
First Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street *Chicago,' Illinois

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered m mcodA Clau Matter March 7, 1914, at the Post Offtce of Chicago, 111., under the Act of March I, 1879.

/< U U | u U < Į y l fĮ ri III l: f i L u

------------------------------------ 't— * 

Naujienos 
^alsted Street. Chicago, Illinois

----------------------------------------—------------------------ p---------- —

Pirmas Lietuvių Dienraitis Amerikoje Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje

lVol. viii. Kaina 3c Chicago, I1L, Utarninkas, Birželio (June) 14 d., 1921
“ ----- ------ ----- -'"-'L

True translation filed with the post-master at Chicago, III., June 14, 1921 
as reąuired by the act of Oct 6, 1917

Taikos rezoliucija priimta
Silezija turės nusiginkluoti

Rusija rengiasi naujan karan?
Atstovu butas oriėmė 

taikos rezoliucijų
Porterio rezoliucija priimta, 
bet tikimąsi ilgų tarybų su se
natu delei Knox rezoliucijos.

<labar eina sena- 
buto konferenci-

WASHINGTON, birž. 13. — 
Porterio substitutas Knox tai
kos rezoliucijai tapo priimtas 
šiandie atstovų . bute. Porterio 
rezoliucija tapo priimta 305 bal 
sais prieš 61.

Prieš patį balsavimą atstovas 
Flood pasiūlė rezoliucijos nusi
ginklavimo priedą, bet priedas 
tapo atmesta 254 balsais prieš 
112.

Rezoliucija 
to ir atstovų
jai, kur, tikimąsi, ji ilgokai už
truks, kol senato ir buto vado
vai nuspręs kuri rezoliucijų 
(ar atstovų buto priimtoji Por
terio, ar senato priimtoji Knox 
rezoliucija) yra geresne ir ku
riai priklauso pirmenybė (Abi
dvi rezoliucijos yra veik vie
nodos, tik* Porteris norėjo kad 
ir jo vardas butų prikergtas ir 
tuo kiek pagarsėti, tad' įnešė 
savo rezoliuciją).

Balsavimas įvyko po dviejų 
dienų debatų.

True translation filed w1th the post- 
master at Chicago, III., June'14, 1921 
as required by the act of Oct 6, 1917

Silezijos maištininkai turės 
nusiginkluok

Lenkai ir vokiečiai turės nusi
ginkluoti iki birž. 22 d. Bet ir 
toliau lenką ivaldys laikomąją 

teritoriją.

OPPELN, birž. 12. — Bir
želio 22 d. talkininkai vėl val
dys Augšt. Sileziją, jei lenkai 
ir vokiečiai išpildys nusigink
lavimo skirsnius laikiname su
taikinto piene, kurį svarstė va
kar ir šiandie talkininkų, lenkų 
ir vokiečių delegatai.

Pieno smulkmenos nėra ži
nomos, bet svarbesniais daly
kais yra sekami:

L Pradedant nuo birželio 14 
dienos lenkų maištininkai ir 
vokiečių gynimos kareiviai pra
dės sudėjimą ginklų; nusigink
lavimas turi būti užbaigtas bir
želio 22 d.

2. Einant nusiginklavimui 
talkininkai pasiims prižiurėjik 
mą tvarkos plebiscito teritori-? 
joj.

3. Korfanty linija, su mažo
mis permainomis, pažymės 10 
kilometrų pločio neutralę juos
tą, skiriančią lenku maištinin
kus nuo vokiečių. X.

4. Kiekviename zones ^tvarką 
dabos milicija — lenkų 
ty teritorijoj, o vokiečių Uitoj 
demarkacijos linijos pusėj-

an-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Nmu. 
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 ofise.

ir didžiu- 
besitarda- 
kariniais

žinių, vo-

5. Kuriai nors pusėj padarius 
užpuolimą ant kitos laike nu
siginklavimo ar paskui, visa 
sutartis bus sunaikinta ir ta
da talkininkai, prigelbiami 
užpultosios pusės, nuramins 
šalį pagelba ginklų.

Diktatorius Korfanty vėl bu
vo atvykęs į Blonitz 
mą dienos praleido 
mas su talkininkų 
plenipotentais.

Pasak paskesnių
kiečių delegatai priėmė pama
tines sąlygas sutaikimo pieno.

Sprendžiama, kad Korfanty 
be kitko dar reikalauja, kad 
visiems dalyvavusiems maište 
butų suteikta pilna amnestija. 
Kartu su Korfanty tarybose da
lyvauja ir pulk. Kazys Warwas, 
naujas vyriausias įenkų maišti
ninkų komanduotojas.

Padėtis nepersimainiusi.

LONDONAS, birž. 13. — 
Chamberlain paskelbė atstovų 
bute, kad Anglų pagelbiniai 
pulkai atvyko į Augšt. Silezi
ją ir dabar ten yra užtektinai 
kareivių, kad į trumpą laiką 
įvykinus tvarką. Šiaip betgi 
padėtis Augšt. Silezijoj nėra 
persimainiusi.

ii i i -i

Didžiausia dome yra atkreip
ta į kavaleriją, kuri gavo ark
lių iš Krymo. Armija -taipjau 
gavo daug dviračių ir inotor- 
ciklečių iš Vokietijos.

Armijos yra gerai aprūpintos 
kanuolėmis ir amunicija. Vien 
tik Rumunijos fronte bolševi
kai turi 600 didžiųjų kaųuolių 
ijr 2,000 kulkasvaidžių. Delei 
stokos odmenų ir drabužių, ka
reiviai aprūpinti menkai.

Rytiniame fronte bolševflkai 
turį sukoncentravę Gruzijoj ir 
Azerbaidžane apie 100,000 ka
reivių, daugiausia kavalerijos. 
Paskilbę gen. Bndeny kavale- 
listai irgi ten esą. Veik visi se
nosios armijos oflcieriai prisi
dėjo prie bolševikų, delei pa
siūlytos jiems geros mokesties 
ir aprūpinimo jų šeimynų. 
Disciplina šioj armijoj yra aš
tri ir * už mažiausius praiskalti- 
mus tankiai baudžiama mirti
mi.

Buvimas daug kavalerijos ry
tuose rodo, kad bolševikai se
ka padėtį Anatolijoj, kur lau
kiama tuoj atsinaujinant mū
šius tarp graikų ir turkų. Ke- 
malistų valdžia nors ir eina su 
bolševikais, visgi nėra bolševi
kiška ir aiškiai pasakė Maskvai, 
kad ji netoleruos įkūrimo bol
ševikiškos valdžios Turkijoj. 
Sovietų valdžia gelbėjo turkus 
ginklais ir pinigais, bet ne ka
reiviais.

Enver Paša, kuris pats nori 
užimti Mustapha Kernai F 
vietą, kaipo Turkijos naciona
listų galvos, yra Kaukaze ir, 
sakoma, prižadėjęs Maskvai 
paskelbti bolševikišką valdžią 
Anatolijoj, jei jam pasisektų 
nuversti Kemalį.

mas priklausys išdalies nuo 
derliaus. Sovietai turį tik tą 
patogumą, kad jie nėra nie
kam skolingi užrubežyj.

True translation tiied wlth the post- 
master at Chicago, III., June 14, 1921 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Gina Lenino koncesijas.
Krassinas aiškina kodėl Leni

nas pakeitė savo politiką.

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

!*
No. 137

Amerikos darbo Federaci
jos konvencija prasidėjo.

Laukiama smarkios kovos prieš 
Gompersą. Federacija 

sumažėjo.

17 žmoniy užmušta 
Belfaste.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 14, 1921 
as i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 14, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

RUSAI RENGIASI PRIE 
NAUJO KARO?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., June 14< 1921 
as required by the act of Oct 6, 1917

Rusija negali pakilti be 
svetimo kapitalo.

LONDONAS, birž. 13. — Ru
sijos atstovas Londone, Leonid 
Krassin, atsiliepdamas į kitų 
šalių kapitalistų prašymus kon
cesiją Ruisjoj, šiandie Išaiški
no kodėl Rusijos diktatorius 
Nikolai Lenin perkeitė savo vi
durinę politiką. Jis pareiškė:

“Kaltinimai < prieš mano val
džią, kad ji buk suokalbiauja 
su Konstantinopoliu ir Airija, 
yra melagingi. Butų gerai, kad 
sovietų kritikai suprastų, jog 
laike pastarųjų kelių menesių 
didelių permainų įvyko Rusi
jos politiniame nusistatyme.

“Rusija dabar randa reika
lingu daryti prdkibinrt sutar
tis su užsienio kapitalistais. Ji 
nori, kad Anglijos pavyzdžiu 
pasektų Amerika, Francija ir 
Italija, taipjau ir Skandinavi
jos ša lįs. Maskva supranta, kad 
kas-nors panašaus į komunis
tinę revoliuciją vakarų Europoj 
yra mažiau ar daugiau tolimu 
dalyku.

“Ant kiek užsieninė preky
ba yra paliečiama, hjaskva 
pripažino privatinę nuosavybę; 
Maskva paliitosavo valstiečius 
ir leido jiems vienas su kitu 
prekiauti; Maskva sutverė rei
kalingus naujosios buržuazijos 
elementus, be<* pamatinių blo
gumų senosios ir vakarų de
mokratijos kontrolės.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., June 14,, 1921 

, as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

DENVER, Colo., birž. 13. — 
šiandie čia atsidarė 41-ma me
tinė Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija.

Tikimąsi, kad konvencija bus 
triukšminga. Ypač laukiama 
smarkios kovos prieš Gomper
są. Daugelis tikisi, kad Gom- 
persas bus pašalintas 
iš prezidentystės. * Bet 
ikišiol žymesnio kandidato į 
Federacijos prezidentus nenu
matoma. Ypač smarkauja prieš 
Gompersą airiai, kam jis nesi
rūpina išgavimu Airijai neprik
lausomybes.

ši konvencija susirenka sun
kiausiu darbininkams laiku. 
Visoje šalyje siaučia didele be
darbė, kuriąja naudodamies 
kapitalistai mobilizuoja visas 
jiegas, kad sutriuškinus darbi
ninkų unijas. Pildomojo komi
teto -raportas irgi pripažįsta, 
kad dar niekad, nuo 1893 m., 
negręsė Federacijai toks kri- 
zis, kokis gręsia jai dabar. Kon
vencija visa tai turės apsvar
styti ir išdirbti programą ko
vos su organizuotais kapitalis
tais už išlaikymą pačios Fede
racijos gyvybės.

Kuomet kitose šalyse darbi
ninkų organizacijos nuolatos 
stiprėja ir pastebėtinai auga 
narių skaičiumi, Amerikos 
Darbo Federacija pereitais me
tais sumažėjo ant 172,212 na
rių. Ji turi dabar mažiau kaip 
4,000,000 narių.

Kova su kapitalu, streikai ir 
lokautai, Federacijai pereitais 
metais atsiėjo $8,462,175.

DUBLINAS, birž. 13. — Pa
sak žinių iš Belfasto, 17 žmo
nių liko užmušta nedėlioj ten 
iškilusiose riaušėse — susirė
mimuose tarp ulstcriečių 
sinn feinerių.

flter at Chicago, III., June 14, 1921 
required by t-hp act of Oct. 6, 1917

Svarbios franeuzy ir 
vokiečių tarybos

ir
i

Gali iš šių tarybų įsikurti tų 
šalių sąjunga. Tarybas veda 

ministeriai. (

Tarybos apsistojo
WASH1NGTON, birž. 13. — 

Tarybos tąrp Jungt. Valstijų 
ir Meksikos apie pripažinimą 
Obrcgono valdžios, yra kaipir 
apsistojusios. Valdininkai ma
no, kad yra pasidalinimas nuo
monėse Meksikos valdžioje 
apie konstitucijos 27 straipsnį, 
kuriam labiausia ir priešinasi 
Jungt. Valstijos.

Meksikos žmones, kiek patir
ta, remia Obrcgono nusistaty
mą.

ŠAUDIMASLS TURKIJOS 
SEIME.

LONDONAS, birž. 13. — Iš 
Konstantinopolio pranešama, 
kad laike debatų Turkijos na
cionalistų seime Angoroj buvo 
apsimainyta revolverių šūviais. 
Kabineto ’galva Mustapha Ke
rnai Paša grąsino rezignuoti.

PARYŽIUS, birž. 12. — Nors 
Louis Loucheur, Franci jos tur
tingiausias žmogus ir paliuo- 
suotųjų apygardų ministeris ir 
VValter Rathcnau, galingiau
sias po Hugo Stinnes žmogus 
ir Vokietijos rekonstrukcijos mi 
nlsteris, pradėjo vakar konfe
renciją Wiesbadene apie kainą 
25,000 medinių namelių, ku
riuos Vokietija siunčia į nute- 
riotas apygardas, iš oficialinių 
ratelių ateina žinių, kad bus 
svarstoma taipjau ir apie įkū
rimą Francijos-Vokietijos eko
nominės sąjungos.

Franci j ai gavus Alsace-Lor- 
raine ji turi didelius geležies 
rudos laukus, o Vokietija, ypač 
jei ji pasilaikys Sileziją, turi 
didelius anglių laukus Franci- 
jai gi yra reikalinga Vokietijos 
anglių, -o Vokietijai Francijos 
geležies rudos, tad delei šios 
priežasties ir gali įsikurti 
junga.

I

Eina gandų, kad Anglija 
ke pastarųjų keletą savaičių
dėl taip daug kalbėjo apie Ang
lį j os-Fra nei jos sąjungą, kad 
Francijos-Vokietijos sąjunga 

gali padaryti Franci ją neprik
lausoma nuo Vokietijos anglių.

