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Vokietija susivylusi Rusija

Rusija nenusileisianti ir 
Haagoje.

Kaltina, kad Fraitclju. nori 
ardyti ir tą konferenciją.

iš-

MASKVA, birž. 21. — Pe
reitą naktį Maksim Litvinov 
išvažiavo į Haagos konferenci
ją. Paklaustas kcdcl, jo nuo
mone, Genoa konferencija bu
vo nesėkminga, jis atsake., 
kati ta konferencija todėl ne
pavyko, jog Europos valstybės 
nepanorėjo užtektinai nusileis
ti Rusijai.

Franci ja dariusi viską kad 
suardžius Genoa ekonominę 
konferenciją ir ji esą laikosi 
tos pačios pozicijos ir dabar. 
“Yra aišku, kad Francijos tik
slu yra suardyti ir Haagos 
konferenciją,” sakė Litvinov.

Rusija betgi nenusileisianti 
ir Haagos konferencijoj ir lai
kysiu tos pačios pozicijos, ko
kios laikosi Genoa konferenci
joj. Apie tai Litvinov pareiškė 
sekamai:

tižiuosius fabrikantus duot 
savo darbus tik užsiregistravu
siems unijoje kontrak toriams.

Blumberg sako, kad 40 nuoš. 
sustreikavusiųjų sugrįš į ,dar
bą bėgyje 48 valandų. Jis sako, 
kad 115 didžiųjų d’abrikahtų 
jau susitaikė su unija.

Streikas tapo paskelbtas, sa
ko Blumberg, delei nickurių 
fabrikantų laužymo sutarties, 
sulig kurios jie turi priduoti 
unijai sąrašą visų kontrakto
rių, kuriems jie siųs savo dar
bus. *

Vokietija susivylusi Rusi 
jos “turtais”

neranda nieko, ką RusijaJo 
galėtų eksportuoti, nors bolše
vikai ir gilėsi milžiniškais sa

vo sandėliais.

Vo- 
pa- 
su

nėra 
lauki-

. BERL1NAS, birž. 21. 
kietijos džiaugsmas delei 
darymo atskiros sutarties 
Rusija jau išnyko. Rusai skel
bė turį eksportavimui daugy
bės žaliosios* medžiagos, kurios 
Vokietija yra tai]) reikalinga*.
Vokietija tikėjosi gelbėdama
Rusiją išgelbėti ir aprūpinti 
žaliąja medžiaga savo dirbtu
ves. Bet Vokietija susivylė.

Nuvykusi Rusijon vokiečių 
ekonominė komisija nerado 
nieko, ką Rusija galėtų dabar 
eksportuoti. .los geležinkeliai 

kad jų pataisymas

“Jeigu tikimąsi, kad ilgas 
vilkinimas privers Rusiją de
lei fibansinio spaudimo, pasi
duoti reikalavimams, kūnuos 
ji skaito neteisingais, 
progos išsipildyti tam
mui. Jeigu mes busime palik
ti vieni, .atsisteigimas bus lė
tesnis, negu jis butų kitaip, 
bet mes geriau lauksime, negu
nusilejsime musų 4 principuose taip suįrę, 
ir politikoje. Rusija Haagoj ims apie 15 metų laiko, o tas 
bus ta pati kaip buvo Genuoj”. darbas kainuos šimtus milionų 

dolerių. Rusija turi daug miš
kų, bet nėra kaip išgabenti mc- 

> iš šalies gilumos. šiaip 
Rusija gali dabar eksportuoti 
medžiagų viso tik už $75,(MM).

Bolševikai gyrėsi turį Eks
portavimui daugybės brangių 
kailių ir odmenų. Bet komisi
ja rado, kad tie dalykai delei 
ilgo stovėjimo pasidarė be ver
tės — yra supuvę.

(Bolševikai dabar rūpinasi 
tik kad Vokietijų neatsimestų 
nuo sutarties.)

Haagos konferencijoj.

I [Olandijai 
pirmininkus

—.... 1 1 V

HAAGįA, birž. 21. — Pirmi- 
ninkystė centralinėj komisijoj 
Rusijos reikalais konferencijo
je tapo pavesta 
šiandie, renkant
tai ir kitoms trims subkomisi- 
joms. Belgijai duota vice- 
pinnininkystė cen tralinėj ko
misijoj. Kitose subkomisijo- 
se pirmininkais išrinkti anglas, 
frairduzas ir italas.

Tikimasi, kad Rusijos sovie- j 
tų delegacija atvyks į čia pėt-_ 
nyčioj.

Skerdžia žydus Ukrainoj.

50,000 rubsiuviy strei 
kuoja New Yorke.

Žydai išskersti keturiuose 
miesteliuose.

GOPENIJAGEN, birž4 21. - 
Iš Įleisi n gfoi’so 

į kad Ukrainoje 
| žydų pogromai .
Ketur/uose miesteliuose visi žy 

°"|dai likę išskersti govėdų.

pranešama, 
siaučia dideli 
(skerdynes).

• NEW YORK, birž. 21.
Amalgamėtu unijos New Yor-° - ... i ’linV josacitvu puvenų,
ko jungtinės tarybos pirminiu-'____________ .
kas Hyman Blumberg paskelbė, vokje£iy karvedžiai Rusijoje;

kad 50,000 vyrų rūbų siuvėjų 
sustreikavo New Yorko dist- 
rikte šiandie, kad privertus di-

Franci ja nusigandusi.

k G R R S
Valdžios pranašas, vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
ši ii o:

šiandie — apsiniaukę ir bis- 
kį šilčiau.

Saulė teka 5:15 v., leidžiasi 
8:28 V. Mėnuo teka 3:29 vai.

21. — 
rhteliai 
a t vyki
ni iii ta-

PARYŽIUS, birž.
Francijos oficialiniai 
yra labai susidomėję 
mu į Rusiją Vokietijos
rinės komisijos, susidedančios 
iš gen. Ludendorff ir pulk. 
Ilentza, liūgo Stinnes pagelbi- 
ninko. Valdininkai mano, kad 
tie vokiečių karininkai nuvy
ko į Maskvą tikslu ištirti so-i 
vietų armiją ir padaryti karinį 
susitarimą tarp Vokietijos 
Rusijos.

ir

ke-RYMAS, birž. 21. —• Po 
į lių mėnesių ligos čia pasimirė 

premjeras(Vakar buvo ilgiausia diena, - buvęs Rumunijos 
dabar dienos eis trumpyn). j Take Jonesču.

Keletą dienų atgal 27,000 Western Electric Co. darbininkų ir apielinkės gyventojų susi
rinko Havvthorne klausyti kalbėtojų, kurie kalbėjo ,New Yorko ir San Francisco miestuose. 
Jų kalbos buvo perduotos bey eiliniu telefonu ir paskui balsas sustiprintas stipriais mega
fonais, taip kad visa ta minia galėjo aiškiai girdėti lauke kiekvieną tų tolimų kalbėtojų 
žodį. Badiophonas yra visai naujas išradimas, bet jau labai prasiplatinęs (Skaitykit apie 
ji straipsnius Naujienose “Badio”). v ---- ----------

Atidarinėja kasyklas,
TERRE RAUTE, Ind. birž. 

21. — 17 viršutinių kasyklų, 
kurias buvo angliakasiai užda
rę, šiandie vėl atsidarė; ir yra 
operuojamos pagelba streik- 
aužių. Jos yra apstatytos mu

šeikomis. šiandie angliakasiai 
aikys susirinkimą kad rfu- 

sprendu's ką su tomis kasyklo
mis daryti. Vieni kursto ang- 
iakasius vėl pulti kasyklas ir 
as prievarta uždaryti, bet kiti 
>a taria nuo. to susilaikyti, nes 
:as gali privesti prie išdavimo 
injuncjtiono prieš angliakasius, 
;aip kad angliakasiai pasfeui 
ne savo susirinkimų negalėtų 
aikyti.y-

Turkija neįsileis tyrinėtoju
KONSTANTINOPOLIS, birž. 

21. — Mustapha Kernai Paša 
ca'lbėdamas Ismidc pareiškė, 
tad Turkijos nacionalistų val
džia neleis Amerikos ir kitų 
alkininkų šalių tyrinėjimo ko- 
nisijai vykti į Mažąją Aziją. 

Jis sakė, kad tokios komisijos 
išvados butų neteisingos, nes 
tai butų priešo šalių komisija 
ir kad talkininkų reikalavimas 
tyrinėjimo yra negirdėtas ir 
to'ded ne viena šalis negali su
likti su tokiu reikalavimu, net 
jei jis paeitų ir iš draugingos 
šalies.

Vokietijai trūksta anglių.

iBVRiLINAS, birž. 19 — 
Kontribucijos komisija pranešė 
Vokietijos valdžiai, kad Vokie
tija nepristato talkininkams 
reikiamo daugio anglių. Ypač 
mažai anglių pristatyta birže
lio mėn.

Manoma, kad Vokietija tei- 
sinsis tuo, kad Vokietijos pro
dukcija tiek padidėjo, kad net 
trūksta anglių ir
vartojimui, o Vokietija 
augštmno pinigų, negali 
portuoti anglių iš kitų 
Betgi manoma svarstyti 
dirbimą kasyklose viršlaikį.

naminiam 
delei 

im- 
šalių. 
apie

3 užmušti Ulsteryje.
BELFASTAS, birž. 21. — 

Du policistai ir ūkininkas liko 
užmušti užpuolime iš pasalų 
Kcadyme.

Po didele sargyba likusieji 
kaliniai sinn feinerįkį liko per
kelti į kalinių laivą Argentina, 
kurį Ulsterio valdžia nupirko 
iš Jungt. Valstijų.

Belgijos ultimatumas Vo 
kietijai.

Svarsto suardymą geležiu 
keliečiy streiko.'M 7

BRUSSELIS, birž. 21. — 
Belgijos preunieras Theunis 
padavė Vokietijos delegacijai 
48 vai. ultimatumą priimti ar 
atmesti Belgijos padarytį pie
ną atmokėjimui 6,000,(MM),000 
markių, kurias Vokietija išlei
do laike karo mainau už Bel
gijos pinigus. Jeigu Vokieti
ja nepriims tol pieno, tai Belgi
ja luojaus pradės likviduoti 
sekvestruotas vokiečių nuosa
vybės.

Okupuotoji Lietuva.
Sukilimai lenkų okupacijoj.

“Za Svobodu” Nr. 145 rašo į 
“iš 28 į 29 balandžio nakty ne
toli stoties Čeremcha (grįžk, 
ruožas Varšuva Sedlece - 
Lida) sukilėliai užpuolė polici
ją, buvo lai apsiginklavusi 
grupė skaičiuje 40 žmonių, va
dovaujant atamanui Čortui. 
Policijos sargyba parodė didelį 
pasi prieįįi n i mą. Ko vos 
mes po keleto valandų 
2 policijantai užmušti ir vienas 
paimtas nelaisvėn.”

Lenkai toliau provokuoja.
“Gazeta Warszaiwska” Nr. 

126 straipsny “Napady Litwi- 
now” rašo, kad, girdi, lietuviai 
kelis kart apšaudė iš kulka- 
svaidžių kaimus Jatcliunį ir 
Giliuniškį esančius neitralėj 
zonoj.

Viskas tai neatatinka tikre
nybei, o lenkų provokacija, tai 
jau ne, naujiena, juk senai jie 
stengiasi mulkinti žmones 
šmeižti lietuvius.

‘sGazeta Wilenska” Nr. 
straipsny “Noyve gwalty 
tenvskie“ rašo: “Gyventojų 
nešimu iš neutralės zonos, 
markacinėj linijoj 
valsčiuj vedama

lietuvių

pasek- 
buvo:

ir

109

pra 
dė

si rvintų 
pergrupavi- 

■mas lietuvių kariuomenes, 
apie Naujai atvykusios dalys pradė- 
]*u_ jo savo veikimą ncitralėje zo-

Kunigas daugpatis.
LOS ANGELES, birž. 21.

Kun. Dbnald D. Stewart, (Kali
fornijos blaivybės darbuotojas, 
tapo vakar areštuotas ties Šie- 
rra Madre. Jis formaliniai yra 
kaltinamas Indianapolis, Dct- 
roit, Boston ir New Yorke 
daugpatystėje. Taipjau jo pa
čios kaltina jį, kad 
prigavęs ir išviliojęs 
tūkstančius dolerių.

Kartu su juo tapo 
ir viena moteris,
Osbaldcston, kuri vadina save 
jo seserimi ir kuri surengusi 
kelis to kunigo apsivedinius.

iš
jas
jų

areštuota
Mrs. E. T.

8

14 žmoniy užmušta.
WIGHITA, Kon., birž. 21. — 
laukų darbininkai liko už

mušti ir 1 Sužeistas keliose ne
laimėse su traukiniais Kansas 
kviečių juostoje.

6 užmušti automobiliuj.
MACGN, Ga., birž. 21. — 6 

žmonės, važiavę iš Lauderdale, 
Fla., automobiliu į Nicholas- 
ville, Ky.,. liko užmušti ant vie
ta pasažieriniam traukiniui 
užbėgus ant jų automobilio.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 21 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.43
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų............ $8.21
Danijos 100 frankų ........... $21.45
Finų 100 markių ................... $2.15
Francios 100 frankų ........... $8.62
Italijos 100 lirų ................... $4.84
Lietuvos 100 auksinų .............. s 31c
Lenkų 100 markių ......   2%e
Norvegijos 100 kronų ....... $16.65
Olandų 100 guldenų ........... $38.60
švedų 100 guldžnų ...............  $25.65
Šveicarų 100 markių ........... $19.00
Vokietijos 100 markių ........ . 31c

WASHINGT()N, birž. 21.
Kabinetas vakar svarstė 
visas valdžios priemones, - - -
riomis galima butų neprileisti n(,Je- Naktį geg. 9 į 10 die- 
geležinkeliečių streiko, o jei lietuvių dalys užėmė kai- 
jis ir kiltų, tai padaryti jį ne- nius ^ybalkį, Uličelą ir Olanus 
veikliu, negalinčiu sustabdyti ^irviaty valsč. JeŠkota asmenų 
transportaeijos. | ./pasirašiusių po aklu, kurie r ei-

Nors neskelbiamai ką Labi- kaIavo priskirti neitrajinę zo- 
netas nutarė, bet jau yra ži- ^akijai. Keli asmenys su
narna, kad vaĮdžia rengiasi J j.^ti- Kai kurie gyventojai gcl-

|< Tai taip meluoja lenkų 
I įpauda, norėdama įtikinti žmo- 
, pėms, kad lietuviai šiokie tai 
tokie, o tai daugiausia jie savo

streiką laužyti, jei tik jis kil-t^<)s/ išsprukti į Vilnių. 
fl2

Skiria ambasadorius.
WASHINGTON, Kirž. 21.

kad .pripažinimas Meksikos 
valdžios bus neužilgo padary
tas ir kad jau skiriama amba
sadorius. Meksikos ambasado
rium (busiąs užsienio reikalų 
ministeps Alberto , Pani, o 
Amerikos ambasadorių Bro- 
wnsville, Tex„ bankierius R. 
B. Creager, kuris kelis metus 
yra gyvenęs Meksikoje. Jis 
taipjau yra prez. Hardingo

Apkaltino už gabenimą, ginklų 
į Airiją.

TRENTON, N. J., birž. 19. 
— Distrikto advokatas Arrow- 
smith paskelbė, kad federalinis 
grand jury apkaltino Auto- 
Ordinance Co. iš ^Ncav Yorko 
vice prezidentą ir’vedėją pulk. 
M. H. Thompson už suokalbį 
gabenti ginklus į Airiją, kas 

neutralitetoyra peržengimu 
įstatymų.

Tame pačiame dalyke tapo 
apkaltinti Auto-Ordinance Co. i 
ir 7 kiti žmones, du kurių ma
noma yra Airijoje.
Apkaltinimas sekė po užgrie

bimui metai atgal Hoboken 
prekinio laivo West Side, kur 
tarp anglių rasta 450 kulka- 
svaidžių, kuriuos ta kompanija 
siuntė Airijon sinn feineriams.

Thompson yra žentas Ame-. 
rikės ambasadoriaus Anglijoje 
pulk. George Harvey.

LONDONAS, birž. 
gščiausias teisėjas 
prezidentas Wm. H. 
bar lankosi Londone.

19.—Au- 
ir buvęs 
Taft da-

birž. 20.HAMMOND, Ind.,
— Bėgyje savaitės Cedar ežere 
prigėrė 'trįš Chicagiečiai.

darbus kartoja, paversdami 
mums bėdą.

