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Lloyd George nepatenkin
tas Francija

Kaina 3c ■■
True translation filed with the post- 

Į master at Chicago, UI., May 19, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

- Graikai vejami iš Kon
stantinopolio.

Jų kariniams laivams įsakyta 
apleisti Turkijos vandenis.

Graikai vejami iš Konstantinopolio
Marins badu Silezijos Lenkus

Lloyd George nepalenkiu 
tas Francija.

Gina savo kalbą; Paryžiaus 
rpauda prasimananti.

LONDONAS, geg. 18. — An
glijos premjeras Lloyd George 
šiandie paskelbė viešą pareiški
mą, tuo pakartodamas Anglijos 
nusistatymą Augštosios Silezi
jos klausiniu. Nusistatymą, 
kurį jis išreiškė savo kalba at
stovų bute. Beto, premjeras 
sako, jogei jis neprisiima jokios 
atsakomybės delei “prasimany
tų žinių, kurios buvo išspaus
dintos Franci jos laikraščiuose.” 

“Augštosios Silezijos klausi
mas turi būt nuspręstas augšto
sios (talkininkų) tarybos, o ne 
Korfanty’o,” pareiškė premje
ras.

“Taikos sutarties kūdikiai 
Europoj triukšmą kelti nepri
valo, ir kartu išlikti be tinka
mos jiems pabaudos. Kas nors 
visgi turi ištiesti ranką ir su
laikyti juos. Kitaip —» nuolati
nių painevų turėsime.

“Stovėti nuošaliai Anglija ne 
gali, kuomet taikos sutartis, 
kurią jos atstovai apie dveji >me 
tai tam atgal pasirašė, nūdien 
po kojomis minama.

“Aš laikausi to pareiškimo, 
kurį daviau atstovų bute Aug
štosios Silezijos klausimu. Su
prantama, prisiimti atsakomy
bę aš galiu tik delei to, ką es- 
ini. tikrai pasakęs, o ne tų 
apkapotų ir prasimanytų žinių, 
kurias Farncijos laikraščiai 
skelbia. Tasai visatinis pritari
mas, kurį mano anda-is pareikš
tiems sentimentams davė ame
rikiečių, italų ir pačių anglų 
spauda, rodo, jogei <tidžiosios 
valstybės, kurios karo metu ėjo 
kartu su Francija, turi noro 
Versailles’juje padarytąją 
tarti aiškinti kaip pridera.

“Jokiam kitam klausime
nemačiau tokio susitarimo 
Įvairių pažvalgų žmonės, esan
tys tose trijose valstybėse, tos 
pačios nuomonės laikosi. Labai 
gaila, kad kitokios nuomonės 
vra Francijos spauda. Bet delei 
skirtingų musų pačių tarpe nuo 
monių mes turime būt toleran
tiški.
Persergrti Ęrancijos spaudą.

“Nors ir didelė j>agarba jai, 
vis dėlto, Francijos spaudai tu
riu pasakyti, kad jos palinki
mas su kiekviena talkininkuose 
pareikšta jai netinkama nuo
monė elgtis kaipo su imperti- 
nencija, yra persūdytas nesą
mone. Toks nusistatymas, jei
gu jis bus
fatahngų by kuriai

su-

aš

norima išlaikyti, 
Antantei

“Tas nusistatymas, kurio lai
kosi Anglų, Amerikos ir Italų 
gyventojai Augštosios Silezijos 
klausimu, nebūtinai turi būt 
priešingas Francijai. Jie tik 

‘tai Versailles’o sutarties laiko
si. Jie turi tikslo taikos su
tarties sąlygas panaudoti dera
mai, nežiūrint to, *ar tai butų 
už ar prieš Vokietiją.

“Kokį krypsnį savo eigoj pa
sirinks pasaulis bėgiu kelių 
sekamų metų, tuo tarpu sunku 
numatyti. Ūkanos, kurios sto
vi prieš mus, yra nepaprastai 
standžios. Daug priklausys 
nuo suderinto pačių talkininkų 
nusistatymo.

“Neminint tas pareigas, ku
rios taikos sutarty nužymėtos, 
įvykiai ateity, kuriuos dabar 
sunku numatyti, turės nuspręs
ti busimąjį susigrupevimą tau
tų ir viso pasaulio, ypačiai gi 
Ehropos. čia spręs senieji ir 
naujieji draugingumo ryšiai.

“Prie dabartinių aplinkybių 
Versailles’juje padarytoji su
tartis yra didelės reikšmės mo
mento dokumentas. Ypačiai gi 
Antantes valstybėms. Ji laiko 
mus kartu kuomet yra taip 
daug dalykų, kurie eina prie to, 
kad tą vienybę išardyti. Tiems, 
kurie taikos sutartį laiko esant 
kaipo sporto ar keršto dalyku, 
neilgai teks laukti, kuomet 
jiems teks savųjų pasikarščia
vimų gailėtis.

“Anglija pasirengusi su 
kariuomene.

“Anglijos žmones nenor išsi
sukinėti nuo atsakomybės, ku
rią jiems yra antdėjusi taikos 
sutartis. Tiesa, tuo tarpu ran
dasi laikinių sunkenybių, ku
rios reikalauja tausoti kariuo
menę. Bet aš numatau, kad 
greith laiku visa tai praeis. 
Beto, aš noriu kreipti domesį į 
tą faktą, kad buvusioje talki
ninkų konferencijoje mes esa
me pakankamai įrodę noro pa
vesti savo laivyną talkinin
kams, jeigu Vokietija atsisa
kytų talkininkų tarybos sąly
gas priimti.

“Anglijos valdžia yra pareiš
kusi noro, kad Silezijos klau
simas butų londoniškėje konfe
rencijoje išspręstas. Visi fak
tai apie plebiscitą buvo žino
mi. Vis dėlto, musų talkinin
kai nebuvo pasirengę šitą klau
simą spręsti.

“Silezijos sienų nustatymo 
klausimu mes nuoširdžiai lai
kysimės to nuosprendžio, kokį 
padarys didžiuma tuo užintere- 
suotųjų valstybių, nežiūrint to, 
koks tasai nuosprendis bus. 
Mes pilnai pripažįstame plebis
citą kaipo Silezijos gyventojų. 
nuomonės reiškėją. Didžiojo 
karo metu, vis dėlto, mes mil- 
žiniškų nuostolių

reikalauja, 
nū Turkai 
savo ka- 

Kad Grai-

KONSTANTINOPOLIS,* geg. 
18. Augščiailsioji talkininkų 
komisija, esanti šiame mieste, 
cine vykinti tai;) vadinamas 
“neitra.umo reguliacijas.”

Sultano valdžiai ir vieti 
niams Graikų valdininkams įtei 
kta atatinkama proklamacija, 
kuria pats Konstantinopolio 
miestas, sąsmauigos ir Ismido 
įlanka skaitoma esant nei trale 
teritorija.

Proklamacija 
kad čia nė Graikai 
nesi verbuotų naujų 
riuomenei žmonių,
kų kariniai laivai pasitrauktų iš 
nei t ralių jų vandenų, kuruos 
yra nužymėję talkininkai. Beto, 
reikalaujama, kad nereguliari
uos kariuomenės būriai, vei
kiantys Trakijoj ir prie Ismido 
Įlankos, butų suvaldyti-paša- 
linti:

Kadangi talkininkų kareivių 
čia visai nedaug, o bolševizmo 
pavojus Mažojoj Azijoj ytiu pa 
žymus, tai augščiausiai taikiniu 
kų tarybai duota toks pasiūly
tas: Gnenerolo Vrange.Uo ka
riuomenei, kuri, čia laikoma 
nkio to laiko, kai ji buvo išvy
tą iš Krymo, reikėtų antdėti 
pareiga išlaikyti tvarką ir są- 
s^naugoj ir visoj Konstantino- 
jįilio srity.

True translation filed with the post- 
master at Chięago, Iii., May 19. 1921 
as required by the act of Oct. 6. 1917

Marins badu Silezijos 
lenkus.

Ekonominė blokada jau pradė
ta; geležinkeliai atsisako ga

benti maistą Korfanty’uj.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

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

Gaunamas Naujienų ofUa.

LONDONAS, geg. 18. — Vo
kiečių opozicija Lenkų “insur
gentams”, kurie yra pasigrobę 
didžiąją Augštosios Silezijos 
dalį, kaip išrodo, darosi tam 
tikra ekonominė blokada. Vo
kiečių geležinkeliečiai atsisako 
siųsti Lenkų kontroliuojamon 
sritin maistą, išskiriant tik pie
ną. Gi reichsbankas nesutin
ka siųsti Silezijon pinigus, ku
riais butų galima išmokėti an
gliakasiams algas už darbą, ku
rį jie yra atlikę pirma nei kilo 
Lenkų maištas.

Gautosios iš Berlino žinios 
rodo, kad Vokiečiai yra nusita
rę panaudoti prieš Korfanty’o 
jėgas badą, kad tuo nugalėjus 
jas.

Eina prisirengimas sušaukti 
augščiausios talkininkų tary
bos susirinkimą. Sušaukti jį 
pradžioj sekamos savaitės. Vi
sa kaipir rodo, kad Augštoji 
Silezija busianti padalinta tarp 
Vokietijos ir Lenkijos.

Sustabdė traukinius.
KATTOWITZ, geg. 18. — 

Vokiečių civilinė apsaugos or
ganizacija įsakė sustabdyti vi
sus traukinius, kuriais siųsta 
maistas į Lenkų insurgentų” 
sritį. Toji organizacija tikri
na, jogei gyvenantys okupuo- 

turėjome, toj srity Vokiečiai pareikalavę, 
kad išlaikius vieną seną sutar-jkad visokios pastangos maitinti 
tį, kurią ši šalis buvo jiasira- (badaujančius butų sustabdytos, 
šiuši. Tad Anglija negali sto-^Esą, “mirsime ir mes badu; 
vėt nuošaliai, kuomet toji (mirsime kartu su Lenkais — 
taikos sutartis, kurią jos įgalio-. Vokietijos naudai.” 
tiniai yra pasirašę apie du me- Anglai, kurie maisto trans- 
tai atgal, dabar minama po ko- portavimo reikalais rūpinasi, 
jomis.” , ^ako, jogei 7,000 litrų pieno,
---------------------------------------- -, kur būtinai reikalingas, kad iš- 
SKAITYKIT IR PLATINKIT geibėjas apie 20,000 Vokiečių ir 

“N AUJIENAS” Lenkų kūdikių, čionai tapo su-

kyla nemaža miltų, mūsos ir 
kiaušinių. Mat, Vokiečių maši
nistai atsisako leisti savo trau
kinius už taip vadinamos “Kor
fanty’o linijos.”

Vokiečiai sako, kad jie rūpin
sis pristatymu pieno, bet jie nė
šius kitokio maisto, kuris galįs 
patekti į maištininkų rankas. 
Vokiečių manymas- yra toks: 
su dabartiniu maisto ištekliumi 
Korfanty negales išsilaikyti il
giau, kaip porą savaičių.

Pertrauke derybas su 
Korfanty’u. %

OPPEI.N, gi g. 18.— Vokic-j 
čių darbuotojai, kurie yedė de
rybas su Lenkų “insurgentų” 
vadu Korfanty ddei jo ultima
tumo, reikalaujančio, kad Vo
kiečiai pasirašytų po jo (Kor
fanty’o) patvarkymu leisti tam 
tikrus popierinius pinigus Sile
zijoj, atsisakė remti jo pieną. ( 
Jie tuo 
traukė
Jų manymu, Lenkai vistiek ne
drįs naikinti Vokiečių savastis, 
Beto, neužilgo Lenkų maištas 
turėsiąs susmukti.

R*****-—

Atsteigs komunikaciją su 
Tarybų Rusais.

Numatoma prekybos atnaujini
mas su tarybomis.

No. 116

Lietuvos Atstovybės Ame 
rikoje Adresai.

[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]

būdu visai per
dory bas su juo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 19, 1921 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokeitja turi būt nugin
kluota birželio 30.

Talkininkai reikalauja atiduoti 
amuniciją ir tvirtovių ginklus.

BERLINAS, geg. 18. — Tal
kininkai vakar- įteikė Vokiečių 
valdžiai tam tikrą notą, kuria 
galutinai nustatoma laikas Vo
kietijos nuginklavimui, bū
tent, birželio 30 dieną. Beto, 
notoj, kuri paliečia talkininkų 
ultimatume nužymėtųjų sąlygų 
pravedimą, reikalaujama, kad 
Vokiečių armija, taikos sutar-

Valstybė? sekretoris įteikė 
Lenkų valdžiai notą.

WASIIINGT()N, geg. 18. 
Lenkijos reikalavimas, kad 
merika remtų ją Augštosios 
Silezijos klausimo išsprendime, 
susivedė prie to, jogei valsty
bės sekretoris Hughes davė for
malinė atsakyąm Lenkijai. At- 

1 sakymą, kad Amerikos atsto
vai, esantys užsieniuose, neda
lyvaus ginče delei Augštosios 
Silezijos.

Atsakyme, kuris įteikta Len
kų ministeriui kunigaikščiui 
Liubomirskiui, Lenkija taip
jau tapo painformuota, “kiek 
tuo tarpu galima numatyti.” 
Amerikos atstovai augščiausioj 
talkininkų taryboj, kitaip am
basadorių taryboj, o taipjau ir 
kontribucijos komisijoj busią 
tik kaipo tam tikros nuomonės 
pareiškėjai. Nuomonės tam 
tikrų ginčų išsprendimo klau
sime.

Laikosi savų tradicijų.
Duodamas riam tikrų paaiš

kinimų delei Amerikos atsisa
kymo, valstybės sekretoris 
Hughes įrodė, jogei tai esanti 
“tradicinė Jungtinių Valstijų 
politika” nesimaišyti į reikalus, 
kurie apeina tiktai pačią Euro
pą-

A

NEKLAUSO JŲ PRAŠYMO.

BERLINAS, geg. 18. — šian
die čia oficialiai paskelbta, 
kad neužilgo bus atnauįjinta re- 
guliaris susisiekimas telegrafu 
tarp Vokietijos ir tarybų Rusi
jos.

Prel'iminare prekybos sutar
tis su tarybų Rusais jau esanti 
užbaigta. Jos pasirašymas yra 
tik valandos klausimas.

Tai yra paskutinis žingsnis 
normali ngiems prekybos santy
kiams tarp Vokietijos ir tary
bų Rusijos atnaujinti. Nėra a- 
bejonės, kad šituo Vokietija 
stengsis pasinaudoti. Jos tikslas 
yra įgyti pirmenybę Rusijos 
rinkoj.

Išgavimui pasų, vizos ant 
pasportų, affidavitų paliudyji- 
mui pargabenti gimines iš 
Lietuvos, patvirtinimui įgalio
jimų, visokios rūšies dokumen
tų ir atjieškojiimri turtų, bylų 
dokumentų ir atjieškojimui 
turtų, bylų vediniui visados 
kreipkitės j Lietuvos Aatstovy- 
bes ofisą šiuo adresu: Lithua- 
nian, Legation, 1925 F. Street, 
N. W. Washington, D. C.

II.
Persiuntimui pinigų Lietu

von giminėms, nuo karo nu- 
persiunti- 
valstybės 

Gynimo 
Šauliams,

RINKIMŲ IŠGALĖS ITALIJOJ.

Rinkimai buvę “negyvi”; atža
gareiviai kontroliuos atstovų 

butą.

von giminėms, nuo 
kentėjusiems, arba 
niui aukų Lietuvos 
reikalams, Lietuvos 
Komitetui, Lietuvos 
Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems 
reikalams, o taipgi visais IJe- 
tuvos valstybes Paskolos reika
lais, prekybos ir pramones da
lykais ir Lietuvių piliečių re
gistracijos reikalais rašykite 
visados šiuo adresu: Lithua- 
nian Representative, 370 Se- 
venjh Avenue, New York City.ROMA, geg. 18. — Kol kas, 

rinkimų išgalės tikrai dar nė
ra žinomos. Vis dėlto, maž
daug jau galima spėti, koks 
bus naujasai atstovų butas. 
Valdžios žiniomis, iki šiol jau 
esą išrinkta: 266 atstovai-prem- 
jero Giolitti rėmėjai ir sociali
stai. Senam jam atstovų 
bute socialistai turėjo 170 vie
tų. Vadinas, socialistų skai
čius šį kartą bus mažesnis.

Pagal partijos, išrinktieji at
stovai dalinasi šiaip: naciona
listų koalicija 266 vietas; socia
listai — ,134; klerikalai — 101; 
buvusio pręmjero Nitti sekėjai 
— 15; republikonai 10; Vokie
čiai ir Juigo-Slavai — 10.

šie rinkimai, kaip* skelbia 
atėjusios iš įvairių vietų žinios, 
buvę “labai negyvi”. Kai kur 
tik 17 visų balsuotojų nuošim
tis dalyvavęs rinkimuose.

Smulkios Žinelės.

Susisiekimo Ministerija pri
statė ministerių kabinetui 
matą Kaune galingai radio sto
čiai statyti.

Mažosios Lietuvos musų ra
šytojas ir mokslininkas p. Vy
dūnas sugrįžo į Telšius moky
tojauti vietos gimnazijoj. Ba
landžio 23 d. Telšių Gimnazi
ja iškilmingai jį priėmė.

Gautomis žiniomis, Tolimų
jų Sibiro Rytų respublika yra 
laikinai pripažinusi p. Vaitie- 
kaitį Vladivostoke ir p. Čiapą 
Čitoje Lietuvos Respublikos at
stovais.

Susiekimo Ministerija nupir
ko iš Klaipėdos krašto direkto
rijos garlaivį “Nenumą”, kuris 
šiomis dienomis atvyksta į Kau 
ną ir pradės plaukioti tarp Kau 
no ir Jurbarko.

