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SAN FRANCLSCO, liepos 22. 

— Pullmano kompanija išlci-

Orlando sudarysiąs kabinetą

Valdžia išleisianti drausmę 
prieš streikininkus.

Vokietijai gręsia naujas 
civilinis karas.

Sutartis tarp Meksikos ir 
New Yorko bankininką 

padaryta.

fe re i re i j os a rd y m o
niūkęs. Jis sako, kad
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Lietuvos žinios
Iš Vilniaus,

Federalinis teismas rengiasi 
išleisti džinsinę (indžionkše- 
ną) prieš streikininkus. Draus
mės vyriausias tikslas busiąs 
priversti darbininkus pildyti 
gelžkelių darbo tarybos nuta
rimus. Tokie 
AVashingtone. 
nei pritariąs

gandai vaikšto
Tokiai priemo-

ir prezidentas

Be to, eina 
naši drausmė• • vir pnes

gandų, kad pa
busianti išleista 

ngliakasius. V?

Orlando sudarysiąs Hali 
jos kabinetą.

jos karalius, kaip praneša vė
liausios žinios, pavešiąs naujo 
kabineto sudarymą Orlando. 
Kabinetas busiąs sudarytas iš 
centro partijų. Fascistai ii’ so
cialistai jon nebusią pakvies
ti.

Vokietija sutinka pildyti 
talkininky reikalavimus.

PARYŽIUS, liepos 22. — Vo
kietija formaliniai sutiko pil
dyti talkininkų reikalavimus, 
kuriuos jai patiekė Įiereitą ket- 
vergą reparacijų komisija. 
Vokietija sutiko pildyti reika
lavimus laike moratoriumo, 
kurį ji tikisi neužilgo gauti.

Reikalavimai uždęda sun
kią naštą ant vokiečių valdžios. 
Atsakydamas j reikalavimus, 
premieras AVirth pabrėžia tą 
faktą, kad reparacijos komisi
jos sąlygos neprivalančios už
simoti ant Vokietijos valstybės 
savarankumo. Be 
Wirth reikalauja, 
rių biznio įstaigų
privalo būti viešai skelbiama.

Sulig to reikalavimo, repa
racijos komisija paskirs savo 
du delegatu į Vokietijos finan
sų ministeriją. Vienas delega
tas prižiūrės ministerijos paja
mas, o kitas—jos išlaidas. Tuo pa 
čiu laiku vokiečių valdžia pri
valo pranešti delegatams, kiek 
manoma skirti biudžetui seka
miems metams. Apie visokias 
kitas valdžios išlaidas irgi bus 
pranešama delegatams,
galai turės teisės patikrinti, 
ministerija arba koks 
valdžios departamentas 
leidžia daugiau pinigų, 
ištikrųjų yra skiriama.

BERLINAS, liepos 21. 
Atšaukdama savo kareivius iš 
Wurtenibergo manevrų, Bava
rijos valdžia da labiau paaštri
no konfliktą, kuris egzistavo 
tarp jos ir šiaurinės Vokietijos. 
Vyriausia konflikto priežastis 
yra priėmimas nepaprastų įs
tatymų respublikos gynimui.

Bavarija skaito tuos Įstaty
mus nepriimtinais, nes jie esą 
priešingi valstijos teisėms. Pie
tinė valdžia įsakė kareiviams 
užimti pozicijas, kadangi nu
jaučiama generalinis streikas, 
jei Miunicho valdžia atsisakys 
pildyti nepaprastus respublikos 
gynimo įstatymus.

Bavarijos politinių partijų 
susirinkimai ir tarimai lau
kiama dideliu įdomumu. Nuo 
tų partijų nusistatymo vyriau
sia priklausys artimiausi Vo
kietijos įvykiai. i

Gauta iš» Miunicho žinių, 
kad Bavarijos premieras Le- 
chennfeld įteikęs rezignaciją. 
Jo vietą esą tikrai užimsiąs 
buvusia premieras Von Kahr. 
Von Kahr esąs griežtai nusi
statęs prieš Berlino valdžią. 
Kitais žodžiais sakant, naujas I 
premieras yra monarchijos ša
lininkas. į

Ruošiasi importuoti anglis 
iš Anglijos

to, Dr. 
kad įvai- 
turtas ne-

NEW YOiRK, liepos 23.
Kadangi nesitikima greit baigt 
angliakasių streikas, tai gele
žinkelių kompanijos — Inter- 
borough, Delavvare, Lackawan- 
ria, AVestern Central Railroad 
ir kaikurie fabrikai pasiuntę 
didelius užsakymus anglims į 
Angliją. Girdi, laivų esą pri
ruošta tiek, kad busią galima 
kas mėnesį iš Anglijos įvežti 
2,000,000 tonų anglių.

Tuo pačiu laiku angliakasių 
prezidentas, John L. Lewis, iš
leido ipareiškimą, kad 600,000 
dabar streikuojančių angliaka
sių nieku budu nesutiks grįžti 
į darbą, jeigu jų reikalavimai 
nebus išpildyti. Tokiomis ne
pakenčiamomis sąlygomis, ko
kios egzistavo pirma, angilaka 
šiai nesutiksią dirbt.

Dele- 
ar 

kitas• v neis-

Kitose Airijos dalyse nacionali
stai irgi laimi.

Raudonieji ruošiasi pulti 
Sibirijos miestus.

DUBLINAS, liepos 22.
Nereguliariniai kareiviai galu
tinai apleido Watei4‘ordą ir 
betvarkiai traukias į pietus pa
likdami savo priešininkams

Eina 
raudonarmiečiai 

Nikolajcvską 
Jį

majoras 
palikt kicK 

miesto aps

Laisvos valstybes kariaiviai, 
pulkininko Trout vadovaujami, 
paėmė miestą be jokio beveik 
pasipriešinimo.

Gclžkeliai jaučia anglių
► trukumą.

kad raudo-

TOKIO, liepos 22. 
gandų, kad 
rengiasi pulti 
kaip tik japonai apleisiu
Esą Nikolajevsko 
prašęs japonų 
kareivių dėl 
angos. Barbino 
kraščiai praneša,
nieji traukia savo jėgas į kru- 

idant puolus miestą. Delei 
priežasties chiniečiai siun- 
daugiau kareivių į Harbi-

los 
čia 
ną.

MARION, III., liepos 22. — 
Pietinė Illinois valstijos dalis 
pradeda jausti anglių truku
mą. Tarp Marion ir Salem 
nebevaikščioja nė vienas pa- 
sažariežinis traukinys dėl ang
lių stokos. Kai kurie Mariono 
fabrikai irgi turėjo sustoti, 
kadangi neturėjo reikiamo ku
ro.

HAACtA, liepos 22. — Savo 
raporte Maskvos valdžiai Litvi
novas atvirai kaltina Franciją' do pareiškimą, kad jos darbi- 
ir Belgiją, kailio Haagos kon-. ninkai metą darbą, kad tuo 

kalti- budu padėjus .streikuojantiems 
tiedvi geležinkelių dirbtuvių darbi-

I šąli esanti pasiryžusi ir ant to- ninkams. Kitais žodžiais sa
linu varyti prieš Rusiją ekono- kant, <lai esąs simpatijos strei- 
minę blokadą. Francija ir Bel
gija, pasak Litvinovo, esančios 
didžiausios Europos rekons
trukcijos priešininkes. ‘ 

Litvinovas sako, kad Rusi
ja butų sutikusi išpildyti se
kamus dalykus:

L Atsisakyti nuo atlygini
mo nuostolių, kuriuos pridarė 
blokados ir intervencijos.

2. Pripažinti prieškarines 
skolas. Tačiau užsivilkę nuo
šimčiai turi būti panaikinti.

3. Išpildyti buvusių

EL PASO, Tex., liepos 22.— 
Meksikos prezidentas, Aivaro 
Obregon, patvirtinsiąs sutartį, 
kurią padare Adolf de la Huer- 
ta su

kas. 
rikto

Jungtinių Valstijų dist- 
teisėjas Maurice T. Dvo- 
išleido įsakymą, kad ne
kliudoma tos kompanijos 

kurios randasi
būtų
dirbtuvėms,
įvairiose Amerikos dalyse, ope
ruoti.

Aplikacijoj tOyįsakymo gavi
mui Pullmano, kompanija pa- 
reiškė, kad tarp jos ir jos dar-

mų kai dėl algos ar kitais 
klausimais. Darbininkais, Iš

nuosa- kaitant ir daugelį materų, me- 
! vybės savininkų reikalavimus, tą <larbą tik iš simpatijos link

Už tą visa Rusija tikėjosi, streikuojančių gelžkeliečių. 
gauti paskolos.

Haagos konferencijai reikė
jo išspręsti šie dalykai:

L Paskolos suteikimas.
2. Prieškarinių skolų pripa 

žinimo sąlygos.
3. Sąlygos, kuriomis turėję 

būti atlyginta buvusiems nuo
savybės savininkams.

Konferencija paįro, 
Litvinovo, tcdel, kad, 
uos pusės, Rusijai buvo 
šta, jog ji. negalinti 
skolos,> o iš antros,
ta, kad ji sugrąžintų 
knotas nuosavybe 
savininkams.

Toliau Litvinovąs sako, kad

Vokietijos prezidento rin
kimai busią atidėti.

ką i po

Ne\v Yorko finansinin- 
Ta sutartis yra žinoma, 
“aliejaus sutartis.” Su-

lig tos sutarties Meksika ture-Ipasų klausinio
siunti atmokėti užsivilkusius 
palūkanos ant savo skolų.

Tą pareiškimą išleido H ne
rta, Meksikos finansų sekreto
rius, tuoj po to, kai jis pasi
matė su prezidentu Ilardingu 
ir valstybės sekretorium Hug-

Narutavičiaus pasiūlymai

pasak 
iš vie
lini ne

gani i pa
pu re i kala u- 

konfis- 
buvusiems

BERL1NAS, liepos 22.
Gautomis žiniomis, kai kurios 
partijos dedančios pastangų, 
kad atidėjus prezidento rinki
mus. Rinkiniai butų turėję 
įvykti sausio mėnesyj. Bet 
kadangi dabartine Vokietijos 
padėtis esanti kritinga, tai tos 
partijos priėmė rezoliuciją, ku
ria reikalaujama palikti Išber
tą prezidentu da dviem me
tam'.

E. KAUNAS, liepos 4.
Šiandie Užsienių Beikalų Mini
steris gavo naujo Lenkų Užsie
nių Reikalų Ministcrio p. Na
rutavičiaus notą dėl opalijos 
klausimo. Naujas Lenkų njini- 
steris, buvusio Lietuvos Vals
tybės Tarybos nario Stanislavo 
Narutavičiaus, Telšiškio, tikra
sis brolis, karštai polemizuo
ja su musų ministcrio nota, ra
šytą birželio 6 d. ir vėl siūlo 
tiesiogines derybas.

(Narutavičius už kelių dienų 
po to turėjo rezignuoti ir todėl 
jo nota nebeturi vertės).

Indianoj busią paskelbta karo 
stovis.

Streikas. Nuo birželio 13 d. 
streikuoja miesto vežikai, ku
rie reikalauja 50 nuoš. priedo 
prie algos. Taip pat jau apie 
savaitę streikuoja darbininkai 
audimo dirbtuvėse.

Pasų klausimas Vilniuje. Del 
• Vilniuje, Vil

niaus “Unscr Fraid” rašo: pas
taruoju laiku mes iš įvairių 
pusių girdėjome gerų pažadėji
mų, kad pasų sunkenybės bus 
palengvintos, kad bus išduoda
mi pasai ir ne krašto pilie
čiams ir lt. Bet pasirodo, kad 
viskas pasiliko kaip buvo, ir rci 
kalaujama ne tik ginimo liudy- 
mą, o taip pat daroma kitos 
sunkenybės, 
jas gyveno 
arba atvyko prieš birželio 15 d. 
1920 m.

Lietuviu spaudos vargai! 
Lietuvių laikraščius uždarius, 
lietuviai išleido vienadienį raš
tą “ZaknebloAvane Usta“. 
Lenkai jį konfiskavo ir pasi
rašiusį po juo redaktorį trau
kia atsakomybėn. Po to išėjo 
vienadienis “Glos Litwinow“; 
vėl uždarė ir vėl traukiama 
atsakomybėn.

—“Litwos” ir “Vilniečio“ re
daktoriai sėdi kalėjiiųe. Jie 
yra traukiami teisman iš 108 
ir 129 str. birželio 30 d. byla 
bus nagrinėjama.

Kratos ir suėmimo priežastis. 
Birželio 
Didžiojo

jog lie “ginklai” paskolinti iš 
poliklinikos, lenkų policija ir 
šnipai puolė poliklinikon, krė
tė ją kaip įmanydami, neradę 
jokių ginklų vis dėlto suėmė 
dr. Legeiką ir buh. Veleckj, o 
paskiau ir dr. Alseiką. Dabar 
visi paleisti.

Isistebėtina Jenkų 
bes susinervavimas 
Matyt, labai “tvirta*
padėtis, jei taip ji siunta 
koihproniituojas.

v yri a u sy

jos ten

ne! kad jirašyto- 
krašte prieš karą išvažiavusi.

i št ikrų jų
Skirmun- 

notą neū
pą-

jog

kalaudamos nuosavybės sugrą 
žinimo, turėjusios 
stambius savininkus 
nepaisė 
ninku, c 
dalykas

galvoj tik 
o visai 

smulkiųjų Bonų savi- 
Tačiau svarbiausias 
esąs tas, kad konfe- 

paįrusi dėlto, jog rusai
nenorėjo pripažinti nuosavy
bės grąžinimd klausimą, kaipo

Upton Sinclair kandidatas 
į senatorius.

kad rusai

ir nei tra

muk
Raporte sakoma, 

buvo pasiryžę tęsti 
net klausti antantės 
lių šalių, kokiomis
butų galima su jomis atsteigti 
diplomatinius ryšius. Tatai Lit
vinovas pats bandęs suformu
luoti. Jis nurodo, kad rusai 
jau buvo net pasiryžę atsižadė
ti nuo paskolos klausimo svar
stymo.

“Vienok antantė ir neitralės 
šalys”, skundžiasi Litvinovas, 
“atsisakė net musų pasiūly
mus pasiųsti vsao atalin 
kainoms valdžioms”.

Haagos konferencijai pajrus, 
bandoma daryti sutartis su 
atskiromis tautomis ar net 
kompanijomis. Sutartys dau
giausia liečia grąžinimą svetini 
saliams konfiskuotos nuosavy
bės.

Iš angliakasiy streiko 
lauko.

Pennsylvanijos valstijoj pa
šaukta kareiviai, kad atidarius 
anglių kasyklas.

Tarpvalstijinė vaizbos komi
sija planuoja įvesti porcijinę 
sistemą, kuri buvo karo metu 
praktikuojama, kai dėl anglių 
išdalinimo.

Prokuroras Daugherty parei
škė, kad valdžia busianti ne
žalinga: ji vienodai kausianti 
kaip anglių pelnagaudas, taip 
ir streikininkus, kurie 
prievartą. Akyvaizdoj 
tačiau, pigu numanyti, 
tas toks pareiškimas.

LOS ANGELES, liepos 
Upton Sinclair, paskilbes 
tojas, kuris dabartiniu 
gyvena Pasadenoj, Gal., 
mė Californijos socialistu 
tijos pakvietimą statyti 
kandidatūrą j senatorius,
didaturą jis priėmė tą sąlyga, 
kad laike rinkimų vajaus jis 
pasakys tik vieną prakalbą.

21.— 
rašy- 
laiku 
priė- 
par 
savo 
Kan-

Airijos nauionalistai nugali 
sukilėlius.

atkaklios kovos LimerickPo 
priverstas buvo pasiduoti,

LIMERIGK, Airija, liepos 
22. -— Po apgulimo, kuris tę
sėsi beveik visą savaitę, Li- 
merick pateko į laisvos vals
tybės šalininkų rankas. Daug 
nereguliariuių kareivių pate
ko į nelaisvę, o kiti skubiai 
traukiasi Gorko link.

Prieš pasitraukimą neregu
liariniai kareiviai padegė seno
vinį ISt. John palocių. Gaisras 
sparčiai ėmė plėstis ir į kitas 
miesto dalis.

Ugniagesiai, kurie bandė 
gesinti gaisrus, buvo apšaudo
mi besitraukiančios kariuome
nės.

Burgenlandijos sukilimas 
nugniaužta

BUDAPEŠTAS, liepos 22.' — 
Vengrų valdžios kareiviai nug- 
niaužė sukilimą, kurį 
pradėję nereguliariniai 
rijos kareiviai Austrijos 
genlandijoj. Sukilimo
buvęs prijungti Burgenlaiuliją 
prie Vengrijos. šešiosdešim- 
tys to sukilimo vadų liko areš- 

, duota.

buvo 
Vėng- 

<Bnr- 
tikslas

naudoja 
faktų, 

ko ver-

1NDIANAPOLIS, liepos 22. 
— Indianos valstijos guberna
torius, MoCray, pareiškė, kad 
jis netikįs, jog “30,000 anglia
kasių ir saujos kasyklų savi
ninkų valia privalo užimti pir
mą vietą valstijos gyvenime, 
nežiūrint to, kad 3,000,000 val
stijos gyventojų tai yra žalin
ga”.

Jeigu greitu laiku nebus nie-' 
ko padaryta taikiu bildu, tai 
gubernatorius sako, kad prisi
eisią paskelbti karo stovį, Tuo 
budu, mat, rengiąmąsi ginti 
visuomenės interesai.

Mirė paskilbęs japonų moksli-' 
ninkas.

priežastis ,

Kanazavos
1854 m,

NEW YORK, liepos 22. — 
Lenox H iii ligoninėj mirė pas
kubęs chemikas Dr. Jokichi 
Takam ine. Mirties
— širdies liga.

Takam i n c gimė, 
mieste, Japonijoj,
1884 in. jis atvyko į Jungtines 
Valstijas ir čia apsigyveno.

Mokslo pasauliui Takamine 
yra labiausia žinomas dėl iš
radimo adrenalino ir takadias- 
tase. Adrenalinas, kaipo vais
tas, turi nepaprastos svarbos 
medicinoj.

Gatvekariy streiko klausimas 
bus išspręstas šiandie.

Internacionalinis gatvekp/rių 
darbininkų unijų prezidentas, 
W. D. Mahon, šiandie turės 
pasimatymą su Chicagos gat- 
vekarių kompanijos preziden
tu, Blair. • Nuo to pasimatymo 
priklausys tai, ar Chicagoj i 
įvyks gatvekarių streikas, ar 
ne. Tečiau streiko išvengimui 
visų pirma reikalinga, kad 
kompanija sutiktų pašalinti 
tikietų pardavinėjimą ant ka
rų ‘ir nenirmųštų darbinin
kams algos 15 centų valandai. 
Prieš tuo du punktu Mahon 
yra griežtai nusistatęs.

14 d. buvo Arytauto 
gimnazijos ish“i-stu- 
įsieji gimnazijų išl<‘i- 

džiamieji mokiniai judus joms 
parvežė iš lietuvių poliklini
kos. Bėveždami jie (Kaurą, 
Pacevičius ir kiti) buvo sulai-

Neutralinė juosta. Jau senai 
lenkų spauda yra pranešusi, 
jog kažin kokia Tautų Lygos 
komisija važiuojanti neutrali
uos juostos dalyti. Elta vė
liau buvo pranešusi, jog jos ži
niomis, jokia komisija nebu
vusi kalbamu laiku 
Matyt kad taip ir 
yra, nes ministeris 
tas gavo dar vieną
tralinės juostos klausiniu 
siųsti Lygos 'karybai. Ministe
ris Skinu imtas, nurodęs 
Lietuvos valdžia kaikuriose
neutraliuos juostos vietose (iš
vardijama Širvintos) įvedusi 
savo tvarką, prašo kaip galima 
greičiau likviduoti tą juostą, 
kaip esą Tarybos nutarta.

Baltrusių sukilėliai. AVA P iš 
“Lietuvos Žinių“ paduoda to
kią žinelę:

”Geg. mėn. 24 dieną 8 vai. 
vak. iš karo teismo nutarimo 
sušaudyta Baltstogėj 6 žmonės 
už dalyvavimų atainono Sko- 
murocho armijoj, kuris kovo
ja G-jrdino kraite llž, Baltrusi-

I^enkų 
burių,

vežimo“. Kuomet

jos nepriklausomybę, 
reguliarinės armijos 
žandarmerijos ir policijos per
sekiojimas sukilėlių būrys gy- 
nėse Bifcloviežo giriose, šis bal
tarusių -sukilimas buvo įvaręs 
daug baimės lenkams.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban- 
kę ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia } Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
. pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu

vos bankai tai pataria.
Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 

užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGO JE

Boulevard 9663

Boulevard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., * Tel.

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS 
233 East 115-th St., ’ < Tel. Pullman 6659
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

jus aplamom šalies stoviui, t. 
y. atpigus pragyvenimui.

—Darbininkas.

KAUNO ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 
NEPAVYKO.

Lietuvos piliečiams
šaulių būrys 

surengt iškil- 
—. “Jonines” 
buvo paskelb

Kas tai yra Lietuvos pilietybe.
šįmet Kauno 

buvo sumanęs 
mingą gegužinę 
Gegužinė afišose
ta net dviem dienom 23 ir 24 
birželio. Tačiau užteko vienos 
dienos, ir ta pasibaigė nesėk
mingai.