“Gazeta Warszawska” Nr. 
127 straipsny “Niemcy i Lit- 
wa”, rašo, kad nuo laiko pada
rytos sutarties vokiečių — bol
ševikų, vokiečiai labai didelius 
santykius turi su Lietuva, kai
po tiltas į Rusus ir frontas 
prieš lenkus. Tarp kitko rašo, 
liuk vokiečiai kalbą, kad Klai
pėdą atiduoda Santarvė Lietu
vai, kaipo atlyginimą skriau
dos dėl Vilniaus netekimo ir 
tikisi, kad, sustiprėjus santy
kiams su Lietuvą, jie atgausią 
Klaipėdą; taip pat ir Dancigą, 
o dabar iš savo pusės siūlo mi
nimus miestus palikti laisvais 
uostais.

Toliau rašo, kad padaryta 
susisiekimo gelžkeliąpC konven
cija Berlyno su Kalinu, kad 
per Lietuvą bąlu ateity gali
mas susisiekimas su Rusija, 
aplenkiant Lenkų sieną.

E. VILNIUS. — Del sunke
nybių, kurias daro Lenkų val
džia, išduodama pasus Vilniaus 
krašto gyventojams, -“Unzer 
Tag“ rašo: “Čia žmonės- gyva
vo, gyveno, dirbo, padėjo kraš
to atstatymui ir plėtotei ir si? 
— ateina nauji valdovai — 
vešpačiai, dažniausiai visai sve
timi kraštui žmonės ir atima 
iš tų nuolatinių gyventojų pi
lietybes teises. Į Vilniaus kraš
tą pradeda plūsti 
Varšuvos vėjas,

ypatingai 
Baisiausias, 
peršoktoj i- 

mas “svetimųjų“ pas mus au
ga, terorizuodamas gyventojus. 
— Ir kažin, kokiu tikslu tai 
yra daroma — ar kad tik su
mažinus žydų rinkikų į seimą 
skaičių, ar apskritai norima 
laikyti Damoklo kardą ant gy
ventoji^ žydų, kaipo priemonę 
nuolat juos varžyti ir gąsdin
ti.”



NAUJIENOS, Chicago, IR

“Žemaitijos” reikalai
Kultūros Draugijos ‘‘Žemai

tija L. V. Komitetas Chicagoj 
gavo nuo Viekšnių viešojo kny
gyno Komisijos sekančio turi
nio laiškų:

Gerbiamieji! 1921 metų pa
baigoje Viekšniuose įsisteigė 
prie vartotojų b-vės “Ąžuolas” 
Viešas Knygynas. Tas knygy
nas vedamas prisilaikant visiš
ko bepartivumo principo, kny
gos ir laikraščiai duodami žmo
nėms skaityti veltui; veda jį 
susirinkimo išrinktoji septynių 
žmonių komisija.

Skaitytojų tas knygynas da
liai’ turi 168. Butų ir daug 
daugiau, bet stingame knygų, 
žurnalų, ir t.t., taip pat pinigų 
jų įsigijimui, žodžiu, nebeį
stengiame savo jiegomis knygy
no praplėsti, padaryti jį tikrai 
rimtu ir dideliu. Viekšnių ir 
apylenkčs kultūros žiburiu.

Taigi labai nudžiugome, per
skaitę laikraščiuose pranešimą, 
kad Chicagoje susitvėrė, drau
gija “Žemaitija”, kuri užsibrė
žė sau tikslą knygomis
Lietuvos knygynui; teikiame 
Tamstoms savo adresą ir pra
šome labai maloniai mums pa
dėti. Visus raštus malonėkite 
siųsti šiuo adresu: Viekšniai, 
Mažeikių apskr., “Ąžuolo” 
Knygynui.

Be to, pranešame, kad tam 
knygynui įsisteigti yra padėjęs 
Viekšniečių Kliubas Chicagoje, 
kuris prisiuntė pradžiai pinigų 
ir siuntinėja * “Naujienas” ir 
“Draugą”. * • J

Su tikra pagarba, Vy V. K. 
Komisija: (Seka 3 parašėli).

Pagirtinas daiktas yra užra
šinėti Lietuvon namiškiams, 
puiku, jeigu bent žymi dalis 
draugams 1x4 giminėms po 
laikraštį, siuntinėti jiems kny
gų, žurnalų ir t.t. Butų gana 
Amerikos lietuvių galėtų tą pa
daryti. Bet deja, gyvenime mes 
matome visai ką kitą. Beveik 
kiekvienas amerikietis turi 
Lietuvoje nors keletą aspienų, 
kurie jam lygiai bran
gus; teikdamas kokią nors do
vaną vienam iš jų, negali pa
likti nepadovanojęs ir kitą. To
kioms dovanoms prisieina iš
leisti kelios dešimtys (Milerių. 
Apart to, mes sutinkame čia 
ir daugiau kliūčių, bu ten L kad 
Lietuvos žmonėms > yra Uabai 
sunku išrinkti laikraščiai ir 
knygos, kurie juo$ užinteresuo- 
tu ir patenkintų. Daugel atve
jų Lietuvos gyventojas kiek 
nors skaitęs arba visai ir ne
vartęs gautą iš Amerikos laik
raštį ar knygą numeta šalin, o 
kartais net degina. Ir štai tavo 
sunkiai uždirbtas centas ^>rie 
geriausių aplinkybių tegali at
nešti šiokią tokįą naudą vię- 
nam žmogui, daugiausiai — 
vienai šeimynai ir labai meta
me atsitikime keliems gyven
tojams. Užtai mažas skaičius 
amerikiečių tesiunčia Lietuvon 
literatūrą.

Kadangi toks dalykų stovis 
yra nebepakenčiamas toliau, tai 
šiandien ir noriu tarti žodį šiuo 
reikalu. Tie Amerikos lietu
viai, kurie nesiunčia Lietuvon 
literatūros arba mano nebesiųs
ti dėl viršminėtų priežasčių,— 
be abejo, klysta, nes visas keb
lumas prašalinamas labai leng
vu- ir paprastu bildu. Atmin
kime, kad neužtenka būti' pa
čiam apsišvietus, bet? reikia il
ki tus šviesti, jeigu norime žmo
nišką gyvenimą turėti. Pavyz
džiui, paimkime nors Lietuvos 
sodžių. ;,Kas yra ten gyvenęs, 
tas gerai žino, kad linksmas so
džiaus gyvenimas virsta praga
ru, jeigu jame randasi nors ke
letas tamsių ir prietarų pilnų 
arba ištvirkusių žmonių; šiek 
tiek apsišvietusiam žmogui — 
ten gyvenimo nėra: pamesk 
viską ir bėk... Jeigu kuriam 
nors fiasitaiko gauti pačią su 
tokiais “perlais” arba panašų 
vyrą, tai daugiau nieko nebe
lieka, » kaip pasakius “good 
night”, leistis savais keliais. 
Panašių pavyzdžių galima ras
ti daugybę, bet manau užtek
siant ir šių, kad kiekvienas iš- 
mintingus žmogus atkreiptų

tinkamą domę į liaudies švie
timą Lietuvoje.

Norint prašalinti tamsumą 
Lietuvoje ir padaryti savo nu
mylėtiems asmenims .gyvenimą 
įvairesnį ir malonesnį, remki
me viešuosius liaudies knygy
nus ir skaityklas; ten raštai 
saugiai užlaikomi ir jais visi 
naudojasi. Paaukotas vienas ki
tas centas toms įstaigoms at
neš naudos/ne vienam, dviem 
arba keliems asmenims, bet 
visai apylinkei musų gimtinio 
kampelio. Sugrįžus kai kurią 
dieną tėvynėn bus ir mums pa
tiems smagu gyventi tarp apsi
švietusių žmonių.

Knygynai ir skaityklos ką tik 
pradėjo tvertis Lietuvoje, šių 
organizacijų priekyje stovi ma
žas būrelis prakilnios dvasios 
žmonių. Jie dirba atsidavę 
tam šventam darbui, bet jų 
si Tikos menkos; skaitytojų 

-skaičius kasdien dinidasi, o 
naujų raštų nėra galima gauti, 
nes neturi lėšų. Taigi kas turi 
atliekamų kyngų bei kitokių 
rastų, tesiunčia! Lietuvon mi
nėtoms įstaigoms. Kas išgali 
paaukoti keletą centų ąjišvietos 
reikalams, teišrašo jiems laik
raščių arba kyngų. Kas neį
stengia prenumeruoti laikraštį 
meta uis, teužralšo pusmečiui 
arba 3 mėnesiams.

Aš tikiuos, kad laikraščių lei
dėjai ir knygų laikytojai neieš
kos sau asmeninio pelno ir leis 
k nupiginusia užprenumeruo
jant laikraštį kultūros bei /ag- 
švietos įstaigoms Lietuvoje ar
ba išrašant joms knygų. Prie 
kiekvieno laikraščio yra kny
gynas; galima laikraštis ir kny
gos išrašyti sykiu, bus mažiau 
vargo su pinigų siuntimu.

“Žemaitijos” L. V. Komite
tas yra pasiryžęs suteikti Jums 
visados gerinusį patarimą bei 
patarnavimą literatūros per
siuntime Lietuvon, • Turint rei
kalą kreipkitės į Komiteto kny
gių šiuo adresu:

J. J. Mosgeris, 3108 įSo. Hal
sted St., Chicago, III.

—L. Apolis, sek r. 
-------------------- v-.------------------

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Nusišovė kasininkas.
Gegužės 24, 12 vai. Kupiškio 

stotyje išėjęs ant pievelės nusi
šovė Gelžkelių Valdybos Ka
sininkas 26 metų vaikinas Po
vilas Dienia n. t is. Saiko, kad jis 

prašvilpęs 133,090 auksinų val
stybės pinigų.

Nusižudėlio kišenėj rasta 2,- 
000 auksinų ir raštelis, kurio 
tekstas skamba šiaip: “Nusi- 
žudime esu kaltas patsai ir dėl
to palieku sau teisę, o pasaulis 
tesprendžia kaip kam tinka”.

Velionis vedė palaidą gyve
nimą ir mėgo išsigerti. Jis pa
ėjo iš Pasvaliečių kaimo, Pa
biržės valsčiaus. Amerikoj yra 
jo brolis, o gimtinėj 25 dešim
tinės žemes, stni tėvai ir dvi 
seserys. — Gelžkelietis.

Gelžkeliečių streikas 
pasibaigė.

Kaunas, V. 31. — Prasidėjęs 
5 gegužės gelžkeliečių streikas 
pagalios jau pasibaigė.

Šis streikas reikia skaityti vi
sai nevyttfUsiu, neturėjo jokio 
planigumo ir pradėtas be rim
to pasiruošimo. Streiko su
manytojai darė pastangų iš
šaukti visuotiną gelžkeliečių 
streiką, bet tatai nepavyko, nes 
etatiniai gelžkelių tarnautojai 
neprisidėjo ir testn ikavo vien 
padieniai dirbtuvių bei depo 
darbininkai. Negana to, dar ir 
pas streikavusius apsireiškė 
stoka salidarumo, ištvermės ir 
vienybės. Pavyzdžiui, Radvi
liškio depo darbininkai testrei- 
kavo -tik vieną dieną, Šiaulių 
dirbtuvėse pilnai pradėjo dirb
ti antradienį 23 gegužės, o Kau
no dirbtuvėse tepradėjo pilnai 
dirbt tik pirmadienį įgūžės

Etatiniai gelžkeliečiai prie 
streiko neprisidėjo svarbiausia 
dėl dviejų priežasčių. Viena, 
kad iškilus streikui valdžia 
ijriebesi griežtų priemonių, kaip

antai sustreikavusius apskelbė 
pasiliuosavusiais nuo tarnystes, 
ir areštais (Šiauliuose buvo 
areštuota 13 darbininkų). O 
antra, pradžioje streiko etati
niams buvo aišku, kad jiems 
jau duodama šioks toks bran
genybės priedas, apie kurį jau 
esu rašęs “Naujienoms” ir apie 
jį buvo rašyta Lietuvos laik
raščiuose.

šiuo streiku gelžkelių dirbtu
vių darbininkai beveik nieko 
nelaimėjo. Jiems duotasis už 
8 valandų dieną priedas neką

—"....... ........ ..... .......... . .... .......... '
tereiškia, nes aplamai imant 
tepridčta po 6—8 auksinus die
nai. Be to pridėta po 100 auk
sinų vaikų priedo kievienam 
vaikui ligi 14 metų, ir pęgdujp 
tai, kurių padieniai dirbtuvių 
darbininkai gaudavo ir prieš 
streiką (ftegavo tik už.balandį 
mėnesį). Tai tik toki tėra 
laimėjimai.

Prie minėtų laimėjimų yra 
pralaimėjimai. Streikas Kau
no dirbtuvėse tęsėsi virš trijų 
savaičių ir už tą laiką negavo 
jokio mokesnio. Be įto strei
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kas valdžiai davė progos ^da
ryt vos tik pradėjusią savo Vei
kimą gelžkeliečių sąjungą. Gi 
paliuosuetus darbininkus pri
iminėjo atgal tarnystei! tvirti
nant stočių komendantams, ir 
jų nurodimais iš Kauno ir 
Šiaulių dirbtuvių buvo pašalin
ta po 26 žmones. Kauno dirb
tuvėse iš pašalintųjų keturi 
darbininkai vėl tapo priimti 
tarnystėn, o kiek priimta iš 
paliUosuotųjį/ Šiauliuose, tuo 
tarpu žinių nėra.

—Gelžkelietis.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

DipHomis :Room 511 — 
( r27 N. Dearborn St.,

Telėphone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate.

. ffel.: Pullman 6377. . /
U

Štai kur- didelis naujas pakas
kurio tūkstančiai yra prašę musų

' ” , • ■ '.4. j /'/ '• •. •' • ■

KAD užganėdinus moterų reika- , 
lavintą, kurios vartoja Rin

so, pagaminome šiuos naujus pa
kus. Kiekvieną skalbiamą dalyką ? 
galima su Rinso skalbti.

Milionai moterų, kurios tik mir
ko drapanas, patyrė, kad reikia tik 
užmerkt, o Rinso ištarpins visokį 
įsidėvėjimą. Vietoje, kur daugiau 
yra įsisėdę, reikia biskį sausu Rin
so patrint ir tuom pat laiku purvai 
pranyks.

PASARGA: J kfetii vandenį reikia vai tot nuo %
v kubilą, kad padarius geras putas. Į labai kietą vandenį, jums 

nuo l’/2 iki 2 pakų į kubilą, kad gavus dideles, nenykstančias 
kurios prašalins įsidėvėjimą.

Kuomet šutina baltas marškones 
drapanas, įdeda užtenkamai Rin- 
so į katilą, kad suteikus putų, kiek 
yra reikalinga.

Skalbiamų marinų savininkės 
vartoja Rinso, kadangi su juomi 
nereikia trinti, ypatingai ir tas vie
tas, kur reikalinga specialė atida.

Rinso užima brusinio muilo vie
tą. Vartokit kiekvienam skalbi
mui. Prašykite savo groserninko, 
kad duotų didelį paką. Lever Bros. 
Co., Cambridge, Mass.

Rinso pakui i

aiiiiiiM

reikės

Vienintelis Lietuvos Respublikos
PROGRESYVIS LAIKRAŠTIS

“Lietuvos Žinios”
v ,

pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., — dabar nuo 1 
kovo 1922 m., —- vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa.
Rašo geiųausį Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų Ameri
koje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalise. Paduoda 
greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai apibudina Lietu
vos ir pasaulio politiką. Turi atskirų skyrių mokykloms. Būtinas reika
las patiems išsirašyti ir užrašyti savo giminėms ir pažįstamiems Lie
ti i vn i *g ’CUVOJ.

H Prenumeratos kaina:
g Lietuvos Respublikoje 1 mėn. 35 auks. 
g Lietuvos Respublikoje 3 mėn. 90 auks. • 
g Lietuvos Respublikoje pus. met. 160 auks. 
g Lietuvos Respublikos metams 300 auks. ' 
g Amerikoje metams 8 doleriai 
g| Amerikoje pusei metų 4 doleriai 9
S Angliojje metams 2 sv. st. '
g Anglijoje pusei metų 1 sv. st.
g Adresas: “Lietuvos žinios” Laisvės Alėja N. 60, ‘
g Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti: 
g So. Boston, Mass., “Sandara”, 327 E. St., .
g New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St., 
g Chicagoje, III., “Naujienos”, 1739 So. jHalsted St., 
g Chicagoje, III., “Aušros Knygynas”, 3210 So. Halsted St., 
g Rockford/ III., Petras Kutras, 1012 Main St.,

E. St. Louis, III., Jonas Žičkus, 539 Collinsville Avė., 
g ir A. L. T. Sandaros kuopose.
| NEGAIŠK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN. SĮ
iMftlIlIlIlIihlllllllllllM

KAUNAS, Telefonas 223

Nutrinkite save 
skausmus 

Reuuuitiškus, 
Neuralgiją, 
Siubumą, 

Niksterėjlmą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tčmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN. 