Negalima nepriduoti didelės 
svarbos šiai konferencijai, ka
dangi nuo 1817 m. karo ji yra 
antru oficialinių Vokietijos Ir 
Francijos ministerių susitiki
mu. Kitas susitikimas 
1911 m., delei ko puolė 
laux ministerija.

Sekantjs padėtį sako,
Wiesbadene bus padarytas su
sitarimas tarp Pathenau, galvos 
didžiausio elektros trusto pa
saulyj ir Loucheur, kuris turi 
interesų visoj Francijos indus
trijoj, taigi žmonių, kurie at
stovauja Vokietijos ir Francijos 
didįjį biznį. Nurodoma, kad 
jei jiedu susitaikins apie re-

są-

lai
to-

ANGLIJA LAIKYSIS NEUT
RALIAI GRAIKŲ-TURKŲ 

KARE.

LONDONAS, birž. 13. —Val
džios vadovas atstovų bute, 
Chamberlain, šiandie paskelbė, 
kad Anglija laikysis griežto ne
utraliteto Graikijos kare su 
Turkijos nacionalistais.

.................. .. h................................... *

Pašalino 5,000 darbininkų.

Esą jie rengiasi pulti savo kal
ninius vakaruose, čičerinas pa

sitraukė iš ministerijos?

Krasinas tikisi greito Rusijos 
pakilimo, jei bus duota 

svetima pagelba.

Bolševikai puls Vladivos 
foką.

Generalinis streikas
Bavarijoj. > |

MUNICH, birž. 13. — EĮcda-

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
13 (Korespondento praneši
mas). — Konstantinopoly] gau
ta patikėtinų žinių; rodančių, 
kad Rusijos bolševikai užbai
gė savo politinius ir karinius 
prisirengimus dėl galutino puo
limo ant kapitalistinių šalių. 
Kova su nuosaikiaisiais užsibai
gė pilnu kraštutiniųjų laimėji
mu.

Kraštutiniųjų partija, vado
vaujama Trockio ir Bucharino 
įgavo pilną laisvę nustatyme 
Rusijos užsieninės politikos ir 
kontroliavime karinių šalies 
spėkų.

kad 
prie

o sovie- 
reikalus 
svetinių

tvirtino,

PARYŽIUS, birž. 13. — Ru
sijos sovietų prekybos ir pra
monės ministeris pasikalbėji

me su Londono korespondentu 
Petit Parisien pareiškė, 
Rusija greitai atsigaus
naujos Lenino politikos koope- 
ravimo su kapitalistais, kadan
gi tas yra interesuose abiejų 
pusių.

Krassinas sakė, kad kapitalis
tų troškimas Rusijos gamtinių 
turtų duos jų pagelbą, 
tų sugabumas versti 
gvarantuos apsaugą 
šalių interesams.

Sovietų ministeris
kad Rusija yra pasidariusi kon
traktų nupirkti prekių Anglijoj 
už £5,000,000, Švedijoj už 50,- 
000,000 kronų, Vokietijoj už 
3,000,000 markių, Jungt- Val
stijose už $10,000,000.

“Bet musų aukso rezervas 
yra aunibežiuotas,” sakė jis, 

“ir kadangi musų eksportas vis 
dar tebėra menkutis, mes tu
rime griebtis koncesijų, iš ku
rių tik viena, būtent su Svenš- 
ka Kugellager Fabrik, tapo pa
sirašyta, o apie kitas vis dar 
tebevedama derybos.

“Neužilgo bus sudarytas di
delis internacionaliniu įpąryšis 
eksplutavimui musų turtų ir jo

LONDONAS, birž. 13. — Pa- ,nia didelių pastangų, kad Ba- 
sak žinių iš Stockholmo, per- va rijos generalinį streiką prap- 
duodančių pranešimus iš Mas-lietus ant visos Vokietijos. Tuo 
kvos, karo ministeris Trockis streiku, kįlusiu iš priežasties

varijos generalinį streikų prap-

įsake keliems bolševikų armi
jos korpusams žygiuoti į ry
tus ir pulti ant apie Vladivos
toką veikiančių anti-bolševikų 
spėkų.

Lietuvis žuvo ristynėse.

jodašimčių užmušimo Bavari
jos nepriklausomųjų socialistų 
vadovo Gareis, skelbiama atvi
ra kova atgaleiviškai Bavarijos 
valdžiai, kuri irgi dalinai yra 
kalta už tą žmogžudystę.

Generalinis ‘streikas apėmė 
visas didžiąsias dirbtuves, bet 
mažosios dirbtuves tebeveikia. 
Nepriklausomieji socialistai, 

didžiumos socialistai ir komu-

RYMAS, birž. 13.
valdžios darbininkų tapo paša
linta šiandie iš darbo už jų da
lyvavimą streike, kuris prasi
dėjo birž. 1 d. ir dabar forma
liai tapo atšauktas, nieko dar
bininkams nelaimėjus.
ninkai buvo sustreikavę 
kad valdžia atmetė jų 
lavintą pakelti algą $40 į 
sį.

5,000

Darbi- 
todel, 
reika- 
mene-

Išėjo iš proto.

BERLINAS, birž. 11. — De
lei spiritualizmo, visa Talkir- 
chendroff šeimina iš 11 žmo
nių išėjo iš proto ir tapo užda
ryta beprotnamyj.

buvo 
Cail-

kad

nuosavybes, kurios patieks 
medžiagą atbudavojimui, už
dirbs milionus markių ir fran
kų.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

Nuosaikieji, vadovaujami 
premjero Lenino, pritarė susi
tarimui su vakarinėmis valsty
bėmis, bet jiems dabar leista 
rūpintis tik vidurine politika ir 
šalies ekonomine padėtimi.

Georgi V. čičerin, kuris lai
kėsi Lenino nuomonių, buvo 
priverstas rezignuoti iš užsie
nio reikalų komisaro vietos, o 
jo vieton tapo paskirtas Mak
sim Litvinov, didesnis sekėjas 
Trockio agresyvės politikos.

Kraštutiniųjų partijai sovie
te laimėjus sekė smarkus kari
nis prisirengimas visuose fron
tuose ir duota įsakymus, kad j veikimas leis sovietams perga- 
iki vidurio birželio visos rei- lėti 
kalingos naujam puolimui spė- sunkius keblumus, atsteigian' 
kos butų prirengtos.

Kariaujančioji spėka vakari- „„
nių armijų, kurios pereitą ba-’sliington B. Vanderlip gauto- 
landį susidėjo iš apie 400,000 (sios koncesijos priklauso nuo 
kareivių, tapo labai sustiprinta (sudėjimo depozito, kurio dar 
atvykimu pagelbinių pulkinin- nėra gauta.
kų. Esančioji žitomire 16-toji | Jis sakęsi neabejojąs apie • Norvegų 100 kronų .... 
armija jau esanti prisirengusi Lenino sugabumą pravesti nau-1 lOG^kron^ 
stoti bile dienų katyn* jįją politikę, bet još pasiseki- Vokiečių 100 maiSų '.'

dabartinius nepaprastai

pasitenkinimą bakūžėse.*’ 
Krassinas tvirtina, kad Wa-

SIOUX CITY, Iowa, birž. 13.-
Jonui Vaitekūnui, 39 m., besi
ritant su Juozu Dalinda, pastą-! nistai deda pastangų tą sitrei- 
rąjam kažinkaip sugriebus Vai- ką padaryti pilnai generaliniu 
tekūną, tapo nulaužtas spran-Į streiku netik visoj Bavarijoj, 
das ir Vaitekūnas neužilgo pa-1 bet taipjau ir didesniuose Vo- 
simirė. Vaitekūnas paliko našlę kietijos miestuose, 
ir dvejetą vaikų.

Dabar laikas 
siusti pinigai Lietuvon

ANGLIJA NEBEKERŠYS 
AIRIAMS.

LONDONAS, birž. 11. — 
Daily Mail paskelbė, kad Ang
lijos kabinetas įsakė sustabdy
ti atgiežą Airijoj, t. y. sustab
dyti deginimą namų ir žudy
mą žmonių atkeršijimui už už
muštuosius Anglijos kareivius 
ar policinius.

Laikraščių hė vienas neišei
na, išėmus nepriklausomųjų 
socialistų organo.

Uždraudė rodytis ant stogo

PINIGŲ KURSAS.

Ti-

Dabartiniu laiku prieš šienapjūtę ir rugiapjū
tę Lietuvoje pinigai yra reikalingiausi. Jeigu 
dabar pasiusi, tai perniek nenueis. Antra ver
tus, dabar Lietuvos pinigai yra pigiausi, ir už 
dolerį jų galima daugiausia pasiųsti. Vakar Lie
tuvos pinigų kursas buvo pigesnis negu kokią 
kitą dieną nuo naujų metų. Tuo pasinaudojant, 
dabar reikia pasiųsti pinigų Lietuvon.

DUBLINAS, birž. 11.
kimąsi, kad mieste tuoj aus bus 
pradėtas vykinti karo stovis. 

.Jau paskelbta, kad keliuose 
I, pavietuose bus uždrausta va- 
.žinėtis dviračiais, jei puolimai 
lant kareivių, tęsis ir toliau.
Dublino pilies apielinkese už
drausta gyventojams rodyties

Vakar, birželio 13 <1., užsienio pini-. ant stogų be spccialinio leidi- 
SsKenn 1 mo- Pasirodantįs ant stogo beZo,000 dolerių, bankų buvo akalr .... , v , . ”j leidimo bus šaudomi.

...... $3.74 .

..... $0.21

..... $7,94 ’

... $16.95 i 
.... $1.85 
...  $7.98 
.... $5.11 
.... $1.45 
......$0.09 
... $32.75 
... $14.55 
... $22.10 
... $16.65 
.... $1.45

u* Zb.oou dolerių, bankų b 
tema Amerikos pingais iiaip:

Anglijos 1 svaras ........
Austrijos 100 kronų .. 
Belgijos 100 frankų ....
Danijos 100 kronų .... 
Finų 100 markių ........
įFrancijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų .......
Lietuvos 100 auksinų .

'Lenkų 100 markių .......
Olandų 100 guldenų ...

8 ŽUVO GAISRE

SALT LAKE CITY, Utab, 
birž. 13. — Delei žaibo kįlusia- 
me gaisre, kuris sunaikino 
l,500,(MX) galionų gasolino, žu
vo mažiausia 8 žmonės, 25 su
žeista ir kelių nesurandama. 
Nuostoliai siekia $1,000,000.

* A; I. »__

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvhrantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pa;

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 piiųgus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St, Chicago, D!.
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Kuriuo keliu eiti?
Trečiojo Internacionalo 

klausimu.
e

Eiti su Maskva, ar prieš ją; 
dėtis į taip vadinamąjį Trečią 
Internacionalą ir priimti jo 21 
punktą, ar atmesti ir tą Inter
nacionalą ir jo “punktus”?

Socialistų Partijoje, jos narių 
ir viršininkų rateliuose, šitas 
klausimas šiandie yra “dienos 
klausimas”. Jį turės išspręsti 
busimoji partijos konvencija

tys maiše, nieko kita jie nėra 
atsiekę.

Aišku, tasai “receptas”, kurį 
mums siūlo Engdahl’is ir jo se
kėjai, nevertas nė sudilusio dvi- 
lekio. Priimti jį reikštų pasta
tyti partijai kryžių, pasidaryti, 
kaip japonai sako, “harakiri”.

pažymėti, kad tas 
partijoje jau yra su-

Detroite.
Tenka 

klausimas 
kėlęs ytin rimtų ginčų ir, galima
sakyti, nedraugingumo. Eng- 
dahl’is ir jo sekėjai ant žut-but 
ryžusi partijos minias įtikinti, 
kaA vienatinis musų organizaci
jai “išganymas” yra — priimti 
Trečiojo Internacionalo “punk
tus”, ir dėtis į jį. Kito kelio, 
girdi, nėra. Kas nesutinka pri
imti to Internacionalo “punk
tus”, kas sako, kad šitaip dary
dami mes netik atsižadėsime to, 
kits ilgu ir sunkių darbu tapo 
atsiekta, bet dagi ir savo orga
nizaciją palaidosime — visi tie, 
Engdahl’io ir jo sekėjų akimis 
žiūrint, yra “buržuazijos tar
nai”.

Nereikia ilgai galvoti, kad su
pratus, jogei šitas Engdahl’io ir 
jo sekėjų siulomasai “receptas” 
yra perdaug naivus. Išrodo, kad 
tas žmogus gyveno ne Jungtinė
se Valstijose, bet kokioje nors 
Maskvos kanceliarijoje. Ameri
kos komunistų “praktika” jį nei 
kiek nepamokino. Tas drasky- 
mosi ir skaldymosi darbas, ku
rį per dvejatą metų “praktika
vo” šios šalies komunistai, ir 
Engdahl’iui ir jo sekėjams, pa
sirodo, nū {X) kam. All’s well— 
by tik su Maskva!

Vis dėlto, tiems draugams, ku
rie į musų partiją žiuri ne kaipo 
į įnagį keno nors upui ir “ge
riems norams” patenkinti, visa 
tuo tenka rimtai susidomėti. Kas 
butų, jeigu tnes vieną grąžtą 
dieną’ padarytume taip, kaip 
Engdahl’is ir jo sekėjai nori?

Reikia tečiaus manyti, kad ir 
pats Engdal’is vieną dalyką tik
rai supranta, tą, būtent, kad pri
ėmus maskviškio Internacionalo 
“punktus” niurna tektų draskyti 
partiją — iš vidaus ir lauko. 
Pirmiausia tektų išmesti iš par
tijos visą eilę gabių ir pasitarna
vusių partijai darbuotojų. Iš
mesti juos tik dėlto, kad jie “dėl 
ko nors” ir “kaip nors” yra nu
sižengę Trečiojo Internacionalo 
šulams. Bet nėra jokios abejo
nės, kad metant juos iŠ partijos I 
su jais nueitų ytin žymi dalis 
musų organizacijos narių, šilto, 
reikia manyti, ir pats Engdahl’is 
nenori. Vis dėlto, jo taktika 
neišvengiamai prie to veda.