SQ-
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ties prisilaikant, iki birželio 15 i Prczulentas Hardmgas ir 
,1;___ i,-.*........ 1... kabinetas vakar tarėsidienos susidėtų nedaugiau kaip 
iš šimto tūkstančių vyrų. Ir 
kad iki gegužės 31 dienos butų 
atiduota talkininkams perviršis 
amunicijos ir neautorizuotieji 
tvirtovių ginklai. Gi tie * gink
lai, kuriuos iki šiol lakosi civi
liniai Vokietijos gyventojai, 
ri būt atiduoti talkininkams 
birželio 10.

ta
iki

MIRĖ BUVĘS WILSONO 
SEKRETORIS.

ROCHESTER, Minn. geg. 18. 
— šiandie čia mirė Franklin 
K. Lane, buvęs vidaus reikalų 
sekretoris (ministeris) prezi- 
.dento VVilsono kabinete. Mirė 
širdies liga.

Lane buvo vienas tų žmonių, 
kuris iki paskutinės valandos 
stojo už tai, kad Jungtinės Val
stijos nepripažintų dabartinę 
Meksikos valdžią. Nepripažin
tų ją tol, kol ji neišpildys visus 
šios šalies lobininkų, esančių 
Meksikoje, reikalavimus. Kokie 
tie Amerikos lobininkų reika
lavimai buvo, apie tai dienraš
čio skaitytojai jau žino iš Fede- 
ruotosios Presos žinių.

West Virginijos Ir Kentucky 
gubernatoriai būtinai norėtų 

gaut federalę kariuomenę, bet...

WASHINGTON, geg. 18. — 
j° 

delei
padėties Wesl Virginijos ir 
Kentucky valstijų pasieny, kur 
dabar eina angliakasių streikas 
ir kur kompanijų samdomi de
tektyvai mėto iš gyvenaųmjų 
butų streikininkų šeimynas. 
Kiek buvo galima sužinoti, ka
bineto nuosprendis esąs toks: 
federalinė kariuomenė tenai 
busianti pasiųsta tik tuomet, 
kai atatinkamosios tų valstijų 
Įstaigos nebegalės tvarkos ir 
ramumo išlaikyti.

Kad streiko sritin butų pa
siųsta federalinė kariuomenė, 
to reikalavo ir dabar dar reika
lauja abiejų valstijų guberna
toriai. Bet federalinė valdžia 
tą jų reikalavimą išpildyti ne? 
siskubina.

HAYW00DAS GRĮŠ Į JUNG
TINES VALSTIJAS.

Sako, kad jo svajonės 
įsikūnijo.

INSURGENTŲ KVATIERA,

Augštojoj Silezijoj, geg. 17. — 
Lenkų maištininkų kareiviai 
šiandie kad kiek butų nušovę 
savo vadą, Adelbertą Korfanty. 
Nepažinę jį.

RYGA, geg. 17. — Gautomis 
žiniomis, Petrograde reiškiama 
didelio nepasitenkinimo tuo, 
kad Maskva “užmiršusi” Petro
gradą.

Kviečia kongresam
RYGA, geg. 18. — čia gauta 

žinių, kad Rusijos komunistai 
yra pakvietę dalyvauti Trečio
jo Internacionalo kongrese Su
vienytą Komunistų Partiją A- 
merikoj ir pramoniečių uniją. 
Kas atstovaus komunistus, ne
žinia. Pramoniečius turbt at
stovaus H-aywoodas, kuris da
bar randasi Maskvoje.

. ANGORA, geg. 17. Gauta 
žinių*, kad tarybų valdžios a- 
gentai skubotai ruošia sukili
mą Turkų nacionalistų laiko
mo j teritorijoj.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, geg. 18 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kair 
25,000 dolerių, bankų buvo akai

tema Amerikos pingais iiaip:
Anglijos 1 svaras .....
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos 100 kronų ... 
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių ......
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų ......
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių ... 
Olandų 100 guldėnų . 
Norvegų 100 kronų . 
Šveicarų 109 kronų .

Vokiečių 100 markių ..

.. $4.00 

.. $0.27 
. $8.00 
$18.12 

. $2.25 
.. $8.62 
. $5.62 
.. $1.80 
. $0.1?
$35.9? 
$16.02 
$17.98 

$1.80

Auksinai
pradėjo kilti

z
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi

nai dar nėra labai pakilę, bet šiomis dienomis jų 
kaina pradėjo kilti, ir gal dar kils kokį mėnesį 
ar kitą, taigi, kam reikia siųsti pinigus, geriaus 
tegul pasiunčia šianden, nesileidžiant į spekulia
ciją.

turės

MASKVA, geg. 18. — Žy- 
musai Amerikos pramoniečių 
darbuotojas, Wiliium D. Hiay- 
wood'as, grįš į Jungtines Vals
tijas. Grįš po to, kai
progos dalyvauti Trečiojo In
ternacionalo kongrese ir ki
tuose atatinkamuose susirinki
muose.

Haysvood sako, kad jo sva
jonės pagalios įsikūnijusios: 
savomis akimis jis nūdien tui- 
rįs progos matyti gyvenimą ta
rybų Rusuose. Jis reiškia ytin 
didėlio pasitenkinimo. Tarybų 
Rusuose visai kitaip nei Jungti
nėse Valstijose. Jam ypač tin
ka tarybų valdžios rūpestingu
mas vaikų švietimo darbe.

Pramoniečių darbuotojis sa
ko, kad žmonės, kurie užstatė 
už jį kauciją, nepraras nė vie
ną centą. Jų piigai busią gra
žinti.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di- 
džiausią lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—-Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Apyskaita
Sąrašas auką pinigais, gautą iš Amerikos 1920 metais

Kv. Auks.

102 104000.00

Ant kiek laivai tapo sustab-

1700.00194
8 Bir.15 ■i!

1700.00219
Bir.2123

3500.00112
25 Bir.24

Sesi

314
19

-

18

į!

kad K

Kiekvieną valstija išrinks prin-

m. amžiaus.' Tarybos terminas30000.00701
Gr.473

Taryba išrinks iš tarpo de-

9
9

33400.00
57915.00

82
83

48
49
50
51

32
33
34

25
26

>♦

675
676

566 
557 
667 
667
688

103 
104 
105 
188 
189

113
298

77
85
86
87
88

72600.00
8800.00
16007)0
2274.00

860.00

6303.00
600.00

15700.00
4
4
6

22
23

30 
6

Gr.
Gr.

Spa.
Spa.

. 708
709
710
711
712

669
139

17120.00 
4880.00 

24480.00 
515.00 
782.00

29
29
29
29
29

15
23

20700.00 
1400.00 
4000.00
230.00 

1300.00

262171.93
7500.90

Spa.
Spa.
Spa.

686
687
688
690
689

23
29
20

315
316

713
714 
j
715

199500.00
498.00

85000.00

4650.00
9720.00

4600.00

55
56
57

25
13
13
13
13

100006.00
500.00

1610.00

15600.09
189263.12

180.00

53
54

45
46
47

9 
9 
O
9 
9

307
308 
312

77
78
79
80
81

Spa. 
Ijap. 
I.ap. 
Lap. 
Lap.

520.00
*7 0-9.00

4975.06
4820.00
24607)0

27
28
29
30
31

9500.00
28.00

^6400.00
2236.00
2200.00

Gr.
Gr.

74
75
76

58
59
60
61
62

Spa.
Spa.
Spa.

Liet 
Spa.

1 Spa.
1 Spa.

Spa.

Liep.
Liep.

7 Rug.

J. P. WAITCHES 
LAWYER

Lietuvys Advokatas
4601 S. Hermitage Avė.

Tel.: Boulevard 6080.

Iš jurininky streiko.

gydytojas, Chirurgas
Akušėras

Halsted St., Chicago.
10-12 v. r., 1-8, 6-8

Gr.
Gr.
Gr.

■ 3203 So.
B* Valandos:
■ v. v. Nedėliomis 10-12 ryto

Gr.
Gr.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC

n 
»

i Liep.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■Tel.: Yards 6666

Boulevard 8448 ■

S DR. V. A. ŠIMKUS S
S Lietuvis

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiemi 

reikalam*

J. SALAKAS

Eilė: Data,
1 23 Bal.

2 27 Bal.
3 27 Bal.
4 27 Bal.
5 27 Bal.
6 10 Geg.
7 11 Geg.
8 11 Geg.

9 11 Geg.

10 11 Geg.
11 11 Geg.
12 26 Geg.
13 26 Geg.
14 8 Bir.

16
17 
18
19 
20’ 
21
22

12
12
12
12
12
16
20

Bir.
Bir.
Bir.
Bir.
Bir.
Bir.
Bir.

k.-

8K&

BB
t

i-*

e;

Kas ir per ką siunčia: 
Bostono lietuviai, per Lithuanian 
Sales Corporation ...............................................
šv. Petro ir Povilo Dr.-tS, Bostone ............
šv. Pero ir Povilo Dr-tė, Bostone ...................
šv. Petro ir Povilo Dr-te, Bostone,...................
Liet. R. K. Rem. Dr-ja per Užs. Reik. Minis
Amerikos Liet. Cent. Kom. per įdėt. Ats. B-vę 96 
Amerikos Liet. Cent. Kom. frer Liet. Ats. B-vę 101 
Brooktono Lietuvių šelpimo Kom-tas M. 
AbraČinsas ir J. Kodis ........................................
šv. Jurgia Dr-tės, Hoosick Falls, N. Y. 
Kasiulis ............................................................... ...
Port Chester’o lietuviai, p. Ivanauskas ........

New Britain Lietuviai, pi. Aržiulaitis................
Iš Bostono p. Kovaliauskas .................................
Iš Bostono Kovaliauskas .....................................
New Britain Liet. Kom-tas, Laisvės Sargų 
Kūpa p. šimoliunas .............................................

Keliaujant Lietuvon Amerikos lietuviai 
p. Jakštas ..............................................................

L. S. V. F. Sekretorius Bironas ..... ..................
V. F. Sekretorius Andriulis, Chicago ................
Sekretorius Kuosaitis, Chicago .............................
Sekretorius St. Biškis, New York........................
Motiejus Kazlauskas, Amsterdam, N. Y...........
K. A. Klenauskio, per V. Prezidentą........ $5....
Elizabeth’o lietuviai, pi. Grišis, per 
Lietuvos Misiją ..........................................-........ .....

P. August. Liutvinas, per Lietuvos Misiją 
$100................

Lietuvai Gelbėti Dr-ja, Dr. Kulys, 
Dr. Graitunas ...............   $5,000.00------

Bostono lietuviai, per Lietuvos Prezidentą........

195 
210'
211
212 

. 213
214
109

200.09
200.00
400.00

1000.00 
250000.00 

75000.00 
75000,00

3535.09
3750.00

12200.00
4562.00
7562.00

121550.00
230.00

Bir. Bostono lietuviai, per Lietuvos Prezidentą........
Liep. Nežinia kas, per Lietuvos Misiją — Cck. Nr. 

3712 
3685 
4217 

4218 313 
4219 

Amerikos Lietuvių Centralio Kom-to, per 
Liet. Atst. B-vę.............. x.. .......................

P.Charles Smith, New York........... . ...................
Šv. Juozapo Dr-stė Pijus žemaitis $35. (k. 114-125

L. S. ir B. Dr-ja, p. Tamašauskas, per
Lietuvos Misiją......................................... -...............  378

Raud. Kr. Rėmėjai, Kasbidauskas, per L. Misiją 379 
A. Nekrošio .... ............................ .... $105.00......385
Lietuvos šelpimo Dr-ja, danų kronų 5248 .... 386 
Lietuvių šelpimo Dr-ja, (fanų kronų 12428 387 

Prana Žepio .............   danų kronų 1238 388
Lietuvai Gelb. Dr-ja p. Kazlauskas, $80.00 .... 126 

Liet. Jaunikai, Dr. ček Nr. 14494 .................... 488
A. J. Mickus ...............  491
Nežinia keno, per Uet. Atstatymo Bendr. 492 
Nežinia keno, per Liet. Misiją, ček. 

Nr. 4269, $240 . 132
Lietuv. Gelb. Dr-ja, per Br. Jonikaitį $5000 .... 497 
Per Lietuvos Misiją, ček. Nr. 6159 .......   498
Nežinia keno, kablegrama, per žemaičių Vysk. 
Koriją .....................................................................
Viktoro Šauklio, per Lietuvos Misiją .......
M. Kazlaaskis, per Lietuvos Misiją...............
Susi. L. K. SKuop., per Liet. Misiją ........
M. Vitartas, per Lietuvos Misiją..... .............
Visuomen. Dr-jų Komit. Venckus, per 
K. Misiją .... .........................................................
Kun. Olechnavičius .................... $1,500.00 ....
Liet. R. K. Rem. Dr-ja ček. Nr. 10526 ant

200.000 aūks..........
Kun. Jakščio čekis Nr. 192710 ....................
Lietuvai Gel. Dr-ja, i>er Lietuvos Misiją... 685 
Susiv. Amer. Liet. Seimo Tautiškų Centrų 
(L. Gč Dč), per Lietuvos Misiją.................... ....
Birutės Choro Valdyba, per Uetuvos Misiją 
Vaikų Dr-ja “Kviekelč”, per Liet. Misiją .... 
P. M. Satulaitis, per Lietuvos Misiją ............
. Laisv. Pasko. Komit., per Liet. Misiją ........
P. Petras Šimaitis, ir K. J. Skrutulis 

per Ijšetuvos Misiją 
Cambridge, Mass. lietuviai .................. ..............
Racine, Wis., Digrys, per Lietuvos Misiją........
Roseland, III., per Lietuvos Misiją ...... .............
Chicago, III. (Town of Lake), per L. Misiją .... 
Grand Rapids, Mich., per Lietuvos Misiją .... 
Westville, III., per Lietuvos Misiją ..............

Milvvaukee, Wis., per Lietuvos Misiją ....... .....
Indiana Harbor (čiparas), per Liet. Misiją 

Kewanee, III., per laetuvos Misiją ....................
šv. Jurgio par. Amerikoj, per žemaičių 
Vyskupą...................... ...'.............................  -

Liet. Raud. Kr. Skyriaus Hudson, Mass. 
Ver. Balnis, per A. L. P. H............................. 704

Iš Bostono, Mass., sulig duplikato Nr. 801 705 •
Nežinia kas, kablegrama per A. L. Pr. B-vę ... 706 
Bigonnes lietuviai, Jonas ^Navickas, per 
įdėt. Atstatymo B-vę ...........................................

Per Liet. Misiją, Ček. Nr. 10252....$132.00 ........ '
Ant. Mačiulis, per Liet. Misiją Čk. Nr. 10222 
J. Kovaliauskis, per L. Misiją, čk. Nr. 10141 
Jono Krykšt. Dr —per L. Misiją čk. No. 10244 
Visuotino susirinkimo Melrose Park, per 

L. Misiją čk. Nr. 10237 
M. Dūda, Chicago, per L. Misiją, ček. No. 10164 
L. N. S. 26 Kp. Sekret. Kubilius, per L. Misiją 

čk. N r/ 9895 ......................   '
P r. Cibulskis, Humproyste per L. Misiją 

Ček. Nr. 9729
L. N. S. 26 Kp. Šekr. Kubilius, per L. 

Misiją Ček. Ny. 9894 ...........................................
Jonas Bačintis, per L. Misiją, ček. No 9964
R. K. Skyriaus, G. Karpavičius, per Lietuvos
Misiją ček. Nr. 9616...............i...............................
P. Maliolis, Liet. Draugysčių Sąryšio, per 
Liet. Misiją, ček. Nr. 9727 ................................

S. L. R. K. Melrose Park, III., per Liet.
Misiją, Ček. Nr. 10243 .........................................

Pr. Mikolaitis, per L. Pr. ir Pr. Banką ............
Misijos Iždininkas, J. Žilius, ček. Nr. 

12139 ant sumos A. 2,000 ..............................
L. V. Fondas Amerikoje, per L. M. ček. Nr. 
10542 .......    -........... .......................................
Amerikos Liet. Pil. Kom-tas Brooklyne, ček. 
Nr. 10473 .... .......................................................... .. ..
L. R. K. R. Dr-jos 47 Skyrius, Melrose Park, 
III., per L. Misiją ček. Nr. 10477 ........................
L. R. K. Dr-jos 49 Skyrius, per Liet. 
Misiją, ček. Nr. 10640 .................... .. ......... ••.......
J. W. Dimša, Chvagoje, per L. Misiją, 
ček. Nr. 10422 .............................. ...........................
J. J. J. Kavonis, per L. Misiją, č«k. Nr. 10376 
L. R. K. R. Dr-jos 47 Skyrius, Melroso Park, 
Illr, per L. Misiją, ček. Nr. 10571 ........................

S. L. A. Mikailuckis, per L. Misiją ček. 10278

J. čiparas, per L. Misiją, ček. Nr. 10383 .......

P. Stulginskis, per L. Misiją, ček. Nr. 10340 ....

S. Šidlauskas, Chicagoje, per L. Misiją,
ček. Nr. 10555 ..........................................................

Ambroziejus Starkevičius, per L. Misiją, 
ček. Nr. 10606 .......  1..............................
Kun. Jakštys, per L. Misiją, ček. Nr. 10539...

L. R. K. R. Dr-jos 47 Skyrius, per L. Misiją, 
ček. Nr. 10543 ............. .............................................
L. R. K. R. Dr-jos 27 Skyrius (Belekevičius) 
per Žem. Vyskųp. Kurijų .......................... ..........
Surinktus Sheboygane, per žem. Vysk. Kuriją
T. Šmulkštys, per Liet. Atstatymo B-vę ........

