyno delegatų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, geg. 25, 7:30 v.v. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Svarbiu reikalų delei, visi delegatai 
malonėkite laiku susirinkti.

— Sekr. Joc. Penkauskas.

“Birutės” metinis susirinkimas 
įvyks ketverge, gegužio 25, 8 v. v. 
Fellowship salėj, 831 W. 33 PI. Visi 
nariai būtinai atsilankykite.

— Valdyba.

A. L. T. Sandaros 25 kuopos visi 
nariai taipgi prakalbų maršruto sve
čiam iš Lietuvos rengėjai kviečiami 
susirinkti pėtnyčioje, gegužio 26 d., 
Raymond Chapel svet., 816 W. 31 St. 
8 vai. vak. Turime pasitarti ką toliau 
veiksim. Beto kap. L. Natkevičius 
šiame susirinkime atsisveikins su mu
mis ir važiuoją į rytines valstijas.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU SAVO SUNAUS 

Martino, aš tėvas Feliksas Pranašas, 
jieškau savo sunaus Martyno 
kuris išvažiavo iš Chicagos gegužio 
mėnesyje 1915 į Jenkins, Ky. Jeigu 
kas žino apie jį meldžiu pranešti arba 
pats lai atsišaukia. Kurie praneš 
man apie -jį kur jis randasi bus atly
ginta. F, Pranašas, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III. Laiškai siunčiant 
turi būt registruoti.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS PARTNERYS SU 

$1,000 prie švaraus biznio; gera pro
ga, geistina tokis, kuris turėtų palin
kimą prie Real Estate. Atsišaukite 
j Naujienų Skylių Town of Lake 
num. 11,

1614 W. 46th St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI puikus šviesus kam

bariai, su valgiu ir be valgio. 
Darbininkui žmogųŲįabai pigus 
pragyvenimas. Kreipkitės. Ga- 
deiko, 1606 S. Halste reet.

IŠDUODU KAMB UUS VAIKI- 
nams arba dviem merginoms. Kam
bariai apšildomi štymu, elektros švie
sa ir maudynė.

Atsišaukite:
3237 Auburn Avė., 

2-ros lubos

ĮVAIRUS skelbimai

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris prie stubos darbo, kat
ra supranta stubos darbą ir myli 
dirbti. Darbas pastovus ir lengvas 
ir gera mokestis. I>raptmų neplausi, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišaukite 

“OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY, 7

1718 So. Halsted St.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
skudurų skirstymui. Nuolati
nis darbas, gera alga.

P. GOLDMAN, 
1017 So. Fairficld Avė.

REIKIA pardavėjų moterų 
(salesladies) į <lry goods krau
tuvę. Nuolatinis darbas. Paty
rimas nereikalinggas. Rice Bro
thers, 2114 W. 22nd St.

REIKIA —
MERGINŲ

JAUNŲ MOTERŲ

lengvam dirbtuvės darbui: pir
mesnis dirbtuvės patyrimą^ pa
geidaujamas, bet nę yra būtinai 
reikalingas, kad užtikrinti dar-! 
bą. . y

Turime keletą vietų patyru
sioms punch press operuoto- 
joms. !

Amžiaus paliudijimas reika
lingas, merginų neturinčių 18 
metų. j
CONTINENTAL CAN CO., Ine.

5411 W. 65th St.

REIKIA 2 MOTERŲ PRIE PLOVI- 
mo indų į restaurantą. Valandos vie
nai moteriai nuo 7 iki 5 vai. vak. ki
lai nuo 9 iki 7 vai. vakare.

HARRY BLOCK 
1356 So. Halsted St.

REIKIA DARB1NINKĮJ
REIKIA chipperių ir grinde- 

rių; gera alga — nuolatinis dar
iusį Interstate Iron & Steel Co. 
118th Street Works, South Chi- 
cago.

REIKIA MEDŽIO BAIGĖJŲ.
Kreipkitės:

GREAT NORTIIERN/CHAIR 
COMČANY,

2500 Ogden Avė.

PRIE mašinų pagelbininkų 
dienomis ir naktimis, pridedant 
bonus. Chicago Bridgc & Iron 
Works. 105th ’& Throop St.

REIKIA atsakančio — paty
rusio, angliškai kalbančio buče- 
rio. Gera alga.