KLIS.

' DR. A. MONTVID
Liet avis Gydytojas ir Chirargas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

’ Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

$1.00 20 KNYGŲ $1.00

Tik ką gavome rinkinį gerų 
knygą iš Lietuvos, kurias 

verta perskaityti kiek
vienam darbininkui.

1. Jononio Raštai. Tai poezi
ja eilėmis ir proza. Eilės tin
kamos dėl pasiskaitymo ir dek- 
lemacijų. Kaina ............... 30c.

2. žemės gyvenimo Reiškiniai. 
Moksliško turinio knygelės nau
dinga kiekvienam. Kaina 20c.

3. Žemė ir žmogus gera mok
sliška knygelė, parašė Dr. Avi
žonis. Kaina ...........  20c.

4. Naudotojų Tikyba. Socia
listinio turinio knygelė. Kai
na ................       20c

5. Moteris ir Jos Ekonominė
Padėtis. . Parašyta garsiausios 
Klara Cetkin. Kaina .......  20c.

6. Paryžiaus Komuna. Bran
gintina istoriška knygele. Kai
na .....................................  25c.

1. Tauty “Liuosuotojai”. Apie 
padėtį Indijos žmonių. Kai
na ........................................ 10c.

8. Kristus Varšuvoje, žydas 
Paukšte. Tris trumpos apy
skaitos. Kaina ................... 10c

9. Bi^iožai iš Politines Ekono
mijos. Socialistinio turinio 
knygelė. Kaina ............... 10c.

10. Darbininkė—Motina. Kai
na     5c.

11. Profesinės S-gos Marksi- 
ninką pažiūromis. Kaina .... 5c.

12. Darbininką Vienybe. Kai
na     5c.

13. Kas Kaltas? Apysaka.
Kaina ............................   5c.

14. Komunos Kankiniai. Kai
na .......................................... 5c.

15. K. Markso /‘Kapitalas”.
Aprašo Kapitalo turinį. Kai
na .......................................... 5c.

16. Trumpa Profesinių Sąjun
gų Kovos istorija. Kaina .... 5c.

17. “Policinis Socializmas”
Lietuvoje. , Kaina ............... 3c.

18. Areliai. Apyskaitė., Kai
na  ,...............................  3c.

19. Maratas.
na .........

20. 3 
krato, po

Drama. Kai- 
. 10c. 

Numeriai Socialdemo- 
5c. vienas. Kaina 15c.

Viso kaina $2^31

“Naujienų” skaitytojai gaus 
už $1.00! Knygelės vertos 
pirkti netik dėl jų pigumo, o ir 
dėl gerumo.

Iškirpk šį apgarsinimą tuojau 
ir prisiųsk mums kartu su $1.00 
ir savo adresu ir gausi knygas. 
Knygų yra nedidelė apštis, to
dėl tik greitesnieji galės gaut.

NAUJIENŲ KNYGYNAS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai (
127 N. Dearborr. S t., Room 1111-1S I

Tek Central 4411. VaL nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ‘ ir Į 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r,

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St
Telephone Canal 2552 *

VValandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 11d 9 vakaro. .

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 morjje- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St_______

Room 1803 \ 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 3395
a

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 
\ Seeley 8676 ' ’

7

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

< ifr.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vah

r— 1 ■■■ >>

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaL

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III.

Išpardavimas
Mes dabar pirkome bankrutij/isios 

firmos staką, 400 vyrų siutų ir/over- 
kotų, vėliausių madų ir galime ati
duoti jums uŽ 40% mažiau, negu pa
prastai. Ateikite anksti ir pasirinki
te sau patinkamą Siutą. Vyrų ir jau x 
nų vyrų siutai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnės už $2.50 ir 
daugiau. Siutkeisai ir skrynelės.

S. GOK DON,
14th ir Halsted St., 2 Įėjimai: 

1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 
atdaru vakarais iki 8:30 Vai. vakare.
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Amerikos spauda apie 
Lietuvą

(Iš Liet. Inf. Biuro)

Pastarajame “Literary 
Digest” numeryje randame il
goką straipsnį Vilniaus klausi
mu. Atpasakota istorija ‘ len
kų-lietuvių ginčo dėl Vilniaus 
ir abiejų pusių argumentus. Iš
dėstoma bešališkai. Išvada pra- 
šyte-prašos, jog Vilniaus užė
mimas ir prijungimas buvo ne
teisėtas aktas. Tame pačiame 
klausime Administracijos pu- 
siau-ofiicijozas “‘Wash’ington 
Post'’ indejo redakcijos pasta
bą. Pastabos rašytojas, tur- 
but, rėmėsi žiniomis, paimto
mis iš “Nation’T nes atpasako
jo padėtį bešališkai su neprie
lankia išvada dėl lenkų.

birželio žinutę, kad Klaipėdos 
krašte, kur esą apie . 110,000 gy
ventojų, buvę surinkta 54,429 
parašai po prašymu talkininkų 
valstybėms, kad Klaipėdos 
kraštas butų padarytas nepri
klausoma valstybė. Išviso bal
suotojų tame krašte esą apie 
56,000. Prie tos peticijos su
darymo, rodos, nemažai prisi
dėjo lenkai ir franeuzai. (“Nau
jienose” senai buvo apie tai 
rašyta. “N. Red.)

Detroito žinios

Iš laiško iš Lietuvos

Specialis korespondentas 
“Washington Star” ir "Chicago 
Daily Ncws” p. A. R. Decker 
paskelbė iš Vilniaus ilgą kores- 
pondencją apie tai, jog ginčas 
dėl Vilniaus sulaiko Europos 
prekybą. Lenkai negali išvežti 
miškų, kurių jie daug turi sa
vo valstybės šiauriuose, nes 
Lietuva Nemunu medžio ne
praleidžianti. Nurodo svarbu
mą Vilniaus kaipo centro pre
kybai tarp Rusijos ir vakarų 
Europc 
tuvos i
tų. Dabar, sako, lenkai ir lie
tuviai kitų priskaito tik po 2%. 
Autorius manąs, kad tikrumoje 
vienų ir*kitų esą po 20 —22%,'

žmona Cecilija, 4113 33-čia 
gatvė išvažiavo Lietuvon per 
Kanadą, tiesiai į Piliavą. Taip
gi* atvažiavo daug jaunų mer
ginų iš (Lietuvos. Laivakortės 
pasiųstos: Marcelei Kučyniutei, 
kaimo Palekiu, apskr. Rasei
nių; Maręelci (iasparaiičiutei,

Prigavikas “policistas”.
Ypsilanti, Mich., nežinomas 

policistas ėmė stabdyti kone 
1 kiekvieną automobilių dėl per- 

greiito važiavimo. Iš sulaikytų 
automobilistų tas policistas rei
kalavo mažiausiai 10 'dolerių 
kaipo laido, kad ant rytojaus 
jis prisistatys teisme. Iš pras
čiau atrodančių automobilių 
reikalavo ir po $35 kaucijos, 
prisakydamas kiekvienam būti 
rytoj teisme. Už priimtuosius 
pinigus policistas išdavinėjo 

t kvitas. Ant rytojaus teisme 
į susirinko apie 5/) automobilis- 
< tų ir teisėjas nežinodamas koks 
čia dalykas, pimlėjo tyrinėti. 
Pasirodė, kad automobilistai 
buvo apmauti gudraus prigavi
ko, kurs pasirėdęs policistu ir 
važinėdamas su motorcykliu 
juos tokiu budu apiplėšinėjo.

Išvažiavo Lietuvon.
Mateušas Tamošauskis ir jo

5EVER0S GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal
Telefonas Yards 1119-J

SEVERAS 
HAIR POMADE

/K4/AC4 25c

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

_L

Padirbo pačiai grabą ir kėsi
nosi ją nužudyti.

Mrs. Bose Lingeman teisme 
įrodinėjo, kad jos vyras kėsi
nęsis ant jos gyvybės, užtat ji 
ir apleidus jį. Mrs. Lingeman 
yra motina 10 vaikų. Prieš 
kiek laiko juodu tarp savęs aš
triai susibarę ir vyras pasakęs, 
kar nedovanosiąs jai. Ji nuo
latos girdėjus savo vyrą kaž
ką palėpėj dirbant. Ji suima
mus'ištirti ir atradus padirbtu 
grabą. Ji taip nusigando, kad 
tuojau pasišalinus nuo vyro.

“Spešelų” agentas nuteistas.
Teisėjas II. B. Keidan pritei

sė Sinikulos agentui Halsey nuo 
vienų iki penkių'metų kalėji
mo už pardavinėjimą beverčių 
bondsų ir serų Detroito gyven
tojams. ' Teisėjas šį nuosprendį 
išdavė pirmiau negu prisaikin- 
lieji sprendėjai spėjo susirinkti 
klausymui Ch. Joneso ir Oscar 
Rubino bylos. Nuteistasis John 
Halsey yra 34 m. amžiaus ir 
turės kalėti Jackson kalėjime. 
Išviso jis išviliojo iš žmonių 
suvirs 10 tuksiančių dolerių.

Dabar prasidėjo galutinas 
nagrinėjimas spešelininkų bylos 
ir manoma, kad gaus visi ka-’ 
lėti.

reilŲo greitas pažibas.

i re i Išlali lutę turėti pbilęb 
ibkbs Ir pridUoddfi jiem:

Baigusi Aku
šerijos koleupi- 
ją; ilgai pri»k 
tikavusi Peim- 
silvanijoj? ho»- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pria 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ii 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

čio. Kazimieras / Karpinskis 
pasiuntė laivakortę savo švo- 
gerkai, jaunai merginai Alek
sandrai iš Kuršėnų miestelio, 
Šiaulių apskričio. - J. Dagis.

ANCHOR - DONALDSON

Vienam naujieniečiui priva
čiai, rašo iš Kauno:

“...Politinė*Lietuvos padėtis 
labai liūdna. Vilnius yra jau 
palaidotas. Galima būt opti
mistu, galima tikėti ir kitus 
tikinti, — bet praktiškai jokio 
motivo nėra, dėl kurio Lenkija 
galėtų jį mums atiduoti. Lauk
ti Lenkų-Rusų karo? Lenkų- 
Vokiečių karo? Tame kare vi
sų pirma skaudžiai nukentėti 
teks, jei laimės Lenkai — bus 
tas pats; jei pralaimės Lenkai 
—'juo mums blogiau. Vokic- 
čių-Rusų sąjunga nėra bliofas. 
Jeigu politiniai tai nėra jokia 
galybė, liet toji galybė bus. 
Psichologiniai ta dirva pareng
ta kaip nebereikia labiau. Vo
kiečiai tiek ir tekalba, ką apie 
Rusiją. Vokiečiai mokinas ru
sų kalbos it patylomis slenka 
į Rusiją. Tuo tarpu kai An
glai, Prancūzai derasi, Vokiečiai 
jau savo fabrikus turi Petro- 

| grade, Tūloj ir k. Naturalinges- 
Inės sąjungos ir būti negali. 0 
Ipiums tuo tarpu—savaime aiš
ku, kas iš to viso gresia.. .

“O Kaune tuo tarpu parapi
jinė pasauliaž valga bujoja,

misijonieriai | Dras Purickis, sirgęs, sirgęs, 
staiga pagijęs, nuvažiavo iš Ka-

~ Vilnius buvęs Lie
tinė jau nuo 1322 me-

OETROIT, MIGHIGAN

kurie ir valdų miestų. Mieste 
esanti lenkų kultūros viršeny
bė ir žydai taikusis prie lenkys-1J 
tės. Metodistų 
atidarę Vilniuje savo skyrių.

Autorius nesitiki, kad Tau-1 raliaučiaus į Berliną ir niekam 
tų Sąjunga greitai nustatytų Ii- nebesirodo. Nei nėra reikalo 
nijų tarp Lietuvos ir Lenkijos, —jis berods dabar piniginga^ 
tuo tarpu, sako, reikią laukti žmogus. Oficiališkai jis, žino- 
naujo užpuolimo ant Vilniaus, nia, ir dabar tebeserga, ir nėra 
šį kartą iš pusės biznierių, ku- vilties, kad jis iki teismo su- 
rie stengsis užmegsti prekybą spėtų pagyti... Todėl ir Berli,- 
su Rusija. ne pėščias nevaikščioja, tik au-

  tomobiliais važinėja. Reikalas
Indomų stripsnį randame visai purvinas. Pulk. Žukas, 

New Yorko laikraštyj “Evening sugavęs Jonišky valstybinį sa- 
Mail”, pavadintą “Europa ge-1 chariną, pats įkliuv ) privatinio 
rinasi Baltijos valstybėms”. 
(Rašo Associated Press kores
pondentas iš Rygos). Po Ru
sų-Vokiečių Rapallo sutarties 
bal. 17- d. visa Europa ėmusi 
kreipti domės į Lietuvą, Latvi
ją irEstoniją, nes tos šalys ran
dasi kaip tik 'tarpe Rusijos ir 
Vokietijos. Vokiečiai tuojaus 
po (lenuos konterenejos išsiun
tę į Baltijos valstybes savo ypa
tingą pasiuntinį p. Blucher’į, 
kurs po keletą dienų viešėjo 
Kaune, Rygoje ir Taline (Reve- 
lyje). Visur tikrinęš, kad Vo
kietija turinti kogeriausių ir 
kuoramiausių 
Baltijos kraštų ir kad priete- 
lingi» santikiai Baltijos valsty
bių su Vokietija išeisią su di
dele ekonomine ir kitokia nau
da pačioms Pabalti jos valsty
bėms. (

• Vokiečiai gegužės mėnesį jau 
pradėję regulerę oru komuni
kaciją tarp Pabaltijos sostinių 
ir tarp Karaliaučiaus ir Berli- 
no. Jie pienuoją taip-pat page
rinti ir susisiekimą gelžkeliais, 
nes tos valstijos stovį ant ke
lio tarp Berlino ir Maskvos.

Tuojau po Blucherio misijos 
atėjęs iš Francijos pripažini
mas Lietuvos de jure (žinia, 
tur-but, pramanyta. L. L. B.) 
ir visokios franeuzų misijos 
suką apie Kauną. Vokiečiai ir 
franeuzai lenktynkioją besige- 
rindami Rusijai.

Toji pati Francija siunčianti 
misijas į Rygą ir Estoniją. Ry
gos busipioj parodoj franeuzų' 
pirkliai ir pramonininkai ruo- 
šiąsis dalyvauti labai skaitlin
gai. Franeuzų bankininkai flir
tuoją su Latvijos kapitalistais. 
Franeuzų karo laivai padarę vi- 
zitą į Rygą, Revelį ir Helsing- 
lorsą. Neatsilįęką nei Anglai. 
Ir jie siunčia daugelį misijų į 
didžiuosius Pabalti jos miestus.

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) ,

GRABORIUS
1029 — 25th St.» 9509 Cardoni

Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan A v. ‘‘ 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Markei 4526

X J LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

fXWHlTE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Olympic—Birž*24; July 15; Aug. 12; 
Homeric—July 1; July 22; Aug. 19; 
Majestic—Liep. 8; Liep. 29; Rugp. 26 

Tuoj pribuvus į Southam-ptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigų ir IJe- 
pojų su užtikrnimu smagų pervežimų 
ir teisingų bagažo pervežimų.

Red Star
Tiesus patarnavimas į T 
Dideli, smagus- garlaiviai 

Haris plaukiojimas

American 1
, l Hamburgą

Mongolia Liep. 26; Rugp. 3ti; Spal. 4 
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
Manchuria Liep. 5; Rugp. 9; Rūgs. 13 
St. Paul July 12; Aug. 16; Sept. 20;

Parankus keleiviams parvežimas ii 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigų ir Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnųpimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sejimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passenger Mgr. 
14 No. Dearborn St.. Chicago^JII.

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA .................   July 29
SAX0NIA ...................... Liepos 1

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

Keliaujant per Liverpool ir 
Glasgov.
SCYTHIA ...........   Bifž. 22
LACONIA .............f........... July 6
CARMANIA ......................  July 13

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Sou)thamptoną, kurie va
žiu ja į Danzigą, Piliavą ir Lihavą. 
Per Southamptoną kas Utarninkas 
MAURETANTA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą j Dan- 

zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

MERGINA TURĖJO 
SKAUSMINGUS LAIKUS
Motinos — Skaitykite šį 

laišką ir sekančius nurody
mus.

Portland, Indiana. — “Turėjau ne
smagumų nereguliaškumais ir vidu

ncrtZMAN"^^
Ii RUSUOS

Gerai lietuviam^ žinomas per H 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 4136

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

Telefonai;

Regu- NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavaisj šriubąis 

garlaiviai 
NEW YORKLBREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą. 