Viso 2241733.05

Du milijonų du šimtu keturiasdešimta vienas tūkstantis septyni šimtai 
trysdešimts trys auksinai penki skatikai. •
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Keturios Centralines Ame
rikos Respublikos 

Susivienijo.

NAUJIENOS, Chfcm m 
-- ----- ■■ m .... MM.

turės pildyti, iki nepasibaigs, 
visas sutartis, kokias jos yra pa 
dariusios su kitomis valstybė
mis ir taipjau atniokės savo 
namines ir užsienines skolas.

čios monopolių ant pakraštinio 
gabenimo ir nuveiksiančios ki
tas kompanijas, kurios turėjo 
sustabdyti laivus, kad priver
tus priimti nukapojinių algų.

“Toks begėdiškas prisipažini 
mas galvos vieno didžiausių 
valdžios biurų“, pasakė vienas

tų jau trūksta. Sustojančių 
laivų skaičius kasdie didėja, 
nes atplaukiančių laivų inži
nieriai ir kiti darbininkai irgi 
prisideda prie streiko. Išplaukė 
ir keletas laivų, kurie pasirašė 
po nauja sutartim su unijomis.

7 Rug. 
Rug. 
Rug.
Rug.

Rug. 
Rug. 
Sėj. 
S:j. 
Sėj. 
Sėj.

16
23
23
24
24
28
30
30
28

29
29
29
29
29

29
29
29
29 1
30

Spa. 
Spa. 
I41 p. 
Lap. 
Lap.

• Lap. 
Lap. 
I^ap. 
Lap. 
Lap.

691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

9

9

9
9

9

9

Gr.

Gr.

G r. 
Gr.

Gr.

Gr.

Gr.
9’Gr.
9

21

21

21

21

21

21
21

9

21

21

21

21

71G

717
718

719

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.

Gr.
Gr.

Gr.
Gr.

Gr.

Gr.

21 Gr.

21 Gr.

21

21
21

Gr.

Gr.
Gr.

2500.00
1800.00
4615.00

34112.00 
80782.00 
7428.00 
3680.00

19300.00 
2626.0(1
184.00

6600.00 
900.00 

3830.00 
5220.00 
3800.00 
1900.00 
3110.00 
2300.00 
6500.00 
1030.00

570.00

12100.00
1842.00

5900.00

720 . 3300.00

. 721

. 722
362.00

4490.00

723 1995.00

730 300.00

731 19400.00

. 732 1332.00

733 7600.00

734
i 735

1300.00
6600.00

736 5350.00
757 1800.00

738 340.00

739 12580.00

740 2900.00

741 665.00

..742 13900.00

743 4300,00

746 3600.00

747
868

2000.00
3900.00

(Pasirašo) M. Lingvys, 
Vyriausiosios L. K. K. Valdybos 

Reikalų Vedėjas.

PAUL HANNA.
[Federuotosios Presos korošp.]

Washington. — Keturios ne
didelės nepriklausomos šalįs 
mirė ir jų vietoj viena didesnė 
Centralinej Amerikoj. Guatc- 
mala, Salvador, Hondūras ir 
Costa Rica respulikos savano
riai atsižadėjo savo visiškos 
savystovybės ir įkūrė Centrali- 
nės Amerikos Respubliką, kuri 
oficialiniai vadinsis “Centrali- 
nės Amerikos Federacija’.

Kuomet Europa yna paiinkn1- 
si prie skaldimosi, didelės <10- 
mės kreipiama į šį Centralines 
Amerikos susivienijimą — ly
gia už šimto metų po to, kaip 
jos pirmą kartų iškovojo nepri
klausomybę ir atsikratė Ispa
nijos jungo. Nicaragua, kurios 
sostinė ir įeinamasis uostas jau 
nuo keliu metu yra okupuotas 
Amerikos jurininle^. yru vič- 
natinę Centralines Amerikos 
respublika neprisidėjusi prie 
naujos Federacijos. Savo for
malinė) unijos sutartyj, kitos 
keturios respublikos sako:

“Susitariančios valstybės

ką Nicaragua respublika neno
ri prisidėti prie Centralines 
Amerikos Federacijos. Jeigu th 
respublika panorėtų prisidėti 
prie unijos vėliau, Federacija 
padarys didžiausių parankumų 
jos prisidėjimui prie sutarties, 
kokia galės būti padaryta tam 
tikslui. Visuose atsitikimuose 

Į Federacija skaitys ir elgsis su 
ja, kaipo dalimi Centralines 
Amerikos šeimynos.“

Ne vėliau kaip rugsėjo 15 d. 
š. m., naujosios respublikos 
steigiamasis seimas susirinks 
Tegucigalpa mieste. Jis suside
da iš 15 atstovų, išrinktų tų 
keturių respublikų parlamentų. 
Tas seimas patieks konstitucijų, 
pasekant jau padarytoj sutar-

Kada viskas j<au bus sutvar
kyta, pildanioji gale Cnetralinej 
Amerikoj bus rankose Federa
linės Tarybos, “susidedančios

dalyvaus Tarybos susirinki
muose be balso, bet jie galės 
paduoti savo balsą, kada susi
rinkime nedalyvaus jų princi-

dnetų, kurie laikys tą vietą per 
vienus metus. Tarybos prezi
dentas skaitysis ir Federacijos 
prezidentu, bet jis visados veiks 
vardu ir nurodymais Federali
nės Tarybos.“

Laisve spaudos, tikėjimų ir 
sąžinės yra užtikrinama, taip
jau susivienijančios respublikos

Sėveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Atgaivinkite 
sava nervus.

SEVERA’S 
NERVOTON

(Severo Nervoton), tam tikrus gy- 
dules dėl tokiu negalų. Jie nutilda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
Prekė $1.26. Gaukite nuo sava 
aptįekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

Telefonas Pulln.an 850
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dęntistaa
10801 So. Michigan A v., Roseland.

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

Federuotosios PreSos] 

York. — Nors Jungt. 
gabenimo taryba inc-

[Iš

Ne\v
Valstijų
to visą valdžios spėką prięš ju
rininkus, kurie priešinasi ban
dymui nukapoti algas 15 nuoš., 
tos kovos vadovai yra įsitikri- 
nę, kad darbininkai laimės. 
Prasidedant trečiai savaitei lo
kauto, darbininkai pareišktia, 
kad jie nuveiks laivų savinin
kus ir gabenimo tarybą “bėgy
je 30 diertų“.

Tokis buvo darbininkų atsa
kymas į admirolo Bensono pri- 
grąsinimą atimti iš privatinių 
interesų tuos gabenimo tarybos 
laivus, jei tos kompanijos ne
nukapos algų saviems jurinin
kams.
riB.ooo 
atimti.

Gabenimo taryba, kuri aiš
kiai eina su laivų samdytojais, 
gina, teisina atėmimą laivų, 
tuo, kad jei, girdi, tos kopma- 
nijos nedalyvausiančios nuka- 
pojime algų, jos pasigriebsian-

laivai, siekiantįs
j a.u

SVEIKATA DIRBANČIOMS
MERGINOMS,

Tos, kurios kenčia ir negali 
dirbti, reikalauja pagel- 

bingo patarimo.

Springfield, III. — “Turėjau perio
diškus nesmagumus, nusilpime, mėš

lungį ir strėnų 
skaudėjimą, kad 
nei dirbt negalė
jau. Kaimynė re
komendavo jūsų 
gyduoles ir paė
miau keturius bu
telius Lydia E. 
Pinkham Vegeta- 
ble Coiųpoundo. 
Dabar esu tvirta, 
getai jaučiuosi, ga-> 
lių dirbti ir reko

menduoju jųsų gyduųįę savo drau
gėms”. — Ona Rimkus, R. R. No. 8, 
Springfield, III.

Kodel-gi merginos kenčia menesių 
mėnesius, kuomet galima pasiliuosuot 
kaip kad Ona Rimkus kuomet nesma
gumas rišasi sukitu nesmagumu, nes 
Lydia E. Pinkham Vegetablo Com- 
pounds, prašalina priežastis nesma
gumų ir sugrąžina syęikatą. Dau
giau kaip per keturias dešimts metij 
Ši sena gyduolė iš šaknų ir žolių bu
vo svarbiausia gyduole nuo panašių 
ligų ir turi savo užrašus, kad sveika
tą sugrąžino didesniam skaičiui mo
terių, nei kita kokia gyduolė.

rodo ko darbininkai gali tikė
tis iš administracijos. Tai yra 
aiškiausi prievarta; bet ji ne
pavyks. Darbininkai yra nusi-

kad vien New Yorko uoste stovi 
600 laivų. Tik apie pora de- 
sėlkų laivų išplaukė po geg. 1 
d. ir tai daugiausia valdomų 
svetimšalių inžinierių; bet ir

svarsto apie atsikreipimą prie 
prezidento Hardingo, kad tasis 
duotų karinių jurininkų valdy
ti laivus. Taipjau svarstoma 
apie išėmimų prieš streikierius 
injunctiono. Tas parodo, kad 
samdytojai jau permato pra
laimėjimų, jei nesusilauks iš 
kitur pagelbos.

Du vagys įsilaužė į Mrs L. 
A. Pereira namus moterį surišo 
ir paėmė $11.00.

European American Bureiu 
Fabionas ir Mickiewicz , 

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

kortės, pašportai ir tt 
NOTARIJUSAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th St^ Kam p. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611. 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 

Ned.: iki 3 po pietų.
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SUSTOK — ŽIŪRĖK — IR — KLAUSYK
Į šį patraukiantį pasiūlymą šeši daiktai tik už $6.00.
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Rašyk šiandien reikalaudamas virš parodomų daiktų seto, ir kuomet ap
lankysi juos, parodyk savo kaimynams ii’ draugams ir tt. ir lai jie nuspren
džia jų vertę.

Jei nori persistatyt šiuos augštos vertės daiktus, tikrai buk pirmas pa
sinaudoti proga šio didelio pasiūlymo, o busi musų atstovu.

Dalykas yra labai ątliekamu, todėl nevilkink. Tik iškirpkzšį paveikslėlį, 
parašyk AIŠKIAI savo vardą ir antrašą, įdėk su 35c. krasos ženkleliais ar 
kitokiu budu padengimui persiuntimo lėšų, o mes pasiųsime daiktus tokius 
pat kokie parodomi augščiau ir aprašomi žemiau.

1. Augštos rūšies laikrodis su gegute, veik brangiausio ir il^ai laikan
čio medžio, gražiausio rankų darbo išmarginto, kuomi pasidaro brangesniu. 
Geriausio išdirbimv, kaipo nustatymas laikyme teisingai laiko, kurį ir laiko, 
kurį reguliuoja svarumas ir gvarantuojame, kad užteks amžinai.

2. Automatiškas plaukams kirpti. Nusikirpsi plaukus pats sau, pana
šiai kaip kad šukuojiesi.

3. Geležinkelio mados laikrodėlis, sidabriniais nikeliniais viršeliais, gra
žiai \nupališiuotas ir išmargintas. Nikelio jo viduriai taip nustatyti, 
laiko teisingai laiką ir gvarantuojamas daugeliui metų.

4. Paauksuotas žiedas su vardo ir pavardės pirmomis raidėmis.
5. Barometerfs, naujausiai patvirtintas išradimas, kuris parodo orą 

ną diena iš kalno, kuomet maža moteriškė išeina per duris, prieš grąžų 
ir prifeš’jitftu’ moteris nepasirodė’, ir’ vibtojo Aiotbrs išeina su lietsargiu.

vic- 
orą,

Iš 
vidaus ant durių thermometeris, kuris nurodo temperatūrą. Tokis puikus 
daiktas be kurio nei vienas begali apsieiti.

6. Puikiausia pasižymėjimui knygelė, apdalyta gražiais odos apdarais 
su veidrodžiu ant apdarų. Tai yra puikiausia daiktas, kurį kiekvienas 
turi turėt.

Nei vieną iš paminėtų daiktų neparduodame atskirai, kadangi šis kliu- 
bas siūlo, todėl mes galime parduoti už tokią žemą kainą, kad pasiekus vi
sus ir jei atrasi, kad jio neverti dvigubos kainos nei musų kaina, grąžinsime 
pinigus, šis daiktų setas tikrai patrauks tamistos draugus ir jie skubinsią 
įsigyti setą, o gal pats norėsi kitą. TODĖL, VEIK TUOJAUS!

UNION SALES CO., Dcpt. 470,
. 673 W. Madison St., Chicago, III.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
. ASSOCIATION BLIHl.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 33rd S't., Chicago 
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SOBOL 
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Tel. Main 2593

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Avė., 

Tel. Hąymarket 3869.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401 W. 47th St, Chicago

JEVVELRY 
STORE

«'■
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Jeigu jaustite pavargis, aržus, ner- 
vuotas, lengviai sujudintas, jausiąs 
nuo triunksmu, negalite miegoti —- 
tada nepadarisite giariaus ijndamas

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

1414 So. 4»th Co«rt 
Cicero, 111.

Tei. Cicero 2111

•i

Ką=tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratą Partijos.

Kelias I Socializmą.
Parašyta Dr. O. Bauer.
Versta iš vokiečių kalbos.
Šiame veikale aprašo opiau

sius šių dienų klausimus, pritai
komus Lietuvos socializaci- 
jai. Verta didžiausios domos.
Kaina — 35 centai.

Kas tai yra Socializacij’a 
Paraše K. Kautski

Versta iš vokiečių kalbos.
ši knygutė yra taip aiški ir 

naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na 35 centai. *

Vokiečiui Nepriklauso
mųjų Socialdemokratu 

veikimo Programas. A
Šioje knygelėje darbininkai 

ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina ,35c.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

DEKLERACIJA.
Pareikšta seimo posėdy Frak

cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų bal
sas į liaudį jų atstovo lupomis. 
Kaina 20c.

NAUJIENŲ KNYGYNE. Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime
NAUJIENŲ KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

U

VELTUI DUSULIU
(Asthma) Sergantiems

Už dykų bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

FREE TR|AL COUPON 
Frontier Asthma Co,, 

Room 113 N. 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:
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So. Omaha, Nebr
Viešas susirinkimas ir pareiški

mas Lietuvos valdžiai.

Ateinant žinioms, kad reak
cija Lietuvoj nenustoju siautus 
ir kad Lietuvos biednuomenė 
tebėra skriaudžiama, sujudo 
ir So. Omaha lietuviai darbi
ninkai. Jie būdami patįs dar
bininkai negali neužjausti Lie
tuvos darbininkams ir jų kovai 
už laisvę. Jie ėmė tartis apie 
tai kaip pagelbėjus Lietuvos 
darbininkams ir sutarė išsiųs
ti Lietuvos valdžiai pareiškimą, 
ką jie mano apie valdžios re
presijas ir kartu pastatyti tai 
valdžiai niekuriuos reikalavi
mus.

Tuo tikslu jie sušaukė viešą

riame dalyvavo daug vietos 
lietuvių darbininkų. Susirinki-

kas ir paaiškino to susirinkimo 
tikslą. Paskui S. Kušleikiutė 
gražiai padeklamavo eilutes 
“Ar jus tikit, broliai?“ Po to 
perstatoma kalbėti rezoliucijos 
komisija.

Ilgesnę prakalbą pasakė ko
misijos narys P. J. Juzeliūnas, 
nurodydamas dabartinę lietu-, 
vos padėtį ir ypač padėtį jos 
darbininkų. Prisimena kaip 
kitų šalių darbininkai irgi buvo 
persekiojami ir kaip jie vedė 
kovą už išsiliuosavimą. Jis nu
rodė, kad ir dabar Lietuvoj 
žmonės dar neturi laisves ir 
kad šalį tebevaldo kunigai, 
dvarininkai ir buvusieji caro 
valdininkai. Darbininkų laik
raščiai uždarinėjami, o susi
rinkimų neleidžiama laikyti be 
leidimo, kurio išgavimui rei
kia kartais ir mėnesius pra- 
vaikščioti, kuomet kunigai su 
Karininkais turi pilną laisvę 
veikti kaip tinkama.

Pabaigęs prakalbą jis skaito 
paruoštą So. Omahos lietuvių 
darbininkų pareiškimą Lietuvos 
valdžiai ir prašo susirinkimo 
tą pareiškimą priimti.

Dar ne|>abajgus skaityti pa
reiškimą, pakįla vietos tautil- 
ninkų šulas ir pradeda šaukti 
kad nereikia tokių pareiškimų 
ir niekinti darbininkus ir so- 
calstų lakraščius. Bet tie jo 
šukavimai nerado pritarime 
publikoje, kaip nerado prita
rimo ir jo kvietimas 
Ii kalbėtojus”, 
kė tinkamo

Skaitoma 
tais ir* visi 
šiai priimti, 
tautininkai
preš pareiškimą.

Susirinkusiems buvo dalina
mas Lietuvos laikraštis “So
cialdemokratas“.

Buvo renkamos ir aukos. A 
Gražis aukojo $3, o smulkių 
aukų buvo $11. Atmokėjus lė
šas už svetainę $4, liko $10, ku
riuos nutarta pasiųsti 
Profesinei Sąjungai.

—Komisijos
Pareiškimas Lietuvos

Viršuj aprašytas viešas susi
rinkimas priėmė sekamą pa- 
reišikmą Lietuvos valdžiai:

Mes South Omaha miestą 
Ncbraska valstijos, gyventojai 
lietuviai, laikytame viešame su
sirinkime -gegužes 5 d., 1921 
m., Armoškos svetainėj, pri
ėmėm sekamą pareiškimą Lie
tuvos valdžiai:

nušvilp- 
Už tą jis sulau- 

a įsakymo.
pareiškimą punk- 

jie tampa vieribal-

nedrįso balsuoti

Lietuvon

narys, 
valdžiai.