Atsišaukite:
2900 Lowe Avė.

PARDAVIMUI išardomas 
radžius labai pigiai. Visai nau-\ 
jas ir gerame stovyje, atsišauki
te: i

3934 So. Rockwell S L

SPECIALUS EXKIURŠINAS
i Rio Grande Valley, jie yra sakę, 
kad aš galiu turėti linksmybę visados, 
užlaikyti savo sveikatą gyvendamas 
rojui, sutaupinti nuo $3,000 iki $5,000 
kas metas ant dešimties akrų geriau
sios ir riebiausios žemės. Ar jus ir 
to norite? Ateikite pas mane. Atsi
šaukite nuo 6 iki 9 vakarais. Ant. 
Yuskauskas, 703 W.21 PI. Chicago, III.

x REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies atmatų kiemą. Atei
kite pasirengę dirbti.
RUBENS METAL & IRON CO. 

1334 W. Lake St.

REIKIA INTELIGENTIŠKO VY- 
ro, ne senesnio 40 m., mokančio ang
lu, lenkų ar rusų kalbas. Puikios 
išlygos ,nuolatinė vieta. Matykit

MR. BUKOWSKI, 
Noel State Bank 

Milwaukce & North Avės

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME. NANIAI-ŽEME
REIKIA vyrų į skiepų prie apielinkej.

agurkų darbui packing house. 
J.> R. BEIERSDORF & BROS 

932 W. 38tU PI .

i------------------- —-------- ’--------------
REIKIA barberio subatoms 

visą dieną arba pusę. Turi būt 
patyręs savo darbe. Gera mo
kestis. Kreipkitės pirm subatos.

4600 S. Marshfield Avė.

REIKIA VYRO DIRBTUVĖS 
DARBUI.

MARTIN SENOUR 
2520 Quarry S t. 

arti Haisted ir Archer Avc.

REIKIA INTELIGENTIŠKO VY- 
ro pagelbėt Insurance manageriui va
karais. Kreipkite^ tarp 10 ir 1 vai. 
po pietų ar rašykit J

U. S. INSURANCE MUTUAL 
HELP & ACCIDENT CO., 

2816 S. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA DVIEJŲ LIETUVAIČIŲ 
baigusių grammar school mokiptis už 
slauges (nųrse). Uniformos jr kny
gos, valgis ir kambaris; $5 ,į mėnesį.

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 35th PI.

REIKALINGAS PATYRĘS KLER- 
kas kokių metų ar dviejų/ aptiekon. 
Reikalauju paliudymo nuo ąntieko- 
riaus kur yra dirbęs, turi mekėti len
kų kalbą. \

F. A. POŠKA, ‘\ 
3101 So. Morgan St. )

Chicago, III.

PARDAVIMUI VAISTINĖ (DRUG 
store) labai prieinama kaina, lietuvių 

Lietuviškai kallpntis, lai 
atsišaukia.

B. A. GALS PHARMACY,
S. W. kampas Lako St. ir 19th Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS LA- 
bai pigiai, geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi du bizniu, todcl vieną no
ri parduoti.

Atsišaukte:
te > 3791 Archer Avė.

KETURI DIDŽIAUSI NAMŲ BAR- 
GENAI SOUTH SIDE IR 

BRIGHTON PARKE
Pardavimui 2 aukštų po G ir 5 kam

barius muro namas: garo šiluma,
<’elektra, maudynės, aukštas skiepas,

PARDAVIMUI JBUČERNĖ IR 
grosernė ,Brighton Tvarko apielinkej. 
Biznis senas. Parduosiu pigiai, nes 

1 išvažiuoju į Lieituvą.
4104 So. Campbell Avė. 

Chicago, III. ,

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAU- 
tuvė pardavimui. Didžiausioj lietu
vių kolonijoj. Pardavimo priežastis 
— nemoku lietuviškai kalbėt.

3244 So. Halsted St.

BMIGENAS. Pardavimui ken- 
džių, ųotion, ice eream ir tt. 
krautuvė^Parduosiu pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos. 4105 A'lbany Avė. 

----------------- ——-----------
PARDAVIMUI SALIUNAS. I^IZ- 

nis gerai išdirbtas — priežastis par
davimo — nesusitaikymas partnerių 
tarpe savęs. Parduosiu labai prieina
ma kaina.