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai. 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų. 
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

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

Chicago, III.

rių užkietėjimai ir 
tankiai turėjau gu
lėti. Vieną nedel- 
dienj apsilankė ma 
no teta ir sako, 
kad jos mergaitės 
naudoja Lydia E. 
Pinkliam Vegeta- 
ble Convpound ir 
gerai jaučiasi, to
dėl motina sako, 
spėju ar nepagel
bės ir man. Tiesa 

man gelbėjo ir aukštai jį gerbiu. Ga
lite panaudoti ši mano laišką kaipo 
liudijimą.” — STELLA NEWTON, 
R. R. 8, Portland, Indiana.

Motinos — turite atydžiai saugot

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chronišku Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedčliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

intencijų link

“New York Times” indejo 4

cliarina
sacharino šmugeliu

24
28
29

CRENCH LINE
■ COMPAGKIE GČNČIULETbANSATLANnOŲE II
■ Pvftaj 9«rvk«

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

LAFAYETTE ..................  Birž.
FRANCE ..........................  Birž
LA TAURAI NE ............... Birž
LA LORRAINE .............. Liepos 1
Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14

3-ios klesos kaina ........... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranku- 

mai, su prausimosi bliudu ir bėfr 
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių'tiesiai j 

Liepojų
S'.S.Drott'ningholm Liep. 15, Rugpl 19
S. S. Stockholm Liepos 27, Rugp. 5

k Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELĮ ....... $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukem.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack
son St., Chicago, III.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo

, 8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
> —-y

Didžiausia Exkursija 
Lietuvon!

BALTIC STATES BANKAS, 294
Eighth Avė., New York, parengia spe

cialę ekskursiją .didžiausiu ir puikiau

siu pasaulyj laivu MAJESTIC. Tasai
» I

milžiniškas plaukiojantis palocius iš-

plauks iš New Yorko LIEPOS (JULY)

29 dieną. Keleivius lydės iš New Yor-

ko į pat Kauną Banko pasiuntinys p.
*

RAPOLAS KRUČAS, kuris\sią pirmu-
♦ » 

tinę lietuvių ekskursiją naujuoju di(įĮai- 
viu nutrauks ant krutančioje paveikslų

Baltic State Banko Ekskursijos palydovas 
pil. RAPOLAS KRUČAS(Moving Pictures).

Daivas MAJESTIC taip yra didelis, kad jokios vilnys neįstengia 
jo pasupti. Keleiviams nereikia jurų liga sirgti.

GarčĮus valgis, mandagus patarnavimas, gražus kambariai pasilsė
jimui, deniai pasivaikščiojimui, atskiri kambariai kiekvienai šeimynai 
(pavieniai irgi gauna atskirus kambarius po dvi, ar keturias lovas kiek- 
vienme), švarumas ir naujausi patogumai — tai laivo ypatybės.

Kelionė iš New Yorko į Kauną užįms vos 9 dienas! Laivakortė 
iki Kauno $107.50; iki Karaliaučiaus (Piliavos) $106.50. War Tax $5.

° Skubinkitės užsisakyti vietas, nes jau nedaug teliko!
Platesnį tos ekskursijos aprašymą ir visus įtarimus išsiunčia

BALTIC STATE BANK kiekvienam. Rašykite tuoj, adresuodami ♦

Baltic States Bank
294 Eighth Avė., . New York, N. Y.

...

savo dukterų sveikatą. Perserget jąs 
nuo pavojų kurie kiekvieną ištinka, 
ypatingai per ilgas stovėjimas, šal
toms ir šlapioms kojoms, kilnojimasy 
sunkių dalykų arba persidirbimas. 
Neleiskit per daug mokintis.

Jei ji skundžiasi galvos skaudėji
mu, strėnų skaudėjimų ir kitų dalių; 
arba, jei patėmysi silpnumą minties, 
nerviškumą arba erzumą, tuomet at
sargiai atkreipk atidą. Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound yra 
geriausia gyduolė jūsų dukterims, 
ypatingai yra priimta nrašalmimui 
panašių simptomų. Nepamirškite, 
kad jame nieko kenksmingo nėra ku
ris sveikatai kenktų.

f-----------------------------------
• Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų ‘
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli sutelksiu geriausj gy
dymą .

DR, B. M. ROSS

bde kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkįte elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE. *

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

k-------------------------- —--------------

Telephone Boulevard 5052
,DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki vai. vaka
re. Seredom 9 v. r. iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St.. Chicago, 01.

1 * Telephon* Vards 1582 J

DR. J. KULIS I
Liitovia Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietųį 
6 iki 9 vakare

8259 Ra. Halsted St^ (.hicagflk

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St), 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisaa
4729 So. Ashland Are^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos \ 

Moterišką, Vyriški Ir 
Vaiki ligi

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 ik?
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3® vai.
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880 

________________________________ >

j Telefonas: Boulevard 7042

i DR, C, Z. VEZELIS Į
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvė* 

•■■■■■■■■■■■■■■■■•■N?

T. Pullman 5432

AKUŠERKA
Turiu patyrinu 

4nntenj Hgoae; ru 
pestingai priiiv 
riu ligonę ir bud* 
kĮ laike ligos. 
10929 S. State SI, 

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ 

(Baniene)
Akušerka 

3113 S.Halsted sL
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at- 
sitikin?e teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometriat
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat.

2-roa lubos.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd SU 

Tel. Lafayette 4988. 
Vai. 1-^ ir 7—9 Ned. 10—12 pisUy

1J "<’I1 ''' ■' IiiJ" ■ '
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas! Roossvslt 8500.

Viiumokijimo kainai
Chicagoje — paltai

Metama ........ ■ . . <. ■■■—!
. PumI meta .... ■ . .

18.00 
#.60 
2JŽ5 
1.75 
1.00

X X1IUB UMUvolAIUJi 
DviefB* minėdami .............
Vienam mineaiui

Chicagojė, p«r utiotajui
Viena kopija , , _
Savaitei ........ ...... . , . 18c.
Minėsiu! -... . ...........................— 76c.

Suvienytose Valetijoee nfl Chicagoj 
paltui,

Metams į „■„ ■4.—|L00
Pusei mėti     4.K)
Trims mineaiams ----------   2.00
Dviem mėnesiams.......... ..  l(50
Vienam mėnesiui *75

lletuvon ir kitur afsieniuusst 
iAtpiginta)

Metams............... .........   ^|8.00
Pusei metų --------------- ------ — 4.50
Trims mėnesiams------------------ 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Del aukso-sidabro 
fondo. ""

Feodalizmas Havaii salose,Į Spaustininkai laikomi 
1 pavojingais.

Elgetų Draugijos nariai turė
jo nepasisekimo iš pat pradžios, 
kadangi jų vėlukai su parašais 
reikalaujančiais kapitalistų nu
vertimo tapo konfiskudti jiems 
nepasiekus susirinkimo vietos. 
Spaustininkams dar aršesnė da
lia teko, nes jie yra laikomi 
baisiai pavojingais, didžiuma jų 
organizacijos narių tapo suareš
tuoti jų namuose.

Prieš paradą tapo vienbalsiai 
priimta rezoliucijos, reikalaujan
čios sovietines valdžios pripaži
nimo, aštuonių valandų darbo 
dienos priėmimo ir pilnesnių 
asmeninių teisių pripažinimo.

\ Gegužinę šventę darbininkai 
apvaikščiojo svarbesniuose Ja
ponijos miestuose; didžiausia 
(lemonstrabija buvo Osakoje, 
šalies pramonės centre.

( Kobe, Japonija (laiškas). — 
Amerikiečių laikraščio leidžia
mo iš Toki jos “Japan Adverti- 
ser” laidą už geg. 2 d. policijos 
valdžia sulaikė už įdėjimą ver
timo Revoliucijos Giesmės, pa
duodant Gegužinės šventės pa
rado aprašymą. Revoliucijos 
Giesmė ir Terorininko Giesmė 
vertime paduotos šiek tiek švel
nesnei formoj, negu jos buvo 
giedamos Tokios paradininkų.

! Turiniai paduoti * sulaikytoj 
laidoj buvo toki:

Revoliucijos Giesmė.
Revoliucija arti. Revoliuciją 

arti. Sukilkit įimtai tūkstančių 
vyrų dėvinčių skarmalus. Pabus
kit biednuolynų gyventojai. Kas 
yra tie, ką sunaikino musų 
laisvės daržą ? Kas yra tie, kurie 
pamynė po kojų teisingumą? 
Kaip ilgai mes turim pasiduoti 
priespaudos ir persekionės val
džiai? Kraujas smarkiai tekąs 
musų gįslose trokšta laisvės. 
Jei nuims nėra laisvės, tai ge
riau į kapus atsigulti. Ar musų 
broliai Rusijoje nekovoja už 
laisvę ?

Terorininko Giesme.
Ilgiau mes neturim pasiduoti 

priespaudai ir persekionei. Visa 
Japonija dabar papludusi krau
juose. Pabusk terorininke! Su 
dinamitu rankoj, tvirtu įsitiki
nimu, kad sįnirtui pareina 
priešintis smurtu, sukeikime 
riaušes ir sukilimą, o kova iš
spręs klausimą' su valdovais. 
Laukai ir kalnai skamba per
galės balsais; musų koVa 'laimė
ta; švęskime revoliuciją.

Borisas išvažiuoja

oina,
i

lyje. gyvenantys lietuviai 
.aukautų savo auksų ir sidab
rą Lietuvos reikalams. Bet 
amerikiečiai turi neužmiršti, 
| kieno rankas tos aukos eis. 
Jos eis į rankas valdžius, ku
ri anaiptol nėra surišta au
kautojų norais. Aukautojai 
gali skirti savo turtą vienam 
tikslui, o valdžia gali suvar
toti jį visai kitam tikslui.! 

| Lietuvos valdžia dažnai Su 
amerikiečių norais, deja, vi
sai nesiskaito.

Imkime, pavyzdžiui, kad 
ir paskutinius stambesniuo
sius įvykius Lietuvos politi
koje. Viešpataujančioji par
tija, krikščionys demokra
tai, išbraukė iš Lietuvos 
konstitucijos darbo žmonių | 

I teisę organizuotis, susirin
kimus daryt ir streikuot; ta 

j pati partija panaikino sąži
nės laisvę, paversdama Lie
tuvos mokyklas konfesinė
mis (bažnytinėmis); ji nu
tarė, kad Lietuvos preziden-| 
tas. turi turėt pusiau-monar- 
chišką galią. Didelei didžiu
mai amerikiečių tokie daly
kai visai nepatinka; j& dė
jo savo centus Lietuvos la
bui, trokšdami, kad tenai 
butų išnaikintos visokios 
carizmo gadynės liekanos, 
ir darbo žmonėms butų pa- 
tikrWa laisvo, nevaržomo 
plėtojimosi sąlygos.

Amerikiečiai aukavo Lie
tuvos laisvei, o klerikalai, 
pasigrobusieji į savo rankųs

mui iš socialistų pusės\ Ji eit 
giasi taip pat, kaip elgiasi visos 
valdžos, sutruškindanios revo
liucinį darbininkų judėjimą. 
Francijoje 1871 m., puolus Pa
ryžiaus Komunai, Tliiers’o val
džia išžudė ir ištrėmė tūkstan
čius socialistų. Tas pats nese
nai įvyko Vengrijoje, ir Finlan- 
dijoje, kur paėmė viršų kontr- 
revoliucija.

! Daugelis darbininkų neįsten
gia įvertinti kontr-revoliucines 
bolševikų rolės, kadangi bolše
vikai vadinat save jkomunistais 
ir pretenduoja būti įjroletariato 
vadais. Bet apie žinones rei
kia spręsti ne pagal jų žodžius, j 
o pagal jų darbus. Bolševikai 
juk ne revoliucijos darbą tęsia 
Rusijoje, o gaivina kapitalizmą, 
šitai politikai atitinka ir jų ko
va prieš socialistus. |

Bolševikai tuo skiriasi nuo 
Paryžiaus komunarų, kad pasr-l 
tarieji iki galo laikėsi prieš I 
kontr-revoliuciją ir kovoje su 
ja žuvo; o bolševikai persimeta 
į kontr-revoliucijos pusę ir pa
tys žudo revoliucionierius.. ;

KAIP CARO LAIKAIS. !

tavos valdžia n 
kad pašalinus šitollius v 
ninkus ir jų vieton pastačius 

j sąžiningus žmones...
| ‘'‘Tegul Lietuvos valdžia 

nustoja toleruoti šmugelį, te- 
[ gal nustoja tarnauti vienai 

partijai — vienam ‘išrinktų
jų’ luomui, tegul suvaldo sa- 

‘ vo valdininkus, kad jie ne
triumfuotų varguolių galvo
mis, o valdžiai pavojaus ne
bus.“ :■ ij
Lietuvos liaudininkai,xilgai 

nešę atsakomybę už valdžios 
darbus kartu su klerikalais, 
matyt, dar neapsiprato su savo 
padėtim, kaipo opozicijos, ir 
perdaug kritiikuot valdžią neno
ri.

Prasižengimai 
prieš vaikus.

,Hawaliniame sa-

Pernai] metais New Yorke 
susirinkusioji “veikėjų kon-

ncija” nutarė raginai Į valdžią, steigia tenai vergi- 
Amerikos lietuvius, kad jie ją. Ir ką tu jiems padarysi! 
aukautų « savo auksinius ir Galima numanyt, kad ir 
sidabriųius daiktus į tam’ amerikiečių auksą bei si- 
tikrą fondą, kuris bus įtei^Įdabrą jie pirmiausia pasis

tengs suvartoti savo pozici
joms sustiprinti, o ne šalies, 
gerovei.

Mes todėl tam sumanymui 
pritarti negalime. Kas pasi
tiki ir yra patenkintas Lie
tuvos valdžia, tas tegul duo
da į jos rankas, savo aukas. 
Bet kas nori flkitoki^s tvar
kos Lietuvoje, negu ^krikš
čionių demokratų vykina
moji, tas nesiskubins eiti 
jiems į talką.

tas Lietuvos valdžiai, kad ji 
galėtų pradėti leisti savo pi
nigus.

v Kiekvienas supranta, kad 
Lietuvai turėt savi pinigai 
butų labai svarbu, nes dabar, 
dėl vokiškų^ markių kurso 
puolimo, ji kenčia didelius 
nuostolius. Savo pinigus leis
ti tečiauš^galima tiktai tuo
met, kai turi tuščiai brangių 
metalų. Dalis tų metalų yra 
suvartojama pinigų muši
mui^ o kita dalis padedama 
atsargon, kad, butų kuo “pa
dengti” leidžiamus popieri
nius pinigus. Popieriniai pi
nigai turi savo vertę tiktai 
tuomet, kai valstybė laido
ja, kad už juos, pareikala
vus, bus duota tiek aukso ar 
sidabro, kiek ant jų pažymė
ta. Popieriniai pinigai yra 
tik kvitos, rodančios, kad 
žmogus gali gauti iš valsty
bės tiek ir tiek brangaus 
metalo.

Lietuva kolkas neturi tiek 
brangių metalų, kad galėtų 
iš jų atmušti reikiamą šalies 
apyvartai kietį metalb pini
gų ir nudaryti pakankamą 
atsals fondą popieriniams | 
pinigams leisti. Ji, beje, iš
siderėjo vieną milioną auk
sinių rublių iš sovietinės 
Rusijos. Jos ^rankose, be to, 
yra ir kitų šalių pinigų, ku
riuos ji galėtų išmainyti 
auksu arba už kuriuos ga
lėtu aukso nusipirkti. Bet 
to visa, rfiatyt, nepakanka 
savbs valiutos įsteigimui, 
nes iki šiol Lietuva dar te
besinaudoja svetimos šalies 
pinigais. ’Tat yra visai pap
rastas dalykas, jog kilo su
manymas, kad ateitų pagel- 
bon amerikiečiai.

Mes nesmerkiame tų žmo
nių, kurie nori, kad šioje ša-

Rusijos komunistų partijos 
centro koniitetas paskelbė įdo
mių žinių apie mHižengimus 
savo partijoje. Sulig) toms ži
nioms, nuo spalių mėnesio 1918 
m. iki ‘gegužės mėnesio 1 d. 
1922 m. teismai nubaudė viso 
34,270 komunistų partijos na
rių už visokius prasikaltimus. 
58 nuošimčiai nubaustųjų buvo 
nuteisti už kyšių ėmimą ir val
diškos galios peržengimą; 15 

| nuošimčių už vagystes ir falsi
fikacijas; 21 nuošimtis už šni
pinėjimą ir kontr-rėvoliuciją; 
6 nuošimčiai už kitus nusidėji
mus.