Antra, priėmus maskviškio 
Internacionalo “punktus” mums 
tektų atsižadėti to, kas iki šiol 
musų partiją dūrė tikrąją dar
bininkų klesos reikalų reiškėją 
— ne svajotoja, ne skambių re
voliucinių frazių berėja. Tokie 
dalykai, kaip kova už darbinin
kų būvio pagerinimą dabar, da
rymas tam tikro spaudimo į 
įštatymų leidimo įstaigas — iŠ 
vidaus ir lauko — komunistų 
manymu yra tik žaismė, “mulki
nimas darbininkų” ir visi kiti 
“nusidėjimai”, kokius tik gali 
sugalvoti liguista musų komuni
stų vaidentuvė.

Pagalios, priiimti 
mums siūlo Engdahl’is, 
tik viena: sukelti prieš 
sas reakcijos galybes,
duoti progos provokatoriams ir 
Valdžiai. Progos darbininkų ju
dėjimą smaugti. Kas žiuri į gy
venimą, ne pro didelius ir mažus 
Maskvos komunizmo žiūromis, 
kuriuose kiekvienas dalykėlis 
atsimuša tik raudona spalva, tas 
mato, kad padėtis Jungtinėse 
Valstijose yra visai kitokia nei 
Maskvoj. Pasakykite, ko šios 
šalies komunistai yra atsiekę? 
Jei nekalbėti apie tai, kad bėgiu 
dvejų metų jie sukurė visą eilę 
komunistiškų partijų ir partijė- 
tfy, kurios ėdasi tarytum tos ka-

tai, ką 
reikštų 

save vi- 
Reikštų

į kur be kita pasakyta, kad | kilu 
siu musų organizacijoje ginčus 
mes Žiūrime kaipo į didelę pra- 
g ;(i Mes lieki omet ne niūk
sime, kad iš partijos butų me- 
tama tie draugai, kurie prielan
kiai pasireiškia apie Trečiąjį In
ternacionalą. Nesutiksime tol, 
kos savo darbais tie draugai ne 

(kenks pačiai partijai, kol jie par
tijos viduje nekurs kitos politi
nes organizacijos. Pasakymą, 
kad Trečiasis Internacionalas 
yra geras ir todėl reikia dėtis | 
jj, mes neskaitome nusižengimu. 
Musų partija nėra kokia nors 
tikėjiminė sekta. Joje turi būt 
pilna nuomonių laisvė. Bet tatai 
dar nereiškia; kad toji nuomonių 
laisvė turėtų būt panaudojama 
musų partijos griovimui.

Toliaus, Aštunto Raj. narių 
susirinkimas pareiškė, kad mes 
nesutiksime priimti ir taip vad. 

Jeigu vienas-121 maskviškio Internacionalo 
Musų manymu, tai

Imcinę poziciją teikia išlaikyti. 
Tos pozicijos nėra nė vienojo nė 
kitoje kraštutinybėjo. Nė pas 
t|ios, kur ant žut-hut traukia 
mus į Maskvą, nėgi pas tuos, ku
rie kalba apie mėtymą iš parti
jos “komunistų”.

St. Strazdas.

iikbBHilS GIMĖ
TAIKOS DIENOJE.

Kodėl betgi kai ktfrie musų 
draugai taip veržiasi į Trečiąjį 
Internacionalą ? Tenka pasaky
ti, kad prie šitokio žingsnio juos 
pąstumėjo visiškas Antrojo In
ternacionalo susmukimas. Kiek
vienas socialistas, kuriam soci-

Į lietinis darbas nėra tiktai savo 
ambicijos patenkinimas, pripuo
lamas “liuoslaikio darbas”, pa
sakys, kad Antrasai Internacio
nalas šiandie yra gyvųjų numi
rėlių internacionalas. Schcidc^ 
mannai, Thomas’ai, Vandervel- 
dės, Spurgos ir kiti mums yra] 
“buvę žmonės”.
kitas jų dar kalba kaipo socialia-1 “punktą”.
tai, tai vistiek savo nusistaty-1 reikštų atsižadėjimą visa to, ką 
mu, savo darbais jie yra tik re-Ljgu jr sunkiu darbu esame at- 
negatai. [siekę. Beto, mes nesutiksime

Antrojo Internacionalo liko mesti iš partijos ir tuos josios 
tik vardas. Todėl nieko stebėti-[narius, kurie šiandie yra pravar- 
na, kad kai kurie musų draugai Idžiuojami “socialpatriotais” ir 

[pasidarė savo rųšies despera-1kitais pasikoliojimo žodžiais, 
tais. Noras pasistatyti prieš [ jeigu jų nusižengimas nebus tin- 
Antrojo Internacionalo renega- kainai įrodytas.
tus, noras “atsimokėti jiems”! žodžiu, delei dabar einančių 
daugelį musų draugų pastūmėjo!partijoje ginčų Aštuntasai Ra- 
į kitą kraštutinybę. Jie šiandie!jonas užėmė taip vadinamą “vi- 
protauja taip: Antrasai Inter-|dūrio poziciją”. Mano manymu, 
nacionalą yra miręs; eiti sU tais 
renegatais, kurie dar ir šiendie 
socialistų vardu kalba, butų nu
sidėjimas. Keikia lodei eiti su 
Trečiuoju Internacionalu.

Bet kas yra Trečiasai Interna
cionalas? Toji taktika, kurią 
Trečiojo Internacionalo šulai ry- 
žasi antmesti kitų valstybių so
cialistams, veda prie to, kad dar
bininkų judėjimas juo toliau tuo 
labiau yra skaldomas. Skaldo
mas į “geidaujamus” ir “negei- 
daujanius”. Gyvenimas davė 

j pakankamai įrodymų, kad toji 
taktika darbininkų judėjimui 
yra stačiai pragaištinga. Net ir 
tokioje Rusijoje, kur valdžios 
vairą savo rankose turL komuni
stai, toji taktika 
komunistams pasekmių neduo
da. Neveizint to, kad Rusijos 
komunistai turi visokių galimy
bių savo partijai stiprinti, iki 
šiol toji partija tbturi vos pen
kis šimtus tūkstančių narių.

Taip yra Rusijoje, o kaip ki
tur? Ir Vokietijoje, ir Anglijo
je, ir Francijoje, ir Italijoje ir 
kitose valstybėse komunistinis 
judėjimas yra palyginamai silp
nutis. Ir tai neveizint to, kad 
sąlygos tam judėjimui plėtotis 
ten yra kur kas geresnės nei 
Jungtinėse Valstijose.

Vadinas, visa rodo, kad tas 
judėjimas, kurį per keletą metų 
vedė Europos komunistai, yra 
niekas kita, kaip politinės kūdi
kystės liga. Ankščiau ar vė
liau draugai, kurie ta liga užsi
krėtė, persirgs ja ir grįž prie to 
judėjimo, kurį mes socialistiniu 
judėjimų vadiname.

Jeigu taip, mums, Amerikos 
socialistams, nėra jokio reikalo 
dėtis į tą Internacionalą. Dėtis 
į jį ir užmušti save.

k

Motinai sveikata sugrąžin
ta su Lydia E. Pinkham Ve- 

getable Compoundu.

Salisbury, Mass. — “Per septynis 
etus turljau nesmagumus jr tokius 

nepaprastus silpnu 
mus, kati nepajie- 
giau stubos darbo 
atlikti. Gydytojas 
patari: “Jei tur6- 
tum kitą kudikj, 
gali būt geriau^ 
daiktu, bet nema
nau kad turCsi”. 
Pradėjau imti Ly
dia E. Pinkham Ve 
getable Compoundą 
ir kūdikis ‘taikos

Cigare tie
It’sToasted

dienoj’ gini!. Jei moteris mitų jūsų Vo 
getable Componudą, turėtų gerą svei
katą. Visuomet rekomenduoju jūsų 
Vegetable Compoundą savo kaimin- 
koms”. — Mra. Tracy Patten, 2 Lin
coln Avė., Salisbury, Massachusetts.

Tobula motinystė negali pasirodyti 
Ih* saugaus medikaiio prirengimo, kad 
butų galimu sergančiai silpnai moti
nai pagimdyti sveikus kūdikius.

Neatsižvelgiant kuomi moteris ne
galuoja, kokios ligos ją kankina, <Įlp- 
nina arba nerviškumai, turi pasiriau- 
doti ponios Patten patarimu, imti Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compoun
dą, o sveikata sugrįžš.

Telefonas j Bouletard 7042

toji pozicija yra gera. Jos turė
tų laikytis visi musų organizaci
jos — Lietuvių Socialistų Sąjun
gos —• nariai. Ne į kraštutiny- 
bes eiti, bet socialistinę — revo-

DR. G. Z. VEZELIS 
, Lietavls Dentlstaa 

4712 South Ashland Ave^ 

arti 47-toa gaivia

-
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Tiktai

$35

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė- 

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

PROGA
Tiesiai, iš dirbtuvės pas tave Augštos rūšies 

1921 styliaus, $222.00 Phonographas tik $35.

tui, visiškai gvarantuojame, kad visą amžį laikys.
Kam mokėt augštas kainaS'&ri)a pirkti antrarankes mašinas iš 

taip vadinamų Storage Houses,,,kuomet gali pirkt tiesiai nuo mąs 
visai naują 1921 styliaus gvaranjuoti l’honographai vertės reteilc- 
rių nuo $200.00 iki $225.00 tik Už $35.00 su rekordais ir adatomis 
veltui ir nepamirškit, kad užtikriname, kad phonographas, kur; 
pitksį nuo mus, negali sulyginta su kitais visoje šiaurinėje Ameri-^ 
Kojc ant trijų sykių pas retailėrius ar wholesale.
’ a; Taipgi turime-keMtąrūšies ajmniJtų-Hektyčiftl''se
tų, kuriuos pardupsime už pigiau nei padarymas kainavo.

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. ir nerišliomis nuo 10 ryto iki 
4 p6 pietų, taip, kad gali ateiti bile laike. <

Pristatome visur veltui ir primame Liberty Bondsus. Taipgi lį" Ar ■ B"- 
siunčiame C. O. D. * .31/ • ,
NATIONAL FACTORIES OUTLET CO., “ -1 SI

Dirbtuvių atstovai.
2023 So. Ashland Avė. Kampas 21st St. r

$8 vertės rekordų veltui kožnam, kuris tik atsineš šį apgarsinimą.

9

Tiktai

*

Ky tik Gavome iš Lietuvos
Keturias knygutes nesenai išleistas Lietuvos 

Socialdemokratų Partijos.

Draugai anglai ginčijasi. Tie 
ginčai juos nuvedė prie to, kad 
jau pradėta kalbėti apie metimą 
iŠ partijos “komunistų” ir “so- 
cialpatriotų”. Jeigu tie ginčai 
bus vedami taip, kaip kad jie 
vesta iki šiol, nėra abejonės, kad 
prie to mes ir prieisime. Imsi
me mėtyti iš partijos vieni ki
tus; mėtyti tik dėlto, kad nepa
jėgiame susitarti — dėl Interna
cionalo! To Internacionalo, ku
ris kartą mums yra pasakęs: 
“jums čia nevieta”...

Keista, pikta ir gaila!
Visa tuo tenka susidomėti ir 

mums, lietuviams socialistams. 
Susidomėti ir pasakyti, kaip mes 
j tai žiūrime. Juk ir mes tai par
tijai -priklausome. Ir mums yra 
brangus tas darbas, kuris teko

L. S. S. VIII Rajonas tuo 
klausimu jau pasisakė. Visuo
tiniame to rajono narių susirin
kime, birželio 7 d. draugai kaip 
vienu balsu priėmė rezoliuciją,

____

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.

i

%
Kas tai yra Socializacija

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.

j

Vokiečių Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų 
. veikimo Programas.

Šioje knygelėje darbininkai 
ras daug ko pavyzdihgo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvenas. Kaina 35c.

Steigiamojo Seimo Socialder 
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, UI

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar nori gaut už prieš 

karinę kainą? ’
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
kų ir auginant organizaciją 
Namų Budavojimo Draugi
ją

Niekados nebuvo pirmiau 
žmonėms siūloma panašus 
patarnavimas įsigijime ar
ba nusipirkime materijolo ir 
pasibudavojimo sau namo.

AR NORI NAMO?
Žengk prie telefono
Pašauk National Head

ąuarters, 5886 Randolph. 
j 139 N. Clark St., Rooms 
1709-12 arba pašaukit 
triet Sales Manager,

Stanley Rubey,
4021 S. Maplewood Avė., 

Lafayette 965.

Turime taupymo skyrių.
Išmokės tamstai uždarbį, 

musų namų veikimas, kuris 
padaromas ant konservaty- 
vio pamato.

CHARLES MESKIS
Pardavėjas, 2116 S. 48th 

Ct. Cicero, Ilk, Tel: Cicero 
1361.

European American Burna
Fabionas te Mickiewicz i 

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

kortės, pašportai te tt 
NOTARU UIAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tjt.

809 W. 85th Kamp. Halsted Si. 
Tek: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidumdestyj i 
ASSOCIATION BLDG.

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

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

Dis-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas*

29 8e. L* Šalie St. Room 324
Tel. Central 6890

Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago 
Tel. Y artis 4681.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas 

154 W. Randolph St. 
Room 479 Tel. M ai n 2593

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Avė., 

Tek Hayfnarket 3869.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

General is
Kontraktorius te

būdavote jas.
BudaVojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.