Mes, lietuviai darbininkai, 
kartu su visais savo viengen
čiais tižia ilgia mes, kad musų 
gimtasis kraštas Lietuva pasi- 
liuosavo iš po svetimo jungo ir 
patapo nepriklausoma respub
lika. Tik tą džiaugsmą te- 
čiaus drumsčia ateianančios iš 
Lietuvos nemalonios žinios.

Mes girdime, kad Lietuvos 
biednuomenė ikišiol nėra gavu
si žemės, kurią jai metai atgal 
prižadėjo visos partijos, stačiu
sios kandidatus į Steigiamąjį 
Seimą. Dvarų žemė dar tebėra 
ponų rankose, ir Seimo komi-

sijoje kalbama, kad ji arba ir 
toliau pasiliksianti 
se, arba turėsianti 
iš dvarininkų.

Lietuvos darbo

tose ran'ko-
but išpirkta

žmonės tuo 
Jie negavo 

žemės, kaip negavo ir laisvės. 
Lietuvos darbininkų profesinės 
sąjungos ir 
cijos yra 
darbuotojai 
grūdami į
ninku laikraščiai uždarinėjami, 
kuomet dvarininkai, kunigai it 
kiti ponai turi teises ir laisvės 
daryti kas jiems patinka.

apie 50 -60 žmonių; ištikro gi 
dalyvavo apie 300. Gal butų ir 
tūkstančiai dalyvavę, jeigu 
valdžia butų leidus apvaikščio
ti šventę taip, kaip darbininkų 
buvo reikalauta. Miesto val
džia leido eiti gatvėmis, bet su 
sąlyga, kad demonstrantai eis 
su šio krašto vėliavomis ir ne
kels nei jokių darbininkiškų

politinės organiza,-
persokio jamos, jų

areštuojami ir 
kalėjimus, darbi-

Amerikos lietuviai darbininkai, 
keliame griežčiausį pratęstą. 
Mes reikalaujame, kad Lietuvos 
valdžia paliautų sėbravusi su 
dvarininkais ir kunigais ir imtų 
rūpintis beturčių gerove. Bet 
visųpirma turi būti be atidė
liojimo atimtos iš dvarininkų 
žemės be jokio atlyginimo ir 
pravestos Lietuvos bežemiams 
ir mažažemiams valstiečiams.

Be to mes, So. Omabos lie
tuviai, griežtai reikalaujame iš 
Lietuvos valdžios;
• 1. Kad butų tuojau nuimtas 
karo stovis;

laisvė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų;

3. Kad Lietuvos valdžia be 
jokio atidėliojimo pripažintų 
Lietuvos Profesines Sąjungas 
ir Socialdemokratų partiją ir 
kad darbininkams butų lei
džiama laisvai organizuotis;

I. Kad mirties bausmė butų 
tuojau panaikinta;

5. Kad komendantų savava
liavimai ir rdkViziciijos butų 
tuojau sustabdyta:

6. Kad iš kunigų ir ponų že
mė butų atimta be jokio at- 
Ivginimo ir atiduota tiems, ku
rie ją dirba.

Ikišiol mes, Amerikos lietu
viai, kuo galėdami rūmėni Lie
tuvos valstybę visuose jos rei
kaluose, šelpėme ją karo metu, 
skolinome jai pinigus, padejo- 
me gintis nuo bandito Želi
govskio ir kitų priešų ir todėl 
taučiamčs, turį teisės pasakyti, 
kad mes ne tam dėjome savo 
sunkiai uždirbtus centus,, kad 
Nepriklausomos Lietuvos Res
publikoje susisuktų sau lizdą 
visokie darbininkų naudotojai. 
Mes norime, kad Lietuva butu 
laisva iš oro ir viduje ir todėl 
šaukiame Lietuvos valdžiai: Ne 
ponams tarnaukite, o darbo 

žmonėms!
Nuorašus šio pareiškimo nu

tarta pasiųsti Lietuvos Stei
giamajam Seimui, Lietuvos Mi- 
nisterių Kabinetui, Lietuvos 
Atstovybei Washingtone, Ame
rikos laikraščiams ir Lietuvos 
darbini n k ų part i j oms.

Komisija: A. Gražis, Pranas 
BinkjBvičia, Petras J. Juzeliū
nas.

Pirm. Tarnas Žarnauskas, 
Sek r. A. A. žalpis.

CLINTON, IND. 
Bukime teisingi.

Skaitydamas “Naujienas“, 
108 numery užtikau korespon
denciją iš Clinton, Ind., po ku
ria pasirašęs “Maineris”. Ko
respondentas rašo apie įvyku- 
jias čia Gegužinės Šventės iš
kilmes, ir rašo neteisingai.

Visų pirma jis sako, kad dar
bininkų parodoj dalyvavę tik

patrijotų pristatė pilnus kam
pus ir užkampinis. Tai maty
dami darbininkai- nutarė eiti 
tiesiai į daržą ir ten savo reika
lus svarstyti.

“MainiiTis” toliau giria sve
timtaučių, t. y. italų apvaikš- 
čiojimą. Argi korespondeutas 
įsivaizdino kokius du skirtin
gus ap vaikščioji mus? Aš irgi 
dalyvavau, bet jokio skirtingo 
svetimtaučių apvaikščiojimo 
nemačiau. Italų socialistai, 
lietuviai komunistai ir kitokios 
partijos darbininkiškos kartu 
apvaikščiojo Gegužės Pirmąją. 
Buvo trys kalbėtojai, du ang
lai ir vienas italas. Visi trys 
aiškino darbininkų reikalus ir 
Gegužės Pirmosios reikšmę. 
“Mainieris“ išpeikė lietuviškus 

kad jie keikę so- 
Gri gailį.

kalbėtojus, 
cialistus, Naujienas
Keleivį, Micbelsoną ir k. Pir
mas kalbėtojas nieko neužgave 
o tik aiškino Gegužinės šventė 
reikšmę; antrasis, tiesa, aštriu 
kalbėjo, pasmerkė Vokietijos R 
davikus (kas jie? Bed.), sočiu 
lizino išdavikus šeidemanus i 
Ebcrtus, teko ir Amerikos sc 
cializmo išdavikams (komunų 
tams? Bed.). Tuo tarpu buv

aukomis Lietuvos reikalams ir 
kiekvienam pažangiajam lietu
vių judėjimui, nepasiliko kur
čia ir į beri i aiškių Lietuvių 
moksleivių atsišaukimą: pripa
žinus reikalo svarbumą, ji kaip 
vienu balsu nutarė paaukoti 
$50.00 iš sudėtų per draugus 
kvoterių Lietuvos reikalams.
Tuos pinigus siunčiame “Nau

jienų“ Redakcijai, atidarydami 
tuo būdu Lietuvos socialistinei 
moksleivijai šelpti fondą.

Lai ši Lietuvos Simų Drau
gystės auka bus paraginimas 
ir kitoms Amerikos lietuvių 
progresyviosioms ir tautinėms 
draugijoms nešti paramos sa
vajai neturtinga jai moksleivi
jai, nes tik ją šelpdami galime 
tikėtis sulaukti Lietuvai švie
sių darbininkų, o tuo pačiu ir 
šviesesnes mums patiems atei
ties.

Manau, kad mums visiems 
pilnai suprantama, koks sun
kus yrą padėjimas Lietuvos 
moksleivijos užsieny, Vokieti
joj, kame to paties krašto žmo
nės po karo yra baisiausiai su
varginti. Ta gi lietuvių progre
syvioji, socialistinė moksleivi
ja iš kitur paspirties ir su šel
pimo negali tikėtis sulaukti, nes 
klerikaliniai fondai šelpia Dik 
tuos, kurie klerikalams tar

nauja ir klerikalizmo, o ne 
žmonių labui, dirba.

Liet. Sūnų D-stčs Šekr.
--S. Senkus.

Puikus Ormulu Paauksuotas laikrodis
10 colių augščio, 6% colių pločio, dviejų skirtingų ***■

meilės dievaičių rūšių, gražiai turtingai ormuluoti. 
Stačiai augštos rūšies ant 32 vai. užsukamas, 2 colių 
purceleno dial. Labai patraukiantis ir pilnai gva- 
rantuotas laikrodis, kuris užganėdins visais atžvil
giais. Tinkąs varduvių ir vestuvių dovanoms. Regu- 
liarė kaina $12.00. Numažinta kaina tik $8.75. Pri- 
siųsk $1.00 rankpinigių, o likusią sumą užmokėsi, 
kuomet atneš laikrodi Užsigunėdinimą gvarantuo- 
jame arba pinigus grąžiname.

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 North Irving Avė., Dept. 30, 

Chicago, III.

Carter’s Little Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS

Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

Reikalaukit tikrojo ER’S IRON PILLS
Grynų Daržovių.
įuronmmiin mim t» < aorat j r -r- r,

kurie
pradėjo tarp savęs kalbėtis, i 
dėlto vienas jų tapo prašaliu 
tas iš svetainės. O “Maineris 
sako, kad buk vienas žmogų 
nebepasii tenkinęs komunjstiš 
kais keiksmais kažką prasite 
ręs, ir užtai kalbėtojas paliepę 
jam eit laukan.

Aš augštinu tuos žmones 
kur duoda klaursimų blaiv

su gerais argumentais; bet te 
kius, kurie “mėnulio nukalti r 
ti”, tai papeikiu.

Taigi mes šiandie negalim 
perdaug tikėti bet kokiai ko 
respondencijai, ar ji butų ra 
šyta komunisto, ar socialiste 
ar kataliko. Šiandie mat korės 
pondencijos laikraščiuose telp 
daugiausiai ypatiškų 
(? Bed.), ką pereitos 
šventės nuotakiai man
ir jas rašinėja musų Mainierui 
ir kitokį inteligentai (matai 
Red.) ir nuolatiniai korospon 
(lentai ( o kas gi turėtų ko 
respondencijias rašinėti, jeilgi 

ne korespondentai ir kitok 
“inteligentai”, kurių žiniom 
butų galima tikėti? Red.).

— Petras Rasimavičius.

($50.00 aukų užsienio lietuvių 
socialistinei moksleivijai šelp
ti gavome ir pasiųsime Lietu
vos Socialistų Studentų Drau
gijai Berline. Watcrburio Lie
tuvos Sūnų Draugija padarė 
gražią pradžią; tikimės, kad jos 
pavyzlžiu paseks ir kitos Ame
rikos lietuvių organizacijos, 
Butų betgi geriau, kad susikur
tų tam tikras moksleivijai šelp
ti fondas, tam tikras centras, 
kurs tuo reikalu rūpintųs. Ir 
tas, tur būt, bus padaryta vei
kiai, nes toko girdėt, kad Chi- 
cagoj gaivinama ir reorgani
zuojama kitados veikusi moks
leiviams šelpti “Aušros“ drau
gija.- Naujienų Redakcija.)

JIS IŠAUGINO ŠIMTUS TŪK
STANČIŲ KŪDIKIŲ.

iC

Lietuvos Socialistinės 
Moksleivijos Fondas.

Waterbury, Conn., IJętuvoi 
Simų Draugystė laikytame sa 
vo mėnesiniame susirinlkinn 
gegužės 8 d., apsavarsčius sa 
vuosius reikalus, prisiminė api< 
Lietuvos socialistinės inokslei 
vijos atsišaukimą (Žr. “Naujie
nų” laid. kovo 2 d.) dėl pagal
bos tai* Lietuvos jaunuomenei 
kuri eina augštuOsius mokslus 
užsienyj ir kuri Berline (Voku 
Ii joj) turi įkūrus Lietuvos So
cialistinės Moksleivijos Drau
giją. -

Lietuvos Simų Draugystė, vi
sados pasižymėjus gausiomis

Bordens Eagle Brand sutirš
tintas pienas pageliojo daugiau 
kūdikiams išaugti sveikais vy
rais bei moterims ,negu visi kiti 
kūdikiams prirengti maistai.

Gail Bordens pirmas priregū 
šitą maistą kūdikiams daugiau 
kaip 60 metų atgal gerovei kū
dikių ir nuo to laiko buvo pagel- 
ba motinoms, kuomet kiti mais
tai nebuvo tinkamais jų kūdi
kiams.

Ant puslapio 5 šio laikraščio 
šiandien atrasite pagarsinimą 
apie Bordens Eagle Brand Con- 
densed pieną. Iškirpę kuponą, 
pasiųskite The Bordens Compa- 
nijai o ji prisius jums dykai nu
rodymus kaip maitinti jūsų kū
dikį su šiuo stebėtinų maistu ir 
taipgi prisius “Kūdikių Gerovė“ 
knygą.

Teisingą, Greitą ir Mandagų 
Patarnavimą

PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami piniguš Lietuvon 
per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ (Lithuanian Sales Corpo
ration.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus perlaidoms, 
čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pasiunčia suvirš 
(5,000,000) penkis milijonus auksinų. Tas liudija, kad Lietuvių Pre
kybos Bendrovė teisingai ir greitai patarnauja.

MUSŲ PERLAIDAS išmaino ant pinigų visoje Lietuvoje. Taip 
kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Bendrovės draf- 
tą, ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite 
pačtoso ir bankose.

LAIVAKORTES parduodamo Lietuvon ir iš Lietuvos ant visų li
nijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus.

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pra
dėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1,000 darbininkų. 
Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių 
Prekybos Bendrovės Šeru, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, 
nes kaina pakils nuo Liepos 1 d. iki $8.00.

SIŲSDAMI pinigus, pirkdami Šerus, arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortes kreipkitės ypatiškai, arba per laiškus šiuo adresu:

| Lithuanian Sales Corporation
I - 414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jei patogiau tai kreipkitės j musų skyrius:

Lithuanian Sales Corp. Lithuanian Sales Corp.
I 3249 So. Halsted St 300 Savoy Theatre Bldg.
I Chicago, Tel. Yards 6062 t 'Wilkes-Barre, Pa.

H « ' 'i Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vakare.
I Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. vak. Nedė- 
■ liomis: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.

LAIVAKORTES JAU AT
PIGO

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkor- 
tes stačiai į Hamburgą, Eitkūnus, Liepoją ąr Kauną. 
Pašportus kožnam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon 
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar 
lietuvaitė kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

136 E. 42-nd Street
NEW YORK, N. Y.

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

Į PINIGUS SIŲSKITE 
TELEGRAFU

r

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 3101 »So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų; gy 
venimo vieta 701 W. 31st St., kam- 
pasUnion Avė., Tel. Yards 3654.

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo.
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tcl. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto ild 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 8466

■■■■■■■■■■■■■■■■■■F 
į Telefonas: Boulevard 7042 

i DR. C. Z. VEZELIS Į
Lietuvis Dantistas

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvia

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■Jį

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS :
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Gydo visokias ligas moterų, vai- ■ 
kų ir vyrų. Specialiai gydo Ii m- g 

pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago. J

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lietuvys Gydytoja* ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėk 10 ild 12 ryto 
Rea. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Telephone Yards 5332

Ė DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan S t., 

Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Bu reti 294 
Raz. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

NAUJAS IR NAUDINGAS PASIŪLYMAS!
DYKAI! STALTIESĖ DYKAI!

NIEKUOMET PIRMIAU 
TOKI DIDELĖS VERTĖS 
DALYKAI NEBUVO SIU- 

LOMI DYKAI.
Kodėl nepasinaudoti proga 
dabar, kol dar nepervelu. 
Mes turime tik 500 šių ran
kų darbu staltiesių su ar
tistiškais papuošimais. Vie
ną tokių staltiesių pasiųsime 
jums dykai, jeigu jus užsa
kysite pas mus keturias kor
tinas nę vėliau kaip į 30 die
nų nuo dabar.
Tik pasižiūrėk j šias puikias 
naujos mados iliustruotas 
kortinas, kurios ornamenta- 
liškai papuoš jūsų langus. 
Jos yra vėliausio modelio, 
padayrtos taip, kad- tik vie
na kortina reikalinga dėl 
kiekvieno lanko.

artistiškas papuošimas ir gvarantuotas rankų darbas priduoda joms didelės 
Įiės. Jos atrodo labai brangios, nei už $15.00 negausit geresnių arba kurios 
iau laikytų. Mes jas siulom'e jums pagal specialę kainą tik už $2.95 kiek-

x n h^sisakysit ant syk dėl, keturių langų, tai sutaupysit 1 doleri, nes keturias mes atiduosim
ns už $10.80. Pnegtam pndesime datf PUIKIA STALTIESĘ visiškai DYKAI.
minkit, kad šis specialia supažindinimo pasiūlymas tik ant šio mėnesio. Todėl siųsk užsakymą tuojaus, o už- 
riname, kad nesigailėsi. J ’
siųsk mums jokių pinigų. Tik pa- 
sk kuponą su 85c. stanvpomis dol 
■siuntimo lėšų. Likusius užmokėsi, 
>met siuntinys ateis j jūsų namus.
UNION SALES CO., Dept. 190

2029 W. CHICAGO AVĖ., 
CHICAGO, ILLINOIS.

3 gvarantuojame pilną užsiganėdi- 
ią arba pinigus sugražiname.

Tel. Canal 65 g
LIETUVIS DAKTARAS 

DR. J. SARPALIUS j 
14^4 So. Halsted St. I 

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 ild 8. 1 
Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5093. 
*■■■■■*■■■■ nm ■ ■"

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, Ilt 
kampas 18th St.

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

KUPONAS'.
Gerbiamieji: — Malonėkit prisiųsti man ............... kortinas, už kurių
persiuntimą siunčiu 85c. $10.50 užmokėsiu po aplaikymui. Aš užsa
kau keturias jų, kad galėčiau gauti staltiesę dykai.
Vardas ir Pravarde ..............................................................
Adresas  ....................................................................„................................
Miestas ir Valstija....................................................... ..................................

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.

> CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield iv 
Valandos] ild 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tat Prospect 1157
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apie Lietuvos komunistų partijos, kiti tu- 
krikščionis demokratus? rėjo patys pasitraukti.