Gcgužine prasidėjo birželio 
23 d., 4 vai. po piet, Nemuno 
pakrantėj puikiam Napoleono 
kalne. Publikos prisirinko ga
na daug, o ypač jaunuomenes.

Griežiant dūdų orkestrui, 
žaliumininkai gražiai linksmi
nos, žaidė tautinius žaislus, 
dainavo, o pradėjus temti de
gino laužus be F smalos bosus.

Gi po 12 vai. nakties, besi
linksminančiųjų piliečių ramy-

paprastas triukšmas. Pasi
girsta šauksmai ir pagalios šū
viai. Publika persigandusi; 
pasileidžia visais kraštais bėgt, 
nes buvo rimto pavojaus gyvy-' 
bei. v

Lenną sukėlė tūli įkaušę pi
liečiai. Girti kareiviai (gal tu
rėdami kokius nors ypatingus 
tikslus) užpuolė šaulius ir pra-| 
dėjo juos mušti, o kiti—netl 
šaudyt.

Maištininkus nuramino su-1 
bėgusi Karo-lauko, milicija, iri 
padarjnyj buvo sužeista 1 ka-1 
rininkas, keli kareiviai ir net I 
vaiky. Be to, , sudaužė ir išplč- Į 

še bufetų, padarydami bu fe t- 
ninkui ligi 6,0(X> auksinų nuo-! 
s tolių.

Dalyvavusieji riaušėse areš-Į 
tuoti ir teismas jiems turės nu-Į 
skirti užsipelnytą atlyginimą.

Tai matome kokių narsių 
piliečių randasi Lietuvoj! Tai Į 
vis nelemtosios girtybės vai- [ 
šiai, kuri taip baisiai įsigalėjo [ 
paskiausiu laiku Lietuvoje.

Kad išvengus arba nors su-1 
mažinus, panašius liūdnus »uo- 
tikius, tai pasilinksminimuose | 
nereikėtų taisyt bufetų su svai
ginančiais gėrimais. Gi ant ne-

us Liet. Inf. Biuro)
Dar visai nesenai didžiuma 

lietuvių nežinojo, prie kokios 
tautos jie priklauso. Namie pak- 

' Įaustam, kas esi ? atsakydavo 
tik: Katalikas. Išvažiavę svetur 
pasiduodavo tai paliokais, tai ru 
sais. Per ketinis šimtus metų 
(1386—1795) besibroliaudami
negudriai su lenkais, vėliaus 
per šimtų su viršum metų 
(1795—1915) kentėję po rusų 
meškos letena — mes buvome 
ir primiršę, kad esame sūnus ir 
dukterys didžios ir garbingos 
Lietuvių Tautos. Apveizda ne
lėmė mums mirti; Atbudome iš 
amžių miego ir supratome, kad 
negudru 
miems 
globoje,

ir nuo savų prasižengėlių. Greta 
musų tautos narių musų krašte 
gyvena dar ir kitų' tautybių 
žmonės: žydai, lenkai, rusai, vo
kiečiai ir kiti. Ir jie gali ir turi 
būti Lietuvos valstybės ištiki
mais piliečiais ir naudotis pilie
čių teisėmis. Valstybė ir jų tei
ses turės gerbti ir saugoti. Bet 
pilietybė uždeda ir pareigas. 
Kad kitų tautų priešininkai, ar 
savos valstybės piliečiai ne»rkė 
siutų ant musų teisių, kad vaL 
stybė musų teises gintų, reikia, 
kad ji butų stipri; todėl mes tu
rėsime rąmti savo valstybę; da
lyvauti protingai visuose rinki
muose ir balsavimuose, pasinau
dojant savo balso teise; mokėti 
savo prideramus mokesnius;

bufetai labai madoje.
—Kaunietis.

28-VI-1922 m.

ŠIAULIAI.

pa

ir ne vi-

jai rsusis

Kaip žinia, Šiauliai per 
saulinį karą labai nukentėjo, 
nes, besimušant rusams su vo
kiečiais, miestas kelis sykius 
ėjo iš rankų ir rankas, ir per 
tai visai mažai beišliko nesu
griautų namų. Gi pasibaigus 
karui, iš Rusijos į Šiaulius pri
važiavo labai daug žmonių ir 
net visai prieš karą čia negy
venusių. Mat Šiauliai vis gi 
šioks toks pramonės 
sai mažas miestas.

Šiauliuose yra 
dirbtuvės ir depo,
Frenkelio odų frabrikas ir ki
tokių ’ dirbtuvėlių. Bedarbių 
Šiauliuose beveik nėra.

Privažiavus tokiai daugybei 
žmonių Šiauliuose jaučiama la
bai didelė butų stoka. Visas 
sunkumas tenka pakelt var- 
guomenei-darbininlkanis. Dar
bininkai čia gyvena 'blogiausioj 
padėty, vieni jų susikimšę po 
kelias šeimynas vienam bute, 
kiti gi it tie žemes kurniyii 
gysena sulindę zemliankose ir 
sugriuvusių namų 
rūsiuose.

šįmet Šiauliuose 
daug naujų namų,
namuose darbininkams butų 
vis tiek nebus, nes viena, kad 
statoma daugiausia maži na
meliai pačių savininkų reika
lams —jųjų krautuvėms ir ki
tokiems patogumams. O ant
ra, jei kuriuose namuose ir bus 
butai, išnuomavimui, tai ,jie 
darbininkams neprieinami dėl 
nuomos brangumo.

Taigi, kaip matome, dabar 
Lietuvos padėtis butų klausi
mo reikale yra tokia, kad dar
bininkai tegali tikėtis prieina
miausių sau butų, tik pagerė-

drėgnuose*

statoma
bet tuose

ir nedoru yra sveti- 
vengauti. Ir lenkų

ir po. rusų val- 
ir po vokiečių o-

Lietuva nepatyrėkucaja 
nieko gera; priešingai ji neteko 
visų savo didžiųjų turtų. Kai
mynai paveržė mums laisvę ir 
padarė mus savo baudžiaunin
kais, atėmė iš musų žemę, kėsi
nosi išplėšti musų kalbą ir reli
giją, pagalinus patį musų var
dą norėjo mums atimti. Atbudę 
suprantame, 'kad galime, kad 
turime teisę ir pareigą išplėštus 
turtus sau grąžinti ir būti sau 
tauta, sau žmonės.

Bet tauta negali tinkamai gy- 

vuoti be savo valstybės. Tautai 
didelė šeimyna, žymi žmonijos 
dalis, turinti savo kalbą, istori
ją, papročius. Reiškia, kad mu
sų pačių šeimynoje, lietuvių 
tautoje, butų tvarka, susiklau
symas, kiekvieno laisvės ir tei
sių pagerbimas; reikia kad ir 
kitos tautos, musų kaimynės, 
pripažintų ir pagerbtų musų ša
lį, musų rubežius ir musų teisę 
tvarkytis savo krašte, kaip mes 
norime. Prie visa to negalime 
prieiti be savo valstybės.

16 vasario , 1918 metų lietu
vių tauta lupomis savo rinkti
nių sūnų pareiškė visam pasau
liui, kad ji numeta pančius už
dėtus Rusijos, ir pasiskalbia 
esanti laisva, nepriklausoma val
stybė. Nuo to atsitikimo prabė
go dar vos tik 4 metai su vir
šum, o jau musų valstybė su
silaukė pripažinimo beveik viso 
oasaulio. Per tuos kelis metus 
mes įrodėme pasauliui savo pro
tingumą, savo mokėjimą tvar
kytis, savo ištvermę.

Nelengvai tai atsiėjo. Paskel
btoji laisvė prisiėjo apginti nuo 
užpuolikų priešų. Daugelis musų 
tautos karžygių savo galvas tu
rėjo paguldyti už savo tėvų že
mes laisvę. Dar ir dabar kova už 
laisvę neužbaigta, nes priešinin
kas’ sėdi musų žemėje ir valdo 
musų sostinę. Tas trukdo ir pl-

didžiumą savo žemių atvadavu- 
■ii, Lietuva, nors ir su grasan
čiu pašonėje priešininku gali sa
vo krašte tvarkytis, kaip ji pati 
nori.

I • Lietuvos respublikos ateitis 
[dabar remiasi ne svetimųjų ma- 
I lonėmis, ar užgaidomis, bet jo- 
[ sios piliečių valia. Lietuviai in- 
Įkurė savo respubliką demokratl- 
| jos-žmonių valdžios pamatais. 
Ten negali vienas diktuoti mi- 
iionanis. Ten net viena kokia 
atskira žmonių klase negali pri
mesti savo valios visai tautai. 
Ten kiekvieno lygus balsas, ly
gios teisės; teisės prie visų lais
vių: žodžio, rašto, tikybos, są- 

1 žinės, susidraugavimų, susirin
kimų; teisės prie savo nuosavy
bės; teisės prie apšvietos; nelie
čiamybės asmens, buto, kores
pondencijos, ir tt. Tauta įkūrė 
savo valstybę, kad su jos pagel- 
ba ir po jos sparnais kiekvienas 
jos narys galėtų lengvai siekti 
savo tikslo; plėtoti savo pajė
gas, eiti pi-ie gerbūvio ir ramy
bės. Valstybė buvo įkurta tam, 
kad Jos piliečių teisės butų gi
namos ir nuo svetimų užpuolikui

jų pildymo pasiryžimas. Lietu- mųjų metų. Per tą laiką pirk- 
vos pilietybė tai lietuvių kultu- ’ 
ii nė lygybė su kitomis 'laisv6- 
mis ir pažangiomis pasaulio tau
tomis; yra tai galutinas atsikra
tymas vergijos liekanų ir savi
to gyvenimo pradžia. Musų tauta 
tik tada galės būti laiminga, ka
da visi jos piliečiai supras, kaip 
garbinga yr.a lietuviui būti Lie
tuvos piliečiu.

liai nesiuntė savo prekių, bi
jodami, kad jų nepaimtų ka
reiviai. Paskui kelius užkirto 
kareivijos; net pigesnėsės pre
kės nebuvo siunčiama. Pini
gai tapo išimti iš bankų ir pa
slėpti; karo srity paslėpta net 
akcijos ir prekės, 
vielų nukapojimas 
verslų visoj šaly.

Telegrafo 
nustelbė 

Maistas pa-

ir dabar ne-
Tam dar- 
dolerio 

kad jis

paskola

iž-
at-

su

savivaldybių darbuose; rūpin
tis sulig išgalės viso krašto kul
tūriniu, ekonominiu ir sociali
niu kilimu ir plėtojimosi; ir pa
galimus kiekvieno didelio pavo
jaus valandoje eiti su visomis 
savo pajėgomis ir turtu valsty
bei į pagelbą.

Lietuvos pilietybė tat mums 
lietuviams yra ne kas kita, kaip 
savo vardo atgavimas, savo tei 
siu atkovojimas, savo laisvės 
užtikrinimas, yra tai savo gar
bingųjų pareigų atsiminimas ir są menesį iš Chinijos gamina-

Chiniją laukia sunki 
padėtis.

Guy S. Marshall, Suvienytos 
Spaudos atstovas, iš Pekino 
rašo apie Chinijos padėtį. Jo 
nuomone Chinija po savo poli
tinių ir militarinių vaidų su
lauks tik vieno dalyko, kad ji 
bus biednęsnė.• r j : m .

Parakas, politinės intrygos 
ir • visuomenes turtų eikvoji
mas pamažu privarė šalį prie 
paskutinio galo, liepto, prie 
didelės užsieninės paskolos ir 
neišvengiamo užsieninių finan-

Galį būti ir kitokių sėkmių, 
net ir gerų, bet jų kol kas ne
simato.

Baimės laikotarpis prieš ka
rų, 10 dienų kariautos ir atsi
griebi mo laikotarpis atėmė vi-

lr valdžia Ir žmonės kentėjo 
vienodai, nes Chinijos didžiau-

ios įplaukos valdžios reika

lams pareina iš gelžkelių ir 
telegrafų.

šalis po taip vadinamo karo 
liko nusilpninta 
pajiegia atsisteigti.
bu i nėra nei vieno 
de ir nėra vilties, 
si rastų.

Didelė užsieninė
neišvengiama užsienine užvaiz
dą, arba paskutinis vargas, tai 
du ]>asirinkimui dalykai. Na
minis karas išauklėjęs karci- 

nei vieno.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halnted St.

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

VI LIS

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku- 
ricįs tutras arti 8400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITRUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

ARTINASI DIDELE
n ♦

NAUJIENŲ
PIKNIKASRUGPIUČIO-AUG. 6 DIENĄ

) '
V(WPRADEKITRENGTIES

■< * : , i . •

J-ktū*.'

.J \ *

>«

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Tel. Rdndolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La SaUe St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Koom 530
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., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

fi. .............
; BĄNJįS 3.,.^,

ADVOKATĄ^
’ Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.v A
' ............ \

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

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

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
šciau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dcl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės 
3307 Aubum

Tėl. Boulevard 4139
Avė.

žvakės Apšvietimui. O 
ne! Dabar Elektriką

Tai kodėl ne šaukiate musų 
žmogų patogiam laike, kad 
jums duotų aprokavimą įvedimo 
elektros į jūsų namą. Musų 
kaina yra prieinama.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

1619 W. 47th Street
Tel. Boulevard 1892 ir 7101

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sto
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Halstcd St. & 739 W. 14th 

Atdara vakarais iki 9 vai.
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Socialistų nusista
tymas.

Budapeštas. — Viename pir
mutinių naujo vengrų parla
mento posėdžių socialistų par
tija paskyrė savo kalbėtoju 
Peidl’ą, kuris, partijos vardu, 
šitų pareiškė:

“Mes esame stipriausia opo
zicijos partija šitame tautinia
me seime ir.dėlto norime išdėti 
savo programų:

“šito parlamento buvime 
mes pripažįstame didžiumos 
valdymo teisę, bet mes reika
laujam, kad tautos atstovai bu
tu renkami tikrosios demokra
tijos pamatais, su pagalba vi
suotino, tiesaus, lygaus, slapto 
balsavimo abiem lytim.

“Šitas balsavimas turi būti 
garantuojamas konstitucija ir 
panaudojamas bendruomenėse 
visų piliečių, turinčių mažiau
sia 20 metų amžiaus. šita 
teisė turi būti apsaugota nuo vi
sokio kliudymo.

“Mes turime aprėžti šito sei
mo veiklumus išsprendimu bū
tiniausių valstybės reikalų ir 
mes turime žiūrėti į išleidimų 
tokio rinkimų įstatymo šalies, 
miestų ir bendruomenių rinki
mams kaipo į svarbiausį kon
stitucinį darbų.

“Kol dabartinis seimas ne
bus pakeistas kitu seimu iš
rinktu konstitucinės demokrati
jos pamatais, socialistų parti
ja neatsisakys pritarti tokiems 
valdžios projektams, kurie pa
dės įsteigti teisių apdraudimų, 
visuomenės tvarkų, taikų ir pa
žangų pramonės gyvenime, kad 
padėjus gerovei pamatus.

“Musų nuomone, pati pirmu
tinės gerovės sųlyga yra paleng
vinimas nepakenčiamų sąlygų, 
kokiose dabar žmonės randas 
ir atitolinimas katastrofos, kuri 
iš pragyvenimo brangumo kį- 
la.

“Mes reikalausim mokesčių 
nuo įplaukų, nuosavybės ir pa- 
vildo. Mes stovėsime už su
mažinimų tų mokesčių, kurios 
labiausia spaudžia darbininkų 
didžiumų ir mes norime pa
naikinti aplinkines mokestis 
nuo varto lės ir maino.

“Minimalis išsilaikymas turi 
būti paliuosuotas nuo mokes
čių visai. Ka<| į-iųokesčiai nuo 
nekrutamo turto,- kurie šian
dien tarnauja tik didžiųjų že
mininkų reikalams, butų pa
naikinti ir jų vieton įvesta mo- 
kesšiai nuo nuomojamos že
mės vertės.

“Demokratinės laisvės labui 
mes reikalaujame panaikinimo 
cenzūros ir įvedimo laisves 
mokytojams. Mes reikalauja
me teisėtų žingsnių bylose ne
nubaustų prasižengėlių prieš 
redaktoriaus Belą Somogyi, 
laikraštininko Belą Bacso ir 
partijos sekretoriaus Cserven- 
ka nužudytojus.

“Mes reikalaujame greito 
panaikinimo diktatorinių galių 
ir jomis paremtų įstaigų. Mes 
reikalaujam pilnos politinės 
amnestijos visiems, kurie yra 
dar kalėjime, arba kurie dar 
yra teismo nagrinėjami už po
litinius nusikaltimus, ir vi
siems, kurie buvo persekioja
mi, išvaryti iš jų namų ir šei
mų, kuriems atimta pmga gy
venti dėl politinių priežasčių.

‘"Mes reikalaujame greito 
peržiūrėjimo visų baudžiamųjų 
vykmių, atsiradusių drauge su 
diktatūra, visiško panaikinimo 
įkalinimo be teismo ir panai
kinimo policinės užžiuros. Vi
si civiliniai tarnai valstybėje, 
miestuose ir bendruomenėse, 
kurie neteisėtai buvo atstatyti 
nuo jų vietų, turi būti sugrą
žinti atgal.

“Mes priešinamės ponų rū
mo įsteigimui, kuris, musų 
nuomone, yra atgyvenęs savo 
laiką. Valstybės konstitucijos 
klausimuose mes reikalaujame 
visuotino žmonių balsavimo, 
kuris vienas tegali suteikti tvir
tą pamatą šaliai.

“Kiekvienas kitas bandymas 
išspręsti klausimą tik sutruk
dys sveiką vidinį ūgį ir padarys 
jį negalimu.

“(Savo užsienių politikoje 
mes remsime kiekvieną rimtą 
pastangą peržiūrėti neteisingą 
Trianono taiką, bet mes prie
šinsimės visokiam pasikėsini
mui užtraukti naujas painias, 
naujus netikėtus atsitikimus ir 
pavojus.

“Mes reikalausime plačiai 
siekiančių visuomeninių įtsaty- 
mų, pirmyneiginės dabartinių 
įstaigų plėtotės, įkūrimo naujų 
ir savivaldingų įstaigų. Mes 
reikalaujam atsteigimo pilnos 
savivaldybės darbininkų ap- 
draudos bankams.

“Mes reikalaujam teisėtų už
tikrinimų spaudai, kliubams, 
susirinkimams, darbininkų uni
joms ir organizacijoms; taip
gi įstatymų darbo sąlygoms 
tvarkyti, darbininkų teisės 
dirbti pramonėje, prekyboje ir 
žemdirbystėje; taipgi atatinka
mo karo invalidų ir darbo in
validų klausinių išsprendimo.

“Mes reikalaujame nekruta
mojo turto klausimo išspren
dimo tokiu būdu, kad jis ata- 
tiktų naujovinėms normoms. 
Todėl mes stengsimės ekspro
prijuoti didžiąsias žemių nuo
savybes, vis viena, ar jos pri
klauso bažnyčioms, ar pasau- 
liškiams”.

SoialrevoliucionieriŲ iš
leista brošiūra apie 

bolševikus.
Berlinas. — Rusijos social- 

revoliucionierių partijos užsie
nio atstovai išleido brošiūrą, 
kurioje paduodama negarsin
toji bolševistinės revoliucijos 
ir ilgo teroro viešpatavimo is- 
t rija.

Pirmutinė valdžia Rusijoje 
po caro nuvertimui buvo koa
licinė, susidedanti iš buržua
zinių ir socialistinių partijų. 
Buržuazinės partijos norėjo 
tęsti karą toliau su talkininkų 
pagalba, socialistai reikalavo 
taikos ir vidurinių reformų.

Šita laikinoji valdžia griuvo 
ir buržuazinės partijos turėjo 
pilną kontrolę, kada paaiškėjo, 
kad jie negali šalies valdyti. 
Socialistai galėjo paimti kon
trolę ant valdžios, jei tarp jų 
butų buvusi vienybė, bet bol
ševikai nuo pat pradžios at
sisakė eiti išvien su socialis
tais ir tuomi privertė juos ko
voti prieš du frontu tokiose są
lygose, kur tik suvienytas so
cialistų frontas galėjo padary
ti galima ramią plėtotę.

Nuosaikiosios nišų visuome
nės jiegos tapo apgultos dvie
jų kraštutinybių ir bekovoda
ma su reakcininkais ir bolše
vikais Kerenskio valdžia puo
lė ir bolševikai paėmė viršų.

Bet bolševikai neturėjo di
džiumos steigiamąjam seimui 
ir smurtu pasigriebę valdžią, 
jie išvaikė tautos išrinktąjį 
parlamentą, panaikino visuo
tino lygaus balsavimo teisę ir 
sumažėjusių rinkikų skaičių 
privertė balsuoti atvirai.

Po to bolševikai suorganiza
vo čeką, oficiali nę šnipų ir 
žiaurumų organizaciją, kuri 
nuslopino kiekvieną laisvą ir 
savarankią mintį Rusijoje.

Nuo to laiko bolševikai valdė 
Rusiją senojo terorizmo budu 
ir autokratingais įsakymais.

Rusų revoliucionierių bro
šiūra paduoda ilgą sąrašą pa
vienių žudymų ir būriais, ku
riuos atliko bolševikiniai val
dovai socialistuose ir organi
zuotuose darbininkuose.

Socialrevoilucionieriai įr 
menševikai būdami koalicinėj 
valdžioj, gynė Leniną ir Troc
kį bei kitus bolševikus nuo 
reakcinių užmušikų. Dabar 
bolševikiniai valdovai atsimo
ka savo gelbėtojams urminė
mis žudynėmis.