Klauskit apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION 

National Headąuarters, 
Rand. 5886, 

Rooms 1709-12 City Hali 
Sąuare Bldg.

139 N. Clark St.

Stogu Dengejas
Šiuomi pranešu visiems namų sa

vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengėjas. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus. Dedu rinas. žodžiu sakant, 
savo darbų atlieku gerai, greitai ir 
pigiai. . Patyrimų savo darbe tu
riu per 15 metų.

♦
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

. Ar yra jusu 
liežuvis apvilktas?

Jeigu teip, tai yra tas persergfijimų. 
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą 
pleiskaną paprastai rodą apei ne- 
twarkumo jaknu ir virinimo maito 
aparatų.

Severa’s

Balzol
(pirmiau vadintas Severo Gyvybes 
Balzamas) ir Balzol plyskelei —su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jak- 
nas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas 
dėl priprasto žarnų užsikimšimo. 
Prekė 86 centai. Aptiekosė visur.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIPS, įOWA

>'

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 SU

Phone Roosevelt 8699.
-4-Įytjn'YĮ|ti}7y' “~~r—nn—

Skausmus ir gėlimus nutildo
lį

PAIN-EXPELLER
VaizbaženklU užreg. 8. V. l’at. O0>o.

DRAUGAS REIKALE

DR. S. WOLF
SPECIALISTAS VYRIŠKŲ LIGŲ
Ofiso valandos: Kasdien 2 iki 4 ir 

i 7 iki 9 vai. Ned. 10 iki 12 pietų. 
! 1053 W. Roosevclt Rd., Chicago.

Tel. Canąl 1086.

Phone Canal 6222
DR. K. NURKA1TIS

AKINIŲ
Pritaikytojas 

2201 W. 22nd and 
So. Leavitt Sts. 
Vai.: vak. 5—9

Rašomoji
Popiera

po 18c. svaras

Kam reikia geros baltos 
(bondj rašomosios popieros (ne- 
linuotos), tegul kreipiasi į “Nau
jienas”.

Turime pardavimui didelį 
pluoštą rašomosios popieros ir 
parduodame labai pigia kaina — 
svarais po 18 centų už svarą, ar
ba lapais po 2c už 10 lapų. Krau
tuvėse tokia popiera pardavinė
jama po 40c svaras. Reikalau
dami popieros kreipkitės Naujie
nų ofisan Kas norite gauti po- 
pierų į kitą miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

JEWELRY 
STORE

Phone Boulevard <91
ASHLAND

MUSIC

U87 S. Ashland
Cklcaro. UI.

AakBjbfi, C© kim
bi Jos Grafonclaa b 
lietuviški naujau*! 
rekordai.

®I!W

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini- 
• gus iš Kenoshos savo gi

minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas;

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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KORESPONDENCIJOS
VALPARAISO, IND.

Fanatiški moksleiviai.

praeitais dvejais metais ir ki
tokiais keliais buvo pradėjus 
žengti. Dabar, kuomet moks
leiviai išvarė netinkamą pre- 

Hodgdoną ir 
ir vice-prcz. 
atsistojo jos

prez.
A. A.

pric-

Mokyklą lankantys žmonės 
paprastai, apsišviečia, išmok- j Boessler 
sta plačiau žiūrėti į pasaulio j VVilliams 
dalykus ir lengviau orientuo- šaky, mokykla vėl tapo mate
lis įvairiuose įvykiuose, bet pas ni ir brangi neturtingiems. 
Valparaiso universiteto liet. Boessler ir Williains kone per 
katalikus moksleivius reiškiasi I trisdešimts metų toj mokykloj 
atbulai. Kaip kurie jų, pabuvę• mokytojavo, todėl jiedu ir rtno- 

‘ ka ją laikyti prie senų, kiltų 
principų ir senoj, mokiniams 
tinkamoj dvasioj. Tatai 
nuo savęs patariu, 
viai neatsižiuretų į to “Praei
vio“ pasakytas nesąmones ir 
norintys 
Valparaiso 
žinoti. .

Iro visa, kad abudu kaltinamieji 
Ibutų nuteisti. Kai kurie spėja, 
kad toji byla Dedhame neužsi
baigs. Ją reikėsią perkelti į ki
tą kortą.

Gynėjams labai reikalingi pi
nigai. Todėl yra smagu pra
nešti, kad ir Chicagos Darbo Fe
deracija tuo klausimu pasirūpi
no tarti savo žodį. Jos susirin
kime tapo priimta rezoliucija, 
kurioje vietos darbininkų unijos 
raginamos daryti ką galima, kad 
parėmus Sacco-Vanzetti bylą. 
Tokių pat žinių gaunama ir iŠ 
kitų šios šalies miestu

Laimėjo streiką
[Iš Federuotosios Presos] i 

ALBANY, N. Y. — Penki šim
tai vietos spaustuvių darbininkų 
laimėjo savo kovą. Po ilgokoj 
spyrimosi samdytojai sutiko iš
pildyti savo darbininkų reikalą-1 
vimą — pripažino 44 valandų sa
vaitę.

Nori sumažint algas.
[Iš Federuotosios Presos]

HAVERIUI4U Mass. — Kur
pių fabrikininkai ant žut-but 
ryžusi sumažint savo darbinin- 
kamsf algas. Vedama derybos, 
tik iš jų tur būt nieks neišeis.

SAVAITINĖ

BIZNIO APŽVALGA

tilps č ,

Naujienose

rytoj.
i

I

l IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER-1 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. 

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St, Chicago, III

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, I1L

R. Blmnthal
8PECIALISTA8

mokykloj keletą metų, tampa 
staČiog fanatikai taip, kad bi
jo dagi prisiartinti prie savo 
klasės draugo, kuris turi kito
kius įsitikinimus. Kartais tokie 
apduję moksleiviai parodo sa
vo protinį bankrotą spaudoje, 
štai klerikalų savaitraščio “Gar
so” 22 numery tūlas “Praei
vis“, kuris apie keturis metus 
yra išsėdėjęs Valparaiso Uni- 
versite, pa talpi no žinutę apie 
tūlą B. B., lietuvį moksleivį. 
Ten jis nusako, girdi, tasai jau
nas Čia atvažiavęs vaikinas bu
vęs toks dievobaimingas kata
likas, toks geras, priklausęs ir 
prie L. R. K. M. II kuopos ir 
lankęs bažnyčią, bet ilgainiui 
susidraugavęs su laisvamaniais, 
anot jo, ištvirkusiais draugais' 
ir pastarieji išvedę jį iš gero zetti tikrai yra tie patys žmog- 
kelio. Kad dabar tasai B. B. 
dingo su kai kurių draugų 
daiktais, tai tik dėl to, kad pa
likęs laisvamanis, kad atvažia
vęs į tokią “laisvamanių“, be 
“priežiūros 
mas jis pa taria 
sti savo vaikų 
klą. 

»

Nežinau koks
tų tam “Praeiviui“. Tikrai jis 
neturi nei sąžinės, nei nuovo
kos. Moksleivis B. B. toks ka
talikas buvo tuojau mokyklon 
atvažiavęs, ir toks pat jis buvo 
prieš dingstant. Su lietuviais 
laisvamaniais jis nedraugavo ir 
nieks jokios įtakos į jį neda
rė. Iki jis pabėgo su svetimais 
daiktais, jis buvo geras kata
likas; bet kaip pabėgo, tai jau 
paliko ištvirkęs laisvamanis. 
Tai jau paprastas klerikalų 
“ginklas“ save apsiginti. Man 
visgi butų žingeidu išgirsti, 
kaip p. Praeivis vadina kuni
gą Gureką, pas kurį tik nese
nai rasta $85,000 vertės vogtų 
bonų? Ar jis buvo sulaisvama-

mokyklą. Baigda- 
tėvams nelei- 
| šitą moky-

vardas atatik-

aš
kad lietu

mokytis nesibijotų
Universitetan va

— Moksleivis.

SACCO-VANZETTI BYLA.
Prisaikintieji teisėjai jau 

išrinkti.

tis Federuotosios Presos]

DEDHAM. — Prisaikintieji 
teisėjai, kurie turės spręsti ar 
Nicola Sacco ir Eartolomeo Van-

žmones 
mieste-

ir dau-

žudos, kur daugiau kaip metai 
laiko atgal nužudė du 
mažame Mass. valstijos 
ly Braintree.

Ir patys kaltinamieji
gelis Naujosios Anglijos darbi
ninkų sako, kad jie yra nekalti. 
Juos norima pasmerkti tik dėl 
to, kad “kam nors“ jie yra “ne
geidaujami žmonės“.

Pirma nei pradėjus liudinin
kus klausinėti, prisaikintieji tei
sėjai, advokatai ir kiti nuvažia
vo į Braintree miestelį, prisižiū
rėti į tą vietą, kur buvo užmušti 
tiedu žmonės — kompanijos iž
dininkas ir jo sargas.

Tenai nevažiavo tik kaltina
mieji. Ir nebu vo reikalo me
tai laiko atgal jie tenai vežiota. 
Maža to. TenAi jie gavo patirti 
ir tai, ką reiškia taip vadinama- 
sai “third degree“... Tatai dėl 
jų šitokį kelionė butų sukėlus 
perdaug skaudžių atsiminimų 
apie tai, kas pergyventa. Vie
toj to kaltinamieji pasiliko pa- 

' viečio kalėjime. Vienas kalti-
1M J1 I l A i 4B1 J4*’ UUVU OU1U1O Y U11IU # e <

nėjęs? Bet jisai mišias laikė.
iki jį suareštavo.

Tasai Praeivis taip naivus
dieną pabūti kartu su savo mo
terim ir kūdikiu. Tai, rodos,

vyras, jog dar nenuvokia, ka<] j ^ąrias, kur areštuotam- 
blogi žmogaus darbai nieko 
bendra neturi su jo tikyba. Jis, 
rodos, nežino, kad taip tikin
tys taip- netikintys vagystę ir 
panašius darbus atlieka, nei 
kiek neatsižvelgdami į savo įsi- 
tikinipius. < ‘ ;

Paskui, dėl “laisvos“, be 
“tvarkos“ mokyklos “Praei
vis” vėl neteisingai šneka. Juk 
kada senasai prezidentas Kin- dyti >bet savo žodžio nepildė, 
sey rezignavo, Valparaiso Uni-

jam leidžiama ilgesnį laiką pasi
likti kartu su savo šeimyna.

Beje, kaltinamųjų advokatams 
galų gale pavyko išreikalauti 
tuos dokumentus, kuriais kaltin
tojai naudojosi prieš Sacco ir 
Vanzetti. Iki šiol nors nekar
tą jų buvo reikalauta ir kaltin
tojų advokatas taipjau buvo pri
žadėjęs tuos dokumentus paro-

versitetas buvo beveik pavirtęs ilga ir atkakli, 
į gyvai klerikališką. Jau ir tru
putį laisvesniam mokytojui 
nebebuvo vietos. Ar Praeivis 
neatsimena, kad kartą daugiau 
kai du trečdaliai lietuvių mok-j 
sleivių buvo susirašę reikalau
dami, kad jiems duotų ata
tinkamą lietuvių klasėms mo
kytoją. Prezidentas Brown bu
vo prižadėjęs, bet kuomet pa-, 
sirodė, kad peršamas mokyto-; 
jas yra laisvų pažiūrų, tai tuo
jau sulaužė savo prižadus ir • 
paliko “mokytoją“, kuris var
gu ką patsai nusirjiano apie 
lietuvių kalbą. O kada Browną 
pavadavo i>rezidentas Modįįtlo— * 
nas, tai mokykla buvo besiar
tinanti prie seminarijos, ir 
jam prezidentu būnant tos 
“priežiūros” jau nestokavo. | 
Buvo priversta butinai lanky
tis į koplyčią, nestigo ir kito
kių disciplinų. O dingęs B. B. 
kaip tik tuo laiku ir lanke Val
paraiso Universitetą.

Turiu pasakyti, kad ši mo
kykla yra prieinamiausią ne
turtingiems moksleiviams, ypač 
lietuviams. Ilgus metus ji bu
vo (okfa, ir dabar yru, nors

Reikia manyti, kad • byla bus
Kaltintojai da-

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4601 S. Hermitage Avė., 

Tel.: Boulevard 6080.

M. J. Kiras &Co.
3331 So. Halsted St.

10 Metų Šitam Bizny.
Visi Rėmėjai Pilnai 
Užganėdinti.

Siuntimas, Pasportai, 
Laivakortės.

Perkame ir parduodame namus 
ir farmas.
Perkame ir parduoaame pir
mus ir antrus morgečius.
Duodame paskolas ant namų. 
Padarome visokius dokumentus. 
Teisingas, greitas ir geras pa
tarnavimas.

Ofiso valandos:
Nuo 8 ryto iki 9 vakaro; Pane- 
dčliais, Sereciomis ir PštnyČiomis 
iki 6 vakavo. Nedėliomis iki 2 
po pietų. i

Apie kelionę
iš LIETUVOS Amerikon

Dvejetas palengvinimu

IKI šiol atvažiuoti iš Lietuvos Amerikon ne Amerikos piliečiui buvo ne
apsakomai sunkus dalykas. Reikėjo pergalėti daugybę kliūčių ir pa
kelti neišpasakytai daug vargo, kol žmogus galų gale galėdavo atsi
durti New Yorko uoste. O ir atvažiavus Amerikon, dažnai reikėjo 

vargti Ellis Island rūmuose, kol žmogus arba buvo išimamas iš ten gimi
nių arba grąžinamas atgal.