Lietuvos kleriklai turi ab- Bet keblumai tuo nepasi- 
soliučią didžiumą vietų Stei- baigė. Daugelis pašalintųjų 
giamajam Seime, kuris ski- iš partijos komunistų vadų 
ria ministerių pirmininką. Į yra reichstago nariai. Ko- 
Venok tasai Seimas paskyrė 
■ministerių pirmininku ne 
[krikščionį demokratą, oTiau- 
jdininką ir dagi žinomą “be-

$7.00 per year outside of Chicago. I dipvi” Dr k Oriniu 1
$8.00 per year in Chicago. | Uievį , ur. XV UFinių. .

----- ....----- davę raštu pasižadėjimą at-i
Rusijos valdžia, kaip pra- sistatydinti, jeigu centras leisla įvažiuoti, keliauti ir jmtuvu x i vii, jlvav, «vv v.ic * vov i v • * I - I iilic 1 ♦ Mon fnvif nni mun lt n a

of chicago, m., under the act of neša ofitialė bolševikų tele-
eiMkasdien, Uskirfant | gramų agentūra “Rosta”,

drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Uisiaakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metame —. $8.00
Pusei metų _________—----- 4.50
Trims mėnesiams------------------ 2.25
Dviem mėnesiams •ta»»••••••«••••*••• 1.75
Vienam mėnesiui__ ■■■■ ■ .... .....1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija___ _03
Savaitei----------------- -------------- 18
Mėnesiui ___ _.......................... —

Suvienytose Valstijose ne ChicagoJ, 
paštu:

Metams_____ _____________$7.00
4.00 
2.00 
1.50 
.75

/>

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

Subscriptlon Rate s:
$8.00 per year in Canada.

ginklais ir amunicija butų kon
troliuojama. Pardavinėjimas 
svaigalų salų gyventojams ir 
karinis gyventojų lavinimas 
(kitiems tikslams, negu palaiky 
mui vidurinės taikos ir salų 
apgynimui) yra uždraustas ir 
jokių laivyno ar militarinių ba

kaip labiau išnaudoti gyvento
jus naudai savo kapitalistų, ji 
negales išpildyti tautų lygos už
dėtosios ant jos priedermės.

8c per copy. 
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
i 
March 2nd, 1879.

Į Mpia sodžiaus ukius. šiais 
metais komisarų taryba pa
skyrusi puspenkto miliardo 
(biliono) rublių sovietų far- 
mų reikalams.

Tai yra gerai, kad valdžia 
rūpinasi ūkininkais. Bet bu
tų dar geriaus, jeigu ūkinin
kų padėtis butų tokia, jogei 
jiems nereikėtų pašalpos. 
Bolševikiška tvarka tečialis, 
matoma, ne tiktai atvedė in
dustriją prie sugriuvimo, o 
ir nėjo sveikatoh sodžiaus 
ukiui. * I

I munistų partijos centras da
bar paliepė jiems rezignuoti |fortifikacijų negali būti 
iš tų vietų, pasinaudodamas 
tuo, kad prieš išrinkimą at
stovais į reichstagą jie buvo 
davę raštu pasižadėjimą at-

taisoiha ant salų.
Sužinos laisvė ir visokios for

mos religinių apeigų turi bųti 
leistos. Misionieriams ir žmo
nėms iš tautų lygos šalių miri

apsigyvcnt tose teritorijose. Kas 
meta turi būti išduotas rapor-

Vokietiįos komunistų 
skilimas.

Maskva užgyrė nesėkmingų Vo
kietijos komunistų sukilimų.

Kviečia rengtis prie naujo 
sukilimo.

Pusei metų ......._________ —
Trims mėnesiams ~-----------
Dviem mėnesiams -------------
Vienam mėnesiui ———

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams----- ------------------------ >8.00
Pusei metų —--- ----------------  4-00
Trims mėnesiams______ —2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Išrodo, kad lenkai dau
ginus apžiojo, negu gali nu
ryti. -

Diktatorius Korfanty ne
turi kuo mokėti algų savo 
kareiviams, ir jie vietomis 
ima apleisti jį.

ltalų premjero, Giolitti, 
partija, kaip girdėt, prave
dė 266 savo žmones į parla
mentą; o socialistų esą iš
rinkta 134. Italijos liberalė 
valdžia tuo budu kontroliuos 
parlamentą kaip iki šiol; 
bet su socialistais jie turės 
skaitytis.

Europa gyvena pusba
džiais, vienok trįs suviršum 

I milionai jos vyrų yra laiko
ma po ginklu. Ir kas nuo
stabiausia: tos šalys, kurios 
yra labiausia nualintos, laiko 
skaitlingiausias kariuome
nes. Amžinai paskendusi 
skolose Francija turi 809,000 
kareivių; visiškai nusibank- 
rutijusi Lenkija turi 600,000 
kareivių; arti bankruto sto
vinčioj! Italija — 300,000; 
Graikija — 250,000.

Taip yra tur-but pagal tą 
taisyklę, kad gyvūnas, kuris 
yra labiausia vargo papjau
tas, turi daugiausia parazi
tų.

Anglijos darbo ministeri
ja praneša^ kad Anglijoje 
dabar yra 2,684,600 bedar
bių. Pridėkite prie šito skai
čiaus dar tų bedarbių šeimy
nas — tuomet pamatysite, 
koks baisus vargas šiandie 
viešpatauja Anglijoje.

Tas milžiniškas skaičius 
bedarbių buvo priežastis, ku
ri sulaikė Anglijos darbinin
kus nuo paskelbimo genera- 
lio streiko. Streiką yra sun
ku vesti, kuomet milionai 
žmonių j ieško darbo, kad už
sidirbus duonos kąsnį.

“Laisvė” sako, kad komu
nistai šiuomi momentu ne
kviečia Lietuvos proletarų 
prie “tuojautinės revoliuci
jos”. Bet jie, girdi, aiškina, 
kad prie sukilimo rėkia reng 
tis, nes jisai esąs neišven
giamas.

Atsisakydami nuo “tuo
jautinės revoliucijos”, komu
nistai prisipažįsta, kad jie 
per trejetą metų mulkino 
Lietuvos darbininkus, skelb
dami, jogei tenai tuojaus į- 
vyksianti revoliucija ir kad 
todėl, esą, nereikią nei sei
mo, nei visuotino balsavimo, 
nei kitų demokratijos įstai-'

“Draugas” pasakoja, kad 
Vokietijos katalikų partija 
išgelbėjusi tėvynę, kadangi 
tos partijos žmogus, p. 
Wirth,apsiėmęs sudaryti mi- 
nisterių kabinetą ir pasirašy 
ti po talkininkų reikalavimu 

^aro kontribucijos. O so
cialistai, girdi, pasirodę bai
liais, nes neapsiėmę to pada
ryti.

Klerikalų organo redakto
rius tur-but nežino, kad val
džią gali sudaryti tiktai to
kios partijos, kurios turi di
džiumą parlamente. Vokie- 
tijos parlamente didžiumą 
turi buržuazinės partijos, 
todėl buržujus Wirth ir buvo 
paskirtas ministerių pirmi
ninku.

Bet “Laisvė” dar ir dabar 
mėgina tęsti tą žmonių mul
kinimą, pasakodama, kad 
reikią rengtis prie sukilimo. 
Jeigu dar nežinia, kada su
kilimas galės įvykti, • tai 
rengtis prie jo yra nesąmo
nė. Šnekos apie sukilimą 
prie tokių sąlygų gali tiktai 
duoti priekabės valdžiai pa- 
ašrinti represijas.

Suirute Vokietijos 
komunistuose.

Jiegu klerikalų laikraštis 
sako, kad nepriėmimas mi- 
nistėrių pirmininko vietos 
reiš

Neapgalvotas komunistų 
maištas vidurinėje Vokieti- 
joje ,matoma, pastatė ant 
pražūties krašto visą tos ša
lies komunistų judėjimą. 
Maištą, kaip jau žinome, 
grieščiausiai pasmerkė visa 
eilė įžymiausiųjų komunistų 
partijos vadų — Dr. Paul 

Levi, Klara Zetkin, Adolph
<ią “bailumą” ir net 
nsumą”, tąi ką jisai turi

pareikalaus. Bet tie nusidė- 
husieji komunistų partijai |(aa fautų lygai, kurios sutiki 
žmonės atsisakė išpildyti 
centro reikalavimus.

Pirmutinis taip pasielgę 
buvusis komunistų partijos 
pirmininkas, Dr. Paul Levi. 
Jisai paskelbė, kad jo para
šas po pasižadėjimu rezig- 

I nuoti pagal centro paliepimą 
esąs be vertės. Tuoj po Levi 
tokį pat pareiškimą padarė 
Klara Zetkin. O atstovas 
Reich (iš Hamburgo), kurį 
centras prašalino iš partijos, 
neskaitė reikalinga nė daryt 
kokius-nors pareiškimus, bet 
stačiai pasiliko savo vietoje, 
ignoruodamas centrą.

Kitiems komunistų “grieš- 
ninkams” tečiaus tos parti
jos centro priekabės, matyt, 
galutinai įkyrėjo, ir jie ėmė 
rezignuot iš komunistų frak
cijos reichstage pirmiaųs, 
negu suspėjo užsitraukti ant 
savęs centro nemalonę. Rei
chstago narys Teuber, pav. 
paskelbė, kad jisai išstoja 
iš frakcijos ir pasilieka 
reichstage, kaipo nefrakti
nis komunistas.

Taigi Vokietijos komunis
tų partijos viršūnėse dabar 
pasidarė tikra košeliena. Ga-' 
blausieji komunistų veikėjai, I troli jos valdžia 
kurie tapo išrinkti į Vokieti*- =-■■■■■.. —
jos parlamentą, pasidalino į | st. PšIBIšEVSKIO 
tris rųšies: Viena dalis jų 
yra ištikimą partijos centrui 
ir priklauso komunistų frak
cijai reichstage; antra dalis 
susideda iš žmonių, kurie 
yra išmesti arba pasitraukę 
iš partijos, bet nenori trauk
tis iš reichstago frakcijos; 
pagalios, trečia dalis pri
klauso komunistų partijai, 
bet nepriklauso reienstago 
frakcijai.

Vokietijos reichstage (vi
sos šalies parlamente) ko
munistų tėra tiktai 31, ir tas 
būrelis žmonių jau suskilo į 
tris skirtingas grupes. O bet
gi kai-kurie žmonės tikėjo, 
kad komunistai gali suvieny
ti visą Vokietijos proletaria
tą po savo vėliava ir paimti 
valdžią į savo rankas!'

mas yra reikalingas pakeitimui 
dabartinio mandato sąlygų.

Kilę ginčai apie mandatų są- 
Į lygas, jei negali būti išrišti ta
rybomis, turi būti pavesti iš
rišti pastoviam tautų lygos in- 
ternacionaliam teisingumo teis
mui.

'Australijos darbininkai griež
tai! priešinosi šitokioms manda
tų sąlygoms. Suteikiamoji Aus
tralijos valdžiai galė panaudo
ti Australijos įstatymus “pakei
čiant juos taip, kaip reikalauja 
aplinkybės“, gali būti visaip 
aiškinama ir, žinoma, atgalei- 
viška valdžia pasirūpins juos 
išaiškinti savųjų kapitalistų 
naudai.

Galei leisti įstatymus ir re-

kos valdžios rankose, tųjų teri
torijų gyventojai negali tikėtis 
susilaukti didelio atsižvelgimo 
į juos. Del jųjų bus vien per
mainyti ponai ir galbūt naujie
ji ponai — anglai, pasirodys 
dar blogesniais už senuosius 
ponus — vokiečius.

Atgaleiviškoji valdžia 
tingosios korporacijos 
uoliai rengiasi išnaudoti
ritorijas, kurias skaito užgrieb
tomis šalimis, kuomet ištikrų- 
jų gi Australijai suteikta tik 
mandatas su įsakymų rūpintis 
pakelti materialinę ir moralinę 
gerovę ir socialinį progresą 

l/|tų salų gyventojų. Jeigu Aus- 
l vien rūpinsis

ir tur- 
dabar 
tas tc-

Mandatu sąlygos,
W. FRANCIS AHERN 

[Federuotosios Presos koresp

Melboure. — Australijos val
džia gavo smulkmeniškus nu
rodymus kaip ji turės valdyti 
jai suteiktais mandatais, buvu
sias Vokietijos kolonijas pieti
niame Pači l iko vandenyne.

Australija turės pilnų teisę 
valdyti ir leisti įstatymus viso
je teritorijoje, kaipo nedalina
moje dalyje Australijos valsty
bes; taipjau ji gali ir pakeisti 
įstatymus taip, kad jie atsakytų 
aplinkybėms.

Australijai pavedama kelti

ir sacialinį progresą atiduotų 
mandatų salų gyventojų, turi 
rūpintis kad prikliavimas ver
gais butų uždraustas ir kad 
nebūtų leidžiama priverstino 
darbo (išėmus svarbiausius 
bendruomenės darbus ir tai

Hoffmann ir kiti. UŽ* tai prie tinkamo atlyginimo) ir 
vieni jų tapo prašalinti iš turi pasirūpinti, kad prekyba

Koinu-

Louis P. Locliner
[Federuotosios Presos koresp.]

Berlinas, bal. 21.
nistų judėjimas Vokietijoje, jau
pirmiau pasidalinęs į dvi at
skiras organizacijas, dabar iš- 
nadjo juisi skaldė dėlei sensaci- 
jinčs brošiūrėles, išleistos Paul 
Levi, buvusio nario pildomojo 
komiteto ir vadovo komunistų 
grupės reichstage. Levi aštriai 
pasmerkė nesenai buvusį sukili
mą centralinėje Vokietijoj ir 
reikalavo, kad “nieko nepaisan
tis ir neatsakomingas lošis, ko
kis yra lošiamas su partija ir 
su gyvastimis jos narių, turi ap
sistoti“.

Pildomojo komiteto taktiką 
sukurstyme to sukilimo, Levi 
pavadino anarchistine. “Jeigu 
norima Vokietijoje subuda/voti 
komunistinį judėjimų”, perser- 
gsti jis, “žuvusieji darbininkai 
cen tralinėj Vokietijoj, žuvusieji 
Reino krašte, Badene, Silezijoj 
ir Berline, taipjau tūkstančių 
kalinių, kurie yra aukomis šio 
pašėlimo, sušuks ‘niekad .dau
giau nuolikiai pereitų savaičių 
neturi pasikartoti’ ”.

Nacionalinis pildomasis ko
mitetas 
tinimus 
partijos 
kad jis
go. Komitetas 
Levi “sulaužymas disciplinos’* 
dalinai kaltas už nepasisekimą 
Velykų sukilimo ir kad Levi 
>adarė sumišimą darbininkų ei

lėse. Komitetas tvirtina, kad 
toks pasielgimas su Levi (paša- 
inimą iš partijos) visai nėra 
suvaržymas kritikos partijoje.

greitai atsake tuos kal- 
išmesdarhas Levi iš 
ir pareikalaudamas, 

rezignuotų iš reiebsta- 
kaltina, k]ad

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)

Burmistras net sudejavo ir atsisėdo, nežir 
nodamas, ką daryti. Visa draugija, rodėsi, per
siėmė jo nelaime. Truputį palaukus, kunigas 
pertraukė įtemptų tylą?

— Net mokykloj jaunuomenė ima užsikrės
ti. Mažiausiai ketvirtdalis tų vaikų yra užsikrė
tę bedievybe. Drąsiausi prašalinti, likusieji el
giasi atsargiau. Bet visgi aš žinau, kad jie skai
to Buchnevą, Strausą, Renaną..-. Sunku net įsi
vaizdinti, kokius klausimus užduoda man tie 
pienburniai su nekalta išvaizda... Bet aš nenu
siraminsiu tol, kai neatskirsiu ožkų nuo ožių!

— Keista vienok, — tarė Gordonas, — kad 
nieko negalima sužinoti apie pačius šaltinius to 
kurstymo. Juk tie ponai griovikai paprastai 
imasi už darbo labai nemitriai ir kvailai.

— Paprastai, tas taip! — Advokatas pada
rė labai rimtą veidą. — Vienok atkreipkite aty-' 
dą, kad šitame atsilikime mes turime, matomai, 
dalyką su labai gudriais ir išmintingais piktada
riais. Aš spėjau, kad čia mieste * yra keletas 
kurstytojų, persirėdžiusių darbininkais. Jie, ži
noma, moka puikiai maskuotis. Aš j ieškočiau 
kaltininkų ypač tarp prasčiausių, pagal išžiūrą,

— Taip, taip, tai puiki mintis! — sušuko 
Gordonas.

—tęsė advokatas, — gauna atsišaukimus, anks
čiau sulygtose, vielose ir paskui, nematant, juos 
platina. Aš liepiau pristatyti man pasportus vi
sų darbininkų, bet, gaila, nieko nesužinojau. 
Tai bėdžiai susirinkę iš visų kraštų pasaulio.

Atnešė kortoms stalus.
Ostapas nuėjo į kitą kambarį. Staiga pa

matė tenai Helę ir Polę, greta sėdinčias. Jodvi 
šnekučiavo ir linksmai juokėsi. Hele, vienok, 
rodėsi kaip ir laukianti Ostapo, nes tuojau prie 
jo priėjo. '

— Aš girdėjau, Jcad tu rimtai buvai susir
gęs, po tuo atsitikimui pas mane.

— Ne, aš nesirgau. Su manim atsitiko prie
puolis, tapęs paprastu apsireiškimu pastarajame 
laike.

Ostapas pašėlusiai užsimanė žiovauti, bet su 
nežmoniška pastanga susilaikė. Aplamai buvo 
neatydus ir dairėsi po kambarį.