Atsišaukite:
3347 Wallace St.

PARDAVIMUI RESTAURANAS, 
gera vieta,’ biznis nuo senai išdirb
tas. Pardavimo priežastis — part
nerių nesutikim-as.

60 W. Hąrrison St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
namu, arba be namo. Daromas cash 
geras biznis. Naujas namas, moder- 

elektra, maudynės,

PARDUOSIU PUSE SALIŪNO, 
pietinėj dalyj miesto (Southside), 
biznis labai geras, bet esu priverstas 
parduoti grietu laiku. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite į Bridgeporto Naujienų Skyrių. 
3210 So. Halsted St. num. 113.

cimentinis 2 mašinoms graradžius; 30 pėdų lotas, visi šios mados įtaisymai. 
Namas randasi 53rd, netoli Kedzie 
Avė. Rendos neša $l{>0.00 į mėnesį, 
įmokėt reikia $4,500. Kaina $10,500.

2. Bargenas, 2 aukštų po G kam
barius mūrinis namas, šilto vandenio 
šiluma, elektra, maudynės, aukštas 
cimentinis skiepas, 30 pėdų lotas; vis
kas pagal šios mados. Namas randa
si Brighton Park apielinkej. Rendos 
neša $90 į mėnesį. Įmokėt reikia 
$3,500, kaina tik $8,700.

3. Bargenas, 2 aukštų po 5 kamba
rius, pečium1 apšildomas naujas mū
rinis namas: elektra, maudynės, aukš
tas cimentinis skiepas, 30 pėdų pločio 
lotas. Viskas pagal šių dienų ma
dos. Namas randasi 44 netoli Arcser 
Avė. Rendos neša $80.00 į mėnesį, 
įmokėtįremia $3,500. Kaina tik $8,500.

4. Bergenas, 2^ aukštų po 4 kamba-
10 metų, 
maudynės, 

drabužiams

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui baiberne, visi įtaisai, 

kastik yra reikalingi prie barber 
shop — parsiduoda labai pigiai ir tu
ri būt parduota greitai ir pigiai, nes 
į tą vietą eina kitoks biznis. Gera 

^pasinaudoki te*.
Taipgi pai*sWiuoda štoro leastas ir 

su mažais ramndais, geroj vietoj, 
prie So. Halsted St., tirštai Ijetųjrių 
apgyventa vieta. Parduosiu 1< 
giai, ant Bridgeporto. Regda 
p^gi, gera vieta visokiam bizniui, 
praleiskite geros progos.

GEO. PETKUS,
• Real Estate, Loans & Insurance 

3402 So. Halsted St.

REIKIA motėrų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

REIKIA VYRŲ IŠRAŠYMUI Vi
sokios rūšies 
kompanijai, 
visas, ar pusė 

biznio.
Kreipkitės:

Room 526, 105 N. Clark St.
International Ins. Agency.

Insurance seniausiai 
Alga ir komišinas — 
laiko. Mes išmokinsi-

KEIKIA APYSENIŲ VYRO AR į,iski jtaiaymai: elektra, 1 . ,
motnrs, kurie dirbtuvėj negali dirbti., pradžius dėl dviejų mašinų, didelis 

«■» cs n« 1 n rv* t1l VA ll_ ‘ i TA • V __________1 j, 

mo viešbučio ir prigelbėt viduriniam 
darbui. Geistina, kad turėtų šiek 
tiek patyrimo.

MRS. GADEIKO, 1
160G So. Halsted St.

darbas visai lengvas, prie apžiurėji- • bargenas.. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą. Atsišaukite.

5752 So. Racine Avė.
■ ............. a---------------- ----------------------

EXTRA — EXTRA
Pardavimui No . 1 didelis, su 

dviems stalčiais ir clektro National 
Registeris ir Siburg elektrikinis pia
nas; atrodo kaip naujas, ir gera Rea- 
ding deska. Visus parduosiu už pri
einama kaina. Atsišaukite: 3150 So. 
Halsted St. ant Bridgeporto. 
i 

AUTOMOBILIAI
PARDAVUVfUI GROSERNĖ 

bučeYnė. Biznis vedama cash. 
vaitinė apyvarta siekia $1,000, lys|as 
ant 4 metų. Reikia greit parduoti, 
parduosiu pigiai. Kreipkitės 3210 
So. Halsted St. Naujienių ofisan 
num. 112.