Dabar šitie visi imigrantų vargai nors truputį bus sumažinti ir dau
ginus Lietuvių galės atvažiuoti Amerikon iš Lietuvos.

Pirmas svarbus palengvinimas Lietuviams keliaujantier is Amerikon 
bus tame, kad Amerikos Konsulis iš Rygos kas mėnuo atvažiuos į Kauną 
ir priims aplikacijas nuo žmonių norinčių važiuoti Amerikon. Gegužės 17- 
tą dieną Amerikos Vice-konsulis, Ponas Walker, buvo Kaune ir priėmė 
aplikacijas nuo 150 pasažierių. Apie Birželio 17-tą dieną Vice-konsulis vėl 
važiuoja Kaunan, ir taip lankysiąs kas mėnuo. į

Antras svarbus palengvinimas Lietuviams keliaujantiems Amerikon 
yra tame, kad sekančiais metais daugiau Lietuvių galės važiuoti Amerikon, 
negu pereitais metais. Yra paskirta priimti iš RUSIJOS 34^247 .žmonės, 
o prie Rusijos yra priskaityti Baltijos kraštai, LIETUVA, LATVIJA ir ES- 
TONIJA. Kadangi iš tikrosios Rusijos, o taipgi iš Latvijos ir Estonijos 
labai nedaug teatvažiuos žmonių, tai dauguma iš tų 34,247 galės būti Lie
tuviai. Skaitant, kad Latvių, Estų ir tikrųjų Rusų teatvažiuos dvidešim- 
tis nuošimčių, tai Lietuvių galėtų atvažiuoti apie 27,000. Lietuviai tokių 
budu papuola į labai gerą padėjimą, tikrai i daug geresni padėjimą negu 
kokio kito krašto imigrantai. Lenki ja, pavyzdžiui, galės iš viso teatsiųsti 
per metus 25,800 imigrantų. Prie šitų skaičių, žinoma, nėra prirokuojami 
Amerikos piliečiai, nors jie butų gimę kitose šalyse.

Kiekvienas važiuojantis iš Lietuvos Amerikon turi gauti nuo savo gi
minių iš Amerikos tam tikrus pareiškimus po prisieka (affidavitus) rašy
tus rašomaja mašinėle. TOKIUS AFIDAVITUS PAGAMINA VISIŠKAI 
DYKAI NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS kiekvienam, kas nori 
atsikviesti savo gimines iš Lietuvos ir siunčia Lietuvon laivakortę.

' I I.
Lietuvoj kiekvienas, kurs važiuoja Amerikon turi gauti iš Lietuvos 

Valdžios užrubežinį paspotrą. Gavęs pasportą ir pareiškimą iš Amerikos 
turi kreiptis į Amerikos Konsulį kada jis būna Kaune. Pagelbos pasportų 
reikale kiekvienas gali gauti Baltic American Linijos ofise, Kauno mies
te, Laisvės Alėja No. 20. 1. .
/ ' f

Tie, kurie važiuoja iš Amerikos į Lietuvą trumpam laikui, gali laiva
kortę atgal išsipirkti, ir tas palengvins jiems sugrįžimą atgal i Ameriką, 
kada jie to norės. Kiekvienas lengvai gali sugrįžti iš Lietuvos Amerikon, 
jeigu jis buvo išvažiavęs tiktai pasisvečiuoti ir grįžta Amerikon NEIL
GI AUS KAIP PO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ. Toks bus įleidžiamas greitai atgal 

* Amerikon. . |
Važiuojantis iš Amerikos Lietuvon NAUJIENŲ LAIVAKOR

ČIŲ SKYRIUJ gauna geriausią patarnavimą ir pasirinkimą geriausių lai
vų. Keliaujantiems Lietuvon Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius išmaino 
pinigus čekiais arba draftais pagal žemiausio kurso, koks tiktai galima 
tą dieną gauti.

' ’ * «’ ' 1 fl •

Visuose kelionės reikaluose kreipkitės į Naujieną Laivakorčių Skyrių.

Naujienų Laivakorčių Skyrius

1739 S. Halsted St
• • ■

Chicago, III

»t»/

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas.21 Men ▼artojam 
pagerintą Oph- 
thalmometor. Y- 
patinga doma at
kreipiame i vai

kus. Val.i nuo 9 ryto ild 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 Iki 12 dieną.

4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 SL 
Talephona Yards 4817 

Boulevard 6487

HERZMAN'^J^
IŠ RUSIJOS

Persikėlė nuo 3412 So. Halsted St.
po No. 3313 So. Halsted St.

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

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

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

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

I Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis: Drezel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St.

Talephonaii

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 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po pie^
Telefonas Dreael 2880

Tel. Austin 787

DR. MARYA
DOVVIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedšldieniua.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Negiliomis nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 S. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted SL

Tel.: Yards 6666 H
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS J
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akušėras 4
8203 So. Halsted St., Chicago.

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 
▼. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

DR. S. BIEŽIS
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: 8110 
W. 42nd St. Phone Ijafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
ValabdoH: 0:30 ryto ild 12 dien., 

nuo 1 po pietų ild 9 ▼uJca.re.

Telephone Yands 5884

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

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

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lieta vis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roeelande, 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6i8l

___________________________________________________________
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.M AA nisterių susitikimą, teisingai i“ tai, kad Lietuvos darbinio- žmogus, taigi toks, kokio norė-
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juodu susiėjo apsvarstyti, listai protestavo prieš blogus
tiesioginiu budu paliečia jų 
dviejų privatinius reikalus. 
Louis Lousher yra teisin
giausias žmogus Francijoje, 
o Walter Rathenau yra ant
ras pagal įtekmingumą pra- 

S!?nt?Įhh.^ftcl4ca<0, Įmonėje žmogus Vokietijoje.!
Jeigu juodu susitaikys re
konstrukcijos klausimu, tai 
jų dviejų biznio įstaigoms 
teks pasiimti ant savęs žymi 
dalis darbo, iš ko bus milio 
nai markių ir frankų pelną.

Delei savo kapitalistų biz
nio Francija susipjovė su 
Vokietija; to paties biznio 
interesai gali jiedvi ir suvie
nyti. i

ui. t f. |,,I lų-miii
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boikotu musų klerikalai savo 
tikslo atsiekė. Jų partija laimė
jo. Bet ar nuo to bus sveikiau 
Amerikos lietuvių visuomenei? 
Jeigu naujasai Lietuvos val-

Lietuvos valdžios darbus; o da
bar, kada tas karas sustojo ir 
kada pati Lietuvos valdžia savo 

(energiją daugiaus kreipia prieš |džios atstovas čionai atvykęs 
vidujinius, negu prieš išorinius 
priešus, tai socialistai pasiryžo 
juo grieščiau pasipriešinti repre
sijoms, kurias ta valdžia varią
ja prieš Lietuvos darbininkus.

AMŽINA LITANIJA.

NEAPMOKAMAS MOKSLAS.
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Orderiu, kartu su užsakymo.

Francijos 
grūmojimas.

Kitąsyk Chicagos “Draugas” 
apgaudinėdavo savo skaitytojus 
kituose miestuose tuo, kad jisai 
uždėdavo ant tų savo kopijų, ku
rios yra siunčiamos paštu, vėles
nę, datą. Laikraštis, sakysime, 
būdavo išsiunčiamas 10 d. gegu
žės, bet ant jo būdavo pažymėta 
11 d. gegužės. Skaitytojai, ku
riems laikraštis nueidavo ant ry-

Iš Paryžiaus ateina žinių,(tojaus, manydavo, kad jie gau- 
kad Francijos rekonstrukci- naMtos pač‘°3 dicnos „
jos mimsteris, Lotus Louc- lja įr ^a)jar daro tokius humbu- 
her, ir Vokietijos rekons-Lrug, bet senai pastebėjome, kad 
trukcįjos ministeris, Walter juos mėgsta daryt Brooklyno 

komunistų organas. Jisai savo; 
datą nuolatos perkelia pirmyn, 
kad apgavus kitų mies
tų skaitytojus. Vakar, pav. ant 
tų “Laisvės” numerių, kurie pa- 

l siekė Chicagą, buvo uždėta “Pa
gedėlis, 13 Birželio (June)1921”, 
tuo-gi tarpu greičiausi trauki
niai iš New Yorko į Chicagą ei
na 24 valandas arba ilgiausi 

“Laisvės” leidėjai tur-but lai
kosi tos rusų patarlės, kuri sa
ko: “Nenaduješ, neprodas” (ne
apgausi, neparduosi).

Komunistai negali nei dienos 
pagyventi, nesugalvoję kokio- 
nors melo apie socialistus. Broo- 
kliniškis jų organas dabar rašo, 
kad Lietuvos socialdemokratai 
organizavo šaulius, o Amerikos 
socialistų laikraščiai, “Naujie
nos” ir “Keleivis”, rėmė juos ta
me. Bet šiandie, girdi, Šiauliai 
jau imą eiti prieš socialdemokra
tus ir šie todėl pradedą apie 
juos kalbėti. Sako:

“Taip, dabar ponai social
demokratai jau pamatė, kad 
jų darbo vaisiai — jų organi
zuoti šauliai virto baltgvar- 
diečių armija ir dabar veda 
kovą prieš juos pačius.”
Tas komunistų Šlamštas nie-l 

kus tauzija. Lietuvos socialde
mokratai neorganizavo šaulių 
(ne bent atskiri asmens, apie 
kuriuos mes nieko nežinome). 
Ir Amerikos lietuvių socialistų 
spauda nevedė jokios agitacijos 
už šaulius. i

Nejaugi tie dvasiški skur
džiai nepajiegia kitaip kritikuo
ti socialistus, kaip tik skleisda- 
dami melus apie juos? j

trukcuos mmistens, vvaiLer 
Rathenau, laiko konferenci* 
jų, kad apsvarsčius, kaip bu
tų praktiškiausia atbudavot 
nuteriotąją karo laiku šiau
rinę Franciją. Vokietija ap
siimanti pastatyti tos srities 
gyventojams 25,000 medinių 
namų.

Tikimųsi, kad tų dviejų 
šalių -ministeriai ne tiktai 
prieis prie susitaikymo, bet, 
ir padės pamatų ekonominei j 
Francijos ir Vokietijos są
jungai. Francija, mat, da-j 
bar turinti daug geležies ru
dos, ačiū tam, kad Versalio 
taika suteikė jai Elzasą ir 
Lotaringiją, kur randasi 
milžiniški rudos laukai. O 
Vokietija turinti labai tur
tingas anglių kasyklas. 
Kiekvienai jų reikia to pro
dukto, kurį turi antra šalis, 
ir todėl jom dviem butų nau
dinga remti vienai antrų.

Korespondentas, kuris pra 
neša šitų žinių, sako, kad ji
sai patyręs jų iš oficialių 
šaltinių. Iš tų pačių šalti
nių jisai girdėjęs, jogei An
glija esanti susirupinus, kad 
Francija nepadarytų sutar
ties su Vokietija ir nepatap
tų tuo budu nepriklausoma 
nuo Anglijos anglių.

Tai skamba beveik kaip 
Francijos valdžios grūmoji
mas Anglijos valdžiai. Fran
cijos valdžia duoda suprast 
anglams, kad ji gali atsimest 
nuo savo talkininkų ir susi
dėt su savo buvusiuoju prie
šu, jeigu anglų valdžia per
daug atkakliai priešinsis 
Francijos interesams. Fran- 
cijai ir Anglijai, kaip žinor 
me, teko jau daug ka^tų la
bai smarkiai susikirsti: dėl 
Vokietijos karo kontribuci
jos, dėl Silezijos ir t.t.

O manote, butų labai nuo
stabu, kad Francija ištiesų 
padarytų tokių sąjungų su 
Vokietija! Korespondentaš, 
kuris padavė žinių apie tų p0> kurį0 jie laikėsi pusė metų 
Francijos ir Vokietijos mi- ar daugiaus laiko atgal. Jie sto-

VIENYBĖ” APIE SOCIALIS
TŲ “SVYRAVIMĄ.”

Tautininkų “Vienybei” nepa
tinka, kad LSS. Pildomasis Ko
mitetas nutarė neremti Lietu
vos valdžios tol, kol ji nepanai
kins karo padėties Lietuvoje ir 
nepaliaus persekiojusi Lietuvos 
darbininkų organizacijas ir 
spaudų. Tas laikraštis rašo:

“Šitas musų socialistų nusi
statymas tačiaus mus nenu
stebina dėl dviejų priežasčių:
1) Mes žinome, kaip dažnai 
musų socialistai savo įvairiuo
se nusistatymuose švyluoja:
2) Mes pagaliaus numatome, 
kad tame, yra didžiausi kaltė 
Lietuvos ir musų ‘vadų* 
(krikšČ. dem.), kurie valdžios 
dasigavę ir teluko džiaugsmu 
pasigėrę, be galo neišmintin
gai pradėjo kitų partijų neap
kęsti ir iš visų pusių jas pro
vokuoti.”
Toliaus “Vienybė” sako, kad 

Lietuvai dar tebegrumoja pavo
jus iš oro, ir kad kovoti reikia 
ne prieš Lietuvos valdžių, o prieš 
“neišmanėlius” klerikalus.

Gaila, kad “Vienybė” yra to
kia naiviška. Netikusioji kleri
kalų politika jai išrodo bloga 
tiktai tol, kol klerikalai veikia, 
kaipo partija; bet kuomet tų pa
čių politikų klerikalai pYaveda 
valdžioje, tai jau jai girdi prie
šintis nereikia.