Priveda Astrachanės žudynę.
Viena baisiausių bolševikų 

skerdynių darbininkų įvyko 
Astrachanėj, 1919 m. Bolševi
kai bandydami suvisuomenin
ti žuvininkystės pramonę, be 
maža ko ją sunaikino ir pa
gimdė didelį nedarbą. Dirbyk-

"————

los, kurios tarnavo žvejybai, 
sustojo.

žiema sustabdė siuntimą ja
vų į Volgą. Transportaciją že
me nustiebė oficidliniai kon
fiskavimai ir sienų dabotojai. 
Astrachanę laukė badas. Bol
ševikinis apskričio vadas šliap- 
nikov leido privačiai pirkti ir 
parduoti, bet maskviškė val
džia jį pašalino ir jo vieton 
paskyrė savo pastumdėlį Me- 
chonošiną.

Pirmas naujo viršininko įsa
kymas buvo, kad dirbyklos ga
mintų kuodaugiausia. Alkanos 
minios, stovėdamos ilgomis 
virtinėmis ties kepyklomis, iš
reiškė savo pasipiktinimą. Jos 
sušaukė '^roĮtesto susirinkimą, 
-kuris tapo išvaikytas smurtu. 
Gailaus darbininkai sustreika
vo.

Jie reikalavo laisvai žuvauti 
ir laisvai maistą pirktis. Bol
ševikai atsakydami jiems sut
raukė kariuomenę. Susirinki
mas iš 10,000 streikininkų ta
po apsuptas ir į minią tapo 
paleista kulkasvaidžiai ir bom
bos. Tai buvo skerdynė, kokią 
tik caro kazokai galėjo kada 
sutaisyti.

Kankina savo kalinius.
Kalinių kankinimas yra pa

prasta bolševikinių sargų pra
moga. Moteris ir vaikus pla
ka ir visaip iškoneveikia kaip 
ir vyrus. Komunistų partijos 
“pažiba ir garbė” yra raudo
noji armjia ir čeką, abi panau
dojamos terorizavimui ir bau
ginimui minių, kurias bolševi
kinis valdymas varo į nusimi
nimą.

Daugelis čekos vadų yra bu
vusieji caro slaptosios polici
jos, baisiosios ochranos nariai, 
kurie pasiuntė tūkstančius so
cialistų kitan pasaulin, kalėji
mam ar ištrėmimam Dabar 
čeką baigia padaryti su socia
listais tą, ko ochra na nepadarė.

Išžudę tūkstančių tūkstan
čius socialistų ir darbininkų 
vadų, bolševikai nori pereiti 
per teismo farsą, kad nužu
džius nekaltus vyrus ir mote
ris už nužudymą Volodarskio 
ir pasikėsinimą nužudyti Leni
ną ir Trockį, kurių rankos tiek 
pat permirkę revoliucinių au
kų krauju kaip ir caro.

Anglijos moters eina iš 
proto dėl bado.

Rusija nėra vienintelė Euro
poj šalis, kur žmonės badauja. 
Londono laikraštis Labor Lea- 
der rašo, kad Anglijoj moters 
eina iš proto nuo bado.

Pietų Valijoj, kasyklų apy
linkėj Blainoje angliakasių na
muose viešpatauja badas, bet 
valdžia atsisako jiems pagel
bėti.

Anglies pramonė Blainos ir 
Nantyglos apskričiuosc suiro 
ačiū karui ir versalinei sutar
čiai. Prieš karą tose kasyklo
se dirbo apie 4,500 vyrų ir vai
kų, dabar, keturios kasyklos 
stovi uždarytos, 2,500 anglia
kasių yra be adrbo, 1,100 dir
ba tik dalį laiko, o kitokių už
siėmimų nėra.

“Visi gyventojai su vargu 
prasimaitina,” rašo Evelyn 
Sharp laikrašty Labor Leader. 
“Nuo galutino bado gelbsti tik 
kyščiojama pašalpa bedar
biams”.

Moters iš rupesties dėl savo 
alkanų vaikų einą iš proto. 
Po šešiolikos mėnesių nedarbo
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ktaujienus, cMeago, m y s
neliko nieko, kas per visą gy
venimą buvo sutaupyta. Padė
tis šitoj apylinkėj yra bloges
nė už padėtį, kurioj buvo blo
kuojamoji Vokietija.

Globėjų tarybos, kurios rū
pinosi pašalpa, įra dėl padė
ties sunkumo, o valdžia atsi
sako paskirti joms daugiau pi
nigų.

Vietų valdžios išsėmė visus 
savo šaltinius. Yra didelio į- 
niršimo prieš Lloyd George’ą, 
kuris atleido vietos valdžių pa* 
siuntinius be jokios pašalpos.

“Mes visi labai pikti po mu
sų atsilankymui”, sakė vienas 
pasiuntinių Daily Herald laik
raščio atstovui. “Ministerių 
pirmininkas neįstengia pamaty
ti padėties sunkumo suvargu
siose vietose”.

Tuo tarpu angliakasių vai
kai bėgioja apdriskę, kiti ap
taisyti ciratos marškiniais. Bu
vusieji kareiviai, penkis kar

tus sužeisti, priversti gyventi 
iš labdarybės, nes už penkias 
savaites nemokėta pašalpa be
darbiams, ir tik ačiu gerašir
džiams draugams, kurie dalina
si su jais savo paskutiniais 
centais, seni kareiviai dar ne
mirė badu.

(Laikraštis Labor Leader ait
riame vedamajame straipsny 
rugoja ant prerpiero Lloyd Ge- 
orge’o už jo beširdį atsakymą 
pasiuntiniams, prašiusiems vai 
džius pašalpos.

“ ‘Mes negalime priimti nau
jų naštų,’ ramiai sako premje
ras”, rašo Labor Leader. “Bet 
tai yra našta, nuo kurios nega
lima atsisakyti, jei turtingiau
sioj Europos šaly nenorima pa
likti vyrų, moterų ir vaikų ba
du mirti.

“Visa premiero kalba susi
veda prie to, kad turtingieji 
nemokės pinigų reikalingų 
skurdui palengvinti nedarbo iš
tiktuose plotuose.

“ Mes negalime,, jis sako. 
Bet kuomet valstybė reikala
vo tų pačių žmonių pagalbos, 
kurie dabar badą kenčia, tai jie 
nesakė Mes negalime’.

“ Mes negalime’ — o čia 
valdžia eikvoja milionus viso
kiems niekams. ‘Mes negalim’, 
—o vakarinis kraštas žėri per
tek lium ir skęsta prabangoj— 
kuomet suniukusiose Blainės 
liridynese angliakasiai su savo 
šeimoms bado laukia.

“Tegul p. Lloyd George ap
sidairo po vakarinį kraštą, kuo
met, visas Londonas’ švenčia

sitikdiimi. Jis pamatys pra
bangą visur. Paskui tegul jis 
pasižiūri į namus tų žmonių, 
iš kurių tarpo jis «akosi paei
na”.

Ką Pieno Tyrumas 
Tamistai Reiškia

5£H

Maži vaikai myli, riebias, Lifebuoy 
muilo putas.

Reiškia, kad tai yra iš 
geriausios pienininkystės 
sekcijos. Moksliška siste
ma sveikatos žvilgsniu ir 
atydus prižiūrėjimas tei

kiamas.
Ši yra tik dalis patarna

vimo, kurį tamista aplai- 
kai su Bordeno pienu.

Musp atstovas mielai
apie tai paaiškins.

BORDENS
FarmProducisCo, Ine.

Telefonas Franklin 3110

Šią vasarą vartokite Life
buoy muilą savo kūdikiams, o 
matysite kaip jie smagus ir 
linksmi bus.

Vartojant Lifebuoy muilą kūdi
kiai nesitrina ir nesiraivo šiltame 
vandenyj.

Lifebuoy muilas savo tyru paimu 
ir ęocoanut aliejum sušvelnina, at- 
naujina mažiukų odą.

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Arenue, CHICAGO. ILL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

■ Vienintelis Lietuvos Respublikos |
| PROGRESYVIS LAIKRAŠTIS S

į “Lietuvos Žinios” Į 
g pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., — dabar nuo 1 m 
== kovo 1922 m., — vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa.
U Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų Ameri- g 
g koje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalise. Paduoda g| 

greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai apibudina Lietu- jg 
B vos ir pasaulio politiką. Turi atskirą skyrių mokykloms. Būtinas reika- g 
H las patiems išsirašyti ir užrašyti savo giminėms ir pažįstamiems Lie- g 
H tuvoj.

Prenumeratos kaina:
g| Lietuvos Respublikoje 1 mėn. 35 auks.
g Lietuvos Respublikoje 3 mėn. 90 auks.
■ Lietuvos Respublikoje pus. met. 160 auks.
§ Lietuvos Respublikos metams 300 auks.
ĮH Amerikoje metams 8 doleriai
E Amerikoje pusei metų 4 doleriai
g Angliojje metams 2 sv. st. g
U Anglijoje pusei metų 1 sv. st H
g Adresas: “Lietuvos žinios” Laisvės Alėja N. 60, KAUNAS, Telefonas 223 g 
s Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti:
■ So. Boston, Mass., “Sandara”, 327 E. St.,
te New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St,
■ Chicagoje, III., “Naujienos”, 1739 So. Halsted St, 

Chicagoje, III., “Aušros Knygynas”, 3210 So. Halsted St
H Rockford, III., Petras Kutras, 1012 Main St., ,
gj E. St. Louis, III., Jonas Žičkus, 539 Collinsville Avė., 
g ir A. L. T. Sandaros kuopose.
S NEGAIŠK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN

M

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 f#t.
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os kolefl^ 
ą; ilga 
praktika
is! Penu- 
silvanijos 
hospitalč-

Pasek-
ningai pa
tarnauja 

irie gim- 
lymo. Duo 
la rodą vi
sokiose li
rose ir ki
ekiuose rei 
•.aluose m u 
.erims ir 
merginoms.

Telefonai:

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER .
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerte 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

. OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. | 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai.

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

J Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEZELIS Š
M Lietuvis Dentistas ■

4712 South Ashland Are., 
nrtl 47_t.nx iratvCa

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted rt.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak- 
tikavirtio turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienanre at
itikime teikiu 
ypatišką : Tižiu- 
rėjimą. uodu 
patarimu • mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrlat
Tel- B0U levarrl fi4H7 
4649 8. Ashland Ays. 
Kampas 47-tos «at. 

2-ros lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8 

Leavitt St Tel. Canal 6222 
Rezidencija 3114 W 42»d St

Tel. Lafayette 
Vai. 1—4 Ir 7—9 Ne< 
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j I kų Atims “laisvę*’ ir išnaudos 

juos — plėšiant nuo jų “tam 
tikrus mokesčius.” Tečiaus kaip 
vieni, taip ir kiti, mano supra
timu, klysta.

Kas link “tautiečių,” čia ne
kalbėsiu ; tik tiek pasakysiu, kad 
ir chiniečiai savo laiku taip pro
tavo. Kada Chinijoj viešpatavo 
monarchija, tai Chinijos išeivi
ja dėvėjo ilgus plaukus, bet 
kaip tik Chinijos monarchija ko
jas užvertė, taip chiniečiai, gy
vendami svetur, plaukus nusi
kirpo. Ir va, iš to aišku, kad 
Chinijos išeiviai dėvėjo ilgus 
plaukus ne dėlto, kad jų nukir- 
pimas daro lėšas, o todėl, kad 
pagerbus savo monarchą. Tai 
patriotų toks protavimas.

Dabar kaslink internacionalis
tų.

Internacionalistai sako, kad 
Johnsono biliuą atims iš ateivių 
laisvę ir apiplėš juos pinigiškai. 
Man nesuprantama, kaip iš žmo
gaus galima atimt tą, ko jis ne
turi. Mano supratimu, kada ša
lies gyventojas neturi šalies tei
sių, jis yra didžiausias belais
vis. Na, o čia kalbama, kad 
atims iš jo “laisvę!” Tiesa, mes 
propomiojame, kad ateityje vie
nos ar kitos šalies pilietis, no
rintis apsigyventi kurioj kitoj 
šaly, gaus “persikėlimo kortą,1’ 
kurią padavęs tos šalies admi
nistracijai, kurioj jis mano ap
sigyventi, — liks lygus pilietis 
su kitais tos šalies piliečiais gy
ventojais. Mes taip jau ir prak
tikuojame ne vien. politinėse 
partijose, o ir ekonominėse or
ganizacijose. Vienok turime su
prasti, jog mes tik proponuoja- 
me tai. Iš to aišku, kad mes to
kios ša'lies da neturime. Vadi
nas, mes gyvename priešingos 
mums klasės surėdyme. Vienok 
mes turime gerbti, kad ir mums 
priešingus jų leidžiamus įstaty
mus.

Na, kada tie įstatymai yra 
mums nepalankus, tai reiškia 
jie yra prieš musų norus, ir kai- 
IX) tokius, mes norime prašalin
ti....Jeigu taip, mes visų pirma
turime tapti tos šalies piliečiais, 
kurioj mes gyvename, jeigu 
mes norime tai padaryti. Ir ve, 
kad iripaviršutinjiai (apkalbėjus 
tą klausimą, aiškiai pasirodo, 
kad tas Johnsono bi'lins nėra pa
vojingas ir nevertėtų prieš jį 
protestuot.

Tiesa, norint tapti šios šalies 
piliečiu, reikia trijų ar daugiau 
dešimkių. Bet jeigu protestuot, 
tai protestuot prieš tas sunkias 
sąlygas, o ne prieš vertimą tapt 
piliečiu.

Tai ne revoliucionierių dar
bas. —Laisvės Mylėtojas.

del konferencijos suirimo ciailstus, kurie išvien su Farme-kad jo vainikas yra apklotas 
puola ir ant pačių bolševikų. riy-Darbo partija ir su pažan- emaliu.

Jeigu jie tikrai norėjo su- • | • H, . . . .... V’ — f . r. T* ... 1. z. I \ z. . v. 1 — - — ' .

sitarti su kitoms valstybėms 
ir buvo pasiryžę išpildyti jų 
reikalavimus, tai kodėl jie 
pranešė apie tai tiktai pa
čiam gale konferencijos, ka
da jau ji buvo bejranti? 
Tuos dalykus, kuriuos bolše
vikai pareiškė paskutiniame 
visų komisijų susirinkime ir 
savo raporte, jie turėjo pa
reikšti pradžioje konferenci
jos — jeigu, kaip sakėme, jie 
ištiesų geidė susitarimo.

Jeigu gi jie nenorėjo susi
tarimo, tai nebuvo reikalo 
nė važiuoti į Haagą, nebuvo 
reikalo sėdėti tenai ir bur
nas aušinti. Tuo labiaus, 
kad tokios konferencijos pa- Į 
daro be galo daug išlaidų. 
Rusijai, kurios žmonės badu 
miršta, reikia ir su tuo skai
dytis.

Mums rodosi, kad bolševi
kų diplomatai patys savo kil
pose susipainiojo. Keliau
dami Haagon, jie buvo pasi
rengę nusileisti tiek, kiek iš 
jų bus reikalaujama; bet jie 
labai nenorėjo tą parodyti 
— kad nenupudžius savo 
“revoliucinę'” reputaciją. Toj 
dėl, ažuot kalbėję tą, ką jie 
ištiesų manė, jie ėmė ublo- 
fuoti”: kad jų, girdi, "prin
cipai” neleidžia jiems eiti į 
kompromisus su kapitaliz
mu ; kad jie “nepaisą”, ar už* 
sienis juos pripažjsiąš, ar 
ne; kad jų armija esanti la
bai “galinga”, ir tt. Šitaip 
jie “blofavo” per keturias 
savaites, iššaukdami aplodis
mentus komunistų rateliuo
se Europoje ir Amerikoje. | 
“Blofavo” tol, kol pamatė, 
kad kitų valstybių delegatai 
jau velkasi apsiaustus ir de
dasi kepures važiuoti namo. 
Toumet jie susigriebė ir ėmė 
šaukt, kad konferencija ne
supratusi jų, nes jie sutinką 
viską išpildyti, tiktai negavę 
progos pasakyti tai!

Bolševikų diplomatai su
klupo dėlto, kad taVp jų sie
kimų ir žodžių buvo nesutai
komas prieštaravimas. Jie 
norėjo susitaikyti su-kapi
talizmu, o deklamavo apie 
komunizmą.

Jų padėtį daro sunkesne 
dar ir ta aplinkybė, kad so
vietų valdžia negali pasaky
ti, jogei ji remiasi liaudies 
priatrimu. t. y. sakyti ji taip 
gali, bet nė vieno protaujan
čio žmogaus ji tokiu saky
mu neįtikins. Kadangi visi 
juk žino, kad Rusijoje liau
dis visai neturi teisės išreik
šti savo nuomonę apie vai-

by
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Prieš apleisiant Hiaagą, 
Rusijos delėgacija paskelbė 
savo raportą Maskvai. Ta
me raporte ji sako, kad ji 
buvo pasiryžus atsisakyti 
nuo reikalavimo atlyginimo 
už nuostolius, kuriuos talki
ninkai padarė Rusijai inter
vencijomis ir blokada; ji bu
vusi pasiryžus pripažinti 
pinn-karines skolas, tik be 
nuošimčių, ir patenkinti sve- 

. timšalius, kurių nuosavybė 
buvo konfiskuota arba su
naikint.

Už visus šituos nusileidi
mus Rusijos delegacija norė
jusi gauti kreditų iš užsienių 
valdžių. Bet kada bolševikų 
delegacija patyrusi, kad kitų 
šalių atstovai nutarę neduo
ti kreditų Rusijai, tai ji suti
kusi atidėti kreditų klausi
mą į šalį ir geidusį patirti, 
kokiomis sąlygomis talkinin
kų ir neutralių valstybių 
valdžios pripažintų sovietų 
Rusiją. Vienok apie pripa
žinimą Haagos konferenci
ja nenorėjusi nei kalbėti.

Šitas sovietų delegacijos 
raportas, aišku, stengiasi su
versti kaltę dėl Haagos kon
ferencijos pairimo ant kitų 
šalių, ypač ant Francijos ir 
Belgijos. Bet, nežiūrint ko
kiu tikslu jisai buvo parašy
tas, jo pareiškimai visviena 
turi savo svarbą. Pasirodo, 
kad bolševikai nusileido vi
suose pamatiniuose punk
tuose, dėl kurių ėjo ginčas 
tarp sovietų Rusijos ir kitų1 
valstybių: pripažino skolas 
užsieniui, pripažino svetim
šalių savininkų teises, apsi
ėmė atsiteisti su tais savinin
kais, atsisakė nuo reikalavi
mų dėl blokados ir interven
cijos, atsisakė reikalaut val
stybinių kreditų ir sutiko pa
daryt dar daugiaus nusilei
dimų, kad gavus pripažini
mą de jure.

• Po to ištiesiu yra keistas, ! 
kad Europos valstybės atsi
sakė tęsti diskusijas su Rusi
jos atstovais. Nėra abejo
nės, kad jos yra kaltos. Bet’ 
stambi dalis atstakomybės piktai iškoliojo New Yorko so-

Šitas emalis yra kiečiausia 
Jo

Jisai pranašauja, kad storis nėra vienodas, .ties kan
damuoju paviršiu yra didžiau- 
sis, o nuo čia iki danties šak
nies eina plonyn. Emalis su
sideda iš 97 nuoš. neorganinės 
medžiagos; pasilikusi gi dalis 
yra organinė. Sąstate matom, 
kad danties emalis susideda iš 
šeštaininių emalinių prizmių, 
sustatytų 
tauičių 

kuliamai) 
šiui. 
kinsime 
na emalinė prizmė, arba skai
dula (valaknas) eina banguotu 
suktu taku ir savo vidiniu ga
lu įsminga į mažą lomelę den
tine. Šita prizmė turi tą patį 
skersmenį visam savo ilgy, 
taip kaip plauko spyglys, bet 
gana banguota. Ačiū tam ar
ti danties paviršiu randama 
trumpesnių priedinių prizmių, 
kurios vadinama priedinėmis 
prizmėmis, šitos prizmės ma
tomai yra sukibintos neorgani
niu skaidrum cimentu. Jei 
supiaustytumb dantį į plonus 
šmotelius ir žiūrėtume į juos 
per mikroskopą, lai matytume 
pilkus išvagojimus einančius 
beveik gretimai su danties pa
viršium. Jų priežastis dar vis 
nėra gerai žinoma; yra mano
ma, kad jie parodo pavymines 
emalinės kepures pozicijas. Ki
ti matomi bruožai, žiūrint į 
dantį prie atšvaistinės šviesos, 
matomai, paeina nuo įvairių 
krypsnių, kuriais eina atskiri 
emalio žiupsniai, aiškiai mato
mi arti danties paviešio ir 
taip aiškus linkui 
viršio.

| įsteigė Amerikos Darbininkų žmogaus kūno medžiaga, 
i Partiją.
tų “išdavikų” ir “mulkintojų” 
sutvertoji partija neprįtrauk- 
sianti minių.

“Jeigu gi turės kiek minių”, 
sako Tauras, “tai revoliuci
niai darbininkai eis į jas, kels

■ jas prieš geltonuosius vadus
ir revoliucionizuos.”

į “Revoliucionizuos”, kol vadai 
neužfundys jiems cigaro, kaip 
Detroito seime Liutkauskas už- 
fundijo Dunduliui, ir visas bol
ševikų “frontas” nuėjo šun ant 
uodegos.