IR
Sa- NAMAI-ŽEME

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

REIKALINGI AGENTAI PRIE 
naujo išradimo, kurį greitai parduo
dama. Geras uždarbis, gali padaryti 
gerus pinigus, nes kiekvienam reika- 
ingas.

Kreipkitės:
J. ŠALKAUSKAS,

8 S. Dearbom St., Room 311.
Chicago. /

*

REIKALINGAS virėjas, (ku- 
korius) ir veiteris. Gera moke
stis, darbas ant visados.

Atsišaukite:
1841 So. Halsted St.

VISUOMENĖS ATIDAI 
--------»--------- ; 

Laimė baladoja į jūsų duris.
Patterson, 7 sėdynių tuoring auto- _ _ .

mobilius, 1921. Šis automobilius pii-1 gyventoj, 
nai atrodo kaip naujas; įrengtas 5i 
dratiniais špykiais ratais ir cord ta- f .
jeriais, bamperiu priekyj ir užpaka- sišailklte, 3631 S. Union Avė. 
lyj, spot light, motoro moteris. Tiką 
malevotas šviesia maroon spalva su i 
baltais ratais. Lengvai važiuot, leng-| 
va valdyt už paaukavimą. Galima 
matyt

3209 So.’ Halsted St. 
Tel. Boulevard 0261

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, lietuvių ir anglų ap- 

Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju į Lietuvą. At-

PARDAVIMUI PRIEINAMOMS 
sąlygoms 2 flatų, po 5 kambarius na
mas; 2 fiatai po 4 kambarius, apačio
je gyvenimui kambariai ir saliunas. 
Taipgi parsiduoda gerame stovyje pi
anas. Priežastis pardavimo — part
neriai turi apleisti Chicagą. Atsi
šaukite, 3212 So. Wallace St. Phone 
Boulevard 8979.

rius, pečium apšildomas 
mūrinis namas, elektra, 
cimentuotas skiepas, 
džiaustyt; šalo tuščias lotas, puikus 
daržas, namas randasi 55 netoli Gage 
Parko ir Western Avė. Rendos ne
ša $60 į mėnesį. Įmoket reikia jei 
ir lotą imsi $3,000, o jei be loto 
$2,000. Kaina su lotu tik $7,000, be4 
loto $5,500.

Šie paminėti namai randasi geriau
siose apielinkėse, o pigiausi negu kur 
kitur. Kas pasiskubins, tas laimės.

J. NAMON,
808 \V. 33rd PI., arti Hąlsted 

Tel. Boulevard 1550.
Valandos nuo 9 vai. ryto, iki 9 vai. 

vakare kasdieną.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
namas ir lotas; medinis 2 pagyveni
mų po 4 kambarius ir cementuotas 
beizmantas. Maudynės ir elektros 
šviesa, arti Šv. Kazimiero vienuolyno 
gražioj labai vietoj parsiduoda už 
$6,500 vertės $7,500, savininkas aplei
džia miestą. Galima matyti savinin
ką nuo 10 iki 12 ir nuo 5 iki 7 v. v. 
nedėlioję visą dieną, 6832 S. Camp
bell Avė.

NAUDOKITĖS PROGA KADA JI 
BALDOSI Į JŪSŲ DURIS

Didelis Iety išpardavimas
Oliver Salinger Co’s., bunga- 

lowų parko skyriaus.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VIE- 
ta apgyventa lietuVitg ir senas biznis, 
gerai išdirbtas. Parduosiu .pigiai, nes 
turiu išvažiuoti greit.

Kreiptis:
3201 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI STUDEBAKER 
trijų pasažierų automobilius. Par
duosiu visai pigiai. Viskas naujai 
pertaisytas — bėga kaip naujas. Tu
riu parduoti į trumpą laiką. Savi
ninką galima matyt dienomis iki 5 
vai. vak. 1823 So. Rublo St., 2-os lu
bos, priekis.

RAKANDAI
PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 

vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bet room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempą, kaurą ii’ paveiks
lus. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip-' 
kitės, 1926 So. Kedzic Avė., 1-mos 
lubos.