Kas-gi dėl “svyravimo”, tai 
“Vienybė” irgi niekus rašo. Be 
reikalo ji patikėjo savo kaimin- 
kos, “Laisvės’
tai, kad socialistai dabar dėl ko
kių tai išrokavimų “pakaitė j ę”. 
Amerikos lietuviai socialistai 
laikosi šiandie to paties princi-

plepalais apie

RENGIASI UŽPULTI 
LIETUVĄ?

Rusų socialistų revoliucionie
rių laikraštis, ‘,‘Volia Rossii”, ku
ris eina Prahoje (čeko-Slovaki- 
joje), gegužės 18 dieną išspaus
dino šitokią žinią:

“Iš Minsko pranešama, kad 
bolševikai suorganizavo Smo
lenske lietuvių komunistų ar
miją iš 8 tūkstančių žmonių. 
Taip pat yra organizuojama 
ir baltgudžių armija, į kurią 
jau tapo sumobilizuoti! 46 
tūkstančių žmonių. (Bielor. 
press-biuro) ”.
Jeigu šita žinia yra teisinga, 

tai reiškia, kad bolševikai ren
giasi užpult Lietuvą. Kada len
kai darė pieną įsilaužti į Lietu- 
bą, tai jie irgi organizavo tam 
tikrus kariuomenės pulkus, ku
riuos apkrikštijo “lietuviškais”.

Ir tame, kad bolševikai pultų 
Lietuvą, nebūtų nieko daug nuo
stabaus. Kas iš to, ką jie yra 
padarę taiką su Lietuva ir pa
sižadėję būt su 'ja draugiškuose 
santykiuose! Su Gruzija bol
ševikai irgi buvo padarę taiką ir 
užmezgę draugiškus ryšius, o 
betgi paskui užpuolė ją, kaip 
razbaininkai, ir sutrempė.

Bolševikai tečiaus gali pabugt 
užkabinėt Lietuvą, dėlto, kad 
tai nepatiktų Anglijai, su kuria 
sovietų valdžia stengiasi nesi
pykti.

Skaityklų Balsai
[Ui i iro ik it as ilame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

KLERIKALAI ATSIEKĖ 
TIKSLO.

Amerikos lietuviai klerikal
ini kiek galėdami atakavo da
bartinį Lietuvos atstovų Ame
rikoje, p. J. Vileišį. Jie šmeižė 
jį savo spaudoje, jie, reikia 
manyti, skunde jį pačiai Lietu
vos valdžiai ir darė visa, kad 
pakenkus visiems geriems Lie
tuvos valdžios atstovo suma
nymams. Trumpai sakant, A- 
merikos lietuviai klerikalai bu
vo nusitarę “išėsti” p. Vileišį, 
ir “išėdė” jį. Laikraščiuose jau 
buvo pranešta, kad į šių šalį 
atvyko naujas Lietuvos val
džios atstovas V. Čarneckis.

Naujasai Lietuvos valdžios 
atstovas esąs klerikalų partijos

I elgsis tik kaipo tos valdžios at
stovas, jeigu jis nesutiks pa
taikauti kiekvienam musų kle
rikalų sumanymui — bus ge
rai. Kad naujasai Lietuvos at
stovas yra klerikalų partijos 
žmogus, delei to mes, pažan
gieji Amerikos lietuviai darbi
ninkai, nič nieko neturime. 
Žmogaus politiniai ir religiniai 
įsitikinimai yra asmens daly
kas. Nė vienas išmintingas 
žmogus delei to nesmerkia nū 
p. Čarneckį, negi Lietuvos val
džių. Į šių šalį jisai juk atvy
ko kaipo Lietuvos valstybės 
reikalų gynėjas. Lietuvos val
stybėj gi yra įvairių-įvairiausių 
partijų, kurioms priklauso Lie
tuvos piliečiai. Lietuvos valsty
be visų tų piliečių reikalus turi 
ginti. Tos valstybės piliečių 
randasi ir Amerikoje.

Tatai, jeigu naujasai Lietu
vos atstovas tik tų piliečių rei
kalais rūpinsis; jeigu jis iš Lie
tuvos valstybės reikalų gynėjų 
neliks klerikalų partijos reika
lų gynėjas — nors jis ir ne mu
sų pažvalgos žmogus, bet mes 
jį nešmeišim ir neboikotuosim, 
kaip kad -darė musų klerika
lai su p. Vileišiu. Bet jeigu 
naujasai Lietuvos atstovas už
simanytų tuo pačiu smuiku 
griežti, kuriuo griežia čionykš
čiai lietuviai klerikalai — A- 
merikos lietuvių visuomenės 
reikalams nuo to tikrai nebus 
sveika. Delei to ir pačiai Lietu
vos respublikai nebus sveika. 
Minios pažangiųjų Amerikos 
lietuvių tuomet bus priverstos 
pasirinkti tokį kelia, • kuris jų 
reikalams geriau atatiks. O 
delei to nukentės tik pati Lie
tuvos valstybe.

sunkii numanyti. Vis dėlto, ga
li būt ir taip, kad Amerikos 
lietuvių klerikalų pergalė nau
dos jiems neatneš.

Pamatysime. —Darbininkas.

Pasiekimas kokio nors mok
slo ar amato reikalauja - daug 
laiko ir brangiai atsieina. Pas 
kiekvieno amato arba ųiokslo 
praktikuotoijus randasi pavy
das, kad jų praktikupjamoj 
profesijoj neatsirastų didelis 
tokių praktikuoto jų pasisiūlyt 
mas. Priežastis toki)) pavydo 
yra ekonomine. Jeigu bite ko
kioj profesijoj atsiranda dide
lis praktikuoto jų pasisiūlymas, 
tai jis nupuldo tokios profesi
jos darbininkų atlyginimų už

Visai kitaip tečiaus yra su 
socializmo mokslu. Pas socia
listų darbuotojus delei didelio 
tokių darbuotojų pasisiūlymo 
baiiųes nėra. Socialistų darbuo
tojai net trokšta, kad žmonių, 
norinčių dirbt socializmo la
bui, rastųsi kuodaugiausiai. 
Patys socialistų darbuotojai už 
savo darbų dažnai ne tik jo
kio atlyginimo negaunu, bet 
eikvoja savo skatikus, atlieka
mų nuo darbo laikų, energija 
ir gerinusius gabumus. Kuomi 
tad skiriasi socializmo moks
las nuo kitų mokslų? Tas skir
tumas yra tame, kad įvykini- 
mui socializmo lųokslo pjak- 
tikon yra ne asmens, bet kle- 
sos darbas ir reikalas. Bet ku-

lizino mokslų gali žinoti kad 
ir čia dar taip gerai, bet įves
ti jį praktikon jis negali. Ne- 
pakęsdami šiandieninės tvar
kos, socialistų darbuotojai ki
tokio budo nesuranda kaip 
tik revoliucionizuoli darbinin
kų* klesų, kad ji sąmoningai 
veiktų tame judėjime, kurios 
Į socializmų veda. — J. Lapas.

LS.S. Reikalai

dilo 3 d. Paskui — visuotinia
me to rajono narių susirinki
me, birželio 7 d.

Chicagiečiai, vadinas, nori, 
kad musų organizacijos laik
raštis butų Chicagoje.

Kodėl jie to nori? Chicagie
čiai turi savo dienraštį Nau
jienas. Jų reikalus tas dienraš
tis gali patenkinti ir patenki
na. Tatai kito laikraščio, so
cialistinio laikraščio, čia turė
ti, rodos, nėra reikalo.

Tenka pažymėti, kad visa tai 
supranta ir patys chicagiečiai. 
Tad — kodėl jie nori, kad 
“Banga” butų perkelta į Chiua- 
gą? Nejaugi jie mano skausti 
draugus, esančius rytinėse val
stijose? Rytuose socialistinis 
laikraštis tikrai yra reikalin
gas. To nedrįsta užginčyti ir 
patys chicagiečiai.

Apie skaudintą draugų, esan
čių rytinėse valstijose, chica
giečiai nė nemano. Jeigu drau
gai rytuose taip manytų, tai 
butų didelė klaida. Visa, kas 
chicagiečiams rupi, tai kad 
musų organizacijos leidžiama- 
sai laikraštis išsilaikytų, kad 
jis išvengtų tų trukumų, ku
rie neleidžia jam pasirodyti re
guliariai.

Chicagiečiai mano, kad tuos 
trukumus galima pašalinti tik 
Ghicagoj. Lietuvių socialistų 
organizacija Chicagoje yra sti
presnė nei by kuriame kitame 
šios šalies mieste. Pagalios, čia 
yra daugiau galimybių musų 
laikraštį išplatinti ir gauti skel
bimų. Laikraštis tik tuomet 
galės išsilaikyti, kai jis turės 
pakankamai skaitytojų — nc- 
kitaip. Rytuose tai padaryti ne
galima. Viena, draugų newyor- 
kiečių būrelis yra nedidelis. 
Jie, kad ir norėtų, bet padary-

[jų skolų darytis, ar sulaikyti

Ir viename ir kitartic atvejy 
musų Organizacijai bus skriau
da. Naujų skolų darytis nega
lima; sulaikyti laikraščio leidi
mą — taipjau ne. Skolos pul- 
do sąjungiečių ūpą, sulaikymas 
laikraščio padarys labai blogą 
įspūdį į tuos, kurie yra jį už
siprenumeravę. Vadinas, ir taip 
bloga ir taip negera.

Ve kodėl chicagiečiai mano, 
kad “Bangą” reikia perkelti į 
Ghicagą. Jie yra tikri, kad Chi
cagoje musų organizacijos 
laikraštis turės daug geresnį 
pasisekimą nei kad jis turi ry
tuose.

Pagalios, jeigu “Banga” lik
tų savaitiniu laikraščiu, tai ir 
patys musų draugai rytuose 
bus patenkinti. Vietoj gaut 
laikraštį kartą į mėnesį ar du, 
jie tuomet gaus kas savaitę.

Turėti savaitinį laikraštį 
mums būtinai reikalinga, jei
gu norime, kad musų organi
zacija augtų ir stiprėtų. Tai 
kas kad mes turime Naujienas 
ir Keleivį? Visus musų orga
nizacijos reikalus patenkinti į 
jie, šiaip aj* taip, negali. Tai 
mato ir patys “rytiečiai”.

O jeigu taip, tai, rodos, chi- 
eagiečių sumanymui nereikėtų 
priešintis. Tuo labiau, kad 
“Bangos” perkėlimas į Chica- 
gą veik nieko nekainuoja. Teks 
pasiųsti tik prenumeratorių 
listą, rankraščius ir kitus maž- 
inožėlius. Tai visa.

Draugai, kurie yra susido
mėję musų organizacijos laik
raščio likimu, būtinai turėtų 
pagalvoti ir žiūrėti, kad ir pa
tį laikraštį ir organizaciją su
tvarkius taip, kaip reikia.

— Sąjungietis.

“BANGOS” REIKALAIS.

Clūcagos lietuviai socialis-

kalbeli apie tai, kad LSS. orga
nas “Banga” butų perkeltas į 
Chicagą. Pirmiausia ;tttS klau
simas buvo pakeltas Aštunto 
Rajono konferencijoje, balan-

čiai, nepajėgtų. Antra, leidžiant 
“Bangų” rytuose ir leidžiant jų 
tik laiks nuo laiko r~ vakari
nėse valstijose ji neturės pasi
sekimo. Norint, kad laikraštis 
turėtų pasisekimų vakaruose, 
reikia, kad jis butų leidžiamas 
kas savaitę. Rytuose gi tai ne
padarysi -- bent tuo tarpu.

Taigi, kas lieka daryti? Lei
sti musų “Banga” taip, kaip 
ji yra leidžiama dabar ir nau-

Musų Moterims
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ST. PŠIBBEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO S1ONO VIEŠPATS.

(Tąsa) /

Gordonas nustebo. Jisai negalėjo įsivaiz
dinti, kad jojo veidas galėtų taip persikeisti į 
kelias dienas.

Vienok apskritai Vronskis atrodė savim 
H likis:

Gordonas pažiurėjo į jį klausiamom akim.
— Ką?
— Jus prisiruošę?
— Taip.
— Vadinas, šiandien!
— Šiandien?
Vronskis nedoroms atšoko ir krūptelėjo.
— Šiandien?! — bebalsiai atkartojo.
— Taip. Šiandien. Ar nesijaučiate užtekli- 
stiprus? — užklauso Gordonas ir su nusi-nai

šypsojimu pažiurėjo į jį.
Vronskis sunkiai save pergalėjo.
— Taip. Suprantama... Tiktai tas viskas taip 

netikėtai... Aš nemiegojau kelias naktis... Bai
siai nervuo juosi.

Sukosėjo.
— Ir taip, šiandien! — Gordonas kalbėjo 

liepiančiu, veik žiauriu tonu. — Dešimtą valan
dą jus leisite save uždaryti valdyboj, o paskui 
palauksite, kol išgirsite varpų balsą.

Vronskis drebėjo, tartum apušės lapas. Ji
sai negalėjo pastovėti ant kojų ir butų parpuo
lęs, jeigu Gordonas nebūtų jį sulaikęs.

— Jus bijotės? — užklausė Gordonas su di
džiausiu nusistebėjimu. •

Vronskis neatsakė. Uždengė veidą ranko
mis, bet jo pečiai taip drebėjo, kad visa galva 
lingavo.

Gordonas susirūpino.
— Kas jums? — sukuždėjo sujudintu balsu.
.Vronskis tiašųko, dpsidairS aplinkui klaid

žiojančiomis akimis, paskui kurį laiką žiurėjo 
į Gordoną. Jo lupos judėjo, konvulsiškai persi
kreipė. Bet jisai negalėjo nė žodžio ištarti.

— Negaliu! — pagalios jisai sunkiai sude
javo.