Bet kodėl Tauras vadina soci
alistų vadus “geltonaisiais”? Jie 
dar nėra nieko “geltono” pada
rę. Karo laiku daugelis j ų buvo 
nuteisti kalėjiman už tai, kad ko
vojo prieš imperialistinę valdžios 
politiką. Senis Debsas net svei
katos neteko, “pakutavodamas” 
už tai? | >

Ar dėlto socialistų veikėjai 
yra “geltoni”, kad partija reika-* 
lavo amnestijos politiniams ka
liniams? Ar dėlto Tauras yra 
“revoliucinis”, kad jisai anąmet, 
dirbdamas už algą Socialistų 
Partijos ofise, sabotažavo tą 
amnestijos kompaniją?

Kas dėl grūmojimo eit į 
Darbo Partiją ir “kelt” minias, 
tai nuo to yra vaistas: tokie 
“kėlikai” gauna “kiką”.

statmeningai (krin- 
stačiai, .pęrpendi- 

dentino pavir- 
Apic dentiną išaiš- 

ženiiau. Kiekvie-

DVEJOPAS SAIKAS.

Mytojii Balsai
t.. M i............ .....

i

[Ui išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

LIETUVOS PAŠTO VĄGIŠIAJ.

primes jam 
boso bus ma- 
šitos sąlygos

miestuose ame- 
lietuviai net ko- 
išrinko knygoms 

Tai

Jeigu už sovietų atstovų 
nugaros stovėtų Rusijos liau 
dis, tai kapitalistinės val
džios žinotų, kad tų atstovų 
žodžiai negali būt ignoruo
jami. Rusijos atstovus tuo
met energingai remtų ir ki
tų šalių darbo žmonės. Da
bar gi, Haagos konferenci
jos laiku Europos darbinin
kai turėjo kelti protestus 
prieš bolševikų pasikėsinimų 
nužudyt socialistus revoliu
cionierius!

JAU GRŪMOJA

V. Tauras ‘"Laisvėje” labai

So. So. Bostono “Darbinin
kas” labai piktinasi, kad nesenai 
įvykusioje Lietuvos gelžkelinin- 
kų byloje buvę “išteisinti” stam
bus nusidėjėliai “laisvamaniai”: 
buvusis gelžkelių direktorius 
inž. Grinkevičius ir keletas kitų.

Viena, tai yra netiesa, nes kal
tinamieji buvo nuteisti. Vy- 
riausis jų turės užsimokėti 75 
tūkstančius auksinų bausmės. 
Tuo gi tarpu teismas atrado jį 
kaltu tiktai apsileidime, o ne k<>; 
kiose nors suktybėse.

Bet jeigu “Darbininkas” taip 
trokšta bausmės nusidėjėliams, 
tai kodėl jisai užtaria buvusįjį 
ministerį kun. Purickį, kuris ta
po sugautas bešmugeliuojant 
sachariną ir kokainą į Maskvą? 
Štai ką rašo apie šitą bylą Kau
no “Socialdemokratas”:

“Kun. Purickis, kaip žino
ma, senokai išvažiavo Kara- / v .liaučiun pasigydyti. Išvažia
vo tuomet, kai tardytojas lau
ke jo nesulaukė, t kad ateitų 
pfcs jį kameron pasikalbėtų. 

, Butų buvę pusė bėdos, jei kun.
Purickis iš Karaliaučiaus bu-, 
tų vėl grįžęs Kaunan. Bet 
kun. Purickis nuvažiavo Ber- 
linan, ten rado sau ramų kam
pelį ir, kaip girdėt, nebenori 
grįžti Kaunan.

“Krikščionys! Sužadinki-
• te iš naujo savyje patriotinius 

jausmus ir padarykit, kas rei
kia, kad kun. Purickis pano
rėtų grįžti Kaunan. Juk Jo
niškio bylos šešėlis yra tiek 
didelis ir tiek tamsus, kad jis 
žymią dalim gula ant visos 
jūsų patrijos višunės. Bukit 
parjotais iki pat galo!

“Turint valdžią savo ranko
se, jums negi butų sunku tai 
padaryti. Tik ščyrai panorė
kite
Ar So. Bostono klerikalų or

ganas turi lokį ščyrą norą, kad 
kun. Purickis atsisėstų kaltina
mųjų suole?

emalio
ne

pa-

Iš ko yra dantys?
Svarbiausi žmogaus kramty

mo organai, dantys yra sutai
syti ne tik sutrinti maistą, o 
ir supiaustyti ir laikyti jį. Kiek
vienas dantis susideda, iš vaini
ko (dančio, dalis viršum sme
genų), šaknies (dalies esančios 
žandikauly), tarpines siauros 
dalies vadinamos kakleliu, ku
ri yra apklota smegenimis. 
Pasižiūrėję į danties sudėtį di
desniu atsidėjimu, matomo,

Dentinas sudaro 
džiunią ir suteikia

di- 
pa- 

vidalą. Tai yra iki labai dide
lio laipsnio baltas kaulas gels
vai baltos spalvos, truputį kie
tesnis už paprastą kaulą. Jis 
perdėm yra apklotas baltuoju 
kaulu, ar ciųientu (cimentas 
uždengia dentino šaknį). Den
tinas turi apie 72% neorgani
nės medžiagos, likusioji gi da
lis yra organinė medžiaga. Ar
čiau pasižiurinėję šitai danties 
daliai matoiilČ, kad joje esama 
dantinių makščių, žiedyklos ir 
dantinių skaidulų. Dantinės 
makštys, kurios kreivai, ar įvi
jai eina nuo minkštiminės tuš
tumos iki emalio viršuj, ar li
mento apačioj, mažėja skers
meniu pasiekę vidurio. Tai yra, 
švelnios dūdų pavidalo masės, 
kurios yra bcvtik nesunaikina
mos ir ilgai pasilieka žiedyklą 
sunaikinus. Erčia šitose dū
dose vedinama dantiniais la
kais taip pat pasibaigiančiais Kiek matosi iš musų spaudos, 
ties emaliu ar cimentu, susijun įaį visų srovių 'lietuviai labai 
giant vienam su kitu, pasibai- susirūpinę p. Johnsono bilium. 
giant storai, ar atsiveriant į er
čias tarp rutulių.

Del dantinių skaidulų dar vis 
tebesiginčijama, 
nėklojai 
skaidulos

danties 
jam jo

I Pastaruoju laiku Lietuvos 
I liaudis vis labiau ir labiau pra
deda reikalauti iš amerikiečių

I knygų, laikraščių, ir t.t.
i Tai labai malonus dalykas, 
kad Lietuvos liaudis ir jaunuo- 

Imenė trokšta apsišviesti, pra
šydami tam pagalbos pas sa
vo brolius amerikiečius. Ame
rikiečiai, kaip girdėt, mielai su
teikia jiems šitą pagalbą, siųs-

I darni jiems visokias naudingas 
mokslo knygas ir laikraščius. 
Didesniuose 
rik iečiai 
mitetus
rinkti ir Lietuvon siųsti, 
yra pagirtinas darbas, tik ne
žinia, kiek jis seksis atlikti, nes

Į dauguma siunčiamų knygų, 
kaip matyt, prapuola kažkur 
besiunčiant, adresanto nepa
siekdamos. Dingsta jos, ma
tyt, ne kur kitur, kaip Lietu
vos pašto vagišiau j ančių tar

pa u tojų rankose.
I Man pačiam teko daug kny
gų siųsti Lietuvon kareiviams. 
Siunčiau tris partijas knygų, 

p iš jų gavo tik vieną. Maniau, 
kad jos gal žuvo dėlto, kad ne
buvo apdraustos. Todėl se
kančias partijas: Kultūros is
toriją, Lietuvos istoriją, Lyties 
mokslą, Etnologiją ir Gcorgra- 
fiją apdraudžiau. Iš šilų siun
tinių paskutinis žuvo kad ir 
apdraustas. Kur jis dingo? 
Netyčia prapult siuntime nega
lėjo; vogti jo Vokietijoj, ar kur 
kitur užsieny, taipgi niekas ne
galėjo. Taigi jis žuvo Kauno 
pašte. Mano adresuotas gyve
na prie pat Kauno ir siunti
nius pats atsiima iš pašto. Lie
tuvos pašto tarnautojai, ma
tomai, perduoda adresai! tams 
tik tokius siuntinius, kurių jie 
patys nenori, ar negali suvar
toti. Tam, žinoma, kalta yra 
Lietuvos paštų direkcija, kuri 
neturi pas save jokios tvarkos 
ir nesužiuri savo tarnautojų.

Nejaugi visoj Lietuvoj nėra 
nei vieno žmogaus, kuris suge
bėtų sutvarkyti Lietuvos paštą 
taip, kad jame vietos vagišiams 
nebūtų ir krašto žmonės turė
tų patogumą iš jo, vietoj nuo
stolių ir gėdos?

—P. J. Latvėnas.

bom dykai, o išmokę irgi negau
nam to atlyginimo, kuris spaus
tuvės darbininkui priklauso. Yra 
tokių spaustuvių savininkų, ku
rie savo zeceriams duoda švino 
dulkių ir benzinos smarvės pil
nus miegamus kambarius. Ko
kia sveikata tokių darbininkų 
gali būti, kiekvienas ga'li gerai 
numanyti. Bet darbdaviui tas 
nerupi; jei tu šiandien gausi 
džiovą ir negalėsi jau darbo 
dirbti, tai jis kitą iš gatvės atsi
ves, kuris pirma dirbs jam už 
dyką, o paskui 
ką, kiek
lopė. Ir
kaip tik ir yra bolševikų ir kle
rikalų laikraščių leidėjų spaus
tuvėse. Ten darbininkams yra 
skurdas, vargas, ilgas darbas ir 
męnkas atlyginimas, o bosams 
geras pelnas už tai, kad pas 
darbininkus nėra vienybės. Tą 

bosai žino gerai ir stengiasi ne
leisti darbininkams susiorganr- 
zuoti. “Vilnies” darbininkai bu
vo pradėję organizuoti uniją ir 
kaip tik bosai sužinojo apie tai, 
tuojaus atleido nuo darbo tą, 
kuris organizavimą vedė. Jiems 
jis yra negeistinas pilietis, nes 
nori gauti prideramą atlyginimą 
uz savo darbą. Jiems pageidau
jami tik tokie, kurie leidžia sa
ve skriausti ir išnaudoti.

Bet, žinoma, jie to nepasako. 
Jie savo laikraščius vadina dar
bininkų laikraščiais — tur būt 
dėlto, kad juos leisdami jie sun
kia gyvastinius darbininkų sy
vus. Kiek laiko atgal “Vilnies” 
redaktorius, kalbėdąmas Rose- 
lande, ragino unijistus darbi
ninkus skaityti kaipo darbiniu- / 
kų laišraščius “Vilnį,” “Tiesą,” 
“Laisvę.” Ar tai ne įžeidimas 
unijistų darbininkų, ir ai’ ne 
pasityčiojimas iš tų darbininkų, 
kurie prie šitų laikraščių yra 
begėdiškai išnaudojami?

Taigi draugai darbininkai, 
lietuviai zeceriai ir presmanai 
nesnauskit ilgiau ir susipraskit 
ant galo. Ne tik kvieskit darbi
ninkus vienytis, bet ir patys 
organizuokitės ir ginkite savo 
reikalus visų pirmiausia darbo 
vietoje. Rašykitės į tipografų 
uniją, kuri randas kiekvienamb 
mieste. Klauskite informacijų, 
o bus jums suteiktos.

J. K. Zeęeris, 
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

ŠIŲ METŲ JUNG. VALST.
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MIL. BUŠ.

AR REIKALINGA PROTES- 
TUOT PRIEŠ JOHNSONO 

DILIŲ?

ir kelia pasinius protestus prieš 
jį. Jie sako:

“Johnsono bilius yra pavojin-
Nekurie tyri-1 gas ir socialistams, ir komunis- 

tvirtina busią Į tams, ir katalikams, ir tauti- 
yra plokščios ninkams.”

vadinamos odon- Mano supratimu, tai yra klal- 
tai esą ląstelės, | dingą. Kiek man teko pastebėti, 

nėra toks baisus,
toblastas, 
iš' kurių paeina dentinas. Kiti tai tas bilius 
sako, kad jos esą jungiamieji|kad prieš jį reikėtų tiek daug 
audiniai apsiaučią dirksnius.

Žicdykla, ne tokia kieta kaip 
dantinės makštys, kurios ją ap
siaučia. Ji nėra tokia gausi 
arti minkštiminės. tuštumos, 
kur makštys sugrustos kietai, 
bet toliau makščių skersmeniu i 
einant mažyn, žicdykla didėja. 
Čia randama netikslios tarpru- 
luiinės erčios, minėtos augš- 
čiau.

Danties šaknį apkloja kau
linė medžiaga vadinama cimen
tu, turinčiu 66% neorganinės 
medžiagos ir 31% organinės. 
Jis yra storiausias ties pačiu 
šaknies galu ir linkui emalio 
pamažu eina plonyn.

Dantinis minkštimas užima 
minkštiminės ♦ tuštumas, Į erčios 
ir 1 šaknies kanalus. Jąlne yra 
daug kraujo ir nervams me
džiagos. Kiekviename danty 
randama įvairios rųšies ląste
lių. Arterijos ir nervai įeina į 
dantį per šaknis.

—■•Sc. and Invcnlion.

Į AMERIKOS LIETUVIŲ ZE- 
CERIUS IR PRESMANUS.

Amerikos lietuvių zeceriai ir 
presmanai, ko jus laukiate, ko
dėl jus nesiorganizuojate? Ko
dėl jus vienaip sakote, o kitaip 
darote? Ne veidmainiaukime! 
Jus surenkate raides ir laikraš
čio antraštės kampe atspaudžia- 
te, “Visų šalių darbininkai vie
nykitės; — tuomi nieko nepra
laimėsite tik retežius!” O patys 
neturite jokios vienybės. Jus 
išnaudoja darbdavis ir jus ne
bandote nusikratyti tų retežių. 
Argi tas jūsų garsinamas obat- 
sis jūsų pačių neliečia? Ar jus 
nesate tokie pat algos vergai, 
kaip ir kiti, kurie už algą dirba? 
Jei norite, kad kiti paklausytų 
jūsų patarimo, tai pirma patys 
padarykite tą, ką patariate ki
tiems — susivienykite ir savo 
suvienytomis jiegomis ginkite 
savo teises, pridedamas darbo

brangaus laiko aikvoti.
Tiesa, tame biliuj sakoma: 

“Ateiviai, kurie yra išgyvenę 
šioj šaly virš penkių metų ir nė
ra šios šalies piliečiai, turės 
mokėti tam tikrus mokesčius.”

Na, ar jau čia yra taip baisu, 
kad reikėtų prieš jį protestuot? 
Nieko tokio nematau. Ir išliesų, 
jeigu lik dėl to yra keliami pro
testai, tai tas yra eikvojimas 
brangaus laiko.

Nebūtų taip nuostabu, kad 
prieš jį keltų protestus tautie
čiai (tautininkai. Zec.) — šim
taprocentiniai — šalto mamono 
patriotai, bet dabar sykiu su ___,_____ ___________________
jais kelia protestus ir interna- skriausti save idealo vardu. Už 
cionalistai; ir dargi tokie — III 
Internacionalo nariai. Tai biskį 
perdaug! r ' . ‘ V ■

Delko protestuojama? “Pat
riotai” protestuoja todėl, kad 
norima “suamerikonizuot” jų 
tautiečius. Mat, jiems gaila tau- 
tiečių; o internacionalistai pro-

mą už jūsų darbą.
Draugai zeceriai ir presma- 

na.i, neleiskite savo darbdaviams

teko to, kad jus 'lig šiol išnaudo
jo. Susivienykite į vieną orga
nizaciją ir visų pirmiausia pa
reikalaukite iš savo bosų atskai
tos, kurią jie ketino išduoti ir 
neišdavė apie pe>r 25 melai 
ar daugiau.

Dirbam daug metų ir ką tu- 
testuoja todėl, kad iš darbiniu- rim? Kol amato išmokom dir-

Washington. — žemdirbystės 
skyriaus apskaitymu Amerikos 
kviečių derlius šiemet sieks 
817,000,000 bušelių. Šalies aruo
de bus taipgi 2,860,000,000 bus. 
kukurūzų.

Visų kviečių stovis liepos 1 d. 
buvęs 78.9 nuoš. normaliu sto
vio.

žieminių kviečių derlius ap
skaitoma ant 569,000,000 buše
lių, stoviu 77 nuoš.

Pavasarinių kviečių derlius 
sieksiąs 248,000,000 bušelių, 
stoviu 83.7 nuoš.

žieminių kviečių derlius nuo 
akro apskaitoma 14.9 buš.; pa
vasarinių kviečių, 13.3 buš.; 
abejų kviečių 14.1 buš.; kuku
rūzų, 27.7 buš.

Visas avižų derlius pranašau
jama. ant 1,187,000,000 buš., o 
miežių, 182,000,000 buš.

Kviečių ir kukurūzų šiemet 
užaugs daugiau negu pernai 
metais, nors apskaitomasis der
lius kiek sumenkėjo pereitą mė
nesį dėl oro netinkamumo.

Medvilnės užaugimas skaito
ma ant 11,100,000 pakų.

' Viso kviečių pasiliekančių u- 
kėse liep. 1 d. esą apie 4 nuoš. 
pernykščio derliaus, arba apie 
31,617,000 bušelių, palyginti su 
56,707,000 bušelių turėtų liepos 
1 d. pernai metais.

Tąbako užaugimas skaitoma 
ant 1,415,000,000 svarų.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 irai, vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedžl. pagal sutarimų 
3261 So. Halated St., Chicago, III.
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Netinkamas valgis
Nuo trijų iki šešių milionų 

Amerikos kūdikių negauna už
tenkamai pavalgyti. Tai yra 
kūdikiai, kuriuos tėvai ir mo
kytojai dažnai vadina “lepiais”, 
arba “tingiais” ar tik apsilei
dusias, bet p-le Lydia Roberts, 
valgių žinovė, kuri nesenai pa
rašė Jungtinių Valstijų Darbo 
Skyriaus Kūdikių Biurui kny
gų “Kas yra sunykimas iš ne- 
ptivalgymo ” sako, kad jie yra 
alkani, arba kitaip sakant ne
privalgę. Kai-kurie tų kūdi
kių ištikrųjų negauna gana pa
valgyti; dar daugiau negauna 
gana tinkamo maisto; kai-ku
rie negali tinkamai suvirškinti 
tų, ką jie valgo. Anot Dr-ės 
Josephine Baker, daugiau kaip 
penkta mokyklų vaikų dalis 
Ncw Yorke yra neprivalgydi
nami. Visose Jungt. Valstijos
jų skaičius yra net didesnis. 
Dr. Thomas Wood sako, kad 
jų esą nuo 15 iki 25 nuošim
čių. Kadangi čia neįeina kū
dikiai jaunesni, kai mokslo 
metų, labiausiai |apleistdjo 
amžiaus tarp dviejų ir septy- 
elių metų, kuomet sunykimas 
iš nepri valgymo paprastai pra
sideda, tai tuos priskačius, al
kanų kūdikių bus nuo trijų iki

Nors sovietinė valdžia perse* 
klojo ir baudė šimtus tūkstan
čių visuomenės turto vagių, 
bet ji neįstengė sustabdyti nau
jos kapitalistų klasės augimo.

Daugelis jūreivių, pramonės 
darbininkų, senojo režimo ble- 
dnabučių gyventojų patapo 
šmugelninkais. šitie taipgi yru 
sovietinės administracijos pa
darais.

Sovietinė valdžia patyrusi, 
kad ji neįstengs aprūpinti 
žmonių maistu, drabužiais ir 
prieglauda oficialiniu budu, 
leido privatiniams darbinin
kams užsiimti verslu.

Ji net aprūpino juos įmonė
mis šmugeliu užsiimti ir drus
ka bei kitos reikmenys kaip 
bematant patapo šmugelio da
lykais.

Dabar tokie šmugeln inkai 
ekonominiai yrą stipriausia 
klasė Ukrainoje. Jie taip sus
tiprėjo, kad 
nes Rusijos 

ateina 
pačiais

šitie sovietiniai kapitalistai 
išauklėjo kitų sovietinių suk
čių eilę, smulkesniuosius val
džios tarnautojus, kurie savo 
otficiaĮlines vietas panaudoja 
savo privatiniams kišeniams

boikotuoja šiauri- 
konkurentus, ku- 

į Ukrainą verstis 
dalykais.

-» į ~ - . Į-nr----
Įstaiga taipgi pagamino [ anarchijoje ir darbininkai bus 

čia, kad jis butų galima kišti į “Jung. Valstijų Istoriją”. C- 
kalėjimą. Tik žmonės yra to--mina knygutę parodančią sve- 
. . ... • . -i ___I ttm.. rrirklzalnivilli (YOT-lOIl-
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aiški u išpasakoti to, ką jis jau-

kie nelaimingi, kad atsiduria už 
krotų dėlto, kad yra tikrai^ pa
triotais.—Mihvaukee Leader.

Svetimšaliai moksleiviai 
Jung. Valstijose.

Ga-

timų šalių moksleiviui geriau
sias knygas apie geografijų, 
Jung. Valstijų turtų, gyventojų 
skaičių, ir visuomeninę padėtį, 
valdžių, istorijų, literatūrų ir 
mokslų Jung. Valstijose.