Rusijos komunistų partija 
Šiiįndie faktinai sudaro valsty
binę biurokratiją. Ir pasirodo, 
kad dešimtys tūkstančių tos 
biurokratijos narių’ tapo sugau
ta beimant kyšius, besaviva- 
liaujant, bevagiant ir beužsi
imant falsifikacijomis. Bet į 
teismo nagus, kaip žinia, visuo
met pakliūva tiktai mažesnioji 
dalis nusidėjėlių.

Tat dabartinė Rusijos biuro
kratija yra nėkiek negeresnė 
doros atžvilgiu, kaip buvusioji 
caro biurokratija.

Gamtininkas Luther Bur- 
bank mano, kad vaikai pasi
duoda savo apystovoms ir spe
cialiam auklėjimui taip pat 
lengvai kaip ir augmens, ir jis 
turi tame tiesą.

Pasižiūrėkime j biednuomc- 
nės, pačių biednųjų ir ištramų 
naujovinio skurdyno vaikus ir 
palyginkime ‘juos su turčių vai
kais. Pasižiūrėkime į žmo
gaus visuomeninio skurdo ir 
švietimo stygio davinius ir paly 
ginkime juos su malonių apy- 
stovų bei gero švietimo 
daviniais.
v

gero
Pasižiūrėkime į 

ir moteris, visą sa- 
venimą praleidusius’ prie 

I sunkaus ir prastai apmokaiho 
darbo ir palyginkiųi juos su 
tais, kurie turėjo liueso laiko 
save tobulinti ir visiųs civili
zuoto gj’vciųmo malonumais 
gėrėtis, 

j Skirtumai baisus, 
į Tas tiesa, kad esama kilpių 
charakterių tarpe biednų ir esa
ma nedorų charakterių tarpe 
pasiturinčių. •Turtai doriniai 
sugadina žmogų taip kaip ir 
galutinis skurdas. Apšviestas 
žmogus gali.buti žvėris, o tam- 
sunas gali būti kiltaširde sic-' 
la. Pavydėjimas dažnai atsve
ria visą švietimo įtaką.

Beturįs gerų norų ir palinki
mų žmogus įgali patapti bešir
džiu dėspotii’, jei jam gyvenime 
sekas ir ji^ Įgvja turtus ir ga
lią, o laimes atfcimainymas gali 
pamokinti turčių nusižemini
mo, pasigailėjimo ir teisingu
mo.

i^S^mėnesio gale Kro-I Beturtis gerų norų ir palinki 
kitoje susirinko lenkų profesi- apystovos, geras švietimas ir 
nių sąjungų kongresas tikslu teisinga proga sau dorą gyvė
si! vienyti visas sąjungas, sto- pasidaryti padąro pado- 
vinčias klasių kovos pamatais. teisingus žmones, kuomet 
Kongrese dalyvauja 120 P. P. nelemtos apystovos, švietimo 
S. (Lenkų socialistų partijos) nebūtis ir nesveikos gyvenimui 
narių, 30 komunistų, 25 žydų sąlygos, daro tvirkinančias įta- 
Bundo nariai, ir 13 Poale-Zio- kas į žmogaus charakterį ir 
nistų. Vokiečių profesinės są- aukleja visa,( kas pas žmogų 
jungos neatsiuntė savo dėle- Vra nedora, bloga ir žvėriška, 
gatų, bet parašė kongresui pa- Todėl visuomenė neapsako- 
svėikinimo laišką. niai nusideda vaikams, leisda-

įPL P. S. pirmininkais Dąšyns-1 jiems augti trukume, skur
li’ deportayimus. Pavyzdžiui, I kis atidarė kongresą prakalba, fiziniame ir doriniame su- 
nesenai Odesoje tapo suimta kurioje pasakė, kad Lenkijos skretime, neduodama jiems ge- 
50 socialdemokratų; Rosto- proletariato susivienijimas ga- 1
ve suimta 70 gelžkelių darbi-Į lįs įvykti tiktai po P. P. Š. v^- Nll0S matyti* žmogaus nuopuolį 
ninku, kurie jau buvo kartą | liava.
ištremti į Murmanską (šiau
rinę Rusiją), bet paskui vėl 
buvo sugrąžinti. Areštai į-|kdmunista,i leidžia .spręsti, fc 
vyko taip pat Baku mieste, pLonkijos darbininkuose yra < 
kur tapo suimta daugiaus, 
kaip 20 draugų.

“Deportariiiiias į Turkes
taną, prieš kuriuos sausio 
mėnesyje Tiuvo paskelbtas 
bado streikas Maskvos kalė
jime, nesiliauja, nežiūrint 
protestų. Į Turkestaną tapo 
išsiųstas jau ąntras trans- 
mrtas. menševikų, tarpe jų 
daigiausia darbininkai iš 
Ekatcrinoslavo ir D(bno sri-

LENKIJOS DARBININKŲ
VIENYBĖS KONGRESAS.

Apžvalga
SOCIALISTŲ PERSEKIOJI

MAS RUSIJOJE.

Berlino “Freiheit” rašo:

‘2Jš Rusij os nuolatos ateina 
žinių apie socialistų įtręštus

ro priversdama.

pnkijos darbininkuose yra di
delio palinkimas prie vicnybės.w^mon’ 
Bet kažin kaip ta vienybė galės U11?, Ii 
įvykti po Dašynskio sparnu ?

PEIKIA “LIETUVOS žlNIŲ” 
NUSISTATYMĄ.

“Tėvynė” 'visai teisingai kri
tikuoja Lietuvos liaudininkų 
organą, kurs sako, kad’ nurodi
nėti 
tarnauti 

ties. Neužilgo busiąs jšsiųs- | “peoviaį 
tas trečias transportas. Gy
venimo 
pasidarė 
pirma, 
kestana

stygos Turkestane 
daug blogesnės, nei 
Ištrėmipias į Tur- 
reiškia beveik ta *• • *• 

pat, ką mirties nuosprendis.” 
. ■ . v ■ . J 

šitas atkaklus socialistinių 
Rusijos darbininkų persekioii- 
mas rodo, kad sovietine val
džia mato pavojų savo gyvavi

valdžios darbus reiškią 
atį lenkų konspiratoriams, 
laitams”. Ji sako:

“Gaila, kad ‘Liet. Žinios’ 
nemato to fakto, jog šian-

kių valdininkų, kurių sau
valiavimai ir žiaurumas kai 
kartas pila vandenį ant peo- 
viakų malūno? Pagaliau, nė
ra mažiausios abejonės, kad 
nevienas peovlakas tarpe šių 
valdininkų yra. Tačiau Liey

I ir palaikydama ekonominę sis- 
ongresc da- kuri atima iš naudingų 
Šiai ir net darbininkų jų darbo vaisius, 

3adP^°^°ja žmonių gyvastis dėl 
ehiV ir leidžia kaikuriems 

sjjiįrauti tokius tur- 
padaro juos savo ar

timų žmonių valdovais.
Mes žmlcim žmones kapitalis

tinio imperializmo labui. Mes 
žudoni vyrus ir moteris dėl pel
nų. Mes naikinam žmonių 
sielas dėl dolerio.

Toks musų civilizacijos pa
matas, o vienas musų vyskupų 
sako mums, “Mes stiprus esam 
praktinga tikyba”. Įdomu bu
tų žinoti, apie kokią ^tikybą jis 
kalba. — St. Louis Labor.

RADO MUNšAINĖS.
—,—

Blaivybės agentai Josepho 
Callahand griipes padare kmją 
Juozo Radevičiąus smuklėje 
Willo!w Springs’c ir atrado vie- 
nuoliką galionų niunšainės.
Aciu tam dalįar Radzevičius 
yra iKauntėsk kalėjime.

Honolulu.
lyne viešpatauja baltoji feodali
nė aristokratija, panadodama 
vietos gyventojus, japonus, chi- 
nus ir filipinus vergais cukraus 
ir ananasų4 plantacijose ir pras- 
tesniam namų darbui.
' Jei turi supažindinimo laišką 

pas šitą aristokratiją, tai gali 
lankytis įvairias salas ir gė
rėtis augšte^nes klasės smagu

 

mais, ir per tukliais; bet jei ne

 

puri jo, tai gali tau būti riestai.

•Baltieji cukriniai baronai gy
vena taip, kaip Amerikos pietų 
vergponiai gyveno prieš pilietinį 
karą.

Tarnai jiems gai pigiau atsiei
na, negu vergai atsieidavo 
aniems. Namai dideli ir puikiai 
ištaisyti. Savininkai atrodo, nie
ko neveikiančiais, gyvenančiais 
despotų gyvenimu, pripratusiais 
prie to, kad jiems mažiausias 
daiktas butų padarytas. Nami

 

niais tarnais paprastai būva ja 

 

ponai, ar chinakir retkarčiais 
filipinai, ar korė j iečiai. t

Plantacijos 'darbininko liki
mas nedaug geįesnis už buvusio 
pietų vergo likimą. Jis gali ap
leisti plantaciją, jei jis turi pi
nigų, bet paprastai jis esti giliai 
įsiskolinęs, jei jis nekamuoja 
pačios, vesdamas ją į laukus 
dirbti su savim drauge.

Antra vertus pietų vergas tu
pėjo užtikrintą darbą ir galėjo 
aukti šiokio tokio aprūpinimo 
senatvės susilaukęs.

Laukų darbininkai gyvena 
lūšnose, kurių daugumas yra be 
jokių patogumų, nors jie lengva 
butų įtaisyti. Jie dirba nuo 12 
iki 14 valandų į dieną, o darbas 
toks sunkus, kad sunkesnio gal 
niekur nėra,- • U Ii. ' . •

Cukrinės nendres yra sunkios 
kilnoti. Kadangi šimtakojų ir 
kitų vabzdžių yra daugybes, tai 
tenka nešioti stori drabužiai ke
pinau Čioj saulės kaitroj. Per 
nendres jokis vėjas nepučia.

Už darbą mokama po $1 į die
ną. Kaikuriose vietose su kon- i 
traktinės sistemos pagalba įves
ta* feodalinė sistema be atsako
mybės prieš tarną, kurią pripa
žindavo vidurinių amžių baudpo- 
niai.

Draugingumas, svetingumas 
ir gerumas žmonių, pralobusių 
šituo badu, savo klasės žmonėms 
yra neapsakomas. Net ir visai 
svetimas jų klasės žmpgus yra 
karštai priimaifias, važinėjamas 
puikiais automobiliais, laikomas 
karališkai ištąsytuose namuose 
ir vaišinamas.

Plantacijų magnatai nemato | 
ekonom 
ųroS, kuri juos palaiko./Į vergi
ją, iš kurios jie turi savo ištai
gas, jie žiuri kaipo į prideramą, 
naturalį dalyką.

o neteisingumo siste-
Liūdnas p. Boriso Bachmc- 

tevo persiskyrimas su “Rusų 
ambasadoitiauą” vaidmenim 
nėra be juokingų dalykų. Bori- 

ako pats sau: “Čia man 
karšta. Mano valdžia

Gegužės apvaikščiojimas 
Japonijoj

Tokio (laiškas). — Du tūk
stančiai vyrų nešini vėlukais 
reikalaujančiais astuonių valan
dų darbo dienos ir Rusijos pri
pažinimo Tr giedodami revoliu
cines dainas paradavo Takios 
verslo gatvėmis gegužės pirmą 
dieną, demonstruodami Japoni
jos darbiniinkų lygos vardu.

Kelias dienas pirmeiviai ir so
cialistai miesto vadai sėdėjo sa
vo namuose, arba buvo kalėji
me ir paradui dar neprasidėjus 
policija suareštavo dar apie 50 
demonstruoj ančių.

Raudoni vėlukai ir bandymas 
sukelti uždegimą “pavojingų 
minčių” išreiškimu buvo ženk

lais ūmam areštavimui. Eisenai > ... I •
palengva einant ir giedant Re
voliucijos Giesmę kuris nors 
pirmutinėj eilėj išsitraukia ma
žą raudoną Vėluką. Policija tuoj 
pribėga prie\įo,j atima vėluką 
kaipo įrodymą ir eina su kalti
ninku nuovadon. Paradui beei
nant tapo suareštuota apie 40; 
viso per dieną suareštuota apie 
100 žmonių.

sas | 
daros 
matoibai, patenkinta mano dar
bu, nes ji niekuomet neišreiš
kė nepasitenkinimo it nepasiū
lė jokio patarimo. Ir mano 

neprotes tuoj a prieš 
aš neduodu parciški- 
yra sunku surasti, 
ji yra Paryžiuj, rytoj

‘valdžia’
tai, kad
mų. Ji
Šiandien
Londone, o užporyt gal visai
pranyksta. Gyvenimas geras, 
bet pinigai mažėja, todėl aš 
manau reikia rezignuoti.”

Valstybės sekretorius Hughes 
sako jam, “Mano Brahguš Amba 
sadoriau”. Norėdamas neprasi
lenkti fįrt teisybe, jis turi var
toti žodį “'brangus”, nes Bori
sas buvo brangi grazna. P-nas 
Hughys^gera diplomatine kal
ba pasako, kad jis taipgi mano, 
kad Borisui laikas ner|L šalin. 
Jo nuomone “permaina dabar-

mą”, o Borisus bijos, kad jo, 
juiipo grąžuos, tolesnis tamavi- 
™as “gali sukelti nesusiprati
mų”. Du dideli protai susitin
ka ir susitaiko.

Vienok Boriso “valdžia” ne
liks be atstovybės \Vashingto- 
ne. “Ambasados” v finansinis 
lydovas p. Sergei Ughet žiūrės 
rusų šmėklos, kuri kadaise bu
vo žinoma pasauliui Kerenskio 
valdžios vardu. P-nąs Huglleš 
rašo Borisui, kad “p. Uglieto

diplomatiniai santykiai su šita 
valdžia nebus atmainyti jūsų 
pareigoms pasibaigus ir jis lo
baus turės paprastas diplomati
nes privilegijas”.

Ar Boriso “valdžia” paskirs 
kitą “ambasadorių” į jo vietą, 
nežinia. Kokie bus Ugheto 
santykiai, mes nežinom. Kiek 
galime matyti, tai jis pakabin
tas kokioj tai slėpimingoj pa
tamsio juostoj tarp gyvybės ir 
mirties. Jis yra ir jo nėra taip, 
kaip ir jo “valdžia”. f Boris tik 
prašė, kad Ughetas butų palik
tas “nuosavybės žiūrėtojas”, iš 
ko galime manyti, kad jis bus 
naansargis. Mes linkę šitai]) 
manyti, nes žinom, kad Borisas 
paliko kokią nors dumblinę.

Atėję prie šito iŠvado išve
dimo kebu, mes manom, kad p. 
Hughes, norėdamas parašyti 
Bachmetevo “valdžiai“ pradės 
šitaip: “Mano Brangus Nam- 
sargi”. O Ughetas, norėdamas 
pąrašyti Hughesui, pradės: 
‘Priimkite naują mano augš- 
Čiausios pagarbos užtikrinimą, 
Bušų Nam-sargis”.

—New York Call.

Lietuvos Socialde 
mokratams

AUKOS.

paskutinio išsiuntimo au- 
Lietuvos Socialdcmokra- 
ir vėl draugai prądeda 
* ' • * * . Tas

Po 
kų 
tams 
atsiųsti daugiau aųkų. 
rodo, kad musų draugai nuolat 
dirba musų pradėtų darbą. Tas 
yra labai puiku ir girtina.

Drg. A. A. Žalpis iš So. 
Omaha, Neb. atsiuntė surinkęs 
aukų Lietuvos Sosialdemokra- 
tams nuo šių draugų: A, A.

ziunas, Ona žallpienė, P. Krikš
čiūnas ir J. Arinoškus. 'Po 50c. 
—A. Balkis, J. Sabutis, P. J. 
Juzeliūnas, B. Juzeliunienė, V. 
Milenavičiene, J. Pilipavičius ir 
K. Gušakienė. Po 25c. — J. 
Navickis, K. Navickienė, ir P. 
Baltrušaitis. Viso $11.25.

Drg. Prane Stiklytė-Kemė- 
žienė, iš Chicagos, surinko nuo 
šių draugų: J. Gudelis $3.00. 
Po $1.00—«F. Demikis, l)r. A. 
Mon tvidas ir J. Auryla. Po 50c 
—G. Stungis, A. Grabelis, P. 
Daugėla. Po 35c, — .N. N. ir 
A. Rukša. Viso <$8.00.