“Paul Levi pasielgimas”, sako 
komiteto atsišaukimas, “nėra 
kritika partijoje — tai yra at
vims parėmimas priešo tame 
laike, kada partija yra labiau
siai persekiojama“.

Užgirimas tokios Vokitijos 
komunistų pildomojo komiteto 
pozicijos atėjo ir iš Maskvos. 
Tai išrodo, kad Maskva užgjria 
Levi ]Mišaliniiną. Maskvos pa
reiškimas apie Velykų sukilimą 
tarp kitko sako:

“Komunistų Internacionalas 
sako jums: “Jus pasielgėte ge
rai. Niekad negalima tikėtis, 
kad darbininkai laimėtų pirma
me bandyme. Jus alvėrėt nau
ją Japą Vokietijos darbininkų 
klesos istorijoje. Prisirengki- 
te naujiems mūšiams, pasinau
dokite dabartiniu patyrimu, su
stiprinkite savo legalines ir ne- 
legalincs organizacijas, sutvir
tinkite savo proletarinę disci
pliną ir praplėskite jūsų kovo
tojų žinybą!“

Bet su Levi nebus taip leng
va apsidirbti. Ne tik kad Le
vi atsišaukia į visus narius de
lei pildomojo komiteto nuo
sprendžio, bet tokie veteranai, 
kaip Clara Zetkin ir pustuzinis 
kilų įtekmingų komunistų re
mia Levi.

Šitą rašant dar negalima pa
sakyti kuo tas visas dalykas 
pasibaigs. Levi dalykas pavir
to į didelę politinę sensaciją. 
Ne tik komunistai, bet ir kitos 
partijos daug rašo apie tą da- 
lyką, Jos mato aiškų prirody
mą pradžios komunistų smu
kimo Vokietijoje Bet komunis
tų organai džiaugiasi paaiškė- 
jimu ir mano, kad dabar pra
sidės geriau disciplinuotas ju
dėjimas.

Icidiinus 
daugiau 
išduota 

Priežas-

Sulig statistikomis, 12 kiek 
didesnių Amerikos miestų (ne
skaitant didžiųjų) 1920 m. 76,- 
194 vaikai išsiėmė 
dirbti, arba 13 nuoš. 
negu 1913 m., kada 
67,169 leidimai dirbti,
timi vaikų darbo padidėjimo 
yra didelis pabrangimas pra
gyvenimo. 

_______ _
Reikalauja iniunetiono prieš 

rubsiuvius.
[IŠ Federuotosios Presos]

Los Angeles. — Haber & Co., 
žinoma kaipo Golden West 
Glolhing Cti, kurios darbinin
kai sustrcMiivo trejetas savai
čių atgal, fleada tapo pašalintas 
dirbtuvės pirmininkas, pareika
lavo teismo išduoti injunetio- 
ną prieš rubsiuvių uniją. Kom
panija sakosi delei Streiko ne
galinti išpildyti užsakymų ir 
prašo uždrausti streikieriams 
pikietuoti ar kliudyti “loja- 
lianis“ darbininkams, t. y. 
streiklaužiams, kurių yra tik 
šeši.

Redakcijos Atsakymai.
Bolševikiškai Pirmeivei. — 

Apie tą patį įdėjome anksčiau 
atsiųstą kito korespondenciją.

Nenaudėlei. — Pakaks to, 
kas jau buvo rašyta. Ginčų 
dcl to daugiau nebedėsime.

Musų Moterims

VAIKŲ DARBAS.
[Iš Federuotosios Presos]

Washington. -u Darbo de
partamento vaikų biuro statis
tikomis vaikų darbas dar nie
kad nuo 1913 m. nebuvo taip 
padidėję?, kaip 1920 m., iš
ėmus 1918 m., kada smarkiau
sia buvo dirbami karo reikme
nis.

MERGYTĖMS SUKNELĖ—No. 1023.
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Niekuomet dar as tavęs toko nemačiau, 
patėmijo Helė. — Kas tau?

— Man?.. . Nieko! Paprastai, nuilsęs...
Pažiurėjo į ją užgesusiu žvilgsniu.

laip, istikrųjų! Nepyk ant ifianęs už 
mano paskutinį atsitikimą. Tikiuosi, tu su
pratai mano liguistą susierzinimą...

Truputį patylėjo.

ir nusižiovavo.
Bet tuoj dirstelėjo į ją su baime.
— Aš pasakiau ką-nors?
Helė žiurėjo į jį su augančiu nusistebėjimu.

Eik namo, — ji liepė, — juk tu sergi. 
Išbalęs tartum, sniegas.

— Aš išbalęs?
Pažiurėjo į jį su ^neapykanta, paskui nusi

juokė, užsigrįžo ir atsisėdo kampe.
Helė tėmijo jį, drebantį, sugėdintą.
Jį apėmė pašėlimas. Prisiartino prie jos ir 

piktai sukuždėjo:
— Eik pas Gordoną. Antai jisai sėdi ir lau

kia tavęs.
Vėl atsisėdo ir pradėjo temyli svečius. Net 

nepatėmijo, kaip prie jo priėjo Gordonas ir 
pajudino jį už rankos.

— Eik tu namo. Tu vos ant.kojų stovi! — 
Gordonas buvo susirūpinęs. — Aš noriu pasa
kyt tau ką tai svarbaus. Laulc manęs pas Pe
telių. Ateisiu nevėliau kaip už valandos. Pasa
kyk, kad tau nesveika ir todėl eini namo.

Ostapas pikiai žiurėjo į Gordoną. Neatsakė 
nė žodžio, bet, truputį, atsistojo ir išėjo iš kam
bario.

. Jisai jautėsi, tartum dangus ant jo nukrito 
ir prislėgė jį savo sunkumu... jautė jausmą 
mirtinos apatijos.

Galų gale niekas/jau neapėjo.
Tūlą laiką dar žiurėjo į kaziruojančius, 

vaikščiojo nuo vieno prie kito, o pamatęs, kad 
niekas neatkreipia ant jo alydos, išėjo.

Gordonas, nematant, tėmijo jį.
— Kam tu jį išvarei iš čia? — staiga išgirdo 

kuždesį Ilėlės. Jos akys žibėjo sunkiai slepiamu
įniršimu. x

— Jam nesveika būti greta tavęs.
Jisai/ tyliai nusijuokė ir paviršutiniai perme

tė ją akimis.
— Jis serga, — pridėjo jisai, truputį lukte

rėjęs, — serga daug rimčiau, negu tu manai. 
Nustojo bijoti, o tai pavojingiausia liga. ,

Staiga pažiurėjo į ją rimtai.
Už ką tu manęs neapkenti?— Už ką tu manos neapkenti? — paklausė 

jos. — Apmaude! mane sunkiausiai, kaip lik 
galima apmausi! vyrą...

(Bus daugiau)

“Blumcrdresės” t. 
vieno su kelnaitėms 
praktingas rūbas mažoms 
tems, ypač siūtos iš skalbiamos mo- 
terijos, jogei šiandie jos beveik visur 
dėvimos. Sunknelės su kelnaitėms 
pavyzdėlis parodytai šitamepaveiks- 
lelyj. Paskui labai lengva.

Tokiai suknelei išvien su kelnai
tėms pavyzdys No. 1023 sukirptas 
mergaitėms amžiaus nuo 4 iki 12 me
tų. 8 metų mergaitei reikia 2% jar
do materijos 36 colių platumo, su 3/5 
jardo kitokios materijos 32 colių pla- 
tUIĄO. /

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

y. suknelė iš 
pasirodė taip 

„Z__ j mergai^

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

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1023.

Mieros .................. metų mergaitei

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
2121 North Western Avė.

Valandos: nuo G iki 8 vakaro 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENT1STAS

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

3261 So. Halsted St., Chicago, HL



| r UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGĄ1?
i IR LINKSMA GYVENIMĄ DUODAMA !

JAM “EAGLE BRAND” TUOJ KAIP 
TIK TAVO PIENAS SUSTOJA.

Iš popieros darbininky 
streiko..

ii

STATO!ClBmfl, WL

"ISarde/nA 

EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK )

yra švarus, saugus ir gausus maistas, prirengtas 
specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas pri renginį u i 
— ir jūsų kūdikio viduriai jį suvirškins lygiai taip 
kaip jūsų pačios pieną.

• . ; t »• >

Pranešimas

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
■Z.

mB*1

NEGALIU RASTI VIETOS
Žmonių palikti gražiausi phonografai ir rakandai sankrovoj, 

veik nauji. Visi yra kviečiami pasižiūrėti musų vyriausiai! par- 
davimo kambarin. Atdara nuo 9 iki 9 ir nedaliomis iki 4 vai.

Western FurnitureStorageCo 
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Ar gali pralenkti, kad už $35 gali nupirkti di
delį Victrolą gvarantuota 10 metu su daugeliu re
kordų ir deimanto adata vertės $200.

Išsiųsimo C. O. D. visur Suv. Valst. daleisdami išegzaminuoti 
pirmiau, nei kad mokėsi pinigus. Tokia išpardavimas niekuomet 
nebuvo siūlomas publikai. Nepraleiskit šio bargeno. Atsišaukite 
tuojaus. Veltui pristatome. Jei atsinešito šį pagarsinimą, bus 
nuleista $3.00.

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Dabar apie 
25,000 darbininkų streikuoja 
įvairiose Jungt. Valstijų ir Ka
nados popieros dirbtuvėse. 9,- 
000 popieros\darbininkų sustrei
kavo geg. d., nes tada išsibaigė 
jų kontraktas.

Septynios dirbtuvės, kurių 
darbininkai prisidėjo prie strei
ko, išdirba vien laikraštiiuis 
pojiieros į dienų apie 4,000 to
lių, arba 60 nuoš. visos laik- 
> aštinės popieros, išdirbamos 
Jungt. Valstijose ir Kanadoje. 
Tai neskaitant International Pa
per Co., kuri išdirba į dieną 1,- 
300 tonų laikraštinės popieros. 
Jos darbininkai streikuoja jau 
nuo geg. 1 dienos.

Streikas kįlo delei kompani
jų bandymo nukapoti algas 30 
įuoš., prailiginti darbo valau 

das (vieton 8 vai., dirbti 9) ir 
panaikinti mokesti už viršlaikį. 
Už savaitės prieš paskelbimą 
šių sąlygų, popieros trustas, 
International Paper Co. paskel
bė savo metinę atskaitą, kuri 
parodo, kad ta kompanija dar 
niekad tokio didelio pelno ne
turėjo, kaip pereitais metais, 
o <lividendai ant Šerų buvo ke
turis syk didesni.

Astuonios kompanijos jau 
susitaikė su darbininkais, apie 
5,000 jų jau sugrįžo į darbą 
senosioms sąlygoms, kurios pa
siliks dar vieniems metams.

$35 $35
YPATINGAI MEDIKALĮ 

SKYRIŲ
Atidarė Dr. F. O. Carter, pagar
sėjęs, akiu, ausų nosies ir gerklės 
specialistas.

Šis skyrius atidarytas, 
kad sutikus didelį reika
lavimą specializavime ir 
moksliško gydymo šių 
lygų, kurios yra plačiai 
tarp žmonių išsiplatinę.

Sergantiems tonsiliais 
kuomet reikia juos iš
imti prietemos miegu; 
reumatizmas, maža
kraujystė ir nuvargta, 
kūniškas, protiškas vys
tymasis seka prie tonsi- 
lių. Goiteris, kuris ne
gražiai atrodo ir sveika
tai kenkia — yra gydo
mas pasekmingiausio- 
mis metodomis. Reuma
tizmas kenčiamas ilgai 
skausmus, yra gydomas 
moksliška tobulybe. Tei
singas mieros priskiri- 
mas patrukiui. Dusulio, 
bronchito, plaučių ir 
gerklės lygos, gydomos 
naujausiomis metodo- 
mis. čia patirsite, kad 
kiekviena iš Šių ligų 
yra gydoma augštai spe-

Pranešame, kad Darbo žmo
nių Knygyno katalogai 1920 me
tų jau išsibaigė, gi 1921 dar ne- 
gatavi, todėl kurie negavote 
teiksitės atleisti. Dabar Darbo 
žmonių knygyno SANDĖLIS 
išaugo j taip didelį, kad ta vie
ta, kurioje dabar yra pasidarė 
per ankšta, prisieina j ieškoti di
desnės vietos, kurioje butų gali
ma netik, kad visas Europoje ir 
Amerikoje išleistas lietuviškas 
knygas sutalpinti, o ir svetim 
tautiškų kad nemažai tilptų, tad 
dėl tos priežasties reikalinga 
taippat didelio katalogo, kokio 
dar lietuviški knygynai niekuo
met neturėjo. Parupinimui to, 
reikia daug pinigų. Taipgi dėl 
stokos pinigų ir dėlei dar nežino
mos vietos gali būti, kad ims 
laiko apie keli mėnesiai, kol vis
kas bus gatava ir todėl, brangus 
Darbo žmonių Knygyno rėmė
jai, turėdami progos pasinaudo
kite per draugus, kurie gali ypa- 
tiškai atvažiuoti, arba patys at
važiuokite,, mes užtikriname, 
kad čia gausite knygų, kokių ki
tuose knygynuose negaunate, 
jau dabar turime galybę tik-ką 
iš spaudos ir jau atgabenta iš 

‘Lietuvos knygų, taipgi laikraš
čiai: “Lietuvos Ūkininkas” 10c., 
“Socialdemokratas” 5c., “Sie
tynas” 30c., “Aušrinė” 30c., 
“Trimitas” 20c. “Mokykla ir 
Gyvenimas” 50c. Siųskite užsa
kymus ir kartu pinigus šiuomi 
adresu:

J. B. AGLINSKAS, 
3238 S. Halsted St„ Chicago, III.

Gydo: —

Tonsilius,

Giles,

Reumatizmą,

Potrukį,

Dusulį,

Bronchitis,

Gerklę, 

Plaučius.

The Borden Company
Borden Building ^ew York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 
ir gausi DYKAJ musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas ūsų kalboje. 0106

Vardas
Adresas

T Kovos prieš kapojimą 
algų.

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

. _rai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užpuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

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

iki 5-tu luby.. Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. U tam inkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

W. Francis Aliem
[Federuotosios Presos koresp.]

Sydney, Australijoj. — Aus- 
ralijos darbininkai yra pasirį- 

žę smarkiai kovoti prieš nuka- 
lojimą algų. Ikišiol kapoji
mo algų dar nobuivo, bet darbi
ninkai nepakęs, jei ir butų. Jie 
sako, kad argumentas, jog al
gos yra perdaug augštos, nėra 
įteisinamas. Iš kitos puses, 
yra užtektinai prirodymų, kad 
algos Australijoj yra perdaug 
žemos. Jie sako, kad jei turi 
būti nukapojimas kainų, tai 
tas turi būti padaryta iš samdy
to] ij pelno.

Kaslink kapitalistų tvirtini
mo, kad algos gali būti suma
žintos nepabloginant pragyve
nimo sąlygų, pagelba nupigini- 
mo kainų, Australijos darbinin
kai nurodo, kad ji<3 iflar niek: 
gerai negyveno, todėl negali 
uiti ir nupigininio. Dauginus 
to, jie nurodo, kad nupuolimas 
kainų paliečia tik importuotus 
dalykus, bet Australijos išdir- 
linių kainos nė kiek nėra nu
puolę todėl tas negali būti pa
teisinimu nukapojimui algų. 
Jie savo algomis atsakyti už 
nuostolius, kokius kapitalistai

cializuoto gydytojo ir 
kuris turėjo geriausias 
pasekmes tame lauke; 
vėliausi ir geriausi įtai
symai diagnosui ir gy
dymai vartojami, po 
priežiūra ir nurodymais 
Dr. F. O. Carterip, kuris 
per daugelį metų specia
lizavosi atitaisymo žvai
riu akiu. Daugiau nei 
tūkstantis ligonių geyr 
bia jo gabumus.

KRAUJA MĖGINA, 
URIANĄLYSIS IR X- 
SPINDULIŲ EGZAMI
NAVIMĄ ATLIEKA
ME.

Jei kenti bile kokią li
gą arba kokia nebūk ne
gale, kurios priežastis 
negalima atrasti, Dr. 
Carteris užtikrina tami- 
sta simpatišką 
atradimą ligos 
lišką gydymą, 
t Visokioms 
kalbame.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State Street,iki 12

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

Ofisas •
3149 S. Morgan St.*, kerti 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!

Moteriškų Ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

gydymą, 
ir moks-

kalbomis

asociacijos ir jų talkininkai, 
better America Federation ir 
kiti vl'i'kai avies kailyje, yra pa
siryžę sutriuškinti kiekiveną 
tikrą uniją Amerikoje. Jų pie
nu yra pulti iš karto ant vieno 
amato, sutriuškinti jį ir tada 
pulti ant kito — iki Amerikos 
darbininkų judėjimas pasidarys 
bejėgis.

“Bukite prisirengę. Neklau
sykite kalbų apie atskirą vei
kimą. Jeigu išnaudotojai ga
lės prispausti mus į kampą pa
vieniui, jie gali mus sumušti. 
Bet jeigu mes stovėsime, petis 
petyn, kaip tikri imijistai; jei
gu kiekvienas unijistas kovos 
už kiekvieną kitą unijistą ir 
jeigu kiekviena unija kovos už 
visas kitas unijas, darbininkų

EXTRA

materijolas ir

GYDYTOJAS
Mėnesinis laikraštis.

Leidžiamas Amerikos Lietuvių Daktarų, Draugijos. 
Jame bus gvildenami sveikatos dalykai.

Pirmas numeris jau gatavas.
Prenumeratos kaina $2.50 metams. Atskiras numeris 25 centai.