Daug tų kūdikių, anot p-lės 
Roberts, būva alkani dėlto, kad 
jų tėvai negali suteikti gana 
tinkamo maistingo maisto. 
Tūkstančiai Amerikos šeimų 
gyvena iš pelno, neleidžiančio 
joms geresnio valgio nusipirk
ti. Bet biednystė nėra dar tik
ra nepri valgymo priežastis. 
Daugelis motinų nežino kaip 
panaudoti savo pinigus, kad 
gauti daugiausia naudos iš 
maisto, arba kaip padaryti 
Sveiką mastingą valgį savo šei
mai. Daug kitų nemoka, ar 
negali gerai suvaldyti savo vai
kų, kad jie valgytų tinkamus 
dalykus, miegotų ir ilsėtų tiek, 
kiek jiems yra reikalinga au
gimui. Jos didžiuojasi, anot 
p-les Roberts, kad jos turi 
“lepų“ kūdikį. Jos nežino, 
kad neprivalgydintas vaikas ar 
mergaite yra ypatingai palinkę 
prie ligos, nes “bėdomis” su
tingęs kūdikis yra tas, kuris 
visados yra pailsęs, kuris stovi 
atsirėmęs į mokyklos sieną, 
kuomet jo draugai linksminasi; 
jis išaugs į vyrą, kuris bus 
silpnos sveikatos ir neišaugu
sio kūno.

Knygutėje yra nurodoma, su- 
silpnej ilsiems iš nedavalgynio 
ligoninės arba specialiai klases 
skyriai, kur kūdikiai yra suve
dami į krūvą mokintis valgio ir 
sveikatos taisyklių. Motinos 
yra kviečiamos ir raginamos 
ateiti į klases ir į kūdikių na
mus. Tokių klasių randas 
Bostone, Chicagoje, New Yor
ke ir kituose didesniuose mies
tuose. Pranešama, kad lan
kantys tas įstaigas kūdikiai 
greitai pasitaiso.

Medikalč priežiūra vaikų, 
kol jie pereina auginio amžių, 
anot p-lės Roberts, yra pama
tinė taisyklė, kurios turi prisi
laikyti milionai Amerikos nu
silpnėjusį ų iš nepri valgymo 
kūdikių, kad atgauti sveikatą 
ir tvirtumą; tokiame darbe tu
ri būti greitai patčmyta valgio 
ydos ir kaip jos pataisyti. Taip- 
pat kaip vaikai taip ir augusie- 
ji turi mokintis kaip sveikai ir 
tinkamai gyventi.

Jų kyšių dalis pareina iš me
džiojimo paslėptų galvijų, ar
klių ir bandos, kuriuos valdžia 
norėjo konfiskuoti, šitie suk
čiai sudaro tokių jau klasę, 
<okią Jungtinėse Valstijose su
daro . priverstines blaivybės 
sukčiai.

l’arp eitų naujų sovietinių 
kapitalistų esama jau kelių 
niliojiininkų ir net bilionin- 
cų; jie turi savo šeimų her
bus, siifuliriniUs daiktus, bran
gius akmenis 
nes 
graznas.

šitie nauji milioninkai iš
šaukė smarkių puolimų iš so
vietinės spaudos puses, bet jie 
kas sykis daros atkaklesniais 
ir kuo toliau, tuo daugiau 
gaištingais.

“Paryžiuje, Londone, N*ew 
Yorke prabanga pareina iš 
pertekliaus,’’ rašė Izvcstija už 
laipkritį, 1921 m., “o Riy/ijoj 
musų nauji milioninkai gyve
na prabangoj tarp ncapsąkomo 
skurdo ir bado. Musų buržua
zija yra pirmuose sipikaupi- 
mo laipsniuose, bet ji netaupo. 
Ji begėdiškai leidžia /ai, ką ji 
pavagia iš valstybės, ar išspau
džia iš alkanų žmonių.”

Bet šitie nauji kapitailistai 
nenori sovietinį lūžimą keisti 
Jie tunka per jį. ‘ Musų naujo
ji buržuazija Tieturi reikalo 
geisti sovietinę Valdžią numes
ti,” rašė Nakam u ne. “Priešin
gai* ji jaučias Zurinti gyvų ry
šių su rcvolių/ija. Vietoje bū
ti pavojingai^ sovietinei tvar
kai, šitie nauji kapitalistai grei
čiaus papuoš savo raštines Le
nino atvaizdu.” •
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Gerumas būti šunim.

ir kitas pužeti- 
senos i os ar i s tok ra t i j os

Yra tūkstančiai užsirašiusių 
svetimų šalių moksleivių augš- 
tesnėse Jung. Valstijų mokyk
lose ir skaitlines vis auga. Nėr 
abejojimo, kad Jung. Valstijos 
užėmė Vokietijos, kaipo sveti
mų šalių moksleivių susiėjimo 
vietą, bet svarbus klausimas 
ar Jung. Valstijų universitetai 
vartoja Vokietijos prieškarinius 
budus svetimų šalių moksleivių 
suvienijimui.

Abelnai kalbant, butų daug 
geriairs, jei tik laipsniuoti ir 
teknikos moksleiviai važiuotų 
iš užjūrio į musų, augštesnio 
mokslo įstaigas, bet kadangi 
šimtai moksleivių negavę pir- 
no mokslo laipsnio, atvažiuoja, 
yra priedermė tų įstaigų, prie 
tūrių jie prisideda, padaryti 
atatinkamus aprūpinimus ki
toms kolegijos gyvenimo da
rinis be protinės.

Europoje yra apie trys tūks
tančiai biednų moksleivių, o 
augštesnėse Jungt. Valstijų mo
kyklose apie trys šimtai, švie
timo įstaigos direktorius nese
nai kreipėsi į universitetus 
įrašydamas paskirti stipendi* 
as Rusijos moksleiviams. Sėk

mės geros. Ačiū toms stipen
dijomis penkiosdešimts Rusi
os moksleivių galėjo eiti mo
kslus. Bet čia ne galas.

Daugelis svetimų moksleivių 
kentė daug vargo ir sunkeny
bių pereitais metais dėl naujų 
imigracijos įstatymų. Įstafcy^ 
nai neturi sąlygų svetimų ša- 
rių moksleiviams ir, direkto
riaus domė 
;ai, kad keli 
kslciviai yra 
landė ir bus
šalies kvota išsibaigė... Bet da
bar yra nustatyta, kad jeigu 
svetimos šalies moksleivis vi
suose kituose dalykuose sutin
ka su imigracijos įstatymais, 
;ai jis bus įleistas, nors jo ša- 
ies kvota bintų išsibaigusi. Bet 
toks moksleivis turi uždėti lai
do $500, kuris žus, jei jis neiš
važiuos iš Jung. Valstijų į me
tus laiko.

Tarptautinio švietimo Įstai
ga pereitais metais, be knygos 
Tarptautinių Santykių Kliu- 
banis išleido praktiškų ir nau-

svetimų šalių mo
šų laikyt i E Uis Iš

KASYKLŲ SAVININKAI PA
LINKĘ SUNAIKINTI ANGLIA

KASIŲ ORGANIZI LCIJĄ.

Angliakasių streiką gali pa

palikti despotybės malonei, ku
ri praeity valdė kiekvienų jų 
gyvenimo dalį; despotybės, kuri 
nėra nei labdaringa, nei išmin
tinga. Galų gale darbininkai, 
žinoma, nepasiduos tokiam da
lykų stoviui. Uniją galima nu
stumti po žeme, bet jos nega
lima išrauti. Darbininkai or
ganizuosią slapta, jei jie bus 
verčiami prie to, ir įtūžę lauks 
naujos progos pasiliuosuoti. 
Prezidentas Hardingas atliks 
didelį patarnavimų, jei jis pri-

PATARIMAI

sibaigti ačiū prezid^ito Har- ves prie tokios sutarties, kur 
dingo įsikišimui, arbžį gali tęs- unijos gyvastis ii pačių ang la- 

ėnesiirš, gyvastis bus užtikrinta,tiš dar kelis sunkius 
bet jei jis pasibaigs, 
ri pasibaigti kaip rei

i jis tu- 
Šitos 

šalies žmones turi žiebti, kad 
klausimas eina apie U917 m. 
prieš 1919 m. algų irtyne apie 
atitraukimo sistemų, a 
kitus dalykus įmaišyt 
čą. Tikruoju klausiniu

kokius 
į gin- 

niipkaip 
tą pripažins kiekvienai teisin
gas kasyklų savininkas 
visa kuopinių sutarčių darymo 
sistema kasyklose. Alį* Susi
vienijusiems Kasyklų Darbi
ninkams bus leista . gyvuoti? 
Ar kasyklų savininkai darys 
sutartis su unija? Ar unijos 
nariams bus leista organizuoti 
savo draugus darbininkus? į 
kiekvieną šitų klausimų visi 
ncunijuotieįi kasyfklų savinin
kai — ir nekųrie savininkai or
ganizuoti — atsakys “Ne, jei 
mes tą žinosime!“ ir parems 
savo atsakymą Vakarų Virgini
jos Lugano Kauivtės taktika. Tie 
unijuotieji kasyklų savininkai, 
kurie nenori tuojaus sutriuš
kinti nacionalines organizaci
jos, eina prie to reikalaudami 
apskritinių sutarčių tam, kas 
esminjiai yra nacionalinė pra
mone.
linio 
lies

yra

priderama žmoniška motirni 
—Nation.

Jd kenti galvos ekaudijimą,
Jei skaitant raidų susiliaja,
Jsi ii raidU darosi dvi,
Jei turi uždegimą aklą,

• Jei skaitant ar siuvant akis sk*w 
<la, tuomet reikalaukit akiaii.

John J. Smetona
Akini* specialistu 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvU.

Ant trečio augito viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

tojus.
tai anglių

Tiktai sprendimas ang- 
klausimo visu ša- 
plotu gali apsau- 
darbin inkus ir varto-
Jei unija taps suardyta, 

kasyklos atsidurs

DR. W. YUSZKIĖWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

j

Nauja buržuazinė vi
suomenė sovietijoje.
Dr. Elias Hunvicz laikrašty

je “Prager Tageblatt” rašo 
apie naują buržuaziją kįlančią 
Rusijoje, sovietinę buržuaziją, 
šitie nauji kapitalistai atsirado 
ne tais keliais, kokie yra žino
mi, jaunai kapitalistų klasei ki
tose šalyse, o tiesiog yra-sovie
tinio šeimininkavimo būdų iš
dava.

Svarbia tįsiais šito«» naujos 
kapitalistij klasės atstovais 

yra sovietiniai komisarai. Jie 
pralobo iš oficialinio konfis
kavimo ir visuoinenijimo.

Jei 89 žmones, kurie lig šiol 
tebėra laikomi kalėjime už tai, 
kad jie/klausė konstitucijos, bu

 

tų tik šunimis, tai jų padėtis su- 
jaudii/tų prezidento širdį ir pre- 

 

zidev/as su savo pačia pasisku

 

bint/ jiems pagelbėti.

J/ms teko skaityti, kaip balt- 

 

namio širdys ėmė tirpti, išgirdę, 
kad Philadelphijos šuo tapo nu
teistas sušaudyti. Laiškas nuo 
Warren’o G. pas Pennsylvanijos 
governorą išgelbėjo laimingą šu
nį nuo sušaudymo.

Mums labai linksma girdėti, 
kad šuniui tapo dovanota gyvas
tis, bet pabrėžiame, kad jis lai
mingas yra todėl, kad jis yra 
šuo. Jei jis butų žmogus, tai 
jam tektų kalėti už savo konsti
tucines žodžio laisvės teisės ėji
mą, tąsyk baltnamio Širdys bu
tų jam akmeninės ir negirdėtų 
jo, net jei jo suvargę nuplyšę 
kūdikiai už jį prašytų.

Kadangi jis yra šuo, tai jo 
kalba yra ribota. Bet jei jo šu

ninis protas butų vertęs jį prie
šintis 1917—1918 m. nesąmonei, 
jis nebūtų galėjęs pakankamai

timų šalių Moksleiviams Jung. 
Valstijose”. Knygute atsargiai 
parašyta, nes nuo pačių moks
leivių sužinota faktai, kurie 
gera žinoti prieš atvažiuojant.) 
Bile svetimtautis gali apsipa-Į 
žinti su universitetu, kurį nori 
lankyti, skaitydamas to univer
siteto katalogą, bet katalogas 
jam neparodo, kaip toli univer
sitetas randasi nuo uosto, kur 
ateivis privažiuos, ir neparodo 
gelžkelio išlaidų, neparodo 
kiek lėšuos ten gyventi, kiek 
atsieina laipsnis^ nepabodo 
amerikoninių būdų bakaliauro 
laipsniui įgyti, gaunant taip 
vadinamus “points” (žymes), 
neparodo brolijų sistemos, ir 
daugelio kitų dalykų, kuriuos 
knygutė aprašo.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausią ir leng 
vlausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ir

■ĮĮfe.'YJllici SU

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St.
Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

Kada siųsi pinigus į Lietuvą, 
ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per Federal Bond & Land 
Company, nes šioji kompanija 
geriausia ir greičiausiai priduo
da pinigus adresantams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi
nigai yra užgvarantuoti Ameri
kos doleriais.

Jeigu kada norėsi atsikviesti 
savo gimines ar pažįstamus iš 
Lietuvos į Ameriką, tai pirk lai
vakortę ir daryk visus atkvieti- 
mui reikalingus dokumentus per 
Federal Bond & Land Company, 
nes šioji kompanija turi geriau
sius sutvarkymus kaslink išga
vimo pasportų ir kelionėje nie
kur netrukdoma.

Kada pats važiuosi į Lietuvą, 
važiuok per Federal Bond & 
Land Company, dėlto kad šios 
kompanijos linijų laivai yra pa- 
rinktinai geriausi ir nekur ne
reikia persėsti arba mainytis ant 
traukinių ar laivų.

Jeigu nori investuoti saugiai 
ant didesnių nuošimčių pinigus 
tai pirk Federal Bond & Land 
Company real estate bondsus.

Jeigu nori pirkti žemės ūkei 
arba gatavą ūkę ar namų mieste, 
tai y>irk nuo Federal Bond & 
Land. Company, nes šioji kom
panija turi daugiausiai žemės, 
farmų ir namų ir parduoda pi
giai ir ant lengviausių išlygų.

Jeigu turi žemės, fauną, na
mą ar kokį gerą biznį, dėl grei
to pardavimo kreipkis prie Fede- 
rąl Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija greičiausiai nu
perka ar kitam greitai parduoda.

Kada bus reikalas gauti vi
suose reikaluose teisingų infor
macijų ar legališkų patarimų 
kreipkis į bilę katrą šios kom
panijos ofisą.
Federal Bond & Land Company, 
666 W. 18th Street, Chicago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, 111.

602-604 Association Bldg. 
Chicago.

(Apgarsinimas)
I - * «

DR. VAITUSH. O. D
Lletnri* Aktą Specialistu

1 aiengvins akių {tempimą, kuria 
esti, riežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas dtis nuima kataraktą, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
-dtikimuos' srzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos Vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Bunis 
Vaitulionis 
Samoškiene 
Zublockienč

Gribas Domininkas 
M. Mikaitiene

A

M. Alesius
A. O. Lekniekiene
O. Jankienei
L. Gražiene
B. Tupikiene

M. Karaliūnienei
A. Pečiukenui
R. Puodžiūniene
S. Miliūnai

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Perlaidos: 

Cabl. 21/VI K. Varapnickas 
157 R. Gosras 
11877/88 A. Gedgaudaitė 
12885 V. 
13236 
13358 
13515 
13575 
13591
13592 K. Stirbienei 
13617 A. Ligotai 
13638 Moliui Franciškui 
13651 
13664 
13667 
13672
13677 O. Nainiene
13678 A. Kaulakaitė 
13680 D. Jakaitiene 
13691 J. Bielskis 
13697 J. Demeniui
13711 J. Stuporiui
13712 K. Puodžiūnas 
13724 A. Gatavekriene 
13727 E. šepikaite 
13729 J. Stasiuliui
13740 M. RamuškęviČiene
13741 A. žanaveckis 
13744 M. Katauskiene 
13751 P. Šalimas
13755 K. Zajenkauskiene
13756 B. Goduliauskiene 
13758 P. Marauskute 
13761 J. Indrašiunui
13763 V. Bernatavičiui
13764 A. Milius 
13773 K. Bagdonui 
13784 J. Ivanauskaite 
13790 U. Levandauskiene 
13824 P. Karpavičiui

i 50494 
50521 
50562

■)

50576 F. Simokaitis 
50581 J. Kalozinskas 
50586 L. Andruškevičiui 
50589 J. Vaitkiene 
75103 A. Nareikiui
75105 M. Riškienei
75106 O. Paškiene 

8508 J. Šileikai
90041 
90042 
95027 
95029 
95034
95035 U. Baranauskiene 

čekiai:
2548 M. Pranckaitė 
3446 O. Simonaitienė 
3156 J. Jankauskiutč 
3381 A. Misiun 
3457 F. Šalčius 
3680 J. Burokienė 
3747 K. K. Paulauskienė 
3756 L Biknius 
3760 O. černauskienė 
3766 M. Pušinskaitei 
3787 A. Jankauskienė 
3811 K. Briedytė 
3818 J. Tilas
3824 P. Zakarevičius
3834 Socialdemokratas 
3849 M. Montvidienė 
3859 M. Budraičiutė 
8865 J. Ladiga 
3871 V. Juozaite 
3879 M. Gladkauskaite. 
3885 M. Adomaitė 
3887 M. Jurge'lionienė 
3898 T.. Stulpinas 
3908 K. Mickimaitis 
3915 A? Karpavičiūtė
3932 K. Vitkus
3933 I. Vitkus 
3940 P. Petrauskas 
3943 S. Jeneliunas

PUIKIOS NAM1N2S GYDUOLES
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

E. Norkui
J. Kreiviui
V. Merkiui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

_______________ __

KURSAS 
ŠIANDIE PINIGU

Siunčiant Lietuvon per mus: 
25c. už 100 auks. 

arba
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas; 8854 Šo. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioins ofisas yra 

uždarytas

1500

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicaso, III. 
kampas 18th S t.

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

Dr. A. J. BERTAšIUS } 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, Ilk 
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

Telephone Yards 5834

DR. P. G. W!EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne- 
gali gaut, prisiu«k krutinės ' 
mierą, antrąšą ir $1.50, o ifi- 
siusime Cif<ilett 5fc;M34t?48i 
Nemo Hyirienic-Faihion Inetituta 
120 B. 16 St. New York,j Dop’t M.

; Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

—__________. . L
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Netinkamas valgis.
Nuo trijų iki šešių inilionų 

Amerikos kūdikių negauna už
tenkamai pavalgyti. Tai, yip 
kūdikiai, kuriuos tėvai ir mo
kytojai dažnai vadina “lepiais”, 
arba “tingiais” ar tik apsilei
dusias, bet p-lė Lydia Roberts, 
valgių žinovė, kuri nesenai pa
rašė Jungtinių Valstijų Darbo 
Skyriaus Kūdikių Biurui kny
gą “Kas yra sunykimas iš ne- 
privalgymo ” sako, kad jie yra 
alkani, arba kitaip sakant ne
tiri valgę. Kai-kurie tų kūdi
kių ištikrųjų negauna gana pa
valgyti; dar daugiau negauna 
gana tinkamo maisto; kai-ku
rie negali tinkamai suvirškinti 
tą, ką jie valgo. Anot Dr-es 
Josephine Baker, daugiau kaip 
penkta mokyklų vaikų dalis 
Ncw Yorke yra neprivalgydi
nami. Visose Jungt. Valstijose 
jų skaičius yra net didesnis. 
Dr. Thomas Wood sako, kad 
jų esą nuo 15 iki 25 nuošim
čių. Kadangi čia neįeina kū
dikiai jaunesni, fcai mokslo 
metų, labiausiai (apleistojo 
amžiaus tarp dviejų ir septy- 
elių metų, kuomet sunykimas 
iš neprivalgymo paprastai pra
sideda, tai tuos priskačius, al
kanų kūdikių bus nuo trijų iki 
šešių milionų.

Daug itų kūdikių, anot p-lės 
Roberts, būva alkani dėlto, kad 
jų tėvai negali suteikti gįana 
tinkamo maistingo maisto. 
Tūkstančiai Amerikos šeimų 
gyvena iš pelno, neleidžiančio 
joms geresnio valgio nusipirk
ti. Ret biednystė nėra dar tik
ra neprivalgymo priežastis. 
Daugelis motinų nežino kaip 
panaudoti savo pinigus, kad 
gauti daugiausia * naudos iš 
maisto, arba kaiti padalyti 
sveiką mastingą valgį savo šei
mai. Daug kitų nemoka, ar 
negali gerai suvaldyti savo vai
kų, kad jie valgytų tinkamus 
dalykus, miegotų ir ilsėtų tiek, 
kiek jiems yra reikalinga au
gimui. Jos didžiuojasi, anot 
p-lūs Roberts, kad jos turi 
“lepų” kūdikį. Jos nežino, 
kad neprivalgydintas vaikas ar 
mergaite yra ypatingai palinkę 
prie ligos, nes “bėdomis” su
tingęs kūdikis yra tas, kuris 
visados yra pailsęs, kuris stovi 
atsirėmęs į mokyklos sieną, 
kuomet jo draugai linksminasi; 
jis išaugs į vyrą, kuris bus 
silpnos sveikatos ir neišaugu
sio kūno.