J. Marcinkevičius, iš Keno- 
sha, Wis., prisiuntė $6.00.

Dar nesulaukiu aukų iš 
Brooklyn, N. Y. ir iš Boston, 
Mass. Tų didelių kolonijų 
draugai privalėtų smarkiau pa
sidarbuoti. Blankos jiems yra 
pasiųstos tai]) pat kaip ir ki
tiems. Draugai iminėtų kolo
nijų, nepasilikite nuo kitų. Kad 
dirbti, tai reikia dirbti visiems.

—A. Žymontas, L1SS. Sekret. 
1739 S. Halsted, Chicago, III.

[Į KORESPONDENCIJOS
f ■ —”  .

SO. OMAHA, NEBR.

< Auka Lietuvos draugams.

Girdėdami savo draugų 'Lie
tuvoj, socialdemokratų, balsą 
į Amerikos darbininkus, kad 
paremtų juos jų nelygioj kovoj 
su juoduoju dįlerikalizniu ir 
reakcija, ypatingai dabar, ka
da artinasi rinkimai į Lietuvos 
Sodiną, vietos draugai vėl pasi
darbavo ir surinko šiek tiek pi- 
nigų, būtent $11.25. Pinigai 
tapo pasiųsti LSS. sekretoriui 
A. Žymontui, kuris paskelbs 
Naujienose aukotojų vardus. 
Ta proga tariu ačiū visiems 
tiems, kurie kiek aukojo.

—A. A. žalpis.

Redakcijos Atsakymai.
J. Maskoliūnui, Chgo. —• 

lamstės pranėšimO negalime 
įdjėti. Skelbti kokius nors iš- 
laimejimus laikraščiams už
drausta.

Dobilui, Watei*būry. — Kur 
tamsta tą eilėraštį ėmei?

.-.i j. .... ..— —

IMPERFECT IN ORIGINAL



Iš Mokslo Srities
Stebėtinas išradimas.

CH1CAGOS 
:: ŽINIOS ::

už tai, kad kanalas jungiantis 
Illinojaus upę su Chicaga butų 
tuojaus užbaigtas. Del kanalo 
neužbaligimo esu nukenčia 
žemdirbystė ir pramonė.

Košt. August. IR

— tai ne vien 
žmonių prievolė, 
visur ir visokios 

religinių, politinių ir 
Fanatikas

Fanatizmas 
tik religinių 
Fanatikų yra 
rųšies:
mokslo fanatikų, 
bando apsitverti chiniečių šie; 
na nuo visko, kas naujo, kas 
nesutinka su jo siauru prota
vimu. Jis,priklauso tai žmonių 
rūšiai, kuri nieko naujo neiš
moksta ir nieko seno neužmir
šta. /

Moksle fanatizmas irgi pra
deda reikštis. 1919 m. vienas 
žymiausių Anglijos chemikų ir 
nepaprastų gabumų niokslo 

* populiarizuotojas, Dr. Geof- 
frey Martin’as, atvirai pareiš
kė, kad mokslui gręsia pavo
jus. Jo posakiu, mokslininkai 
bando sukurti savo rųšies kas
tų, 1 
viską, kas nauja, kas nesutin
ka su įsigyvenusiomis moksle 
tradicijomis. Pavyzdžių toli ne
reikia ieškoti. Imkime kad ir 
Einšteinų. Einstein’as paskelbė 
savo reliatingumo teorijų 1905 
m. Kaip mokslo pasaulis pasi
tiko tų teorijų^Pasipylė 

,ščiausios denuncijacijos. 
i ta net iki to, jog kai 
mokslo satrapai tiesiog 
dino Einšteinų pamišėliu. Pa
tikrinti Einsteno tvirtinimus 
tiems satrapams nerūpėjo. Už 
teko to, jog reliatingumo teo
rija nesutiko su Newtono su
formuluotais/ dėsniai, kad jų

dalų. Taip vadinami “raguoti 
vyrai,” kurių žmonos mėgsta 
turėti “namų draugus,” teisme 
galėjo prirodyti, jog jie nėra 
gimusių vaikų tėvai. Toko nu
sivilti ir kai kurioms pane
lėms, kurias netikėtai aplankė 
garnys.
kad jų kaltinami vyrdi 
gimusių vaikų tėvai.

Tačiau Dr. Abramso nuopel
nai toli gražu nepasibaigia to 
instrumento išra<limu. Jis yra 
parašęs daug mokslinių knygų, 
dėl kurių Amerikos žymus 
daktarai jį į padanges kėlė.

Bet dabar vėjas pradėjo iš 
kitos pusės pusti. Dr. Ab
rams’as išrado naujų būdų li
goms pažinti. Jo ligų diagnozėj 
beveik visuomet yra teisinga.'

Oscilografas parode, 
nėra

^VAISINIŲ” GĖRIMŲ KAI
NOS PERAUKŠTOS.

Miesto tarybos komiteto 
pragyvenimo brangumui ištir
ti sekretorius Russell J. • Poole 
vakar pasakė, kad 10 iki 15c. 
bonkai i^i’Vuoto kvapsninto 
vandens, vadinamo vaisių sun
ka, yra perdaug. Girdi, pardavė 
jai moka tik 5() iki CO c. skry
niai iš 24 bųrikų, tatai 
atsieina nuo 2 iki 
bonka. Jiems užtenka 
5 centai.

jiems 
cento

PAŠAUKĖ POLICISTĄ 
SUMUŠĖ JJ.

Užvakar tuojaus po vidur
nakčio Martfiietle’o nuovadoj 
gauta pareikalavimas, kad bu
tų atsiųsta policjsitas po num. 
1822 W. 18 gat., kada nuėjo 
ten ketvirtų mėnfesį tarnybų 
einųs policistas (E. H. Curran, 
du vyrai iš užpakalio priėję 
smoge lazdomis galvon ir su
mušę jį pabėgo.

kini demagoginiai m igia ir to. Jis sukurė naujų

šlyk-
Daei- 
kurie 
pava-

busio Anglijos astronomo, Ed- 
dingtano, pastangoms, paaise- 

_kė suorganizuoti mokslinę ek
spedicijų, kuri savo tyrimais 
prirodš Einšteino ^teorijos tei
singumų. Tai buvo 1919 m. 
Nežiūrint to, vėliausi fizikos 
vadovėliui nei per pusę lupų 
neužsimena apie reliatingumo 
teorijų. Kaip matote, fizikams' 
sunku išmokti naujų dalykų ir 
da sunkiau užmiršti senuosius.

teorija kai <Jel ligų priežasties. 
Ta teorija yra griežtai priešin
ga visoms iki šiol medicinoj 
įsigyvenusioms teorijoms. Pri
imti Dr. Abramso teorijų — 
reiškia paskelbti revoliucijų 
visam mediiinos mokslui. O 
revoliucijų, kaip žinia, valdan
čioji klasė ' nemėgsta. Tai reiš
kia jų viešpatavimui galų. Re- 
voliucininkai ne tik politikoj, 
bet ir moksle yra neapkenčia
mi, persekiojami. Vienok tik 
dėka tiems rcvoliucininkams 
pasaulis progresuoja. Nebūtų 
buvę politikoj ir mokslo revo- 
liucininkų, tai mej ir šiandien 
tebeturėtume inkvizkujų, ver- 
gijų; mes ir šiandien tebetikė
tu me, kad žemė yra plokščia, 
kai blynas; kad saulė sukasi 
apie žemę, ir kad pasaulis liko 
sutvertas šeši tūkstančiai metų 
tam atgal.

Dr. Abrams’as yra revoliu- 
cininkas medicinos moksle. Ir

JIEŠKO VYRO PAVOGUSIO 
$100,000 VERTĖS BEL

MONTU.
Vakar po visų miestų pradė

ta j ieškoti John Caipallos, 76 
W. Van Buren gat., kurs me
nama vidury dienos apiplėšė 
Belgijos deimantų importuo
tojų -II. Kleino ir Sųnaus Kan
tarų, 1316 Masonic Temple 
Name. Du vyrai užpuolė kan
tarų ir paėmė mažne $100,060 
vertės brangiųjų akmenų. Vie- 
nrts jų, Kaplan, 1343 So. Tiroy 
gat. tapo suimtas besivaikant 
15 miliutų 12 augštų laiptais

Paimtieji deimantai buvo 
suvynioti mažuose popieriniuo
se pakeliuose ir sudėti į šikš
ninį kapšį.

fede- 
lau-

inas Amerikos daktarams.

Tokių pat dalykų pasitaiko 
ir medicinos moksle. Praeitu 
metų pavasarį laikraščiuose 
pasirodė nepaprastai įdomi ži
nia apie Dr. Albert Abramso 
išrastų instrumentų — oscil^- 
forų (oscilophore). To )nst/ 
rumento pagalba galima patir
ti, kas ynf vaiko tėvas. 'štai 
kaip skanroa >iena laikrašti-
ne žinia:

“Šiomis dienomis Paul Vit- 
tori iš San Francisco užsigynė, 
kad jis yra tėvas mažos mer
gaitės. Liko paini ta iš Vittori 
ir vaiko jx) kelius lašus krau
jo, ir Dr. Abramso. instrumen
to pagalba prirodyta, kad Vit
tori yra tos mergaitės tėvas. 
Aukščiausiojo teismo teisėjas, 
Thomas E. Graham’as, paskai
tė prirodymų' teisingu esant, 
ir tuo budu italui Vittorijpč- 
pasisekė išsisukti nuo atsako-

Smulkmeningų Dr. Abramso 
darbų aprašymų skaitytojai ras 
Uptono Sinclairo rašinyj “Ste
buklų Namai,” kuris tilps ar
timiausiuose “Naujienų” nu
meriuose. Drauge su tuo raši
niu bus įdėtas ir Alexander 
Marky’o straipsnis, kuris yra 
įžanga Sinclairo rašiniui. Up- 
ton Sinclairo vardas kalba pats 
už save. Jis yra nenuilstantis 
teisybės ieškotojas, nežiūrint į 
tai, kad dėl -to jam gan tankiai 
prisieina nukentėti.

Baigiant šį straipsnį, aš no
riu štai kų pasakyti: versda
mas Uptono ^inclairo rašinį, aš 
turėjau galvoj du tikslu — pir
ma, supažindinti
su Dr. Abramso išradimais, ir 
antra, atkreipti lietuvių dak
tarų domesį į naujų revoliuci
ni nkų medicinoj. Gal atsiras 
lietuvių daktarų tarpe bent vie
nas žmogus, kuris sąžiningai 
ištirs Dr. Abramso išradimus 
ir paskelbs visuomenei to ty
rimo davinius.

MAINIS 40 BLAIVYBĖS 
k AGENTŲ.

Šiandie keturiasdešimt 
ratinių blaivybės agentų 
k ia atstatymas po nesenai bu
vusiam perversmui Chicagos 
kantoroj. Agentai busiu pakei
sti prityrusiais žvalgais, ku
riems bus įsakyta išvalyti mie
stų nuo degtinės pardavinėto
jų. Dvidešimts du atklausine- 
tojai padavę rezignacijas kelios 
savaitės atįal, o dabar sakoma 
22 kiti paima atostogų iki lie
pos 1 d., bet atostogoms pasi
baigus negrįšiu.

šitos permainos priskaitoma 
pulk. iU C. Nutt’o pasirįžimui 
panaikinti kyšių ėmimų pas 
blaivybes žiūrėtojus. Nesusi
pratimai tarp pulk. įhitto ir 
vietos vedėjo Chas Giregory esu 
prašalinti. • ' #

KA-

skaitytojus

Dėka tam aparatui, San 
Francisco’c kilo nemaža skftn-

Atidarymas Naujo Lietuviško I 
Daržo “Righland Grove” v

Arti Šv. Kazimiero kapinių įvyks\Subatoj, Bir
želio 24 d., 7 vai. vakare. Puiki muzika, visą naktį 
iki nedėlios rytuj. Nedėlioj Basket piknikas ir Viš
tienos pietus.

Įžanga dykai
Pasarga kaip nuvažiuoti: Pro Šv. Kazimiero 

kapines apie 3‘ mylios į vakarus Righland Avė., pa
eikite vieną mylią į pietus, prie miško, kur pamaty
site didelę toblyčią su užrašu

“RIGHLAND GROVE”.
i Joseph Vaičius.
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LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

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

Morgan Park Lumber Co.,
Tek: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

RENGIA ZOOLOGIJOS PAR
KĄ RIVERSIDĖJ. '

Vakar St. nouiso Zoologijos 
Draugijos sekmorius llenry 
Muskoph La Šalie viešbuty iš
pasakojo Forehto Išlaikybos 
apskričio nariams planų Zoolo
gijos parkui Riversidėj. Einant 
šitais planais bus panaudota 
žvėrių auginimui nuo 100 iki 
300 akrų žemės, kurių dovano
jusi Editha Roikeffelr’iuote 
McCormickienė.

KLANIECIUS LAUKIA 
KALĖJIMAS.

Dr. William A. Muttera 
Morris, III. išpirko varantus 
trims Ku Khix Klano nariams 
už jų suokalbį neteisėtam 
gsniui. Savaitė tam atgal 
buvo pasirengę nubausti 
menamų jo neprideramų 
sielgimų su mergaite. Du
Hjerbert Pascolini, 3745 Map-

Um- 
b'Uch, 1929 Orchard gat. tapo 
suareštuoti; trečiasis, Wm. W. 
Newman, 1737 Otto gat. išva
žiavęs į Californijų. •

3

žin- 
jie 
už

pa
jų,

avė. ir A. R.

ALGŲ NUMUšIMAS GREIT 
BUS PASKELBTAS GATVE-

KARIŲ TARNAUTOJAMS.
Gatvekarių kompanijos pre

zidentais Henry A. Blaiir parei
škė, kad Chiėagos Viršutinių 
Linijų traukos ir dirbyklų* dar
bininkams algQ numušimo ap- 
štis busianti paskelbta kitos 
savaitės pradžioj. Po darbinin
kų ir kompanijos viršininkų 
susirinkimui buvo pranešta, 
kad algų numušimas esųs neiš
vengiamas suųiažimis važiavi
mo kainas nuo 8 centų iki 7 
centųj; bet darbininkai tvirti
na, kad įplaukos yra gana di
deles dabartinių algų didumo 
palaikymui.

REIKALAUJA UŽBAIGTI
NALĄ TUOJAUS.

Senatorius John Dailey, 
bedamas Rotary kliubc stovėjo jieškojo kefūrių vyrų, kurie pa-

kal-
JIEŠKO UŽPUOLIKŲ.

Policija vakar visų dienų

NllllllllllllllllllilIlIlIlIlB^
Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Miništerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus?' 
5) Išaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt.

Tiėms klausimams nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:

So. Boston. Mass

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ned. 10:80-12:00 dieną 

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

Vai. 10:30; 8:30-5 ir 6:30-8:80,
4601 South Ashland Avenue,

aukojimu Evelynės Schnabel’- 
aitės, 816 Behnont avė., išsi
vežę jų ir jos draugę pavėžėti 
į southsidės kabaretus ir pas
kui į laukus. , Schnabel’aitė ta 
po sumušta ir išmesta iš auto- 
mobiliaus gatvėn, kada ji pasi
priešino dviejų vyrų užpuoli
mui ant jos. Jų policija atra
do primuštų ir apdraskytų ir 
nugabeno į La Gran

NORĖJO KRAUSTYKIS, SA
VININKAS SUMUŠĖ NOSĮ,

BET.. .
John Vlotke pasakė; savo na

mo nuomuotojui Jos. Klech’ui 
2664 N. Marshfield avė., kad 
jis jam pakelia nuomų. Kleich 
atsake jam: “Aš. išsikraustau.”

—Ne, tu negali kraustytis”, 
atrėžė namų savininkas, ir 
įsmaginęs sąvo kumštį rėžė 
jam per nosį. Ir taip jiedu at
sidūrė Sheffield avė. teisme 
pas teisėjų Samuelį H. Trude’ų, 
kuris Plotkei pasakė.: Tu ne
gali savo nuomuotojo užlaikyti 
ir mušti — užmokėsi $25 bau
smės ir^šlaidas.

ORLAIVIU SKRIDUSIŲ JAU
NAVEDŽIŲ UŽSIMUšIMO 
PRIEŽASTIES IŠTYRIMAS

ATIDĖTAS.
Vakar koroneris Ifoffman 

pradėjo tyrinėti priežastį nelai
mingo atsitikimo su Zion City 
j a u navedž iaa s, W1 įcelco ckais, 
kurie 10 dienų atgal su orlai
viu krisdami užsimušė, o or
laivio lakūnas John Mctzgcr 
susižeidė. Bet kadangi lakūnas 
nėra pasveikęs tiek, kad galėtų 
paliudyti, tai ištyrimas atidėta 
toliau.