GERA LAIMĖ LIETUVIUS
• Parsiduoda saliunas prie pat dide
lio Wilson Co., ir kitų didelių stock 
yardų vartų. Norintieji padaryti ge
rų pinigų, skubėkit pirkti; noriu par
duoti į trumpą laįk.^ ir už labai pri
einamą kainą. Priežastis pardavimo 
du bizniai — vienas negaliu apžiū
rėti. Čia nereikia laukti kostumerio 
kaip kitur. čia tik norėk dirbti —. 
saliunas pilnas visada. Malonėkit', 
kreiptis prie J. Miliauskio, 4107 So. 
Ashland Avc." arba 1730 S. Union Av. 
Tcl. Canal 4968.

TURIU PARDUOTI Į TRIS DIE- 
nas lietuvių kolonijoj grosemę su vi
sais fixturiais, už ,200. Biznis1 yra 
labai geras. Leas^į duosiu. Priežas
tis — turiu du bi,zmu.

W. J. ftORAK,
2050 W. 22nd St., netoli Hoyne Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI aptieka labai; 

pigiai, kas nori pirkti, gali kreip
tis informacijų po antrašu:

1707 So. Halsted St. •

PARDAVIMUI SALIUNAS; KU- 
rie buvote, sugrįžkite, parduosiu pi
giau. Vieta visiems žinoma. Prie- 
žastlp pardavimo važiuoju Lietuvon, 

j pasiskubinkite pasinaudoti, proga.
Atsišaukite:

1400 So. Union Avė.

PARDAVIMUI ■ bučernė 
grosernė, taipgi yra ir 1 
kurį galės pirkt jei norės. Kreip
kitės į Naujienas num. 39.

PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
fixtures už labai prieinamą kainą. Iš- 

. Lysas dar■ važiuoju j kitą miestą. 
trokas,įant 3jų metų.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, anglų apgyventa. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos, 6057 So. State St., 
Tel. Englewood 1529.

4533, So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI UŽ LABAI PRIEI 
namą kainą čeverykų taisymo šapą. 
Geriausios elektrikines mašinos. Biz
nis išdirbtas net per 15 metų. Atsi
šaukite pas savininką.

219 W. 67th St.

PARDAVIMUI KIMBALL GROJI- 
klis pianas, geram stovyje, kaip nau
jas, daugiau kaip 3 tuzinai rolių, ge
ras parinkimos. Kaštavo $1,000, par- 

Turiu parduoti pigiai ir greitai.; duosiu už $400, nes turiu parduoti
PARDAVIMUI pieno stotis.

Priežastis pardavimo — liga.
2241 W. 23rd PI.

greit.
5359 S. Morgah St. 2 fl. front

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
semė, su visais rakandais, 2 kamba- 

ParduOSlU greitai ir riai pragyvenimui, biznis gerai išdirb
ta ir viskas parsiduoda cash, parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 

1334 W, 61 St.

PARDAVIMUI -bučernė ir 
grosernė. 
pigiai. Biznis cash. Pardavimo 
priežastis, nes turiu kitą biznį.

2241 W. 21st St.
PARDAVIMUI grosernės biz

nis labai gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo — liga — par
duosiu už prieinama kainą. Ap
sišaukite: 505 W. 32nd St. V

PARDAVIMUI saliunas su 
fixtures arti teatro. Biznis iš
dirbtas. Pigi renda tirštai ap
gyventa vieta. 307 Kensington 
Avė., Kensington, III.

PARDAVIMUI grosernė, la
bai pigiai. Tur būti parduota 
savaitę laiko. Priežastis, einu 
didesnį biznį.|»

4349 So. Hermitage Awl

į PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
l’oj vietoj, lietuvių, lenkų ir kitų tau-

- tų apgyventa. Parduosiu pigiai, 
prežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

4503 S. Ashland Avė.

I

PARDAVIMUI saliunas, nuo 
senai išdirbta vieta, fixtures,

PARDAVIMUI SALIUNAS: V.IE- 
ta apgyventa lietuvių, senas biznis, 
gerai išdirbtas ir biznis gerai eina.

s. Parda-
L InUH UVclb ir DlZiillS Į* c 

cash registeris, lysas’, laisnis, pi- Gali pirkti visą arba pusę. . 
giai. 853 Kensington Ave„ Ken- vimo priežastis, einu j kitą biznį. Tu-

sington, III.
ri būt parduota greitu laiku.