Knygutėje yra nurodoma, su- 
silpnėjusiems iš nedavalgymo 
ligoninės arba specialiai klasės 
skyriai, kur kūdikiai yra suve
dami į krūvą mokintis valgio ir 
sveikatos taisyklių. Motinos 
yra kviečiamos ir raginamos 
ateiti į klases ir į kūdikių na
mus. Tokių klasių randas 
Bostone, Chicagojc, New Yor
ke ir kituose didesniuose mies
tuose. Pranešama, kad lan
kantis tas įstaigas kūdikiai 
greitai pasitaiso.

Medikalė priežiūra vaikų, 
kol jie pereina auginio amžių, 
anot p-lės Roberts, yra pama
tinė taisyklė, kurios turi prisi
laikyti milionai Amerikos nu- 
silpnėjusių iš neprivalgymo 
kūdikių, kad atgauti sveikatą 
ir tvirtumą; tokiame darbe tu
ri būti greitai patemyta valgio 
ydos ir kaip jos jiataisyti. Taip- 
pat kaip vaikai taip ir augusie- 
ji turi mokintis kaip sveikai ir 
tinkamai gyventi.

Nors sovietinė valdžia perse
kiojo ir baudė šimtus tūkstan
čių visuomenės turto vagių, 
bet ji neįstengė sustabdyti nau
jos kapitalistų klasės augimo.

Daugelis jūreivių, pramones 
darbininkų, senojo režimo ble- 
dnabučių gyventojų patapo 
Šmugelninkais. šitie taipgi yra 
sovietinės administracijos pa
darais.

Sovietine valdžia patyrusi, 
kad ji neįstengs aprūpinti 
žmonių maistu, drabužiais ir 
prieglauda oficialiniu būdu, 
leido privatiniams darbinin
kams užsiimti verslu.

Ji net aprūpino juos įmonė
mis šmugeliu užsiimti ir drus
ka bei kitos reikmenys kaip 
bematant patapo šmugelio da
lykais.

Dabar tokie šmugelninkai 
ekonominiai yrą stipriausia 
klasė Ukrainoje. Jie taip sus
tiprėjo, kad boikotuoja šiauri
nės Rusijos konkurentus, ku
rie ateina į Ukrainą verstis 
tais pačiais dalykais.

Šitie sovietiniai kapitalistai 
išauklėjo kitų sovietinių suk
čių eilę, smulkesniuosius val
džios tarnautojus, kurie savo 
otficiajlines
savo privatiniams 
prisipilti.

Jų kyšių dalis pareina iš me
džiojimo paslėptų galvijų, ar* 
kliu ir bandos, kuriuos valdžia 
norėjo konfiskuoti, šitie suk
čiai sudaro tokią jau klasę, 
kokią Jungtinėse Valstijose su
daro , priverstines blaivybes 
sukčiai.

vietas panaudoja 
k deniams

Tarp Čitų naujų sovietinių 
kapitalistų esama jau kelių 
niiliojiininkų ir net bilionin- 
kų; jie turi savo šeimų her
bus, sidiiliriniits daiktus, bran
gius akmenis 
nes 
graznas.

šitie nauji milioninkai iš
šaukė smarkių puolimų iš so
vietinės spaudos puses, bet jie 
kas sykis daros 
ir kuo toliau, 
gaištingais.

“Paryžiuje, Londone, Ncvv 
Yorke prabanga pareina iš 
pertekliaus,” rašė Izvestija už 
laipkritį, 1921 m., “o Rusijoj 
musų nauji milioninkai gyve
na prabangoj tarp neapsakomo 
skurdo ir bado. Musų buržua
zija yra pirmuose susikaupi
mo laipsniuose, bet ji netaupo. 
Ji begėdiškai leidžia tai, ką ji 
pavagia iš valstybės, ar išspau
džia iš alkanų žmonių.”

Bet šitie nauji kapitaflistai 
nenori sovietinį režimą keisti 
Jie tunka per jį. “Musų naujo
ji buržuazija neturi reikalo 
geisti sovietinę valdžią numes
ti,” rašė Nakamune. “Priešin
gai, ji jaučias turinti gyvų ry
šių su revoliucija. Vietoje bū
ti pavojingais sovietinei tvar
kai, šitie nauji kapitalistai grei
čiaus papuoš savo raštines Le
nino atvaizdu.”'

ir kitas pužėti- 
senosios aris tok ra t ij os

atkaklesniais 
tuo daugiau

vaiky, Gerumas būti šunim

aižkiai iipasakoti to, ką jis jau- Įstaiga taipgi pagamino rmarchijoje ir darbininkai bus 
čia, kad jis butų galima kišti j "Jung. Valstijų Istoriją”. Ga- palikti despotybės malonei, ku-
aiškiai išpasakoti to, ką jis jau-

kalėjimą. Tik žmones yra to-įmina knygutę parodančią sve- ri praeity valdė kiekvieną jų 
kie nelaimingi, kad atsiduria už'timų šalių moksleiviui geriau- gyvemmo da į; despotybes, kuri
krotų dėlto, kad yra tikrais^ pa-1 sia*» knygas apie geografiją, 
triotais.—Mihvaukee Leader. Junig. Valstijų turtą, gyventojų 
__________ ■ _______ __ skaičių, ir visuomeninę padėtį, 
Svetimšaliai moksleiviai * ^l&dsSturą ir

Jung. Valstijose. ________________
v X- • 7 X- KASYKLŲ SAVININKAI PA-
Yra tūkstančiai užsirakusių | linkę SUNAIKINTI ANGLIA- 
. .................... " " . ............. ' KASIŲ ORGANIZl LCIJĄ.

Angliakasių streiką 1 gali pa-

PATARIMAI

Nauja buržuazinė vi
suomenė sovietijoje.
Dr. Elias Hurwicz laikrašty

je “Pragcr Tageblatt” rašo 
apie naują buržuaziją kįlančią 
Rusijoje, sovietinę buržuaziją. 
Šitie nauji kapitalistai atsirado 
ne tais keliais, kokie yra žino
mi, jaunai kapitalistų klasei ki
tose šalyse, o tiesiog yra-sovie
tinio šeimininkavimo būdų iš
dava.

Svarbiausiais šitos naujos 
kapitalistų klasės atstovais 
yra sovietiniai komisarai. Jie 
pralobo iš ofici'alinio konfis
kavimo ir visuomenijimo.

Jei 89 žmonės, kurie lig šiol 
tebėra laikomi kalėjime už tai, 
kad jie klausė konstitucijos, bu
tų tik šunimis, tai jų padėtis su
jaudintų prezidento širdį ir pre
zidentas su savo pačia pasisku
bintų jiems pagelbėti.

Jums teko skaityti, kaip balt- 
namio širdys ėmė tirpti, išgirdę, 
kad Philadelphijos šuo tapo nu
teistas sušaudyti. Laiškas nuo 
VVarren’o G. pas Pennsylvanijos 
governorą išgelbėjo laimingą šu
nį nuo sušaudymo.

Mums labai linksma girdėti, 
kad šuniui tapo dovanota gyvas
tis, bet pabrėžiame, kad jis lai
mingas yra todėl, kad jis yra 
šuo. Jei jis butų žmogus, tai 
jam tektų kalėti už savo konsti
tucinės žodžio laisvės teisės ėji
mą, tąsyk baltnamio širdys bu
tų jam akmeninės Ir negirdėtų 
jo, net jei jo suvargę nuplyšę 
kūdikiai už jį prašytų.

Kadangi jis yra šuo, tai jo 
kalba yra ribota. Bet jei jo šu
ninis protas butų vertęs jį prie
šintis 1917—1918 m. nesąmonei, 
jis nebūtų galėjęs pakankamai

svetimų šalių moksleivių augš-i 
tesnėse Jung. Valstijų mokyk
lose ir skaitlinės vis auga. Nėr 
abejojimo, kad Jung. Valstijos 
užėmė Vokietijos, kaipo sveti
mų šalių moksleivių susiėjimo 
vietą, bet svarbus klausimas 
ar Jung. Valstijų universitetai 
vartoja Vokietijos prieškarinius 
budus svetimų šalių moksleivių 
suvienijimui. !

Abelnai kalbant, butų daug 
geriaus, jei tik laipsniuoti ir 
teknikos moksleiviai važiuotų 
iš užjūrio į musų augštesnio I 
mokslo įstaigas, bet kadangi 
šimtai moksleivių negavę pir
mo mokslo laipsnio, atvažiuoja, 
yra priedermė tų įstaigų, prie 
kurių jie prisideda, padaryti I 
atatinkamus aprūpinimus ki
toms kolegijos gyvenimo da
lims be protines. j

Europoje yra apie trys tuks
iančiai biednų moksleivių, o 
augštesnesc Jungt. Valstijų mo
kyklose apie trys šimtai, švie
timo įstaigos direktorius nese
nai kreipėsi į universitetus 
prašydamas paskirti stipendi
jas Rusijos moksleiviams. Sėk
mės geros. Ačiū toms stipen
dijomis penkiosdešimts Rusi
jos moksleivių galėjo eiti mo
kslus. Bet čia ne galas. į

Daugelis svetimų moksleivių 
kentė daug vargo ir 'sunkeny
bių pereitais metais dėl naujų 
imigracijos įstatymų. Įstaty
mai neturi sąlygų svetimų ša
lių moksleiviams ir, direkto
riaus domė tapo atkreipta į 
;ai, kad keli svetimų šalių mo
ksleiviai yra sulaikyti Kilis Is
lande ir bus deportuoti, nes jų 
šalies kvota išsibaigė... Bet da
bar yra nustatyta, kad jeigu 
svetimos šalies moksleivis vi
suose kituose dalykuose šutin
iu su imigracijos įstatymais, 
;ai jis bus įleistas, nors jo ša
lęs kvota bintų išsibaigusi. Bet 
toks moksleivis turi uždėti lai
do $500, kuris žus, jei jis neiš
važiuos iš Jung. Valstijų į me
tus laiko.

Tarptautinio Švietimo Įstai
ga pereitais metais, be knygos 
Taiiptautinių Santykių Kliu- 
bams išleido praktišką ir nau
dingą knygutę “Knygutė Sve
timų šalių Moksleiviams Jung. 
Valstijose”. Knygutė atsargiai 
parašyta, nes nuo pačių moks
leivių sužinota faktai, kurie 
gera žinoti prieš atvažiuojant. 
Bile svetimtautis gali apsipa- 
žinti su universitetu, kurį nori 
lankyti, skaitydamas to univer
siteto katalogą, bet katalogas 
jam neparodo, kaip toli univer-Į 
sitetas randasi nuo uosto, kur 
ateivis privažiuos, ir neparodo 
gelžkelio išlaidų, neparodo 
kiek lešuos ten gyventi, kiek 
atsieina laipsnis^ nepa^bdo 
amerikoninių būdų bakaliauro 
laipsniui įgyti, gaunant taip 
vadinamus “points” (žymes), 
neparodo brolijų sistemos, ir 
daugelio kitų dalykų, kuriuos 
knygutė aprašo. Į

nėra nei labdaringa, nei išmin
tinga. Galų gale darbininkai, 
žinoma, nepasiduos tokiam da
lykų stoviui. Uniją galima nu
stumti po žeme, bet jos nega
lima išrauti. Darbininkai or
ganizuosiu slapta, jei jie bus 
verčiami prie to, ir įtūžę lauks 
naujos progos pasiliuosuoti. 
Prezidentas Hardingas atliks 
didelį patarnavimą, jei jis pri-

sibaigti ačiū prezidG no Har- ves Pr’e tokios sutarties, kur 
dingo įsikišimui, arba'gali tęs- uni.įos Ristis ir pačių angim- 

» ». ... -... • Lnhiii bus, užtikrinta.nenesius, 
įi jis tu- 
1. Šitos 
iti, kad 
917 m.

tis dar kelis sunkius 
bet jei jis pasibaigs, I 
ri pasibaigti kaip reik 
šalies žmones turi ži 
klausimas eina apie 
prieš 1919 m. algą ir j ne apie 
atitraukimo sistemą, 
kitus dalykus įmaišyti! s į gin
čų. Tikruoju klausinių—kaip 
tą pripažins kiekvienas teisin
gas kasyklų savininkas — yra 
visa kuopinių sutarčių idarymo 
sistema kasyklose. Alt Susi
vienijusiems Kasyklų Darbi
ninkams bus leista t gyvuoti? 
Ar kasyklų savininkai darys 
sutartis su unija? Ar unijos 
nariams bus leista organizuoti 
savo draugus darbininkus? Į 
kiekvieną šitų klausimų visi 
neunijuotieji kasyfklŲ savinin
kai — ir nekurie savininkai or
ganizuoti — atsakys “Ne, jei 
mes tą žinosime!” ir parems 
savo atsakymą Vakarų Virgini
jos Logano Kauntės taktika. Tie 
unijuotieji kasyklų savininkai, 
kurie nenori tuojaus sutriuš
kinti nacionalinės organizaci
jos, eina prie to reikalaudami 
apskritinių sutarčių tam, kas 
esminiai yra nacionalinė pra
monė, 
linio 
lies

kasių gyvastis bus užtikrinta, 
priderama žmoniška motimi.

—Nation.

kokius

t Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos ekaudtjimą,
Jei skaitant raidai susilieja,
Jei ii raidčs darosi dvi.
Jei turi uždegimą aklą,

' Jei skaitant ar siuvant akis ska* 
da, tuomet reikalaukit akiaii.

John J. Smetana
Akinti specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvis.

Ant trečio augito viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vat vak 
Nedėliomis auo 9 r. iki 12 pietą.

(f

tojus.
tai anglių

Tiktai sprendimas ang- 
klau'simo visu su
plotu gali apsau- 
darbin inkus ir varto- 
Jei unija įtaps suardyta, 

kasyklos atsidurs

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Hunaboldt 5849

■

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą 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:
Perlaidos:

Cabl. 21/VI K. Varapnickas
157 R. Gosras
11877/88 A. Gedgaudaitė
1288,5 V. Bunis
13236 A. Vaitulionis
13358 T. Samoškienė
13515 V. Zublockienū
13575 Gribas Domininkas
13591 M. Mikaitienė
13592 K. Stirbienei
13617 A. Ligotui
13638 Moliui Franciškui
13651
13664 
13667 
13672
13677 O. Nauriene
13678 A. Kaulakaitė
13680 D. Jakaitiene
13691 J. Bielskis
13697 J. Demeniui
13711 J. Stuporiui
13712 K. Puodžiūnas
13724 A. Gatavekriene
13727 E. šepikaite
13729 J. Stasiuliui
13740 M. Ramuškęvičiene
13741 A. žanaveckis

riausijir lengl 13744 M. Katauskiene
P. šalimas

Kada siųsi pinigus į Lietuvą, 
ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per Federal Bond & Land 
Company, nes šioji kompanija 
geriausia ir greičiausiai priduo
da pinigus adresantams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi
nigai yra užgvarantuoti Ameri
kos doleriais.

Jeigu kada norėsi atsikviesti 
savo gimines ar pažįstamus iš 
Lietuvos į Ameriką, tai pirk lai
vakortę ir daryk visus atkvieti- 
mui reikalingus dokumentus per 
Federal Bond & Land Compajiy, 
nes šioji kompanija turi geriau
sius sutvarkymus kaslink išga
vimo pasportų ir kelionėje nie
kur netrukdoma.

Kada pats važiuosi į Lietuvą, 
važiuok per Federal Bond & 
Land Company, dėlto kad šios 
kompanijos linijų laivai yra pa- 
rinktinai geriausi ir nekur ne
reikia persėsti arba mainytis ant 
traukinių ar laivų.

Jeigu nori investuoti saugiai 
ant didesnių nuošimčių pinigus 
tai pirk Federal Bond & Land 
Company real estate bondsus.

Jeigu nori pirkti žemės ūkei 
arba gatavą ūkę ar namą mieste, 
tai pirk nuo Federal Bond & 
Land, Company, nes šioji kom
panija turi daugiausiai žemės, 
farmų ir namų ir parduoda pi
giai ir ant lengviausių išlygų.

Jeigu turi žemės, fartrią, na
mą ar kokį gerą biznį, dėl grei- 

! to pardavimo kreipkis prie Fede- 
rą'l Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija greičiausiai nu
perka ar kitam greitai parduoda.

Kada bus reikalas gauti vi
suose reikaluose teisingų infor
macijų ar legališkų patarimų 
kreipkis į bilę katrą šios kom
panijos ofisą.
Federal Bond & Land Company, 
666/W. 18th Street, Chicago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, 111.

602-604 Association Bldg. 
Chicago.

(Apgarsinimas)

KURSAS 
ŠIANDIE PINIGŲ

Siunčiant Lietuvon per mus: 
25c. už 100 auks. 

arba 
400 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

M. Karaliūnienei
A. Pečiukenui
R. Puodžiūniene
S. Miliūnai

DR. VAITUSH. O. D 
LietnvU Aki« Specialistai

1 aiengvins akių Įtempimą, turis 
esti, 'Tiežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas dds nuima kataraktą, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka teMncrri akinius. Visuose at
sitikimuos r »rzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos Vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 4Tth St.

Phone Boulevard 7589

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737
DR. MARTA

DOWIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

... ...... I I.... ... ....................................... -

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 8854 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indeoendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušRa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
J

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

M. Alesius
A. O. Lekniekiene
O. Jankienei
L. Gražiene
B. Tupikiene

Canal 0257
Naktinis Tcl. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.PUIKIOS NAM1NŽS GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Aimitage 4913 

Chicago, III.

TIephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioins ofisas yra 

uždarytas

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge- 

vl ausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų instru* 
mentų. Mu-1 13756 

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ir

BU

L Biknius
O. černauskienė
M. Pušinskaitei
A. Jankauskiene
K. Briedytė
J. Tilas
P. Zakarevičius
Socialdemokratas

13751
13755 K. Zajenkauskiene

B. Goduliauskiene
P. Marauskute

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St 
Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkan 

(arba asistentas) 
graborius

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detrott, Mich.

13758
13761 J. Indrašiunui
13763 V. Bernatavičiui
13764 A. Milius
13773 K. Bagdonių
13784 J. Ivanauskaite
13790 Ų. Levandauskiene
13824 P. Karpavičiui 
50494 E. Norkui 
50521 J. Kreiviui 
50562 V. Merkiui

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

5
<?

50576 F. Simokaitis
50581 J. Kaiozinskas
50586 L. Andruškevičiui
50589 J. Vaitkiene
75103 A. Nareikiui
75105 M. Riškienei
75106 O. Paškiene
8508 J. Šilaikai

90041
90042
95027
95029
95034
95035 U. Baranauskiene 

Čekiai:
2548 M. Pranckaitė
3446 O. Simonaitienė
3156 J. Jankauskiute
3381 A. Misi u n
3457 F. Šalčius
3680 J. Burokienė
3747 K. K. Paulauskienė
3756
3760
3766
3787
3811
3818
3824
3834
3849 M. Monlvidienė
3859 M. Budraičiutė
8865 J. Ladiga
3871 V. Juozaitė
3879 M. Gladkau skaitė,
3885 M. Adomaitė
3887 M. Jurgeiionienė
3898 T. Stulpinas
3908 K. Mickunaitis
3915 A. Karpavičiūtė
3932 K. Vitkus
3933 I. Vitkus
3940 P. Petrauskas
3943 S. Jeneliunas

Dr. A. J. BERTAŠIUS } 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: G—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

Telephone Yards 5834

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

NO

1500
p/price
« $ 1 50 ,
— - - ' i

Circl^t pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės' 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. Sit^ 341? 48t 

Namo Hygienic-Fąihion Inetitute 
120 E. 10 St. N«w York.; Dop’t M.

Tclephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

r .:.x. r,z.^ ..—   



Netinkamas valgis

Anot Dr-es 
daugiau kaip 

vaikų dalis 
ncprivalgydi-

Nuo trijų iki šešių milionų 
Amerikos kūdikių negauna už
tenkamai pavalgyti. Tai. yra 
kūdikiai, kuriuos tėvai ir mo
kytojai dažnai vadina “lepiais”, 
arba “tingiais’* ar tik apsilei
dusias, bet p-le Lydia Rabei’ts, 
valgių žinovė, kuri nesenai pa
rašė Jungtinių Valstijų Darbo 
Skyriaus Kūdikių Biurui kny
gą “Kas yra sunykimas iš ne- 
privalgymo ” sako, kad jie yra 
alkani, arba kitaip sakant ne
privalgę. Kai-kurie tų kūdi
kių ištikrųjų negauna gana pa
valgyli; dar daugiau negauna 
gana tinkamo maisto; kai-ku
rie negali tinkamai suvirškinti 
tą, ką jie valgo. 
Josephine Baker, 
penkta mokyklų 
New Yorke yra
narni. Visose Jungt. Valstijose 
jų skaičius yra net didesnis. 
Dr. Thomas Wood sako, kad 
jų esą nuo 15 iki 25 nuošim
čių. Kadangi čia neįeina kū
dikiai jaunesni, kai mokslo 
metų, labiausiai |apletstdjo 
amžiaus tarp dviejų ir septy- 
elių metų, kuomet sunykimas 
iš neprivalgymo paprastai pra
sideda, tai tuos priskačius, al
kanų kūdikių bus nuo trijų iki 
šešių milionų.