Gordonas krūptelėjo. Jam atrodė, kad jo 
visas pienas žlugo ir palaidoj o jį po savo griu-

vėsiais.
Atydžiai pažiurėjo į Vronskį.
— Na, jeigu jus manote, kad jums pritruks 

drąsos, tai...
— Nuštilkite! — staiga sušuko Vronskis. 

— Nuštilkite!
— Atleiskite, brangusis, dalykas labai 

bus...
Gordonas darė baisių pastangų, kad 

kytiAapėmusį jį drebulį. .

svar-

sulai-
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— Labai svarbus! Ant Jo paremtas 
pienas!

Vronskis, susijudinęs bėgiojo po kambarį.
— Nusiraminkite, nesierzinkile taip... abel- 

nai, palikime tų dalykų...
Gordonas rengusi išeiti.
Vronskis pribėgo prie jo.

visas

kalbėkite su manim... Kalbėkite... Tiktai toj 
valandoj, kuomet jus taip staiga pasakėte: šian
dien!... tik tuomet man atrodė, kad mane per
kūnas trenkė. Dabar aš atsigaunu.,. Manyje yra 
kažin kas pašalinis, kas pasakė tų ne...

— Ne, Vronski, aš neturiu laiko. Aš nega
liu tikelies to, kad paskutinėj valandoj aš nuo 
jus vėl išgirsiu: ne!

Vronskis tylėjo. Jį apenie kurtus įniršimas. 
Pasirodė putos ant jo lupų.

Gordonas žiurėjo į jį su ncrimąstiin ir nu

— Jeigu aš... aš... — Vronskio balsas taip 
drebėjo, kad sunkiai buvo galima suprasti, — 
jeigu aš sakau: padarysiu, tai —• padarysiu!

Gordonas vėl atsisėdo.
— Klausykite, Stepai, jeigu jus negalite to 

padaryti, — Gordono balsas meiliai skambėjo, 
— tai aš pats padarysiu... tiktai Besikarščiuokite. 
Juk aš su jumis kalbu visiškai rimtai. Ir visiš
kai nepyksiu ant jus už tai.

— Užtenka! Padarysiu!
Vronskio akys mėtė žarijas.
—i Turite arbatos, Vronski? Aš esmių liuo- 
įki septynių, iki pusiau astuonių; aš noriaisas 

pasėdėčiau ir paplepėčiau su jumis.
—I.Jųs norite to? —Vronskis lengviau at

siduso, — tas gerai, labai gerai. Matote, aš ve! 
likau toks pat, kaip ir pirma. Stačiai nesupran
tu, iš kur tasai staigus nusilpnėjimas. Aš taip se
niai nemiegojau, o Pole taipgi serga...

— Polė serga?

L (Bus daugiau) į

Amerikoj turbut nei viena mergaitę 
negali apseiti be šito siuto, kadangi 
visos mergaites daug ar maža prak
tikuoja gimnastiką. Kvolduotos koji
naites iš juodos ar tamsiai mėlynos 
materijos ir balta gluotni bliuze yra 
lengva pačioms pasisiūdinti.

Mergaičių “Middy” siutas No 1032 
yra sukirptas nuo 4 iki 12 metų am
žiaus. 8 mierai reikia 3% jardo 3G 
colių pločio materijos su 3% jardo 
rauktelių.

l4oi|.nt gauti tokiam siutui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus j 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dep. .
1739 S. Halsted St., CJiicago, III.

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siust man pavyzdį No 1032.

Mieros .......................................metų

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 East Washi)tRton St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Drover 6051

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

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

8261 So. Halsted SL, Chicago, Iii.
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SVEIKATOS DALYKAI.
(Pabaiga)

Appendicitis gydymas.
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mažiausios vilties ką-nors vate-; Chirurginis gi gydymas eina’/T" 
tais atsiekti.

Katarinis appendicitis kartais liną.
tiesiog į ligos šaltinį ir jį praša- 

. Prašalinus gi ligos prie- 
duodasi ir vaistais išgydyti, ši-^ žastį, duodama ligoniui visa pro- 
tokiame atsitikime gydymas vai- ga pilnai pasveikti. Operacijos 
stais turi šiokį pamatą, bet irgi keliu visas appendiksas išima- 
nėra saugus dėl sekamų priežas-1 mas, padaryta žaizda tinkamai 
čių: tankiai sunku būna atskirti užsiuvama. Tas viskas bėgyje 
vieną appendicitis rūšį nuo ki- keliolikos dienų sugyja ir žino
tos, nes simptoipų smarkumas gus vėl tampa sveikas, nors per 
ne visados parodo appendicitis tūlą laiką vis dar jaučiasi silp- 
rušį, tad klaidą lengva padaryt,' mis. Kadangi visas appendiksas 
bet paskui sunku ją atitaisyti, tampa išimtas, tad žmogus po 

uRbu pūliuoja ' tokiai operacijai nebegali antru

fcHicAGošllPinigai Išmokėti Lietuvoje
•• *• t Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo
•• ZjllvlVIO •• || pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės

Appendicitis gydymo yra 
budai: medikalinis (vaistais) ir 
chirurginis (operacija). Dabar
tiniu supratimu tos ligos, turė
tų būti tik vienas gydymo būdas 
— chirurginis. Kadangi tūli gy
dytojai dar ir dabar vartoja me- Katarinė rūšis tan! 
dikalinį gydymą, su dideliais Ii- arba paeina gangrena, kartais kartu appendicitu sirgti. . Ap- 
goniams nuostoliais, tai apie tai su mažais simptomų persikeiti- pendicitis gydymas operacijos 
kiek plačiau pakalbėsime.

Už senovinį medikalinį gydy- jas negali patėmyti tos perinai-j lis ir duoda geriausias pasek- 
mą argumentų, nėgi logikos nė
ra. i 
appendicitis, bet ir kitokių chi-'niekas niekados negali gvaran- ja yra vienintėlis tikras gydymo 
rurgini ligų gydymas susidėjo tuoti, tai tik viena operacija Ii- būdas ir jis yra išgelbėjęs daug 
iš vaistų ar kitokių kokių nors' gonį tegali išgelbėti, 
būdų. Savaimi aišku, kad re
zultatai būdavo liūdni.

mais, taip kad nė pats gydyto- pagelba yra moksliškas, racionu-

uos. Kuomet appendicitis į vie- mes. Reikia pasakyti, kad

MUSŲ PIKNIKAS RIVER- 
VIEW PARKE.

Piknike dąlyvavo didelis būrys 
lietuvių.

Prieš operacijų laiką netik ną ar kitų formą persikeičia, ko (šiandieniais patirimais, operaci-j an s 
ir* VitnVin rhi- ninVoa ninVurlna nocruli Ofvnrnn* iti vvn \rinniniAlia iilrvna (rvdvlYlfi ni

šimtų tūkstančių gyvasčių.
Žmonės nemažai bijosi kaip’ 

Prie' pendicitis rūšis nesikeičia į pa- operacijos, taip ir užmigdymo— 
tuolaikinio mokslo stovio nieko' vojingesnę ir ligonis už keleto anestetizavimo. Tiesa, operaci- 
geresnio ir negalima buvo laukti,' dienų vaistais gydymo pasveik- jos nėra malonus dalykas ir to- 
bet šiandie šis klausimas yra1 sta. Bet tokis žmogus ant visa- dėl neturėtų būti daromos ant 
aiškiai pastatytas ir todėl rei-Jdos taip ir pasiliks palinkusiu juokų.
kia naudotis naujausiais, išban-.ta pačia liga atkristi, o kiekvie- 
dytais ir kritiką išlaikančiais nas atkritimas tankiai būna arba pagerinimui sveikatos, kuo- 
metodais.

Kuomet kur nors keliasi votis, 
tai kiekvienas žino, kad materi
ja turi išeiti laukan, ar tai sa
vaimi, ar prapjovimu, nes kitaip 
liga eis tolyn ir gali net gyvastį 
pavojun pastatyti, čia jokie 
vaistai negelbsti. Su appendik- 
su, kada atsiranda pūlių irgi tas 
pats darosi. .0 tuo tarpu nie- 
kurie dar tikisi vaistais pagy
dyti. Tokis appendiksas, kaip 
ir votis, ilgainiui trūksta ir pu- negu gero, 
liai išsilieja į vidurius. Skirtu- kių gyduolių vidurių paliuosa-

Tegul, sakysime, katarinė lip

Operacijos tėra skiria
mos tik išgelbėjimui gyvasties

smarkesnis ir pavojingesnis, 
taip kad galų gale vistiek prisi
eina operaciją daryti, kad išgel
bėjus gyvastį. Tokiuose atsiti
kimuose yra daug saugiau ir pi
giau padaryti operaciją iškarto. 
Tada ir iškašėiai bus mažesni, ir 
trumpiau reikės sirgti ir, svar
biausia, nereikės savo gyvastį 
statyti pavojun.

Kartais neatsargus gydymas 
vaistais padaro daugiau blogo, 

Vartojimas smar-

vintui, kaip ricina ir t. p., suju
dina vidurius ir tuo prigelbsti 
išsiplatinti uždegimui. Tuo pa
didinama pačią ligą, kad yra la
bai pavojingu dalyku. Tokios 
smarkios gyduolės nėra niekad 
patartinos vartoti prie appendi
citis ligų. Antra, tankiai var
tojama vaistus sumažinimui 
skaudėjimo. Skaudėjimą suma
žinama, bet pačios ligos kiek 
nepagydoma, atpenč ligą eina 
savo keliu, o ligonis klaidingai 
mano, kad jis sveiksta* o ir gy
dytojas ttida veik negali nu
spręsti kas su ligoniu darosi. 
Brangus laikas gaišinamas, liga 
platinasi, ligonis nusilpsta ir, 
pagalios, atsiduria dideliame pa
vojuje. Vartojimas vaistų, ku
rie mažina skausmą, yra didelis

mas nuo voties tik tame, kad 
appendikso pūliai nuodija visus 
vidurius ir pagimdo naują ligą, 
vadinamą peritonitą, kuri yra 
daug pavojingesnė už appendici- 
tį ir todėl tankiai baigiasi mir
timi. Tokios rūšies appendicito 
niekas negali jokiais vaistais pa
gydyti.

Su gangrenine appendicito rū
šimi dar blogiau. Kuomet gan
grena apima pirštus, ranką ar 
koją, niekas nesitiki vaistais iš
sigydyti. Ta kūno dalis numir
šta ant visados ir niekas negali 
jos atgaivinti. Tas pats būna su 
gangreniniu appendicitu, pridė
jus dar tą, kad užkrečiama gan
grena ir vidurius. O kada gan- 
greninis appendicitis užkrečia vi
durius, tai kone visada tas bai-’-----------------------„----------------
giasi mirtimi. Čia negali būti nusidėjimas appendicitis ligoje.

lektra
šviesų ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

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

THEBRIDGEPORTELECTRIC COMIne.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
1
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Naudojant antiseptišką

inet kitokio išėjimo nebelieka.
Šiais laikais operacijos nėra 

taip pavojingu dalyku, kaip kad 
būdavo keletas desėtkų metų at
gal. Pažinimas bakteriologi
jos, supratimas svarbos asepsis 
(chirurginio Švarumo) ir žinoji
mas anatomijos ir patalogijos, 
padarė operacijas lengvomis ir 
duodančiomis geras pasekmes. 
Laiku daroma operacija ant ap- 
pendikso nėra priskaityta prie 
pavojingųjų. Todėl reikėtų j 
tokią operaciją žiūrėti ne su bai
me, bet kaipo į būdą išgelbėti 
savo gyvastį, ar pataisyti svei
katą.

Atlikimui didesnių operacijų 
vartojamas užmigdimas žmo
nėms daugiau baimės įvaro, ne
gu pati operacija. Mat bijpmą- 
si, kad nebeatsigaus. Reikia pa
sakyti, kad tokia baimė yra vi
sai bereikalinga ir net kenks
minga pačiam ligoniui. Užmig
dymo budai yra dabar gerai iš
studijuoti, suprasti ir visi pavo
jaus ženklai yra žinomi. Atsa
kančiose rankose, kada viskas 
kaip reikiant būna prirengta, ne
laimių beveik visai nepasitaiko. 
Todėl ligoniui reikia žiūrėti į tai 
ramiai, su vilčių, o ne drebėt iš 
baimės. Atsargus anestetikas 
(žmogus, kuris migdo ligonį) 
kiekvieną minutę žino užmigdy
tojo padėtį ir prie mažiausio 
ženklo pavojaus žino kas dary
ti. TeČiaus apie užmigdymą ka
da nors plačiau pakalbėsime.

Baigiant noriu pasakyti, kad 
appendicitis yra svarbi liga, ku
rtąja gali susirgti bile vienas, 
nežiūrint, amžiaus, lyties ar už
siėmimo. Gydymas turi būti iš
mintingas ir skubus. Operacija 
yra geriausias gydymo būdas ir 
juo ankščiau ji yra daroma, tuo 
geresnes pasekmes duoda.

— Dr. S. Biežis.

Praeitą nedėldienį, birželio 
12, puošniame Rivcrview Par
ke buvo Socialistų Prcsos pik
nikas.

Kaip ir visais metais, pikni- 
kan susirinko didelės musų 

j ir patarėjų minios. Su
sirinko Ir tuo suteikė nemažos 
musų spaudai paramos.

Tai rodo, kad musų judėji
mas, apie kurį taip daug bub- 
nija visokio plauko komunis
tai ir kiloki daibininkų judė
jimo priešai, nenusmuko. Ap- 
tenč, jisai auga į gylį ir plotį.