GYDYTOJAS
1824 VVabansia Avė., Chicago, III.

kės svetur už augštas kainas ir 
paskui clelei nupuolimo mai'- 

keto, turėjo parduoti daug pi
giau.

Darbininkai sako, kad jie yra 
pasiryžę kovoti iki pastaros 
prieš nukapojimą algų. Dagi 
vedama yra didelė kampanija 
už dar didesnį pakėlimą algų.

AUSTRALIJA UŽDRAUDĖ
IŠGABENTI ANGLIS.

Kviečia darbininkus 
vienytis.

i EUSKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Prea.

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

DR. W. H KALISZ u
Spccialunias: Moterų ligos ir Chirurgų

1145 MIIAVAUKEIC AVĖ.
a.

CHICAGO

[Iš Federuotosios Presos]

San Diego, Cal. — Federuo- 
toji unijų taryba pradėjo kam
paniją, kad nuveikus “open 
shop” kampaniją, pagelba dar
bininkų solidarumo. Kad dau
giau darbininkų patraukus į 
unijas, ketinama pradėti didelę 
švietimo ir organizavimo kam
paniją. Taryba nutarė, kad vi
si organizuoti šio miesto dar
bininkai nešiotų vienodą ženk
lelį. Laiškas įirisidėj tįsioms 
prie tarybos unijoms ragino 
nešioti ženklelius, kaip ženklą 
bendro fronto prieš “open 
shop” kampaniją. Laiškas to
liau sako:’

“Nė vienas pavienis amatas 
negali atstovėti organizuoto

[Iš Federuotosios Presos]

MELBOURNE, Australijoj. 
— Australijos valdžia uždėjo 
embargo (uždraudė išgabenti) 
ant tos šalies anglių eksporto. 
Tai buvo reikalinga padaryti to
dėl, kad kasyklų savininkai, dė
lei aiigštų, kainų užrubežiniuose 
mark etnose, išgabendavo užru- 
bežin visus galimus anglis. Au
stralijos valdžia nusprendė, kad 
kadangi anglis iškasami Austra
lijoj, tad Australijos reikalavi
mai turi būti patenkinti pir
miausia, o tik kas liks, gali būti 
eksportuota. Kapitalistų pastan
gos išgauti panaikinimą embar
go nedavė pasekmių.

KATTOVVITZ, geg. 17. — 
Lenkų maiši įninku vadas Sile
zijoj , paliepė išleisti j “lenkų 
pinigus”. Vokiečiai savus pi
nigas leisti apyvarton atsisaką.

BĘRŲNA^y geg. 16. — Fran- 
euzų kavalerija vakėr užpuolė 
civilinius gyventojus — Vokie
čius Beuthene, Rotibope ir kito
se vietose. Yra užmuštų ir su-

X ■■

DR. M. HERZMAN
Iš RUSUOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas Ijgfts, 
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

• i' Dienomis: Canal 
T.lepbonai: < SH0 arba 357

i Naktimis: Dreael
* ( 950 - Drover 4136

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

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. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 288(1

Budavojame 
Namus.

Flatus ir bungalows. Aug- 
štos rūšies
puikiausis unijistą gabių 
darbininkų darbas už tokią 
žemą kainą, daug pigiau, nei 
kuri kita įstaiga pasaulyj 
galėtų. Perkame tokiomis \ * t
daugybėmis, todėl galime 
siūlyt už didelį nupiginimą. 
Nebudavok namo, nematęs 
mus.

• District Sales Manager dis 
triktams į šiaurius nuo 51 
gatvės, į pietus nuo 22-os 
gatvės, į vakarus nuo 
Wentworth Avė. District 
Sales Manager

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Tel.: Lafayette 965.
P-s Rubey lietuvis. Tele- 

fonuokite arba rašykit jam. 
Nekainuos nieko, kad gavus 
faktus.

Jūsų tuščią savastį dėkite į draugi
ją dėl paskolos rašto, ir nuošimtis 
užmokės už namą.

Nieko nekainuos pilni paaiškinimai.
The Home Builders 

Association,
National Headųuarters 
139 North Clark Street 
Telephone Rand. 5886.

AR NE KIAURAS JŪSŲ STOGAS?
Reikalauk musų kainos asphalt sto

gams ir marmurinio paviršiaus, stu- 
bų ir garadžių stogams.

Tel.: Victory 2400
GEORGE* GREEN LUMBER CO., 

< 22i\d St. Bridge.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins aidų {tempimų, kuri? 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai sūrinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dildieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet

Ofisas 1S53 W- 47tk St-. kampan 
Aabland Avė. Tel. Dre»er 966D

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.

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

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 

vakare išskiriant nedėldienius.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENOS

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 VV. 63 St. kampas Ashland Ar.

Phone: Prospect 2704

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DIt. r*, z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet. 6 iki ,9 vakare.

Nedtliomįs nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.
.....-.................................................. t-................  ...................... .

z

Stogu Oengejas
----------------- — J

. Šiuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengčjas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blokinius dar
bus. Dedu linas, žodžiu sakant, 
savo darbą atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų.

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.
-------------------------- ^^4,—.---------

PRANEŠIMAS '

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

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Telephone Yards 5834

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

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

Liudvikas Geležinis visiems 
gerai

Kad
ant Town of Lake lietuviams 
žinomas, kaipo atsakantis kriaųčius, 
atidarė naują vi c,tą, kurioje bus siu
vama moterims ir .vyrams rūbai ant 
užsakymo, pagal naujausią madą ir 
už žemą kainą.

L. GELEŽINIS,
4634 So. Ashland Avė., Chicago.

Tel. Boulevard 9139

Ofiso Tel. McKinloy 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbamo visas Europiškas. kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III. 
<• . Arti 38th Street

1............ į ,m

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
1090fl(yĄIichigan Avė., Roeelande, 

VaLlfriki 12, 2 iki 4 ir 6:89
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NAUJIENOS, Chicago, DL

CHICAGOS X-
ŽINIOS

STATYTOJAI TAIKOSI.
Statytojai ir kontrak toriai 

užvakar laikė savo susirinki
mą, kuriame tapo išrinkta iš 
abiejų pusių lygus skaičius na
rių į komitetą. Tasai komitetas 
vakar turėjo savo susirinkimą, 
kuriame darė sąlygas, prie ku
rių butų galima susitaikyti ir 
pradėti namus statyti. Darbo 
esą apimta už apie $1(M),(MM),- 
000.

Gene Geary, kuris nuteistas 
pakart birželio 17 d., gal nebus 

. Jo advokatas reika
lauja, kad nubaustojo butų iš
tirta protinė sveikata.Tas bus 
padaryta sekančią savaitę. Jei
gu jis bus rastas nesveiko pro
to, tuomet visam amžiui pateks 
į kriminalistų beprotnamį. Už 
nušovimą vieno žmogaus. Gea
ry buvo išteisintas. Bet truputį 
vėliau jis nušovė smuklininką 
Rėčką, už kurį ir tapo nuteistas 
pakorimui.

Smugleriai nubausti.
Už laužymą probibicijos įsta 

tų užvakar tapo nubausti trįs 
asmenys sekančiai: Hcrtler — 
aštuonioJiką mėnesių kalėjimo 
ir $10,000 užsimokėti. Peri
mai! — penkiolika mėnesių 
kalėjimo ir $10,000 užsimokėti. 
Greenberg — metus ir vieną 
dieną kalėjimo ir $10,000 užsi
mokėti. Prie to jie dar turės 
užmokėti trečdalį teismo iškaš 
čių. Pas juos prohobicijos a- 
gentai užėjo $250,000 vertės 
svaiginančių gėrimų, kuriuos 
jie perparduodavo smuklinin
kams ir kitiems mažesniems 
degtinės sniugleriams.

$270,000,000 miesto pageri
nimai.

Keturiasdešimts penki spe
cialiai miesto darbininkai ap
žiurėjo miesto viešąsias vietas, 
kurios turi būti pagerintos. Už
vakar tie žmonės pareiškė, jog 
miestui kainuos apie $270,000,- 
000 to darbo atlikimas.

Unijos darbuotojai kaltinami.
Keletas statytojų unijos dar

buotojų kaltinama neva už ne
legali naudojimą unijos labe- 
lio (ženklo). Sako, buk keletas 
unijos darbuotojų ėmę iš kon- 
trektorių gerus pinigus ir uni
jos ženklu štampavę neunijos 
padarytus namų statymui rei
kmenis. Sulig unijų* ir kontrak 
torių sutarties, kontrak t oria i 
tegali naudoti tik tą materiolą, 
kuris yra paruoštas unijistų 
darbininkų ir turįs unijos ants
paudą. Bet kontraktoriams 
buk neužtekę tokių reikmenų 
ir todėl jie turėję naudoti neu
nijos darbininkų daiktus. Bet 
kad jie galėtų tokius daiktus 
naudoti, jie kreipėsi prie unijos 
agentų prašydami atspausti uni 
jos antspa'udą ant tų daiktų. 
Šitie esą sutikę už gerus pini
gus. Bus tolesnis tardymas.

Moters kūnas vežiojamas iš 
vietos į vietą.

Chicagos ir kitų miestų poli- 
darbavosi, kad 

apie
cija užvakar 
surinkus daugiau žinių 
moters lavoną, kuris buvo užei
tas. Grand Central stoty geg. 
10 d. Kūnas Chicagan atsiųstas 
iš Houte, Ind. Po trijų (Menų 
kūnas žuvo. Policija patyrė, 
jog tas moters kūnas jau •dvi
dešimts metų kaip vežiojamas 
iš vietos vieton ir jis esą apke
liavęs <laugiau kaip dešimt 
miestų. Užvakar tą kuną jau 
rado Syracuse pas aštuoniasde- 
šitms metų senelį, kuris pasisa
kė esąs M. Franch.

Daktarai, kurie ištyrė išdžio
vintą moters kūną, sako 
buk jinai esanti nušauta 
rojus ilgą kankinę, kol 
gus savo gyvastį.

Chicagos universiteto 
turos mokytoją Tom 
Cross Micbigano universitetas 
kvietė užimti vietą su $5,500 
metine alga. Cross atsisakė 
Chicagą apleisti.

surinkti

NORTH STOE

Viliutė

Detektyvai nušovė nežinomų 
vagį vagoną beplėšiant.

gon, kad gavus keletą miligra
mų radiumo pargabent j Indi
ją. Radiumas busiąs naudoja
mas prieš vėžio ligą.

Chicago senų ir bejiegių prie
glauda vakar pradėjo rinkti pi
nigus gatvėse. Mano 
$75,000.

Medžio verteivos
Chicagoj laikė savo 
mą ir tarės, kad turėtų kaip 
nors nupigti expresas medžio 
gabenimui.

užvakar 
susirinki-

Užvakar juodveidžių gyve
li man. prie 437 E. 48-tos gat., 
cažin kas bomba mete, v

šeši banditai užpuolė Ameri
can Ex press kompaniją sužeidė 
du jos darbininkus ir paėmė 
pinigų šėpą, kur mažai kas ra
dos. Matyt vagys manė, kad 
toje šėpoje randasi $500,000, 
kurie tik vakar buvo išsiųsti.

Vienas vagys užpuolė du vy
rus ir dvi moteris, Mr. G. C. 
Thore, jo motiną ir kitus, ir 
atėmė $48.000 vertės deimantų 
ir $100 pinigais.

Breasted pažino vagius, ku
rie buvo pavogę jo automobilį, 

ir No- 
suimti.onan, 18 metų amžiaus,

Namų savininkas kreipės 
prie teismo, kad Išvarius iš sa
vo namų nuomininkę Mrs. A. 
Hannon. Jis priežastį statė tą, 
kad buk jo no m i niūkė neužsi- 
trankia langų vakarais. Teisė
jas leido panelei dar būti ant 
vietos iki spalio pirmai.

George Burke suimtas už pa- 
šovimą policistas C. Leon- 
hardt balandžio 24 d.

Lietuviu Rateliuose
Draugiškas vakarėlis.

“Pirmyn” Mišrus Choras 
praeitą sekmadienį surengė 
draugišką vakarėlį Liuoeybes 
svetainėje. Vakarėlis suruoštas 
pagerbimui musų dainininkės 
Petronėlės Zinkaitienės, kuri 
neužilgo iškeliauja Lietuvon. 
Programas buvo įvairus: Pir
miausia ytin maloniai Pirmyn 
Mišrus choras sudainavo kelias 
liaudies dainas. Paskui paei- 
lei sekė deklamacija paminėji
mui žuvusių karo lauke; dekla
mavo maža mergaitė,
Čepaitis neblogai atliko solo P. 
Zinkaitienė su panele Žemai
čiu te okomponuojant p-lei Ku- 

, kad gaitei sudainavo duetą, kuris 
ir tu- 1 gana žavėjo publiką. Už tai 
užbai-1 publika dainininkėms atsimo

kėjo gausiu delnų plojimu ir 
iššaukdama jąsias keletą kar- 

litera- tų.
Poetę

Aukštosios mokyklos moki
niai, Ethvard Meebam ir Grace 
Wallace, dingo iš Chicagos ke
letas dienų atgal. Debar duktė 
atsiuntė motinai laišką iš St. 
Louis. Laiške ji prašo $10 ir 
pasako, jog ji apsivedus su 
Meebam. Motina nusiuntė pini
gus, bet vaikų nesulaukia. Vai- lę. Nes, girdi, 
kai yra vienas 16, kitas 18 me- ateičiai gerus dainininkus, 
tų amžiaus.

Po tuo seko prakalba draugo 
Rugio. Kalbėtojas pratarė ke
letą žodžių linkui dainininkės 
Zinkaitienės, kuri, pasak jo, 
buvus žvaigždė Pirmyn Miš
raus choro. Taipgi kalbėtojas 
palinkėjo musų danininkei lai
mingai pasiekti IJetirvą ir ten 
darbuotis muzikos meno šako
je. Paskui dar /prisiminė vai
kų draugijėlę, "Bijūnėlį”, ku
ri užsiima mažus vaikučius 
mokyti dainuoti. Ragino kal
bėtojus, kad remti tą draugi j e- 

jinai išauklės

Po prakalbos choras dar su-

dainavo keletą darbininki: 
dainų ir paskui prasidėjo 
kiai, kurie užsitiesė iki vėlumai 
nakties. — šapo? Darbininkas.

Pranešimai

ft JIESKO KAMBARIŲ į

L. S. S. 81 kuopos nepaprastas 
(extra) susirinkimas įvyks ketverge, 
gegužės 19 d., Liuosybės svet., 1822 
VVabansia Avc. Susirinkimas prasi
dės lygiai nuo 8 vai. vakaro. Delei 
svarbių reikalų visi'nariai turi būti
nai nužymėtu laiku pribūti.

— Kp. Raštininkas.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. ren
gia naudingas prakalbas darbo žmo
nėms ketverge, gegužio 19, Chas. 
Strumilo svet., 158 E. 107th St. Kal
bės “Naujienų” redaktorius drg. P. 
Grigaitis temom: 1) Lietuvos darbo 
žmonių reikalai; 2) Kodėl mes nepri
tariame komunistams? — Pradžia 
7:30 vai. vakare. Inžanga dykai.

— Komitetas.

Liet. Am. Rūbų Išdirbiino B-vės da
lininkų extra susirinkimus bus gegu
žio 20 d., 7:30 valandų vakare, Mel- 
dažio svet., 2244 W. 23rd PI. Kvie
čiam visus dalininkus ir bendrovės 
pritarėjus atvykti į susirinkimų, nes 
gavom svarbių žinių iš Lietuvos nuo 
bendrovės atstovų apie steigimų ben
drovės fabrikų. B-vės Šerai yra ga
tavi — susirinkime atsiimsit.

— Geo. J. Stungis, sekr.

S. L. D. A. I-nio Ap. Mišraus choro 
generalės repeticijos įvyks ketverge, 
geg. 19 d., 8 vai. vak., Mildažio svet. 
Mokytojas bus Kvedaras. Dainoriai 
privalo būti laiku. — Valdyba.

“Rirutiečiams”. — Ketverge, kaip
8 vai. ^ak., visi “Birutės” nariai kvie
čiami
Mark White Sųuare
joms.
Birutės veikimo ateinantį sezoną pro- 
gramo projektas. — Valdyba.

būtinai susirinkti žinomon 
salen repetici- 

Bus taipjau patiektas viso

Town of Lake. — Teatrališko Kliu- 
bo “laetuva” pamokos ir žaišlai bus 
šiandie, geg. 19 d.,-8-tą v. v. Davis 
Sųuare Parke. Visi nariai ir narės 
atsilankykite. — žaislų vedėjai.

Roselande Lietuvos Laisvus Pasko
los Stotis kviečia visų vietos draugijų 
pirmininkus ir atstovus atsilankyti į 
mitingą pėtnyčioj, geg. 20, 7:30 v. v. 
Visų Šventų parapijos salėj, 10806 
Wabash Avė. Susirinkimas labai 
svarbus. — Valdyba.

Town of Lake Lietuvių Piliečių Są
jungos 60 skyrius laikis savo mėne
sinį susirinkimų pėtnyčioj, gegužės 
20, 8 v. v. Elias svet., prie 46 ir So.- 
Wood gatvių. v Malonėkit visi nariai 
susirinkti, ir naujų narių atsivesk it. I

— Valdyba.

North Side. — Vaikų draugijėlė Bi
jūnėlis turės draugiška vakarėlį ne- 
dėlioj, 22 d. gegužės, kaip 6:30 v. v. 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Bus tinkamas programas, kurį 
išpildys patys vaikai. Po programų 
bus pasilinksminimas. Visi vietos lie
tuviai prašomi atsilankyti.

— Komiteas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Anufro Ti- 

tiškio. Prieš trejetų metų gyveno 
Rockford, III., dabar nežinau kur. 
Geistina, kad jis pats atsišauktų arba 
kas žino apie jį malonės pranešti.