Daug tų kūdikių, anot p-les 
Roberts, būva alkani dėlto, kad 
jų tėvai negali suteikti gana 
tinkamo į maistingo maisto. 
Tūkstančiai Amerikos šeimų 
gyvena iš pelno, neleidžiančio 
joms geresnio valgįo nusipirk
ti. Ret biednystė nėra dar tik
ra nepri valgymo priežastis. 
Daugelis motinų nežino kaip 
panaudoti savo pinigus, kad 
gauti daugiausia naudos iš 
maisto, arba kaip padaryti 
Sveiką mastingą valgį savo šei
mai. Daug kitų nemoka, ar 
negali gerai suvaldyti savo vai
kų, kad jie valgytų tinkamus 
dalykus, miegotų ir ilsėtų tiek, 
kiek jiems yra reikalinga au
gimui. Jos didžiuojasi, anot 
p-les Roberts, kad jos turi 
“lepų” kūdikį. Jos nežino, 
kad neprivalgydintas vaikas ar 
mergaitė yra ypatingai palinkę 
prie ligos, nes “bėdomis” su
tingęs kūdikis yra tas, kuris 
visados yra pailsęs, kuris stovi 
atsirėmęs j mokyklos sieną, 
kuomet jo draugai linksminasi; 
jis išaugs į vyrą, kuris bus 
silpnos sveikatos ir neišaugu
sio kūno.

Knygutėje yra nurodoma, su- 
silpnėjusiems iš nedavalgymO 
ligoninės arba specialiai klases 
skyriai, kur kūdikiai yra suve
dami į krūvą, mokintis valgio ir 
sveikatos taisyklių. Motinos 
yra kviečiamos ir raginamos 
ateiti į klases ir į kūdikių na
mus. Tokių klasių randas 
Bostone, Chicagoje, Nevv Yor
ke ir kituose didesniuose mies
tuose. Pranešama, kad lan
kantis tas įstaigas kūdikiai 
greitai pasitaiso.

Medikalė priežiūra vaikų, 
kol jie pereina augimo amžių, 
anot p-lės Roberts, yra pama
tinė taisyklė, kurios turi prisi
laikyti milionai Amerikos nu- 
silpnėjusių iš neprivalgymo 
kūdikių, kad atgauti sveikatą 
ir tvirtumą; tokiame darbe tu
ri būti greitai patemyta valgio 
ydos ir kaip jos pataisyti. Taip- 
Į>at kaip vaikai taip ii’ augusie- 
ji turi mokintis kaip sveikai ir 
tinkamai gyventi.

boikotuoja šiauri- 
konkurentus, ku- 

į Ukrainą verstis 
dalykais.

vietas panaudoja
kišeniams

senosios avis tok ra t ij os

Penedėlis, Liepos 24 1922 _________  _________

Nors sovietinė valdžia perse* 
ciojo ir baudė šimtus tūkstan
čių visuomenės turto vagią, 
bet ji neįstengė sustabdyti nau- 
os kapitalistų klasės augimo.

Daugelis jūreivių, pramonės 
darbininkų, senojo režimo bie- 
dnabučių gyventojų patapo 
šmugelninkais, šitie taipgi yra 
sovietinės administracijos pa
darais.

Sovietine valdžia patyrusi, 
<ad ji neįstengs aprūpinti 
žmonių maistu, drabužiais ir 
irieglauda oficialiniu budu, 
eido privatiniams darbinin
kams užsiimti verslu.

Ji net aprūpino juos įmonė
mis šmugeliu užsiimti ir drus
ka bei kitos reikmenys kaip 
bematant patapo šmugelio da- 
ykais.

Dabar tokie šmugelninkai 
ekonominiai yrą stipriausia 
i klasė Ukrainoje. Jie taip sus
tiprėjo, kad 
nes Rusijos 
rie ateina 
tais pačiais

Šitie sovietiniai kapitalistai 
išauklėjo kitą sovietinių suk
čių eilę, smulkesniuosius val
džios tarnautojus, kurie savo 
oificiaĮlines
savo privatiniams 
prisipilti.

Jų kyšių dalis pareina iš me
džiojimo paslėptų galvijų, ar 
kliu ir bandos, kuriuos valdžia 
'norėjo konfiskuoti, šitie suk
čiai sudaro tokią jau klasę, 
kokią Jungtinėse Valstijose su
daro .priverstines blaivybes 
sukčiai. f

Tarp čitų iiakijų sovietinių 
kapitalistų esama jau kelių 
milioaiininkų ir net bilionin- 
ių; jie turi savo šeimų her
bus, sididiriniūs daiktus, bran
gius akmenis ir kitas pužeti
nes
graznas.

šitie nauji milioniiikai iš
šaukė smarkių puolimų iŠ so
vietinės spaudos pusės, bet jie 
cas sykis daros atkaklesniais 
ir kuo toliau, tuo daugiau 
gaištingais.

“Paryžiuje, Londone, New 
Yorke prabanga pareina iš 
pertekliaus,” rašė Izvestija už 
aipkritį, 1921 m., “o Rusijoj 
musų nauji milioninkai gyve
na prabangoj tarp neapsakomo 
skurdo ir bado. Musų buržua
zija yra pirmuose susikaupi
mo laipsniuose, bet ji netaupo. 
Ji begėdiškai leidžia tai, ką ji 
pavagia iš valstybės, ar išspau
džia iš alkanų žmonių.”

Bet šitie nauji ikaptitaflistai 
nenori sovietinį režimą keisti 
Jie tunka per jį. “Musų naujo
ji buržuazija neturi reikalo 
geisti sovietinę valdžių numes
ti,” rašė Nakamune. “Priešin
gai, ji jaučias turinti gyvų ry
šių su revoliucija. Vietoje bū
ti pavojingais sovietinei tvar
kai, šitie nauji kapitalistai grei
čiaus papuoš savo raštines Le
nino atvaizdu.”’

M

pagamino anarchijoje ir darbininkai bus 
čia, kad jis butų galima kišti į “Jung. Valstijų Istoi;iją’\ Ga- 
kalėjimą. Tik žmonės yra to- J mina knygutę parodančią sve-

aiškiai išpasakoti to, ką jis jau-

v i
kie nelaimingi, kad atsiduria už 
krotų dėlto, kad yra tikrai^ pa
triotais.—Mihvaukee Leader.

Svetimšaliai moksleiviai
Junjar. Valstijose.

Yra tūkstančiai užsirašiusių 
svetimų šalių moksleivių augš- 
tesnėse Jung. Valstijų mokyk
lose ir skaitlinės vis auga. Nėr 
abejojimo, kad Jung. Valstijos 
užėmė Vokietijos, kaipo sveti
mų šalių moksleivių susiėjimo 
vietą, bet svarbus klausimas 
ar Jung. Valstijų universitetai 
vartoja Vokietijos prieškarinius 
budus svetimų šalių moksleivių 
suvienijimui.

Abelnai kalbant, butų daug 
gerinus, jei tik laipsniuoti ir 
teknikos moksleiviai važiuotų 
iš užjūrio į musų, augštesnio 
mokslo įstaigas, bet kadangi 
šimtai moksleivių negavę pir
mo mokslo laipsnio, atvažiuoja, 
yra priederme tų įstaigų, prie 
kurių jie prisideda, padaryti 
atatinkamus aprūpinimus ki
toms kolegijos gyvenimo da
lims be protinės.

Europoje yra apie trys tuks
iančiai biednų moksleivių, o 
augštesnėse Jungt. Valstijų mo
kyklose apie trys šimtai. Švie
timo įstaigos direktorius nese
nai kreipėsi į universitetus 
prašydamas paskirti stipendi
jas Rusijos moksleiviams. Sėk
mės geros. * Ačiu toms stipen
dijomis penkiosdešimts Rusi
jos moksleivių galėjo eiti mo
kslūs. Bet čia ne galas.

Daugelis svetimų moksleivių 
kentė daug vargo ir sunkeny
bių pereitais metais dėl naujų 
imigracijos įstatymų. Įstalty- 
mai neturi sąlygų svetimų ša
lių moksleiviams ir, direkto
riaus domė 
tai, kad keli 
kslciviai yra 
lando ir bus
šalies kvota išsibaigė... Bet da
bar yra nustatyta, kad jeigu 
svetimos šalies moksleivis vi
suose kituose dalykuose sutin
ka su imigracijos įstatymais, 
tai jis bus įleistas, nors jo ša
lies kvota bintų išsibaigusi. Bet 
toks moksleivis turi uždėti lai
do $500, kuris žus, jei jis neiš
važiuos iš Jung. Valstijų į me
tus laiko.

Tarptautinio švietimo Įstai
ga pereitais metais, be knygos 
Tarptautinių Santykių Kliu-

sulaikyti Kilis Is-

vaikų, Gerumas būti šunim

Įstaiga taipgi

timų šalių moksleiviui geriau
sias knygas apie geografiją, 
Junig. Valstijų turtą, gyventojų 
skaičių, ir visuomeninę padėtį, 
valdžią, istoriją, literatūrą ir 
mokslą Jung. Valstijo-se.

KASYKLŲ SAVININKAI PA
LINKĘ SUNAIKINtI ANGLIA

KASIŲ ORGANIZACIJĄ.

palikti despotybes malonei, ku
ri praeity valde kiekvienų jų 
gyveninio dalį; despotybes, kuri 
nėra nei labdaringa, nei išmin
tinga. Galų gale darbininkai, 
žinoma, nepasiduos tokiam da
lykų stoviui. Uniją galima nu
stumti po žeme, bet jos nega
lima išrauti. Darbininkai or- 
ganizuosrs slapta, jei jie bus 
verčiami prie to, ir įtūžę lauks 
naujos progos pasiliuosuoti. 
Prezidentas Hardingas atliks 
didelį patarnavimą, jei jis pri-

PATARIMAI

Angliakasių streikas gali pa- ..
sibaigti ačiu prezidento Rar- ve® Pne tokios sutarties, kur 
dingo įsikišimui, arba gali tęs-(Un^os gyvastis ir pačių anglia-
(is dar kelis sunkius mėnesius, 
bet jei jis pasibaigs, tai jis tu
ri pasibaigti kaip reikia. Šitos 
šalies žmonės turi Jinoti, kad 
klausimas eina apie 1917 m. 
prieš 1919 m. algą ir ne apie 
atitraukimo sistemą, ar kokius 
kitus dalykus įmaišytus į gin
čą. Tikruoju klausimu -kaip 
tą pripažins kiekvienas teisin
gas kasyklų savininkas — yra 
visa kuopinių sutarčių darymo 
sistema kasyklose. Ar Susi
vienijusiems Kasyklų Darbi
ninkams bus leista , gyvuoti? 
Ar kasyklų savininkai darys 
sutartis su unija? Ar unijos 
nariams bus leista organizuoti 
savo draugus darbininkus? Į 
kiekvieną Šitų klausimų visi 
neunijįlotieji kasyfklų savinin
kai— ir nekuric savininkai or
ganizuoti — atsakys “Ne, jei 
mes tą žinosime!’* ir parems 
savo atsakymą Vakarų Virgini
jos Logano Kaumtės taktika. Tie 
imijuotieji kasyklų savininkai, 
kurie nenori tuojaus sutriuš
kinti nacionalinės organizaci
jos, eina prie to reikalaudami 
apskritinių sutarčių tam, kas 
esminjiai ytra nacionalinė pra
monė.
linio

i lies

kasių gyvastis bus užtikrinta, 
priderama žmoniška motimi.

—Nation.

i Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijin 
Jei ėkaitant raidų susilie;
Jei iŠ raidią darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidą,

• Jei skaitant ar siuvant akis skae 
da, tuomet reikalaukit akialą.

John J. Smetana
Akinią specialistas 

18D1 So. Askland Ave^
Kampas 18-os gatvfci.

Ant trečio augito viri Platt’o ap
tiekęs, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. rak 
Nadiliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

/T

tojus.
tai anglių

Tiktai sprendimas ang- 
klausimo visu su
plotu gali apsau- 
darbinlnkus ir varto
je! unija įtaps suardyta, 

kasyklos atsidurs

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

Nauja buržuazinė vi
suomenė sovietijoje.
Dr. Elias FLurwicz laikrašty

je “Prager Tageblatt” rašo 
apie' naują buržuaziją kįlančią 
Rusijoje, sovietinę buržuaziją. 
Šitie nauji kapitalistai atsirado 
ne tais keliais, kokie yra žino
mi, jaunai kapitalistų klasei ki
tose šalyse, o tiesiog yra-sovie
tinio šeimininkavimo būdų iš-

Svarbiausiais šitos naujos 
kapitalistų klasės atstovais 
yra sovietiniai komisarai. Jie 
pralobo iš oficialinio konfis
kavimo ir visuomenijimo.

Jei 89 žmonės, kurie lig šiol 
tebėra laikomi kalėjime už tai, 
kad jie klausė konstitucijos, bu
tų tik šunimis, tai jų padėtis su
jaudintų prezidento širdį ir pre
zidentas su savo pačia pasisku
bintų jiems pagelbėti.

Jums teko skaityti, kaip balt- 
namio širdys ėmė tirpti, išgirdę, 
kad Philadelphijos šuo tapo nu
teistas sušaudyti. Laiškas nuo 
Warren’o G. pas Pennsylvanijos 
governorą išgelbėjo laimingą šu
nį nuo sušaudymo.

Mums labai linksma girdėti, 
kad šuniui tapo dovanota gyvas
tis, bet pabrėžiame, kad jis lai
mingas yra todėl, kad jis yra 
šuo. Jei jis butų žmogus, tai 
jam tektų kalėti už savo konsti
tucinės žodžio laisvės teisės ėji
mą, tąsyk baltnamio širdys bu
tų jam akmeninės Ir negirdėtų 
jo, net jei jo suvargę nuplyšę 
kūdikiai už jį prašytų.

Kadangi jis yra šuo, tai jo 
kalba yra ribota. Bet jei jo šu
ninis protas butų vertęs jį prie
šintis 1917—1918 m. nesąmonei, 
jis nebūtų galėjęs pakankamai

dingą knygutę “Knygute Sve
timų šalių Moksleiviams Jung. | 
Valstijose”. Knygute atsargiai 
parašyta, nes nuo pačių moks-! 
leivių sužinota faktai, kurie 
gera žinoti prieš atvažiuojant. 
Bile svetimtautis gali apsipa- 
žinti su universitetu, kurį nori 
lanKyti, skaitydamas to univer
siteto katalogą, bet katalogas 
jam neparodo, kaip toli univer
sitetas randasi nuo uosto, kur 
ateivis privažiuos, ir neparodo 
gelžkelio išlaidų, neparodo 
kiek lūšnos ten gyventi, kiek 
atsieina laipsnis^ nepabodo 
amerikoninių būdų bakaliauro 
laipsniui įgyti, galinant taip 
vadinamus “points” (žymes), 
neparodo brolijų sistemos, ir 
daugelio kitų dalykų, kuriuos 
knygutė aprašo.

KURSAS
ŠIANDIE PINIGU

Siunčiant Lietuvon per mus: 
25c. už 100 auks. 

arba 
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Kada siųsi pinigus į Lietuvą, 
ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per Federal Bond & Land 
Company, nes šioji kompanija 
geriausia ir greičiausiai priduo
da pinigus adresantams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi
nigai yra užgvarantuoti Ameri
kos doleriais.

Jeigu kada norėsi atsikviesti 
savo gimines ar pažįstamus iš 
Lietuvos į Ameriką, tai pirk lai
vakortę ir daryk visus atkvieti- 
mui reikalingus dokumentus per 
Federal Bond & Land Company, 
nes šioji kompanija turi geriau
sius sutvarkymus kaslink išga
vimo pasportų ir kelionėje nie
kur netrukdoma.

Kada pats važiuosi į Lietuvą, 
važiuok per Federal Bond & 
Land Company, dėlto kad šios 
kompanijos linijų laivai yra pa- 
rinktinai geriausi ir nekur ne
reikia persėsti arba mainytis ant 
traukinių ar laivų.

Jeigu nori investuoti saugiai 
ant didesnių nuošimčių pinigus 
tai pirk Federal Bond & Land 
Company real estate bondsus.

Jeigu nori pirkti žemės ūkei 
arba gatavą ūkę ar namą mieste, 
tai pirk nuo Federal Bond & 
Land. Company, nes šioji kom
panija turi daugiausiai žemės, 
farmų ir namų ir parduoda pi
giai ir ant lengviansių išlygų.

Jeigu turi žemės, fartrią, na
mą ar kokį gerą biznį, dėl grei
to pardavimo kreipkis prie Fede- 
rąl Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija greičiausiai nu
perka ar kitam greitai parduoda.

Kada bus reikalas g’auti vi
suose reikaluose teisingų infor
macijų ar legališkų patarimų 
kreipkis į bilę katrą šios kom
panijos ofisą.
Federal Bond & Land Company, 
666 W. 18th Street, Chicago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, 111. 

602-604 Association Bldg.
Chicago.

(Apgarsinimas)

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvi* 4 irią Specialistas

1 asengvins akių įtempimą, turis 
esti, 'riežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas dds nuima kataraktą, atitai
so trumpąrerystę ir toliregystę. Pri
renka teMnrri akinius. Visuose at
sitikimuose vzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specfalfi atyda atkreipiama j 
mokyklos Vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

V. Bunis
A. Vaitulionis
T. Samoškienė
V. Zublockiene

Moliui Franciškui 
M. Karaliūnienei 
A. Pečiukenui
R. Puodžiūniene
S. Miliūnai

50576 F. Simokaitis 
50581 J. Kaiozinskas 
50586 L. Andriuškevičiui 
50589 J. Vaitkiene 
75103 A. Nareikiui
75105 M. Riškienei
75106 O. Paškiene

8508 J. Šilaikai 
90041 
90042 
95027 
95029 
95034
95035 U. Baranauskiene 

Čekiai:
2548 M. Pranckaitė 
3446 O. Simonaitienė 
3156 J. Jankauskiute 
3381 A. Misiun 
3457 F. Šalčius 
3680 J. Burokienė 
3747 
3756 
3760 
3766
3787 A. Jankauskienė 
3811 K. Briedytė 
3818 J. Tikis 
3824 P. Zakarevičius 
3834 Socialdemokratas 
3849 M. Monlvidienė 
3859 
8865 
3871 
3879 
3885
3887 M. Jurge’lionienė 
3898 T., Stulpinas 
3908 K. Mickunaitis 
3915 A. Karpavičiūtė
3932 K. Vitkus
3933 I. Vitkus 
3940 P. Petrauskas 
3943 S. Jeneliunas

M. Alesius
A. O. Lekniekiene
O. Jankienei
L. Gražiene
B. Tupikiene

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

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

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.
------------------------------ ------ -- -

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyi*iškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 8854 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS 1
STOJAS IR CHIRURGASGYDYTOJAS
3243 South Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Pinigai IMeti Lietuvoje
I Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 
Į pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 

Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun* 
tė kvitus su paėmėją parašais.

Pinigus gavo:
! Perlaidos:
I Cabl. 21/VI K. Varapnickas
I 157 B. Gosras

11877/88 A. Gedgaudaite
128$5 
13236 

' 13358
13515

į 13575 Gribas Domininkas
i 13591 M. Mikaitienė.

13592 K. Stirbienei
13617 A. Ligotui
13638
13651
13664 
13667

Į 13672
13677 O. Nauriene
13678 A. Kaulakaitė

i 13680 D. Jakaitiene
j 13691 J. Bielskis

13697 J. Demeniui
13711 J. Stuporiui
13712 K. Puodžiūnas

_________________________ 13724 A. Gatavekriene
• ‘ 2=5 13727 E. šepikaite

Phone Monroe 4680 13729 J. Stasiulilli
North American 13740 M. Ramuškevičiene

Accordion Mfg Co. 13741 A. žanaveckis
riausi^?^ Vengi 13744 M. Katauskiene 
vi ausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ir

K. K. Paulauskienė
I. Biknius
O. černauskienė
M. Pušinskaitei

PUIKIOS NAMINSS GYDUOLES
(Geras tonikas)

žinomas per 25 metus
NežiuTint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSK1 
1958 Cortland St., Šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, III.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

— " ’MKESSifil SU

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St, 
Chicago, III.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkao 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

13751 P. šalimas
13755 K. Zajenkauskiene
13756 B. Godulia.uskiene
13758 P. Marauskute
13761 J. Indrašiunui
13763 V. Bernatavičiui
13764 A. Milius
13773 K. Bagdonui
13784 J. Ivanauskaite
13790 U. Levapdatiskiene
13824 P. Karpavičiai

į 50494 E. Norkui
50521 J. Kreiviui
50562 V. Merkiui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

M. Btidraičiutė
J. Ladiga
V. Juozaitū
M. Gladkauskaitč'
M. Adomaitė

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 rak.
Phone Canal 0267

Tąlephone Yards 5834

DR. P. G. W!EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės' 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. S)tes 3448i 

Nemo Hygienic-Fąihion Institute
Į 120 E. 16 St Naw YorfcJ Pop’t M.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, Ilk 
Tel. Boulevard 5913 

Ofiso valandos: (L—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

NLO
1500

z

Tclephone Yards 1532

DR. J. KCLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.



NAUJIENOS, Chicago, III

CHICAGOS
ŽINIOS

HARRINGTON PASIDUOS
dieną 

ir
sako su- 
teisman 

kuris su 
Chicagos

Rugpjūčio 1 
grįš Chicagon 
Leslie Harrington, 
“spešelelais“ nunešė 
lietuvių šimtus tūkstančių do
lerių. Tatai pranešė jo advo
katas F. G. Smith.

James P. Tierney tuo laiku 
turėjo keturis šmotus dinamito 
ant kelių virtuvėj.