VAIKAI NAŠLAIČIAI IŠGEL
BĖJO SAVO PRIEGLAUDĄ 

NUO GAISRO.
Vaikų prieglaudoje Dorcas 

Home Highland Parke 7 ir 8 
metų vaikai tos prieglaudos 
įnamiai septiiiladienio naktį 
parode didelę narsų ir didvy- 
ringunių išgelbėdami prieglau
dų nuo gaisro.

Vaikai it mergaitės mie' 
savo miegai) ličiuose, kada liep
sna išsiveržė per rūsio langus. 
Rūsyje buvo supilta apie 15 
tonų anglių ir jos matomai už-

sidttgė savaimę. Prieglaudos 
vedėja Anna Ardisiene tuojaus 
telefonavo įstaigos viršinin
kams Evanstone, kad atsiųstų 
pagailiu. Bet bijodama, kad 
pagalba neateitų per vėlai, da
vė gandų varpu ir tvarkiai iš
vedė vaikus laukan. Vyresnes 
mergaites pristačiusi daboti 
jaunesnių vaikų, vyresnius vai
kus pasiuntė su kibirais rusin 
semti degančias anglis’ ir nešti 
laukan. Jie tokiu budu išpešė 
degančių anglių apie du tbnus 
ir su laistomu švilrkšliu jas už
gesino. Iki ugnagesiai atėjo ug
nis jau buvj| užgesinta.

3,300 PRAŠOSI Į 500 POLI- 
CISTŲ VIETAS.

Policijos viršininkas Fitz- 
morris 4 apturėjo 3,300 pasisįu- 
lymų užimti policistų vietas; 
nauji pasisiūlymai dar vis atei
na; jis mano visas besisiūlan
čių skaičius sieks 4,000, kuo
met tuščių vietų yra tik 500., 
Vakar gydytojams pradėjus 
egzaminuoti kandidatų sveika- 
tų< 'viršininkas tris išbraukė iš 
kandidatų skaįtliaus 
prasižengimų prdeity: 
buvo pasigėręs, kitas 
policijos užrašuose, o
turėjo pilstytuvę name.

dėl jų 
viepas 

buvo 
trečias

APIPjLĖšIMAI DIENOS 
LAIKU.

Dvidešimčiai pasažierių žiū
rint du ginkluoti plėšikai api
plėšė į šiaurius einančius Ash
land avė. karo konduktorių 
Frankų Sissų ties 1360 Bau- 
wans gat. vakar anksti rytų; 
jie įlipo ka-ran ties 43 gat. 
Konduktoriui paprašius tikic- 
lų, abudu išsitraukė revolve
rius. Jie paėmė $40 ir $30 ver
tės (ikietų. Pasažieriai buvo iš
sigandę. Motorininkas nežinojo 
apie apiplėšimų.

(r. W. Bombardų i ties 1936 
Cuvler avė. atėmė automobi
lių ir $2 trys vyrai ir molerįs, 
paėmusieji jo automobilių jam 
bevažiuojant Justicc’o priemie
sčiui Jie užstate jam kelių, 
du vyrai įšoko į automobilių ir 
privertė jį atsisėsti užpakalinėj 
sėdynėj, o moteris paėmę va-

(Seka ant O pusi.).

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieny Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
50405—U. Kateleviukč 
50408—J. Jurcis 
50413—J. Butvilas 
50416.—E. Subačineė 
50419—0. Vašliukįenė 
50442—P. Sawalauskis , 
50446—J. Butkevičia 
75007—Ą. Dadura 
75038—E. Rakauskienė 
75040—J. Lileikis 
75(1^8—J. Kaniušienė 
75057—-S. Lukoševičius 
75058—Navickas 
75058a—A. Mickevičienė 
75059—S. Paukštė 
75062—S. Snieška 
75065—L. Lizaitienė 
85039—R. Ipolitas 1

i 85040—D. Baizerienė 
85041—L. Butrimas 
85044—D. Markevičienė 
85045—M. Staržukauskienė 
85051—T. Liutkaitė 
85056—L. Kiras 
85059—Iz. Polionis-Paliulionis 
90007—K.^Saulitaitė 
90008—A. Aleksandravičiene

Čekius: 
2306— P. Petrauskas 
3390—P. Bosas
3460— B. Povilaitė/
3461— J. Bitauta^ 
3652—P. Vasieris 
3659—V. Navickas 
3665-^-0. Monikaitė ' 
3679—J. Jasimskis
3729— J. Putreikienė
3730— J. Kaminskis 1 
3736—S. Misevičienė

' 3746—0. Baravykienė 
3750— K. Laureckienė 
3759—M. švabiutė 
3776—J. Dovidonis 
3801—A. Petraitis 
3837—A^ Mikalauskaitė 
3860—A. Morkūnas 
8863—M. Rykpevičius 
3868—A. Pukinskis 
3872—J. žemaitis
3886—Lietuvos Ūkininkas
3913— A. Karpavičius
3919—K. Lalienė
3926—A. Mikienė
10053—P. Gumbris
10075—J. Vaičius
10090—D.
10095—Z.
10108—T.
10109—V.
10112—L.
10113—P.
10117—Klebonui Liet. bažn.

Liepoj u je1
10120—Ą. Skukauskas
10122—A« Griniutė
10130—P. Linkevičienė
12014—P. Judeikus
14023—K. Burbulas
14024—J. Burbulas ’ 
14026—1.
14028—J. Bičiūnas '
14042—K. Vaitkevičius
Į4948r—O. Lęščinskie^iė 
1Š431—A. Vairada 
2794 A. Juknevičius 
3277 K. šliažaĄ 
3382 M. Mačiukai 
3442 O. Bridziliuth

Puidokas 
Balčiūniene 
Lazdauskas 
Paulauskaite 
čupas 
Venclovienė

Kvedaras

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

ŠIANDIE PINIGU 1 
, V KURSAS

Siuvant Lietuvon mtu: I
36 cent. už 100 auks. 

<rb* 
280 už $1.00

Pigesnis kurna siunčiant 
didesnes sumas

Pristatysiu* Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manulacturing 
District Bank 
State Bank—

Clearing House Bank
1112 Weet 85th Street

Turtas $6,000,000.00
. ..................... ...

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisą*; 2816 So. Michigan Are.
Valandos:

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

Tel. Aauatin 737
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—E 
vakare išskiriant nedeldieniua.

Vr-- . „.i/
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. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
1—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Tndenendencn Rlvd. Chicap*

DR. S ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halsted St.
Tek: Boulevard 7179 

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Ganai 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki

8 vakaro
Reeidencija: 2811 W. 6^d St

Tel. Prospect 8466

Dr. Maurice Kalto
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yarda 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. n edėl dieniais nuo 1G 
iki 1 vai. po pietų.

Tek Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
i

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO. ILL.

Canal 0257 \
Naktini! Tel. Cana^flllS

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Y arda 5884

DR. P. G. ft'IEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 
8464 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Ofiso Valandos: 6—8 rak. 

Tel. Boulevard 6913 
Residencijos Tel. Boulevard 10-12

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
ę* Išdirbėjai ge

riausių ir lenk 
viausių armo^ 
n ik i;, pianų ir 
kitų instru
mentų, Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas ie 
darome,, naujas.

921-26 Šo. Halsted St., 
Chicago, III. ,#i

su

Jfc .i IM £jj<' «;zt.
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.}

žinoti ir atvažiavus į Chicagą. 
Ties Kedzie avė. ir 29 gat. ji 
sustojus pasakė: “čia gera vie
ta; išmeskite jį;” ir jį išmetę 
nuvažiavo.

Paulių Sontainą, 11314 So. 
Washtenaw avė., vakar anksti 
rytą apiplėšė du vaikėzai susi- 
stabdžiusieji jį ties jo namais 
ir blekdžekiu aipdaųžę galvą. 
Paėmė, iš jo $125.

lerių. Po to buvo perskaitytas 
Šerno Draugų Būrelio laiškas 
su prašymu pa aukot kiek rašy
tojui Svi'nui šelpti.

kas priimta ir nutaria paau
kot iš iždo 3 dolerius, čia ten
ka pastebėti, kad šerno šelpė
jų būrelis jau antru kartu krei
pės laišku maldaudamas pašal
pos tam užsitarnavusiam, da
bar betgi nebepajiegiančiam 
dirbti musų rašytojui, ir tik 
vos-ne-vos įstengė paaukoti tris 
dolerius, o Bušų badaujan
tiems, kurie kažin ar gauna tas 
aukas, rodos paaukojo jau apie

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME, NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

INZOLIUOTOJŲ

ar
vy-

VIDUTINIS AMŽIS TUR BŪT 
100 METŲ — SAKO HOME

OPATAS.

Atvažiavusis į homeopatų 
suvažiavimą Ncw Yorko svei
katos komisininkas Dr. Royal 
S. Copeland savo kalboj" home
opatų suvažiavime vakar pasa
kė, kad Jungtinėse Valstijose 
yra 3,500 vyrų ir moterų, ku-

Tolinus, draugija nutarė nu
mažinti įstojimo mokestį per 
tris mėnesius, taigi dabar no
rintys įstoti nesenesnis kaip 35 
metų vyras, moteris ar ^mer
gina

kės 
mus.

mokės įstojimo tik 1 do- 
Senesni kaip 35 m. mo- 
pagal draugijos ’įstaty- 
— O.

KEIKIA darbininkų. Nuolat 
vidui darbas. 45c. į valandą. At
sišaukite.

E. F. HOUGHTON & CO., 
3534 So. Shield Avė.

Jaunų moterų dienoms 
naktims darbui prie mašinų 
mojimui švarių popierinių raikš- * 
čių 
tais.

,apvyniotų variniais dra-

TURI MOKĖT ANGLIŠKAI

Alga gvarantuojama ir mo
kestis už valandą mokinantis. 
Kuomet jau galėsi nuo šmotų 
dirbti,
SU

galėsi uždirbti gerą al-

REIKIA vyrų į Insurance company. 
Gera alga, patyrimas nereikalingas. 
.Kreipkitės nuo. 8 iki 10, arba nuo 
iki 6.

KAPLAN.& ADLER AGENCY
8 So. Dęarborn St., 

Room 1306.

4

GERA PROGA
I*£iixla.vi m vųi bučernes ir gi’oscrnes 

įrankiai. Lentynos, barai, kalados, 
registeris, trokas, mėsos malimo ma
šina, sliceris ir tt'.

10742 So. Michigan Avė.
i t Roseland, III.

PARSIDUODA Barbei’ Shop ge
riausio vietoj ant Tovvn of Lake. Visi 
įtaisai pirmos klesos ir 3 krėslai dėl 
skutimo. Parsiduoda labai pigiai už 
$350.00. Pardavimo priežastis — tu
riu kitą biznį. Pasinaudokite proga.

4600 So. Marshfield Avė.

GERIAUSIAS pirkimas brighton parke

REIKIA barberio vakarais ir 
subatomis.

Apsišaukite: ,
PAUL KILDA, /

2209 W. 23rd Place.

PARDAVIMUI labai pigiai bučer
nė ir grosernė lietuvių kolonijoj. Biz
nis cash', 3-jos scales, 4 benčiai, 2 ka
ladės, Ige Box, 2 popierų holderiai, 
shaw casė’17 mėsai malt mašina, kli
very ir kiti daiktai — notions. Vis
kas už $1,375.00. - Šią savaitę turiu 
parduoti. Pasiskubinkite, 10253 Com- 
mercial Avė. So Chicago. Tel. So. 
Chicago 6752.

Dviejų/ (2) augštų gražus mūrinis namas, 5 ir 6 kam
barių. Agšildymas kiekvienam flatui atskiras. Skalbyk
la cementuotame skiepe. Elektra ir maudynės. Aržuolu 
baigtas. Kaina tik $7300. {mokėjimas pagal sutarties.

Geriausias pirkimas ant Bridgeport, 2 augštų mūri
nis namas, 2 flatai po 6 kambarius ir 2 flatai po 4 kamba
rius.. Elektra/maudynės, augštas skiepas. Kaina negir
dėtai pi£i tik $10,000.00. {mokėjimas pagal sutarties.

Del platesnių žinių kreipkitės pas

UN I N C.

metų amžiaus. Jis sako, kac 
prideramai gyvendamas vidu
tinis žmogus turėtų sulaukti 
šimtą metų šviesiomis akimis 
ir nesumažėjusiu vieku, bet 
girdi, iki tas bus pasiekia, pra
moninė higiena turi būti įves-

Pranešimai
. WESTERN ELECTRIC CO.,

< 48th Avė. & 24th St.

REIKIA vyrų dirbti į serap 
iron yard, $4.00 į dieną.
PRICE IRON & STEEL CO.,

PARSIDUODA
“GRAND CENTRAL BUFFET’ 

7469 So. Chicago-Avė. .
Telephone Hyde Park 1330 

Klausti savininko.
809 West 35th St.

(Arti Halsted, Baltas namas)

Q7th St. and 48th Avė.

Town of Lake, — šiandie, birž. 22, 
8'vaDvak. įvyks masinis susirinkimas 
Šv. Kryžiaus parapijos salėj Aukso Si
dabro vajaus reikalu. Meldžiame vie
toj lietuvius skaitlingai'susirinkti.

— L. L. P. St. pirm. J. Janusas.

PARSIDUODA vienas iš geriausių 
saliunų ant Town of Lake — vieta 
išdirbta per 20 metų. Lietuviais vien 
apgyventa. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

1632 W. 46th St., arba
4558 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI

“Mano nuomone,” sakė jis, 
“pramoninė higiena yra svar
biausia už visus viešos sveika- 
tybės veiklumus. Pasižiūrėki
me į Amerikos istoriją tris ar 
keturias gentkartes atgal, o pa 
matysime, kad jie negyveno il
gai. Kaip tik užšalo rudenį 
jie sulįsdavo j namiffT užkalda
vo langavėres ir užkamšydavo 
langus skuduriais, kad oras 
neįeitų. Jie apsisiudavo drabu
žiais ir neidavo maudytis 
pavasario, kada ledas upėje 
tirpsta. Nenuostabu, kati

Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų rengia draugišką išvažiavimą į 
Thofnton, III., nedėlioj, birželio 25. 
Norinčius dalyvauti kviečiame susi
rinkti 7 vai. ryto į Strumilų salę, iš 
ten visi važiuosime su “buss” į puikią 
vietą puikiai laiką praleisti.

— Komitetas.

S’usivienijimo Bridgeporto Draugijų 
atstovai ik pinmininkai prašomi urnai 
sugrąžinti \isus tikietus automobiliui 
ir piknikui, kurs įvyks nedėlioj, birž. 
25 d. Justice Parke, Blinstrupo Darže. 
Tikietus reikia sugrąžinti ne vėliau 
kaip iki subatos J. Maskoliūnui, 841 
W. 33rd St. — Komitetas.

mirė jauni.

nu 
jie

ASMENŲ MOJIMAI

FOKKER, ORLAIVIŲ STATY
TOJAS PLANUOJA BAZĘ 

CHICAGOJE.

ATEIKIT “NAUJIENŲ” OFJSAN.
ANTANAS POCEVICIA,, gyvenan

tis 2732 N. Mobile Avė., Chicago, III. 
Malonėkite užeiti į “Naujienų” ofisą 
reikale atvažiavimo savo šeimynos iš 
Lietuvos. Yra svarbus reikalas.

o r-Amsterdamo, Olandijos 
laivių statytojas A. H. G. Fok- 
ker po trumpų aplankų pareiš
kė, kad jis rengiasi įsteigti oro 
transportacijos liniją, kuri pa
darysianti Chicagą didžiausiu 
pasaulyje oro uostu.

Fokker yra padirbdinęs gar
sų dviem sėdynėm orlaivį, ku
rį vokiečiai vartojo kare. Jis 
turėjo kelias sueigas su Chica
gos finansininkais. • Dabai] jis 
išvažiavo į rytus, kur jis
(lis parduoti valdžiai didelę ap- 
štį savo “laivų” karo tarnybai 
ir pašto tarnybai. Sugrįžęs at
gal jis žada apdirbti smulkme- 
ningai planą savo transportaci
jos linijai. Jis žada įsteigti 
pasažierių ir važtos tarnybą 
rytiniams miestams.

t

•an-

Lietuviu Rateliuose
PRISIRUOŠIMAS VAJUI.

Pereitą panedėlį įvyko 18-os 
kolonijos lietuvių susirinkimas 
pasitarti dėl bendro veikimo 
Auk’so-Sidabro vajui. P. And
riulis perskaitė atsiųstą iš Liet, 
atsitovyliės laišką su nurody
mais, kokiu būdu turi būt ve
damas darbas. Po trumpo svar 
stymo nutarta kviesti darban 
ristis nežiūrint iiažvalgų ir 
partijų. Išrinkta dvylikos narių 
komisija visam darlkii prireng
ti, o vajui pradėti nutarta su
rengti didelį vakarą — su prar 
kalbom ir koncertiniu progra
mų. Vakaras įvyks pėtnyčios 
vakarą. — Komitetas.