M. TITIŠKIS, 
109 E. 3rd St., 

Davenport, Iowa.

JIEŠKAU Anelės Savickaitės, Kau
no redybos, Panevėžio apskričio, De- 
kunėlio sodžiaus, dabar gyvena Chica
go j. Meldžiu atsišaukti.

JONAS KURAPKA, 
Box 77, 

Bloomville, Wis.

JIEŠKAU savo vyro Alekso 
Korsako, kuris prasišalino nuo\ ma
nės metai laiko atgal. Norėčiau, kad 
jis pats tuojau atsilieptų. Manau, 
kad mes vėl galėtumėm gyventi, nes 
visi nesusipratimai bus užmiršti. Pa
rašyk į Naujienų ofisų No. 281.

JIEŠKAU savo tėvo Antano Kui
sio, jo tėviškė Vainuto parap., Skirže- 
mių kaimo, bet gyveno Tauragės ap.. 
Norkaičių kaime. Jis ' gyveno arti 
Chicagos mažesniuose miesteliuose — 
Harvey ir kitur. Malonės jis pats at-i 
sišaukti arba žinanti praneškite, nes 
norėčia žinot ar gvvas ar miręs.

MORTA KUISAITfi, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III. I

JIEŠKAU savo trijų brolių, Mate- 
ušo, Zenono ir Petro LiČkunėlių. Jau 
nuo 1915 m. nebesusirašom ir nebeži
nom ar jie yra gyvi; jokios žinios apie 
iuos neturim. Jei dar gyvi yra mano 
broliai, lai rašo adresu:

12-tas pešt. Kauno pulkas, 2-ras ba
talionas, 4-ta kuopa, Jonas Ličkunė- 
lis, Europe-Lithuania.

PRANEŠU
Savo giminėms, draugams ir pa
žįstamiems kad išvažiuoju Lie
tuvon geg. 21 d Rotterdam lai
vu.

J. ŠLAŽAS

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos, 

mylinčios dorą gyvenimų bo skirtumo 
tikėjimo, nesenesnės 28 metų amžiaus. 
Esu 27 metų. Atsišaukdamas pri- 
siųskite ir savo paveiksiu, kurį gra
žinsiu reikalaujant. Vyrų meldžiu 
nerašinėt.

J. SU-KAS, 
1621 So. Halsted St., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI RAKANDAI
Ketvergas, Gegužio 19, 1921

I NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI automobilius 

rariM Mary°n Handle*7 1917 Con- 
Praneškite tinental 6 cyl. 7’N motor reikia 

pinigų ir taipgi Studebeker. 
VINCENNES GARAGE 

7241 Vincennes Avė. 
Tel.: Stevvart 37

REIKIA kambario prie gerų žmo
nių 2-iems merginoms, su valgiu ar 
be valgio. i 
aidėto arba West aidėję, 
telefonu

Humboldt 1292, 6:30 vakare.

JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui, aštuonioliktos gatvės apielinkėj, 
prie mažos šeimynos. Geistina, ka< 
valgį pagamintų nanvieje. Turinti 
tokį kambarį, malonėkit pranešt Nau
jienų ofisan, numeriu 285.

. .... ................... ■ ... 11 "....... .......... .

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS garadžius 4 ka

rams Buvo automobilių taisymo ša
pa per daugelį metų, {važiavimas iš 
gatvės. Tinka pertaisymui į krautu
vę arba saliunų.

J. KARMIELSKI,
4601 So. Hermitage Avė., 

Tol.: Boulevard 3333

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo mokintis prie 

bučerio. Turiu patyrimą prie 
mėsų. Atsišaukite telefonu.

T. SADASK, 
Armitage 2315. •
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REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA apysenės moters 
darbui, 
kučiai 
metų, 
šaukite 
laišku.

apžiurėti tris ypatas. 
nemaži — mažiausia 
Mokestį susitaikysim. 
yaptiškai vakarais po

JONAS GEDVILAS, 
730 N. St. Louis Avė, 

arti Chicago Avė.

narni} 
Vai- 

penkių 
Atsi- 

5 arba

REIKIA patyrusių merginų 
prie minkštų vilnonų. Gerą al
gą mokama apsukrioms darbi
ninkėms.

LOUIS KAPLAN, 
1043 W. Randolph ,St.

REIKIA patyrusių moterų 
skirstymui popierinių atkarpų. 
Atsišaukite tuojau.

1451 So. Peoria St.

REIKIA senyvos rpoters namų dar
bui. Labai lengv’aš darbas — vaikų 
nėra. Valgis, katnbaris ir gera alga. 
Geistina, kad karvę mokėtų pamilžt 

GEO. CHERNAUSKAS, 
Lyonsr III.

Tel.: Lyons 809.

REIKIA moterų skirstymui naujų 
vilnonių atkarpų. Gera alga, nuola
tinis darbas.

H. JACOBSON, 
1353 So. Union Avė.

Tel.: Canal 6693
■■■ — ? . ■T1 — T.-!T

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA bartenderio arba par
tnerio į saliuno biznį ,atsišaukit 
greitai pas

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

Chicago, III.

REIKIA agentų ir kolektorių 
prie sveikatos ir atsitikimų In
surance. $10 alga ir komišinas, 
galima padaryti nuo $6 iki $12 
į dieną ir daugiau jei norėsi dirb 
ti. Jei esi darbštus atsišauk į 
musų ofisą. Agentūros superin
tendentas paaiškins, taipgi 
rodis kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
COSUALTY CO.

431 So. Dearborn St., 
Room 911-912.

nu-

REIKIA pirmarankio duonkepio 
prie juodos duonos. Gera mokestis, 
atsakančiam darbininkui.

FRANK BRASUS,
139 E. 107th St.,
Tcl.: Pullman 945.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Fordas už dar

bą. Automobilius visas geram 
stovy j.

3207 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Chalmer Mas- 
ter Six automobilius, gerame 
stovyje. Parduosiu pigiai. At
sišaukite 6600 Maryland Avė., 
Tel.: Hyde Park 9461.

FORDO TROKŲ IšPARDĄVIMAS

Septyni Fordo trokai, 1917-18-19-20 
modelių: visokių rūšių viršai: $250 ir 
augštyn: išmokesčiai jei reikalauja
ma. Turi būt tuoj parduoti.

Atsišaukite. i
CURTIS GARAGE,

28 N. Curtis St., 
! Tel.: Monroe 1250. 

Atdara nedėliomis.

KISSEL TAXI
Pilnai įrengtas. Turi būt par

duota tuojau . Kreipkitės.
406 So. State St.

Tek: Wabash 4491

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora turi parduoti savo 5 

kambarių rakandus. Gražiausis gro- 
jiklis pianas su roliais, didelis dubel- 
tava springsa phonographas su re
kordais ir gvarantuota daimanto ada
ta. Gali grajint visokius rekordus 
ir gvarantuota. Taipgi, vėliausios 
mados fruntinės setas, dining setas, 
miegkambario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja.’ Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytų kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1926 So. Kedzie Avė.

PARDUODU bizniavą namų gra
žioj vietoj, Melrose Park, rendęs at
neša virš $500 į menesį. Pardavimo 
priežastis, noriu Lietuvų atlankyt.

Atsišaukit pas savininkų 
ANTANĄ PRABISH, 

2201 Lake St.

PARDAVIMJJI 8 flatų muro na
mas, murmuro stogas, augštas ant- 
augštis ir skiepas.

Atsišaukite ant 3-ių lubų iš prie
kio.

2938 So. Union Avė.

PARDAVIMUI Overland 1919 
Country Club automobilius. Naujas 
viršus, naujai malevotas, geriausiame 
mechaniškame padėjime; 4 arba 5 pa- 
sažieriams už labai žemų kainą. Gali
mu matyt vakarais.

A. MAŽEIKA,
3313 So. Union Avė., 
Tel. Boulevard 3354

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

PARDAVIMUI septynių sėdynių 
1917 Morman automobilius, 
būt parduotas į trumpą laiką, 
ninkas apleidžia miestą.

C. C.
3222 So. Halsted fet.

PARDAVIMUI

Turi
Savi-

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė visokių tautų, bet daugiausiai lie
tuvių apgyvęntoj vietoj. Biznis įdirb
tas per daug metų. Turi būt par
duotas į trumpų laikų. Savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą. Del platesnių 
žinių pašaukite

Tel. Laffayette 1082

Muro bungalovv, maži išmokėjimai 
— $50 į menesį.

South 60th Court, tarpe 16 ir 18 
gatvių, 6 dideli šviesus kambariai, 
Sun Parlor, viskas kietmedžio, fur- 
naco, fire place, book case, perkelia
mas buffet, 3 miegamieji kambariai, 
2 porčiai, grįstas antaugštis, fruktams 
skiepas, didelis lotas, kaina $8-,800. 
Grammar mokykla du blokai, High 
School 5 blokai, 3 blokai į šiaurius 
nuo Metropolitan, Austin Blvd. L sto
ties, Daugins Parko šakos. Gali eit 
ir gyvent. Agentą rasite kas dienų 
ir visų dienų nedėlioj. Vietos ofisas.

1627 So. 60th Coiirt
Will J. Bell, išskirtas agentas.

69 W. Washington St., 
Tel.: Central 2579, Randolph 3543

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamistos, šir- 
džia ir sielą. Stambaus produk- 
tyvio kietmedžio miško, nu
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- 
vojame po $25 už akerį. Bažnyčia 
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta 
žemė turi abelna vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra 

840 West 33rd St., Chicago, III. 
Tel. Yards 2790

PARDAVIMUI saliunas. Par
davimo piežastis, einu į kitą 
biznį

1537 W. 46th St.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj lavų derlingumu Oneida 
County, Wis. Žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
?uikios farmos savininku. Platesnių 
inių ateik šiandie.

LIBERTY LAND & INVESTMENT 
COMPANY, 

3301 So. Halsted Str., 
» Chicago, III.

LABAI PIGIAI. '
Naujas mūrinis namas trys pagy- 

venimuai po penkis ruimus, elektrikas, 
vanos, turi būti greitai parduotas iš 
priežasties savininko ligos. Augščiau- 
sias pasiulinimas nupirks šitų namų. 
Namas randasi Brighton Parke neto
li nuo lietuvių bažnyčios, rendos neša 
į mėnesį $73. Atsišaukite prie

E. D. WITKOWSKI,
4601 So. Hermitage A v., Chicago, 111.- 

Telephone Boulevard 6080

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Renda pigi ir gražus 4 ruimai iš už
pakalio. Renda užmokėta nuo 15-to 
šio menesio. Priežastis pardavimo, 
turiu kitą saliuną ant 4503 So. Laflin 
St. Jei kas norėtumėt galite pirkti 
iš dviejų vieną.

3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosemė, sal
dainių krautuvė ir ice cream. 
Taipgi cigarai tabakas ir tt

4620 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų bizniavas 
muro namas, šiaur-rytinis kampas 
Canalport ir Union, toliau 3 šeimynų 
gyvenimui namas. Didžiajam name 
randasi 3 krautuvės ir 12 šeimynų 
gyvena. Didelis bargenas, kadangi 
turi būt parduota pirm geg. 31 d. Tai 
yra draugijų namas, atsišaukite M. 
Martinek, 822 W. 19th St., arba P. 
Varga, 1908 Canalport Avė. Namo 
trustisai. Tel.: Canal 71(13.

ANT PARDAVIMO. 
BARGENAS.

Saliunas mūrinis namas, svetainė 
ir įtaisyta pirtis du pagyvenimo vir
šui saliuno. Turime parduoti greitu 
laiku sykiu su bizniu. Biznis yra iš
dirbtas per penkius metus tik $9,800. 
Lietuvių apgyventoje vietoje ant 
street kario linijos, bizniavo streeto, 
arti Kreino kompanijos.

AM. BARČUS,
4601 So. Hermitage Av., Chicago, III. 

Telephone Boulevard 6080

PARDAVIMUI nauias 3-jų pagyve
nimų namas, po 5-5 ir 6 kambarius. 
Elektros šviesa, maudynės, ir visi 
naujausios mados įtaisymai. Namas 
randasi Brighton Parko apielinkėj. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bizniavo namo. Atsišaukite pas

SZEMET & LUGAS, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernS ir bučemė 
labai geroj vietoj, lietuviais ir kitų 
tautų apgyvęntoj. Pardavimo prie
žastis, savininkas valiuoja Lietu
von.

GEORGE LOBIKIS,
1834 So. Canalport Avė.

PARDAVIMUI saliunas mai
šytų tautų apgyvęntoj vietoj, 
kampas 119 ir Wentworth Avė. 
Iš Chicagos važiuojant, imkite 
119th State St. karą.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Biznis se
nas. Pardavimo prįežąstis — va
žiuoju Lietuvon.

4503 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Biznis 
senas. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

553 W. 13 St.

PARDAVIMUI saliunas su namu 
arba be namo lengvos išlygos geras 
biznis, priežastis pardavimo savinin
kas turi kitą biznį.

C. P. SUROMSKIS, 
2119 So. Halsted arba 

8346 So. Halsted St.
Chicago, III.

Iš PRIEŽASTIES važiavimo Euro
pon, parduodu sankrovą cigarų ir kar
tu pirmos klesos knygyną Nuo 
nai įdirbta vieta.

Atsišaukite pas:
J. MAKAREVIČIUS, 

1649 W. 47th St.

se-

PARDAVIMUI saliunas. Labai 
geroj vietoj lietuviais apgyvęntoj — 
tik du saliunu randasi keturiuose blo
kuose. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

4635 So. Wood St., 
Tel.: Yards 1828.

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
labai geroj vietoj, lietuviais ap
gyvento]. Turi būt parduota į 
trumpą laiką.

2507 W. 47th St.

RAKANDAI
DIDELIS RAKANDŲ 

BARGENAS.
Parduodu savo gražiausi ir vėliau

sios mados trijų šmotų seklyčiai se
tą, kaurus, lovas, stala, kėdės etc. 
Vartoti tik 30 dienų. Parduosime 
ant syk arba atskirai. Taipgi $200 
Victrola už $50 su visais mano rekor
dais ir deimanto adata, gvarantuota 
10 metų. Galit matyt nuo 9 iki 9 
kas dieną ir iki 4 vai. po pietų ne- 
dėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARDAVIMUI 2-jų pagyvenimų 
mūrinis namas su dideliu mūrinių 
garadžių užpakalyje. Neša randos 
$49.0’0 į mėnesį, kaina $6,000. Na
mas randasi ant Ruble St. 1723. 
Atsišaukite

TH. BORASKO, 
710 W. 18th St.,

PERSKAITYK IR KITAM 
PASAKYK

PARDAVIMUI du ak^riu geros, 
vaisingos žemės, Chicagos priemies
tyje arti Rock Island geležinkelio. 
Gali ant žemės gyventi ir mieste 
dirbti. Pro šalį eina didelis bulvaras 
ir visur aplinkui apgyventa. Par
duosiu nebrangiai arba mainysiu Ci
cero ant loto. Atsišaukit laišku j 
Naujienų ofisų pažjmėdanyi No. 286.

Kad parduoda geriausias farmas su 
gerais budintais ir apsėtais laukais, 
gyvuliais, ir farmos mašinomis.

80 akerių, 30 akerių dirbamos, 14 
akerių dobilų, 7 akeriai rugių, 2 ake- 
riai sodo ir žemuogių labai dailus lau
kas. Pievos pagal upę, triobos dai
lioj vietoj ant upės kranto, didelė 
sklepinė bamė, vanduo viduj, 9 kam
barių stuba, viskap gerame padėjime.

Atsišaukite.
CHAS KASARSKIS,

P. O. Box 32, Irons, Mich.

MORTGEClAl -PASKOLOS
REIKIA PINIGŲ

Parduosiu pirmą mortgečių 
su 7%. Priimsiu Liberty Bond- 
sus už pilną jų vertę. Klauskit 
P. M. Kaičio.

3301 So. Halsted *Str.
Tel. Boulevard 6775

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo 

kambario, o mes suteiksime 
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. TeL Victory 2400. 
GEORGE GREEN LUMBER CO 

22nd St. Bridge

MOKYKLOSIr paukšteliai SAVO namų turi, 
Ir kožnaa žvėrelis SAVO namą turi 
— Tai kodel-gi Tamsta SAVO NAMO 
turėti negalėtum ?

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, atidedant

I po keletą centų kožnų dienų.
i Tamistai laikas pradėti mokėti ran
dą pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių 
ir kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti 
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų, 
mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transportacijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugti} tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios apielinkės: 79-ta gat
vė ir Ashland Avė., 69-ta gatvė ir 
Westem Avė., 63-ia gatvė ir Kedzie 
Avė., arba “Parkholnve”, “Portage 
Park”, “Westfield”, “Westwood”, ir 
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą taip gražiu yra labai lengva. .

Mes priimame labai mažus įmokė-11STATE ^STREET, ^hYcACO. 
jimus ir mėnesines sąskaitas suren- KampaB Lake St., ant 4-ty lubų, 
giame be jokių kliūčių. Gaunate 
“deed” ir gvarantuotą “title policy” 
su gvarancija visoj Amerikoj žinomos 
Chicagos, Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tamstos 
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
me statyt daug namų.

Kas norite pasinaudoti abelnais pie
nais atsišaukite pas mane ypatiškai 
nes tokiu budu sučėdysi daug pinigų. 
Rašyk arba telefonuok — 

ADAM MARKŪNAS 
Sales Manager

847 First National Bank Bldg.,
68 W. Monroe St., 

Chicago, III.
Telephone: Randolph 7400

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
mo< ir Designing, Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

1 Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvineų ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiu- 
rSti ir pasikalbėti dėl sąlygą.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.