—Padėk šitą “štofą“ 
žemės - - išletigva arba 
jus nušausiu, užkamandavo 
policistas.

Tierney nesipriešino.
Tierney, “munšainas,“ revol

veris ir dinamiitas po tam ta
po nugabenta policijos stotin.

Lietuviu Rateliuose
CICERO.

BLOGAI “MOTINAI“ GERA 
PAMOKA.

» “Jeigu aš turėčiau čia tam 
tikrą stulpą, tai aš prie jo jus 
pririščiau ir su bizunu jus tiek 
plakčiau, kol jus pradėtumėt 
verkti dėl mušimo 
mergaitės,“ pasakė 
Joseph W. Schulman 
wood teisme.

Po to, teisėjas priteisė Mrs. 
Nellie Stedleman, 3737 Engle- 
wood avė., už tai užsimokėti
$200 pabaudos ir teismo lėšas, ‘j - ’j.

Metai atgal ji pasiėmė tą 
mergaitę iš Chicago Industrial 

‘ namų.

teisėjas

Aplamai kalbant, čion vasa
ros laiku yra 'sveikiau gyventi 
negu bile kur kitoje lietuvių 
kolonijoje Chicagoje. (Ne be 
reikalo tat ten ir “keųtucky- 
tauniečių” daugiausia randasi! 
— Zec.). Ir žmonės čion gyve- 
nantįs atrodo sveikesni ir dik- 
tesni, beveik visų skaistus ir 
raudoni veidai. (O kaip su

Gal užtat čionykščiai lietu
viai myli ir tokius vadovus

DEL TVOROS SENELIS NE
TEKO AUSIES IR NYKŠČIO.

senai
tybės
yra nemažai
“kuopų”. —i

Reikia pažymėti,

tt. Štai čion jau nuo 
gyvuoja Lietuvių Tvir- 
Draugija.

ir
(Regis, ten
“šrainierių

kad Lietu
vių Tvirtybes Draugija yra 
tvirta ne vien tik savo vardu, 
bet taipgi nariais ir finansi
niai. Jos nariai yra veik visi 

(Turbūt ne 
visi priklauso prie “šrainie
rių” “sosaidės” — Zec.).

Jos narių rimtumas ir veik
lumas galima pastebėti, 
ir iš pereito susirinkimo, 
ris įvyko liepos 22 dieną. 
Žvibo svetainėje. (O ką 
taip rimto nutarė? —- Z 
Susirinkimas buvo rimtas ir 

, ru
pi naši savo draugijos reikalais.

Taip ir reikia! — Narys.

Del to, kad August Trappe, 
80 m. amžiaus, užsitvėrė tvo
rų pagal savo namą, taip kad 
nebūt galima matyt jo kaimy- veiklus ir rimti, 
no namo vieno kambario, ku
riame buvo įtaisyta vanė, ku
rioje paprastai daugiausia 
maudydavos “fleperiai“, lan
go, jis neteko vienos ausies ir 
vieno nykščio. Jo kaimynas, 
W. Honald, 1808 Belmont avė., 
tatai nukando, kai juodu dėl 
tos tvoros susivaidijo. į nmnmis uuvu mums

Vis gi apsimoka gerus dantis gyvas. Visi nariai, matyt, 
turėti...

kad 
k li

jau

“MUNŠAINIERIŲ“ VARGAI.
Chicago avė. stoties policijai 

buvo pranešta, kad num. 
11 E. Chestnut gat. yra varo
mas “munšaino“ šmugelis. ’ 
Suprantama, policijai ir reikė
jo. Ji su savo “fliveriu’’ p— 
kelių minutų radosi nurodytoj 
vietoj.

BRIDGEPORT.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Čion jau nuo senai gyvuoja 
Apšvietos Jaunų Mergaičių 
Choras. Nors »jis nėra labai 

po skaitlingas koristėmis, bet vis 
i gi prie jo yra susispietęs gra- 

į žus mergaičių būrelis.
= Choro repeticijos yra laiko- 

1“ mos kas sekmadienis nuo 12 
iki 2 valandos po pietų Fell- 
mvship svetainėje 831 W. 33 
place.

Reikia pažymėti, kad 
. ras, nors jis susideda 

nai iš jaunų mergaičių, 
didelį progresą. Jis turi jau ir 

'gerai prasilavinusių mergaičių 
Galima tikėtis, kad savo laiku 
choras galės daug ką nuveik
ti

cbo-
išimti-

daro

muzikos bei dainos srytyje.
— Choristė.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

----------1-------------------

ROSELAND.

Nuo “nelemtųjų vasaros 
karščių,” kurie tiek daug 
“zbitkų” pridarė spešeldemo-

PRANEŠIMAS
R. J. Bishoffo kreditorių komiteto susirinkimas bus laikomas, Co- 

lumbia svetainėj, 1700 W. 48th St.; Utaminke, liepos 25 d., 7:00' va
landą vakare.

Kitas susirinkimas bus McKinlcy Parko svetainėj, 39-tos ir Wes- 
tem Avė., pėtnyčioj, liepos 28 d., 7:00 vai. vak.

Bus svarbių pranešimų, todėl visi kreditoriai malonėkite atsinešti 
savo kvitas parodinrrui, nes kitaip nebus įleidžiami į svetainę.

R. J. BISCHOFFO KRED. KOMITETAS.

RALTIJOSAMERIKOe
U Ll NI JA 9 Broadvay, NevYn'k N Y

TIESI 1IIE"TII%/A
KELIONE

HxXMIAUPGA,PTUA\Ą 
ARBA. LIEPOJU 

'Važiuokit visi parunMiu ai uvatu Keli*
Lietuviai važiuoja į Piiiavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

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

LITUANIA ........................................... Liepos 26
POLONIA .................................................. Rugp. 9

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

kratų lageriuose, dabar rose- 
landiečių akys nukreiptos į 
musų progresistes. Ypat ingai 
musų “hečleriai” dabar labai 
susidomėjo su čionykščių pro- 
gresysčių progresu “tepliorys- 
tės” srytyje.

Daugelis “bečlerių” dabar 
sako: “Baigaš, dabar ir 
mano viltis atgija, kaip kad 
pavasary] žilvičių atžalos...” 

' * $ *
Pas mus streikierių padėtis 

žymiai neatsimajinė. Skebų 
veik visai negalima pastebėti. 
Darbininkai gerai laikosi 
pasiryžę kovoti iki tol, 
streikas nebus laimėtas 
kaip darbininkai nori.

Pradžioje streiko Bridgepor- 
to lietuvių bolševičių laikraš- 

nariai, tai (kaip 
medaus su savo 
kibo. Jie sakė

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti 
gus, jeigu apskelbimo turinys 
sakys etikos reikalavimams.

• . A

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

Pranešimas

neiš- 
pini- 
neat-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

vrą 
kol 

taip,

čio “štabo” 
musės prie 
“literatūra” 
“spyčius” ir siūlė streikieriams
savo gazietą net dykai laiku 
streiko. Nes, pasak jų, ta ga- 
zieta, tai tik vienintelis darbi
ninkų lųikraštis Chicagoje, ku
ris kaipo toks, nurodys strei- 
kieriains kaip reikia kovoti ir 
pagalios pilnai laimėti streiką. 
Bet dabar, kada per “Naujie
nas” buvo iškelta aikštėn to 
laikraščio “darbi n ink iškurnąs”, 
ypač kad pats laikraštis skebų 
spausdinamams, tai dabar ir 
tie patys darbininkų “priete- 
liai” kad pasimaišo kai kada, 
tai ir tai nebetokie drąsus ir 
atrodo lyg katės pienų paliejil
sios... Be to, dabar ir darbi
ninkai streikieriai jau žino, 
kas jie da vieni ir todėl nei jų 
‘"spyčių” nebeklauso ir net nė 
jų gazietos į savo rankas nei
ma. Sako, girdi, tokiems po
nams, kaip Rridgeporto lietu
vių bolševikų gazietos “štabui” 
tai 
pi,

tik “riebus sandvičiai“ ru- 
ne darbininkų reikalai...

— Br-r-r.
o

BRIDGEPORT.

Bolševikų lageriuose neramu..^

“Naujienoms“ išvilkus aikš
tėn vietos lietuvių bolševikų 
veidmainystę, būtent, kad jie 
neva “kovoja“ už darbininkų 
reikalus, o čia tuo pačiu sykiu 
savo spaustuvėje nenori ne tik 
įvesti unijos bei šiaip šiek- 
tiek pagerinti darbo sąlygas, 
bet dar rengiasi pravaryti iš 
darbo ir tuos darbininkus, ku
rie, nebegalėdami tokių dar
bo sąlygų ilgiau pakęsti, buvo 
pradėję tartis prisirašyti prie 
unijos, tai “Vilnies“ štabas da
bar kad įsiuto ant savo darbi
ninkų kam jie nebenorėjo kan
triai dantis sukandę kęsti ir 
“riebių sandvičių“ nuotrupų 
laukti bent kol butų ipasibaigę 
gelžkeliečių ir mainerių strei
kai. Nes mat su tais savo rei
kalavimais darbininkai bolše
vikus įtokion negeistinon padė
liu įvarė, kad tie vargšai da
bar net nebežino nei kas beda-

Sako, kad tas “štabas“ da
bar deda didžiausias pastangas 
kad suradus tuos darbininkus, 
kurie apie A‘štabo“ nenorėji
mą įvesti unijos savo spaustu- 
vėn pranešė “{Naujienoms"*. 
Ypač norima susekti tą dar
bininką, kuris išplepėjęs vie
nam bridgeiportiečiui kas už 
“riebių sandvičių“ dedasi, o 
tas apie lai parašęs j Naujie
nas. Gi kai bus susekta, tai, 
sako, jų nubaudimui bus pa
vartota tinkamiausios “čeką“ 
metodos..,.

Vargu ką dabar musų bolše
vikai ir su “čekos“ pagelba be- 
nadarys, nes jau tikrojo savo 
veido nuo darbininkų minių 
nebepaslėps...

—Bridgeportietis.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie anskelbimai iŠ streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi, pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Hant Naujienų darbininkai geriaus 
'•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

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

Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 
Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedėldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellovvship svet., 831 W. 33 
PI., — M. M. Juodis.

Susivienijimo Brjdgeporto Draugijų 
atstovams. Prašau neparduotus pik
niko tikietus, kuriuos turėjote pasiėmę 
pardavinėjimui, sugrąžinti iki liepos 
24 d., nes liepos 25 d., turėsiu išduoti 
atskaitą. — J. Maskoliūnas.

REIKIA MERGINŲ LENGVA 
dirbtuvės darbui: pakuot, labeliut 
taipgi į kenų išdirbystę ir spaustuv 
skyrių. Patyrimas nereikalingu 
nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORN PRODUCTS REFINING C( 

63rd St. & Argo Avė., 
Argo, III.

.. . .... ............. ... 4-.——..

REIKIA MERGINŲ LENGVA 
dirbtuves darbui. Gera alga iš pr; 
džios, 30c. j vai. 5V4 dienos į s; 
vaitę.

CHICAGO VITREOUS ENAMEL 
PRODUCTS CO., 

1421 S. 55th Court

REIKIA

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU KAZIMIERO KAVA- 

liausko, iš Kretingos miesto. Gyvena 
Livingston, III. Antano Galdiko iš 
Kretingos miesto, gyvena Chicago, 
III. Bukite malonus atsišaukti, arti 
kas žino praneškite, už ką busiu dė
kinga. Anna Kavaliauskaitė, 848- 
Erie St., Hammond, Iiid.

JIEŠKAU savo i brolių: Mykolo ir 
Stanislovo Darulių: iš Ukmergės ap., 
žemęitkiemio valsči,* Jodžiunų kaimo. 
Pirmas, 16 metų Amerikoje, ant
ras 14 metų. Prieš karą susirašinėda- 
vom laiškais. Mykolas atsiuntė laiš
kų ir 4,000 auks. pinigų 1920 metais; 
bet nelaimė prapuolė jo antrašas ir 
atsakymo nebegalėjome duoti, nes ne
žinom jo antrašo. Rodos gyveno “Šik
site” (Gal Lake City?). Patįs broliai 
atsišaukit, ar kas žinote praneškite 
man apie juos, taipogi jų antrašus. 
Lithuania, V. Armija, 5-jo pėst. D. L. 
K. Keistučio pulko 2-ro bataliono, 2-os 
kul-džių kuopos, Jann. pusk. Ignas 
Darulis.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai $a dirba. J. J 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawnaale 0114. — Vis. 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan. -

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokių naminių rakandų 
. (furniture). Tam^’biznyje jau 25 
metai. Kas pas mąhe kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Maywood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios natrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kamabris vie 

nam vaikinui,, su valgiu arba be 
valgio. Turintįs tokį kambarį 
meldžiu pranešti. Fr. Rimkus, 
1739 So. Halsted St.

■..- ■ k>; ,

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašlo klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

REIKIA patyrusių moterų ar 
vyrų prie taisymo maišų ant ma
šinų. .

GOLDBERG, 
1508 Newberry Avė.

REIKIA AGENTŲ VYRŲ IR MO- 
terų; gali dirbti pilną arba dalį lai
ko ir galima uždirbti nuo $60.00 iki 
$100.00 j savaitę.

EMPLOYES MEDICAL BENEFIT 
ASSOCIATION, 

751 West 31st St., 
arti Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuvės nuo šmotų darbui. Ge
ra alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 W. 21st 
Street.

MERGINŲ

JAUNŲ MOTERŲ

dirbti prie 
benčių arba lengvai 

prie mašinos

Naktimis ar dienomis

Turi mokėt angliškai.

Western Electric Co. Ine.
48th Avė. & 24th St.

MERGINŲ reikia virš 
metų ant punch press ir assei 
blinimui; nuo šmotų darbas; r 
patyrusioms 8% vai. į dieną.

ACME STEEL GOŲDS CO
2840 Archer Avė.

REIKIA DARBININKU
REIKIA salesmanų — turime la

bai puikia pardavojim«o propoziciją 
Apsukrumas vadovauja — gera komi 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų 
Musų žmones uždirba nuo $100 ik: 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Henris, 611 
Union Bank Bldjr., 25 N. Dearbom St

REIKIA patyrusio veiterio i 
virėjo.

Kreipkitės:
3241 S.o Halsted St.

JIEŠKAU gero atšaki 
bartenderio.

Atsišaukite Naujienos
3210 So. Halsted St

Num. 139.

VYRŲ reikia abelnam j popie 
rinių atmatų darbavietę. Geri 
alga.

Republic Waste Paper Co., 
1039 W. Congress St.

REIKALINGAS jaunas vyrai 
patyręs bučeris ir gerai angliš 
kai kalbantis.

Kreipkitės:
3558 So. Hoyne Avė.

REIKIA grindelių ir papras 
tų į faundrę darbininkų. Nuo 
latinis darbas.

AERMOTOR CO., 
2555 Fillmore St.

REIKALINGA čiperių faund- 
rės darbui. Nuolatinis darbas, 
gera alga.

AERMOTOR CO., 
2555 Filmore St

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

M KARŲ taisytojų, medinių bo- 
įg’ dy freitinių karų. Nuolatinis 
s, darbas, geras nuo šmotų mokes

tis. The Streets Co., West 48th
)., & So. Morgan Sts.

; RAKANDAI
a*
a PARDAVIMUI 6-ių KAMBARIŲ 

rakandai, grojiklis pianas ir 2 auto
mobiliai Jeffry ir Stutz. Visi daik
tai randasi gerame stovyj. Turiu 
parduoti greitai, nes reikia apleisti 

_ miestą su savo darbu.
3300 So. Union Avė.

Antros lubos iš fronto

AUTOMOBILIAI
PUIKUS PAIGE TOURING AU- 

tomobilius, puikiausiame mechaniš- 
katn padėjime. Išvažiuoju j Califor- 
nia. Turiu paaukaut ir greitai par
duot — $1,175.

3528 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 5499

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI ŠVIEŽIOS MĖSOS 

pedliorystės biznis. Biznis didelis, 
naujas trokas — 3-jų mėnesių senas. 
Turiu parduoti trunvpame laike, nes 
apleidžiu miestą. Viskas bus parduo
ta už pirmą pasiulijimą. Savininką 
yra galima matyti po 5-kių vakare ir 
nedėliomis visą dieną.

A. J.,
4515 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
- sėmė labai dailioj vietoj, dailus 

kampas jbiznis gerai išdirbtas— 
visas cash. Parduosiu pigiai ir 
greitai — važiuoju į Lietuvą.

6 Kreipkitės: 2900 Lowe Avė.
J PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosemė lietuviais ir amerikonais ap- 
gyventoj vietoj; bizhis išdirbtas per 
daugelį metų. Parsiduoda pigiai. Pir
mas rimtas pasiuliįimas paims. 

716 W. 31st St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota į 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučernė geroj lenkais ir lietuviais ap- 

* gyventoj vietoj, r*igi renda, lysas ant 
- keturiu metų. Priežastis — važiuo- 
į. jame Europon. 

LEO KARWOWSKI, 
. , 5159 So. Racine Avė.
i] ~—- ———-......... .
•Į PARDAVIMUI saliuno barai, 

registeris ir visi fixtures dėl sa- 
liūno, 

u 8840 Houston Avė.,
So. Chicago, III.

1 PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis gerai eina; noriu parduoti 

j trumpu laiku. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

3201 So. Aubum Avė.

PARDAVIMUI MINKŠTŲ GĖRI- 
mų cigarų ir cigarėtų krautuvė su pir
mos klesos įtaisymais pigiai. Taipgi 
duodasi vienas pagyvenimui kamba- |

- ris. Pardavimo priežastis, savinin
kas negali du bizniu varyti.

‘ 1606 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių apgyvento] vietoj. Parduosiu 
visą arba pusę biznio. Kaina pri- 

; einama. Kreipkite^:
153 E. y07 St.

PARDAVIMUI PIENINYČIA IR 
grosemė, senai išdirbtas biznis; pel
ninga vieta; noriu parduoti greitai. 
Pirksite pigiai.

JONAS GURSKIS, 
’ 1413 So. 49 Court,

Cicero, III. i

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui pool room 3 stalai, ci

garų ir tabako krautuvė. Renda pigi 
turiu lystą ant 3 metų. Visokių tautų 
apgyventa; priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. 8940 Cottage Grove 
Avė. Rezidencija 10502 Lafayette Avė. 
Phone Pullnvan 3119. Leo. Staruska.

PARDAVIMUI PIGIAI GROSER-j 
nė, saldainiu, cigarų, tabokos, ice 
creamo ir kitokių mažų reikmenų.

“Į biznis išdirbtas cash, renda pigi.
Klauskit:

2800 So. Emerald Avė.

r-v * • ii • Pardavimui barber shop,DARBININKŲ reikia pagelbi- . ... ... .v...., geroje vietoje; biznis išdirbtas mnkų pne mašinų; nuo šmotų 12 m Kreipkitės T()W of 
darbas; patyrimas nereikalingas.|uke Naiij.ienų 16U w

46th St. (Box 17).Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO.,

2840 Archer Avė.
PARDAVIMUI saliunas su 

restoranu 'labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio.

Atsišaukite:
1464 Indiana Avė.

Penedėlis, Liepos 24 d., 1922

r NAMAI-ZEME
VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 

BRIGHTON PARK’E 
2424 W. 4^th St.

Naujas 2 lubų muro hamas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3331 S. Halsted 
Str., Phone Yards 6894.

BARGENAS ANT SOUTH SIDE!
2 flatų mūrinis namas, po 5-6 kamb. 

su visais įtaisymais; garu apšildomas. 
Namas randasi prie SStos ir Garfield 
Boulevardo, netoli Ashland Avė. Ren- 
dos $165 į mėnešį, 2 mašinų • garage. 
Kaina $10,500. Įmokėt $2,500.

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

54 IR NORDICA AVĖ., SUMMIT, 
III., už mortgečius parduosiu 6 kam
barių nepabaigtą, namą, lotas 60x135 
pėdų, gražiame aržuolyne, galima pa
baigti pačiam.

2827 W. 40th St., 
3-čios lubos.

ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS!
Nupirksi gražų, kampinį, mūrinį na

mų, netoli lietuviškos bažnyčios, arba 
mainysiu ant lotų ar bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., 
/ 3346 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS

Ant West Sides, pardavimui dviejų 
aukštų muro namas. Iš priešakio po 
6 kambarius, o iš užpakalio po 4 kam
barius. Elektriką, gasas, vanos ir 
didelis cimentinis beismantas po visu 
namu. Rendos neša j mėnesį $100.00. 
o parsiduda tik už $9,200.00. Ir da
bar randasi iš fronto ant antrų lubų 
tuščias flatas. Taip, kad nupirkus 
galima tuojaus kraustytis gyventi.

ANTON VILKAS, 
2242 W. 23 Place, 
Phone Canal 1068

IŠ PRIEŽASTIES ligos par
duoda namą su bizniu. Kreipki
tės: 6530 So. Robey St., Tel. 
Prospect 5666.

t W. Rukujzo.

PARDUODU 6 IZJTUS LABAI 
puikioj vietoj, prie Marųuette parko 
ir arti šv. Kazimiero vienuolyno. Par
duosiu visus ant syk ar po vieną ir 
pusę. Savininką galima matyt po 6 
vai. vak.

S. POCIUS,
933 W. 34th PI.

STOCKAI-ŠEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

MOKYKLOS
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Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dąlykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1MV7 W Madison St

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. DiviMon St.