MELROSE PARK.

Susirinkimas.

Praeitą nedėldienį Lietuvos 
Simų ir Dukterų draugija laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. Pa
baigus draugijos reikalus buvo 
duotas sumanymas paaukoti 
kiek pinigų Rusijos baduo- 
liams šdpti. Kiek pdiskusavus 
nutarta paaukoti iš buvusio 
birž, 4 d. pikniko pelno 15 do-

JIEŠKAU brolio ,Zenono Bernoto, 
Kauno rėd., Telšių apskr., Ilakių par., 
Šulpetrių kaimo. Girdėjau, buk gy
vena apie Bostoną ir dirba ant farrffą. 
lis pats malonės atsišaukti arba jį ži
nanti teiksis pranešti, už ką busiu dė
kingas, Uršulė Bernotaite, 1446 So. 
51st Avė., Cicero, III.

JIEŠKAU moteries Petronėlės Lip- 
skienės, kurt mane apleido gruodžio 2 
921 m. 2 mėnesiai rftgal, gyveno 3603 

S Union Avė. Turiu svarbų reikalą 
orie jos; aš jūsų jieškau ir negaliu 
surasti aš dabar sergu, meldžiu atsi
šaukti. Antanas Lipskis, 6833 South 
Campbell Avė.

JIESKO PARTNERIU
JIEŠKAU pusininko prie res- 

taurano biznio su kapitalu apie 
$700,

W. Z., 
3343 Broadway

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRANDAVOJA kambariai lie

tuviškame viešbutyje, labai pigų dėl 
darbininkų žmonių; su valgiu arba bo 
valgio; švisųs kambariai ir gvėrai ap
žiūrima.

P. GADEIKO,
1606 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS skelbimai
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndalė 
0114. — Visi Skyriai.

J. KALASAŲSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokių nanviruų rakandų 
(fųrniture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų prie skudu- 
ų sortavimo.

1457 Bhie Island Avė.

REIKIA patyrusių ir nepaty
rusių moterų rinkti vilnonius 
skudurus. Gera mokestis.

'B. COHEN & SONS
1100 W.*22 St

REIKIA KELETOS DROBU
LIŲ SIULĖTOJŲ.

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER 
2253 W. 22nd St.

ARTI WESTERN AVĖ.

| REIKIA SALESMANO; gera pro
ga apsukriam vyrui. Kas tokio nau
jo, didelis pelnas, teisingas biznis, 

į kiekvienam reikalingas. Taipgi, turi 
mokėt angliškai.

LEIBSOHN CO.,
35 So. Dęarborn Sst.

Room 505.

BARGENAS. Pardavimui gro 
sernė ir delikatesen, su visu na 
mu atsišaukite tuojau. Parduo
da pats savininkas.

2245 W. 22nd St.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA žmogaus janjtoriaus dar
bui. Turi būt pavietus, mokestis nuo 
$60.00 — $100.00 į mėnesį. Mylin
tis tokį darbą atsišaukite tuojaus.

735 W. 73rd St.
1-os lubos, užpakalyj.

PARDAVIMUI kukninis 
(Combination) pečius anglimis 
ir gazu, visai mažai vartotas — 
parduosime pigiai.

4641 So Whipple St.

VYRŲ

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Kaipo pagclbininkų prie maši
nų nuo šmotų darbui. Patyri
mas nereikalingas — ateiki pa- 
siiengę dirbti. . , .

ACME STEEL GOODS CO., 
130th & Indiana Avė. • 

Riverdalė, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų' ir moterų.
Atsišaukite: <

NAT’L. RAG &.METAL CO 
5300 Federal St., 

Tel. Kenwood 9120

PARDAVIMUI saliunas lietuvh. 
apgyventoj apygardoj, šita vieta yra 
viena iš geriausių ant Town of Lake. 
Parduosiu už “cash’ arba mainysiu 
ant grosemės, loto arba kitko.

4503 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI Moteriškų Drapanų 
Krautvė ir galima laikyti Vyriškų ap- 
rėdalų. Geri rakandai, nebrangi 
renda, 8tuoni metai biznyj. Priežas
tis pardavimo einu j vvholesale biznį. 
Užinteresuoti, atsišaukite.

344^ So: Halsted St.

VYRŲ reikia visokiam krėslų 
dirbtuvės darbui.

Kreipkitės:
Great Northern Chair Co.

2500 Ogden Avė.

REIKIA shearmano ir papra
stų darbininkų į serap iron yard. 
Gera alga.

Kreipkitės:
1000 W. ą2nd St.

REIKIA gerų vyrų dirbti į 
junk shop.

P. GOLDMAN,
1017, S. Fairfield Avė.

KEIKIA patyrusių pundų ri
šėjų į Paper Stock Plant. Gera 
alga su nuolatiniu darbu.

Kreipkitės:
409 W. Ontario St.

REIKIA vyrų prie 
rišimo. Geram žmogui, 
nis darbas.

Pioneer Paper Stock 
438 W. Ohio St.

popierų 
nuolati-

Co

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Kaipo pa^elbininkų prie ma
šinų nuo šmdtų darbui. Patyri
mas nereikalingas ateikite pa
sirengę dirbti. \

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA kilbasų pardavėjų, 
pageidaujamą su trokais. Alga 
ir komišinas. Apsimokės tamis- 
tai patirti. Federal Provision Co. 
Ine., 910 Fulton St.

REIKIA VYRŲ Ilt MOTERŲ už
ėmimui gerų vietų, /kaipo pašto kler
kų, laiškanešių, ant geležkelio pašto 
kleikų. Moterys, kaipo prie rašomos 
mašinėlės ir tt.

CTBRIEN' SCHOOL,
219 So. Dęarborn St., 

Roortv 209.

PAĘDAVIMUI saliunas, lietuviais 
ir lenkais apgyvęp|oj ąpįelinkėj. Biz
nis išdirbtas ųuo senų laikų. Savr- 
ninkas turi apleisti Chicago.

4660 Wentworth Avė. 
Chicago, III.

3814 ir 3816 Emerald Avė., 2 namai, 
2 augštų, mūriniai, po 6 kabarius 
kiekvienas. Priimsime $1000, ki
tus išmokėjimais. Kaina . .  $2500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2552 Emerald Avė., 2 augštų frame
namas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina ...................................... $2400
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

<
2553 Emerald Avė., 6 kambarių mū

rinis cottage, gerame stovyje. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina ...................................
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2570 Emerald Avė., 2 augštų mūrinis 
ir frame, krautvė ir flatas augštai. 
Priiimsime $1000. Kitus išmokėji
mais. Kaina........................ $2450
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

654 W. 31st St., 1 augšto mūrinis su 
kratuve namas, didelis lotas. Pri
imsime $750. Kitus išmokSjinvais. 
Kaina .................................. $3500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted S.t., 
Phone Yards 1148

2717 Emerald Avė., 3 augštų murins 
namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana. gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo
kėjimo iš. Kaina ............... $7800
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., ' 
Phone Yards 1148

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielinkėj 

ir pigiai. Mainysiu ant bučemės, 
grosemės ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj apielinkėj, atsišaukit tuoj 

808 W. 33 Place.
Phone Boulevard 1550

PARSIDUODA naujas mūrinis 
biznio namas 3 pagyvenimai po 5 
kambarius ir Storas (saliunas) ir ex- 
tra lotas šalę namo, randasi gražioj 
vietoj South Side, parsiduoda ' labai 
pigiai iš priežasties savininko senat
vės. Kaina tiktai $19000. Atsišau- 
kit tuojau pas F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

$2200 PARDAVIMUI flat namas su 
dviem krautuvėm ir 10 flatų. 
Transverinis kampas. Su di
deliu paaukavimu. Atsišauki
te. 2110 Sb. Robey St.

PARDAVIMUI namas su hardver- 
store. Paintas, Aliejus ir visoki pa- 
lišiai. Namas ant dviejų pragyveni
mų,’ apačioj biznis, 50 pėdų ilgio,, o 
viržui 6 kambariai. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant kito namo. Atsi
šaukite prie savininko:

PETER GRYBAS.
4429 S. Fairfield Avė., Chicago, III.

PRIVERSTAS parduoti, kadangi 
anleidžiu miestą 2 flatų namą: garo 
šiluma, elektro šviesa ir viskas pagal 
naujausios mados. Geras biznis, sa- 
liunns e n t pirmu lubu. pagyvenimui 
kambariai užpakaly i, 6 kambariai ant 
viršaus. $4,000 cash nupirks. 1634 W. 
69th St., kampas Marshfield Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI salunas, gera 

biznio vieta, visokių tautų ap
gyventa. Važiuoju į seną kraš
tą.

BEVEIK dykai
Pardavimui bučernė labai geroj biz

nio vietoj, biznis yra cash, nėra jokio 
kredito. Pardavimo ‘priežast's 
labai svarbi. Kas pasiskubina, 
laimės.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

yra 
tas

' PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinė rezidencija. Naujai de-; 
keruota. Garadžius. Pžtaukaifšiu 
už $6,600.

6437 So. Talman Avė.

900 W. 14-ht St.
DIDŽIAUSIAS BARGENAS

Paisiduada didžiausia bučernė ir 
grosernė už visai mažai pinigų, di
delis ice box, 5 skėlos, safe, registeris, 
daug stako ir visas naujas, renda pigi, 
lysas ilgas, 4 kambariai pragyvenimui, 
biznio daroma $700 į savaitę, verta 
4 tūkstančių dolerių; parduosiu už pu
sę to.

S. J- MITCHELL 
3214 So. Halsted St.

2 lubos

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvė ir pool-room. Parduodu la
bai pigiai. Pardavimo priežas
tis — liga. V

2562 S. Halsted St.

KAS turite pardavimui gro- 
sernės fixtures (rakandus) turi 
būt gerame padėjime. Praneški
te M. Spolds, 5043 S. Wood St., 
Tel Prospect 9477.

PARDAVIMUI du saliunai, 
bučernė ir grosernė. Gera vieta 
bizniui. ,

722 W. 120th St.,
W. Pullman, III .

PARDUODU 19 vištų, 2 gaidžiai, 7 
ančiukai, 9 viščiukai. Parduoti turiu 
greitu laiku, nes išsikeltu į kitą vietą 
gyventi. Meldžiu tuoj htsišaukti.

VINCENTAS ŠIMKUS 
3808 Emerald Avė., 

1-os lubos, užpakalis.

PARDAVIMUI grosernė ant 
Town of Lake, lietuvių ir lenkų 
apgyvento j vietoj. Priežastis 
pardavimo važiuoju į Lietuvą.

4541 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODĄ šaliunas su 
namu arba be namo. Geroj vietoj 
ant Tovvn of Lake. Vieta lietu
vių ir lenkų apgyventa.

4343 So. Wood St.

PARDAVIMUI* grosernė ins- 
teigta 18 metų; cash biznis, ge
riausia Southsidės apielinkėj, pa 
sitraukiam iš biznio verta $4000 
priimsime bile išmintingą pasiū
lymą, 7150 So Halsted Št.

GREITAM pardavimui 4 kam
barių namas, vasarinė kuknia, 
80 pėdų lotas, medžiai, grėpsai, 
gera daržui žemė, $1,850. Strou- 
be 4821 S. Kildare Avė., netoli 
Archer Avė. >

YPATINGAS BARGENAS^
Nauias ir grežus narnas, tik dešimts 

mėnesių kaip būdavote s. Visas ac- 
’žuolinis, “Sun parlor” dideli, užpakaly 
nokini, toįlef’i marmurinės grindyą; 
“fornisu” apšildomas. Visi nauiovi- 
niai įtaisai. Bus parduotas už pir™$ 
teHnp-a nasiųliiimą. NOrintieii įsi? 
gvti nigiai ir gražu narna ateikite na- 
matvti. Namas i'Ai’ihfį 4420 So. 
Campbell Avė. Savininkes, 

2438 W. 46th PI..
Pbn’in Fairfax 6083

PARDAVIMUI bučernė ir Groser
nė — 
laiku, 
žastis 
Kaina

pigiai. Turi parduoti greitu 
Nepraleiskit šitos progos. Prie- 
pardavimo patirsit ant vietos. 
$2000.00.

704 W. 69 St.

PARSIDUODA lotas gražioj 
apielinkėj Rockforde, III. prie 
pat dirbtuvių, parsiduoda už pri
einamą kainą. J. K. Guokas, 723 
W. 14th St., Chicago, 11'1.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,Biuyimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės. s

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklaustlami.
Sara Patek, pirmininkė.

GROSERIS, DAUG PUIKAUS 
stako; 2 naujos Dayton skalės, cash 
registeris, ice box, etc. Pigi renda. 
Geriausis pasiūlymas, paima. Vienin
telis bargenas visame mieste.

• 5709 Wentworth Avė.

$750 nupirks aukštos klesos gražu 
rezidencijos namą, lotas Garfield 
Uanor, Sawyer’Ave., priekis į rytus, 
visai 
ledų 
<ėta.

prie 55-os į šiaurius — 30x125 
lotas. Visi įtaisymai ir apmo-

KRIAUČIAI, TĖMYKIT
Norintieji būti biznieriais ir uždirbti 

daug pinigų, galima, taigauti už pus
dykį. Men’s furnishing krautuvė ir 
kriaučių šapa su visais įrengimais, tik 
už $2,600.

Lystas geras, renda pigi, stako vy
riškų smulkus aprėdai, (gent’s furni
shing) $2,000 vertės; kriaučių šapoje: 
3 siuvamso, elektrų varomos mašinos, 
didelė stiklinė drabužiams šėpa, kriau- 
čiškas stalas su stalčiais, veidrodis, 
stalai, prosai ir kiti kriaučių įrankiai, 
viskas pirmos klesos, fixtures verti 
daugiau $2,500. Todėl, galima aiš
kiai suprasti, kad tas yra negirdėtas 
bargenas. Viskas išmokėta cash. 
Pardavimo priežastis — labai svarbi.

Norinti išnaudoti gerą progą atsi
šaukite greitai. Pirmutinis, laimės.

808 W. 33rd Place.
Arti Halsted Street

Matyt galima nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Biznis randasi South Side, 
prie dįUiU#^ bizniavos gatvės.

KEDZIE REALTY CO
6245 So. Kedzie Avė.

LIKATESEN — groseris N. W. 
prie puikios bučemės. Pui- 

i fixtures, mėsos pjaustytojas, 
didelis stiklo casei 

counteriai, lentynos ir tt., 
Viską atiduosiu už $850 

Pigi renda 2

visi 
kia 
lekuojama scale, 
icė box, 
daug stako.
— apleidžiu miestą.
pagyvenimui kabariai, geras lysas. 

2875 Elston Avė. 
t

PARDAVIMUI nigiai. 32 krėslų 
valgykla South Side. Renda pigi, ly
sas ant 2 metu, biznis išdirbtas rer 
daug metų. Priimsiu ir* automobilių 
už cash. Atsišaukite:

P. SHVELNIS.
1443 N. Paulina St.
Tel. Armitage 6411

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis namas ir dėl gyvenimo basmen- 
tas ištaisytas, elektros šviesa, gasas 
ir maudynės; po 5 kambarius ir ketu
ri 'baismente.

Kaina $7,900.
4641 So. Whipple St.

PARSIDUODA penki lotai, vienas 
rampinis, ant So. Fairfield Avė., prie 
VTarcfuette Parko arti šv. Kazimiero 
Vienuolyno. Atsišaukite pas savi
ninko.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

S. STRUMPULIS, 
933 W. 34th Place, 

po 6 vai. kožną dįeną.

BARGENAS 2 augštų mūri
nis namas su groserne. Labai 
ra vieta, apgyventa lietuviais. 
Parduodu pigiai. Savininkąs va- 
žino j a į Lietuvą, 3232 Lowe A v. 
.............—■■■■ 'ifr -........................

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai dėl 8 

cambarių flato. Riešuto medžio mie
gamas kambarys. paflioro rakandai 
apsiūti skūra. Kaurai, fonofrafas, 
grojiklis planas, lempa pastatoma ant 
žemes ir tt.

4643 So. Michigan Avė. Ą

PARDAVIMUI rakandai: sek
lyčios 3 šmotų setas, komoda, 
stalas ir bresinė lova. Parduosiu 
pijriai,1 nes esu priversta. Atsišau 
kitę 916 W. 59 St. Barbershop.

MOKINKIS

M
Design ir pasisiūti sau 

drapanas.
Mokiname: patrini; padarymui, 

kirpimo, pritaikymo Ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamu mašiną. Maliną va
ro augšta elektros spika, kaip kad 
kriaučių iapose.

Master Sewing School
Principais* 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.