1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- PARDAVIMUI SU BARAIS SA- 
prie dideliųšerne,' visokių tautų apgyventoj; Eeroj<k..vie.toje.’ 

vietoj. 1
savaitę, nes važiuoju Lietuvon, vietos.

3533 So. California Avė. Ashland Av..

Pardavimui naujas mūrinis namas 
pagyvenimų po 4 kambarius: elek

tros šviesa, vanos, augštas cemen
tuotas beismentas ir kiti visi naujau
sios mados įtaisymai. Namas ran
dasi geroje vietoje, netoli Brighton 
P?frko teatro. Mainysiu ant farmos, 
loto, drabužių krautuvės, arba mažes
nio namo. Pardavimo priežastis yra 
labai svarbi, ir nam-as turi būt par
duotas arba išmainytas į trumpą lai
ką. Todėl pasiskubinkite, — kas-pir
mas tas laimes.

Kreipkitės pas,
FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

4

PARDAVIMUI NAMAS IR LO- 
tas 5 pragyvenimų. Geras ir toile- 
tas viduj. Namas randasi geroj vie
toj, rendos neša $62.00 į menesį. Kai
na $6,500.

JOHN HURAK, 
208J) Canalport Avė.

BARGENAS REAL ESTATE
5 kambarių medinė bungalow, fur- 

naso šiluma — $5,000.
6 kambarių mūrinis bungalow, kar

što vandenio šiluma $7,250.
2 flatų garo šiluma, mūras $10,500 

cash ar išmokėjimais.
Taipgi daugiau bargenų tuščių ir 

įrengtų.
O’NEILL & HYNES, 
555G S. Kedzio Avė.

LABAI didelis bargenas. Ran
dasi 4 lotai, 6$ p>; Uostom Avė.: 
labai gera progą garadžiui. Par-‘ 
duosiu visus arba, po vieną. G. K. 
Baltušis, 2647 W. 69th Str

PARDAVIMUI dviejų hukštų 
narna su groserne. Turiu par-^ 
duoti greitu laiku. 19ta gatve,- 
netoli Halsted St. A. Podkrivac-i 
ky. Phone Rockwell 3023.

PARDUODU ARBA MAINAU 
ant buęernes/ grosernės ar automobi- 
liaus muro namą prie 5248 Artesian 
Avė. 4-5 kambariai, 2 lotai; kaina 
$6,500.00.

Pardavimui kampinis 3 pagyveni
mų ir biznio muro namas ant biz- 
niavofi gatvės, kaina $8,500.00.

Pardavimui 4 pagyvenimų muro 
namas prie 32ros ir Union Avė, kai
na $6,500.00.

Pardavimui 7 kambarių muro cot
tage prie 29-tos ir Emerald Avė, kai
na $2,700.00.

Atsišaukite: t
1DEAL REAL ESTATE CO., 

3214 So. Halsted St.i

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS' 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. •La
bai gražioj virtoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio 
biznio.

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

kito

2 FLATAI $5,300, po 6 kam
barius, elektra, maudynės leng
vos išlygos, gera vieta. Pirk 
greitai. C. P. Suromski & Co., 
3346 S. Halsted st., Chicago, III.

ROJUS ANT ŽEMĖS
5 ruimų rezdencija: 3 lotai, 25 viš

tos — lengvos išlygos, gražioj vietoj, 
netoli Šv. Kizimiero kapinių.

C. P. SUROMSKI,
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PROGA BIZNIERIAMS
Parsiduoda kampinis bizniavas na

mas. Ant pirmo flioro yra saliunas 
ir užpakalyje salė, visi saliuno fixtu- 
res, kaip tai: barai, stalai, krėslai ir 

ų<^ti visi rakandai priguli prie namo. 
Ant viršaus 2 fiatai po 6 kambarius, 
Mskas ištaisyta elektriką, maudyklės 
ir kiti visi parankumai įtaisyti. Vis
kas kieto medžio ir tt. Randos neša 
$220.00 į mėnesį. Kaina $22,000.00,

T11- v. : dirbtuvių. Biznis išdirbtas gerai, jmokėt apie $16,000. Namas randa-
iun DUi paraitota šią Priežastį pardavimo patirsite ant Ri po numeriu 4157 So. Kėdzie Avė.

* Atsišaukite r»as savininką 
J. J. LJPSKI, 

8303 W. 65th Place.

DIDELI LOTAI 
50x131 pėdų

$250.00

PARDAVIMUI PIGIAI 5 KAMBA- 
rių namas ir 2 lotai: yra kelios jau
nos obelys, vanduo miesto, cimento 
šalygatvei, gera vieta — kas nori 
paukščių laikyt. Puse bloko nuo 
Archer Avė. Imkit Archer Cicero 
gatvekarį.

5125 So. Tripp Avė.

$75 
nosį. Toki lotai dydžio, kaip ir 
miesto.

Cash, likusius po $5 me-

kambarių stuoba — $1,500.

NORIU pirkti cottage arba 2 
fla.tų muro arba medžio namą. 
Cicero arba W. Pullman. Mokė
siu cash, bet turi būti prieinama 
kaina. S. J. Mitchell, 3214 South 
Ilalsted St. Tek Boulevard 0122.

f!

4^ 7? A.

: •

MORTGEClAI -PASKOLOS*

Šis namelis ant $250 loto, pri
rengta, $700 cash ir likusieji po 
$15 į mėn. priskaitant polukį.

OLIVER SALINGER & CO.,

628—First«National Bank Bldg.i

Skoliname I*inigus 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

RUDOLFAI J. KURT, Mgr.
1808 S. Ashland Avė.

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠĖRUS

Tcl. Canal 4840

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, už’pusę kainos, 2 pagyve
nimai po 5 ir 6 kambarius, elektros 
šviesos, vanos, augštas cementuotas 
bcismantas ir kiti visi moderniški 
įtaisymai. Namas vertas $12,000.00 
parduosiu už $8,600.00, reikia įnešti 
tiek kiek kuris turės, arba priimsiu 
lotą, kaipo pirmą įmokėjimą. Randos 
neša $90.00 į mėnesį, todėl nėra abe
jonės kad namas 
į trumpą laiką, 
mo.

Kreipkitės pas 
FRANK 

4116 Archer Avė.

pats save išsimokės
Norintis gero na-

G. LUCAS,

PUIKIAUSI MAROUIET- 
TE NAMAI, 30 PĖDŲ 

LOTAI PIGIAI

Campbell Avė., arti 60 gat.... $925.00
Rockvvell St., 55-tos kampas $2,000.00 
Rockvvell St., 61-os kampas $2,500.00 
Fairficld Avė., 90 gt, 
California Avė. 30’, 
Francisco v\ve. 30’, ... 
Sacramento Avė. 40’, . 
63-čia bizniavi lotai .

$2,700.00 
. $875.00 
. $850.00 
$1,300.00 
$2,500.00

PATRICK & MOREAU
2401 W. 63rd St., S. W. kampas 

Westera Avė., 2-Ps lubos
Tel. Republic 0063 

Ofisas atdaras vakarais ir nedėlioms

NEGIRDĖTAS BARGENAS

NETOLI ARGO IR ARCHER AVĖ.

Pardavimui 3 pagyvenimų cimento 
blaksų naujas namas po 5 ir 5 kam
barius: maudynės, elektra, visur ar- 
žuolo trimingai, viskas pagal nau
jausios mados, šalę tuščias lotas, na
mas nesenai baigtas statyt. Ant ant
rų lubų galima ir dabar kraustytis. 
Labai puiki pagyvenimui vieta; arti 
namo mažas ežeriukas, medžiais ap
augęs aplink. Namas randasi arti 
Argo ir vienas blokas nuo Archer 
Avė. Pardavimo priežastis labai 
svarbi ir turi būt parduota į savaitę 
laiko. Kaina tik $6,800.00. Įmokėt 
$1,500, o kitus rendoms palikti. Pa- 
siskubinkit, kas pirmas, tas laimės.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. Arti Halsted 

Galima matyt nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vak.

Atpiiksime sekančių bendrovių Še
rus:

Liet. Atstatymo Bendrovės:
Mildos B-vės,
Naujienų B-vės,
Pioneer Fire Ins.
Vaisi jos; o taipgi:
Metropolitan Banko,
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

už savo Šerus.
K. S.^'JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds
25 N. Dearborn St. 

MOKYKLOS
e 
a

Mokinkis drcssmaking
Braižymo ,siuvimo — Dienomis

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRĘS'SMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, ’ 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.