Lietuvių darbininkų šiame 
piknike taipjau buvo ytin skait
lingas būrys. Ir tai neveizint to, 
kad tą pačią dieną buvo suren
gę savo “piknikus“ ir “išvažia
vimus” buvusieji musų drau
gai ir “progresistės.” Kokluo 
tikslu tai buvo daroma, nėra 
reikalo aiškinti. Tie žmonės 
jau senai yra pasisakę, kad jie 
visur, kur tik galės, kenks so
cialistams. Bet jų “triūsas“ ei
na vėjais. Visa, ką jie turi, tai 
turi nuo to laiko, kaip musų 
organizaciją sudraskė. Naujų

Šiemet lietuviai socialistai 
taipjau savo skyrių turėjo. Lie
tuvių skyriui dainavo Chicagos 
Liet. Soc. vyrų choras ir kal
bėjo Naujienų redaktoįris P. 
Grigaitis.

Vis dėlto, tenka pažymėti, 
kųd svetimtaučių skyriai netu
ri tinkamos vietos. Toji vieta, 
kur savo skyrių turėjo lietu
viai socialistai, kuoprasčiausia. 
Tuo daržo šonu eina taip vadi
nami “kalnai.” Jais kas dvi 
mimiti laksto “piknikininkų 
kariukai,” ir kelia dideliausį 
triukšmą. Kalbėti ir dainuoti 
čia veik negalima. Susirinku
sius visa tai begalo nervą vo.- 
Klausaisi, žmogus, ir nieko ne- 
suklausai... Bet tai ne rengėjų 
kalte: kitos, geresnės vietos 
svet. skyriams įrengti ten nėra.

Piknikas darė gan gerą' įspū
dį. Netaip, kaip pernai, kuomet 
susirinkusius buvo užklupęs 
tas “nenaudėlis lietus.” Ir lietu
viai ir visi kiti iš pikniko turės 
gražaus pelno, kuris bus pas
kirtas socialistines spaudos rei
kalams. —Buvęs-Matęs.

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

Pinigus gavo:
Tel. 73—V. Gačenis

” 74—A. Laudanskienė 
7588—-S. Raukas 
7599—J. Klimavičius 
7608—A. Grubliauskiene ■ 
7618—J. I. Naudžiūnas 
7616—S. Ambrazaitienė 
7620—P. Jankauskas 
7745—M. Vincloičienė 
7761—A. Naujunas 
7775—P. Mockienė
7790— M. Juknius
7791— A. čereševičius
7792— M. Seimaškienė 
8925—P. Norkaitienė 
5280—A. Janutienė 
5935—M. Sergelis 
6205—V. Sadauskienė 
6271—P. Viskontap 
6373—M. Veičikienė 
6477—U. Goščiauskienė
6544— B. Guzevicz
6545— Beleckienė Liudvika 
6556—P. Tamošauskas 
6589—J. Klusis 
6638—J.Kabošis 
6649—V. Dijonko 
6676—P. MeneiKienė 
6703—F. Petraitienė 
6754—P. Mikalauskaitė 
6757—J. Paluckas 
6780—P. Baltukėnas 
6793—D. Kučis 
6864—M. Andriušienė 
6889—A. Rymienė 
6931—S. Mineikaitė 
6927—B. J. Abazaraitės 
6971—B. Juškienė 
7185—K. Vaitkevičius 
7188—M. Tumaitis
7190— J. Mašidlauckienė
7191— P. Paulauckaitė
7192— L' Mikšis
7193— T. M. šaltaičiai 
7195—M. Šimkienė 
7198—B. Šulčis 
7203—J, AJvikas 
7210—I. Vilickis 
7213—J. Dūda 
7216—U. Sadelskis

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

7253—V. KazlausMs 
7264—B. Vitkienė 
7284—A. Lipšaitė 
7287—F. Bertašienė 
7290—rJ. Schaloschevič 
(7294—J. Butautas 
7300—M. Mileriukė 
7489—A. Maulaitė 
7512—L. I^kaučikė 
7537—J. Šimkus 
7545—V. Tarozas 
7554—D. Grabauskienė .
7562— F. Žiogas
7563— J. Lumsargis 
7579—V. Einikis 
?598—A. P. Visockis 
7601—V. Stulginskienė
7606— N. Svickis
7607— S. Spurga
7621— V. Atkočaitis z
7622— J. Urbulaitė
7623— A. Mišeikis
7736— J. Celskis.
7737— j. Aniulis 
7753—J. Jonikienė 
77£6—M. Jakubauskienė 
7768—O. Siliutienė 
7777—J. Sebeckis 
7783—K. Frank 
7785—U. Bielskienė 
7797—R. Kaminskis ,
7812— J. Giraliauskiutė
7813— M. Dervinis
7814— J. Klikna
7815— Šimkus P. 
7952—K. Jukonis 
7982—S. Kiselienė 
8008—J. Gudinąs
8028—K. A. Baukuvienė
8024— M. Mickunienė
8025— J. Vasylius 
8037—D. -Tamošauskas 
8045—O. Janiuvienė 
8055—A. A. Jakupčioniui 
8063—V. Matusevičius 
8067—P. Pocienė
8069—J. Mikalauskis 
8072—S. Kiltinavičius 
8074—J. Stiksis .

i..«

ŠVIEŽIOS MIELES
A. P. CALLAHAN A CO.

šaldo ir gydo lengvai ir 
greitai.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Spėriai urnai: Moterų ligos ir Chirurgija.

1145 MILWAUKKE AVĖ. CHICAGO.
' - -

Radiumo išradėja vėl Chicagoj.
Madaine Mario Curic, kuri 

išrado radiumą ir jos dvi duk
terys, Irene ir Eva, vakar kaip 
vienuolika iš ryto atvažiavo 
Chicągon, kur mano užsibūti 
tris dienas,
Lenkaitės ir franeuzaites, apsi- 
rėdžiusios tautiškuose kostiu

muose ją suliko stoty.

Orlaivių ir balandžių 
, lenktynės.

Apie 100,00 žmonių ncdėlioj 
po pietų prisirinko ant Munici- 
pal uosto pažiūrėtų balandžių 
lenktynių.

Lenktynes prasidėjo kaip 
3:00 vai. po pietų. Į lenktynes 
paleista 3,000 balandžių, kurie 
turėjo lenktyniauti su trimis 
orlaiviais, kurie skrido į Au
rorą, Batavią, Mihvaukec ir 
Gieat Lakos. Kiekvienas ba
landis nešė siuntinį nuo majo
ro Thonipsono tų miestukų 
majorams. Du balandžiai,

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
PRASYK JŲ SAVO GROSERNINKO

EXTRA! PRANEŠIMAS VISIEMS!

Nauja Knyga “Receptai ir Sekre
tai” (Apsisaugojimui nuo J vairių Li
gų). Nuo visokiu epidemijų kokios 
nebūt. Dabar pajfdyta su trimi lape
liais; turi receptų 410. Kaina 1 doj. 
25c. Platintojams 3. knygos už 2 dol. 
25c. Ir pas visus mokytus turi rastis 
“Ideal” pumpa sykiu ir plauto jas 
Moterims, 5 dol. Prancūzišką Spessa- 
rija, arba Womb Supporter. Gumbo 
užlaikytojas geroj sveikatoj, 3 dol. 
Kas turi miii^mą. “Knygą” tas turi 
gerą apetitą ir čystą kraują; to vai
kai neiną nevalgę į škulią. 
Adresuokite: WM. L. MATULIONIS, 
West Frankfort, III., P. O. U. S. A.

Tel. Boulevard 2160
Dr. A. J. K AR A LIŪS 

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

PERSIKĖLIAU
Dabartinė vieta: ofisas su Dr. Mon

kevičium, 8101 So. Halsted St., Tel. 
Blvd. 9708, nuo 2 iki 6 po pietų: gy 
venimo vieta 701 W. 31 st SU, kam
pas Union Avė., Tel. Yards 3654.

AKU1ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
jų; ilgai prak
tikavusi Pann- 
ailvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo.

t -' ,T.T.ūaignna- -■■■■- "i-j .... ■

Telefonas Pullnrjan 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvya Dentistaa
10801 So. Michigan Atw Roselaad. 

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

pa- 
prie 
Duo

klose ligose 
moterims ir 
merginoms.

Mrs. A. Michniewicz

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS t 

Moteriškų ir Vyrišką 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

po piet.'
Telephone Yards 687

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

Lletnvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą i People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
Tąlephone McKinley 262

te Telephone Yards 1582

: DR. J. KULIS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j

B Gydo visokias ligas moterų, vai- į 
kų Ir vyrų. Specialiai gydo lim- į

■ panČias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 8259 So. Halsted St., Chicago. 3

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNIGKI :
3107 So. Morgan Stn 

Chicago, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud 

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

Tel. Prospect 3466

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18th St.

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av. 
Valandos i Ud 9 ryto, nuo 8 iki 

4 Ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tai. Prospect 1157(Tąsa seka aut 6-to puslp.)
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PASARGALietuviu Rateliuose REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUIskrendantys i Mikvaukee. pa
darė gerą pradžią, kuomet ki
li skraidė pulkeliuose bandy
dami pasiliuosuoti nuo savo ne
šimų. Tačiau visi karveliai jau 
trejos karvpynėse, kuomet :»r 
ki\.Ju pasiek -, h,iškirtas vie
ku

ROSELAND

Norintieji pasigarsint į sekamos die- ’ 
nos Naujienas, turi priduot savo pa- Į 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. \

RAKANDAI NAMAI-ŽEME.
VYRŲ

STATYTOJŲ DARBUOTOJAI 
PARUOŠIĄ LANDIS’UI 

FAKTŲ.
Statytojų darbuotojai prista

to tarpininkautojui teisėjui 
Landis’ui statistiškų faktų kas 
link algų ir pragyvenimo 
brangumo. Unijistai pasitiki 
arbitro 
mano, 
kriausti

Landis teisingumui ir 
kad jie nebus jo nus- 
arbitracijos laike. Dar- 

prie darbo sugrįžta
nuo 20,000 iki 25,000.

Norėjo tapybą sunaikinti 
Art Institute.

Tūlas Morris Morganroth, 
1131 S. Albany avė., nedėlioj 
nuėjo į Ryerson knygyną, Art 
Institute ir norėjo skustuvu 
supjaustyti seną tapybos kurinį. 
Ret suspėta jį sulaikyti ir jis 
buvo areštuotas kaipo vanda- 
lasHlailos kurinių naikintojas.

Morris pasiėmė vohimą ge
riausios kūrybos senų tapytojų 
ii* atsivertęs tapytojo Velas- 
qnez*o “Venus ir K u pydąs** iš
sitraukė skustuvą jį suraižyti. 
Bet kad pastaruoju laiku tas 
institutas nemažai vra nuken- 
tėjęs nuo visokių vandalų, tai 
ten yra pastatyti žmonės, kurie 
pridabojo, kad Instituto turtas 
nebūtų naikinamas. Taigi ir jį 
sulaikė pridaboto jas Waller. 
Areštuotasai teisinos, kad buk 
tos kūrybos skonis jam netikęs.

Nepavykęs pasikėsinimas.
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis, kaipo dailės draugija, yra 
nepartinė organizacija. Ratelis 
gyvuoja jau vienuolika motų ir 
gana gerai pasilaiko, turi įsi
taisęs keletą nuosavų sccnerijų, 
daug drapanų scenai, o taipjau 
keletą šimtų dolerių kasoj. Tas 
faktas, kad ratelis gerai gyvuo
ja, sukėlė vietos komunistė
liuose apetitą pasigriebti jį ir 
jo turtą į savo nagus. Nuo šių 
metų pradžios jie uoliai ėmė 
lankyti Ratelio susirinkimus ir 
prirašinėti daugiau savo drau
gų, daugiau talkininkų. Ir kai 
tik pasijuto, kad savo pozicijas 
pakankamai sustiprino, tuojau 
pradėjo atakuoti tuos Ratelio 
narius, kurie neina iš viena su 
jais. Tie užsipuldinėjimai tū
liems rateliečiams taip buvo 
pagrisę, kad, nenorėdami peš
tis, jie buvo ir susirinkimus 
nustoję lankyti. Del to susirin-1 
kiniuose komunisteihu dar 
biau ome vyriauti.

Gegužės 27 dieną buvo su
šauktas nepaprastas narių 
sirinkimas tikslu priimti L. S. 
M. Ratelio konstituciją. Senieji 
Ratelio nariai stovėjo už tai, 
kad konstitucija butų priima
ma dviem trečdaliais balsų, bet 
komunistėliai pervarė už di
džiumą balsų. Senieji nariai 
vienok nesutiko su tuo, dėlto 
ponas Pakaušis ėmė juos ko- 
lioti visais komunistų kolioja- 
mojo leksikono koliojamais žo
džiais. Pirmininkas Babelis ra
miai leido Pakaušiui visaip 
šmeižti Ratelio narius, o pas
tariesiems jau nebedavė balso, 
ir tie turėjo apleisti 
mą.

Komunistėliai buvo 
savo žygiu patenkinti,
mi, kad jau dabar Ratelis esąs 
pilnai jų rankose. Jie jau buvo 
besikalbą apie mainymą Rate
lio vardo ir čarterio.

Bet išėjo visai kitaip. Maty
dami, kad Rateliui gresia pa
vojus, į susirinkimą birželio 7 
dieną atvyko visi senieji nariai 
ir keletas naujų, kurie per 
daugelį metų įvairiais budais 
rėmė Ratelį, ir padarė “striuką 
rokundą:’’ Pakaušiai buvo vie
niems metams suspenduoti; S- 
Telksnis, susirūpinęs, rezigna
vo; Babelis, dar labiau susirū
pinęs, rezignavo ne tik iš pir
mininko 
telio...

Reikia 
Pakaušis,
komunistėliai jau paėmę viršų, 
visaip šmeižė kitus, pagal jų 
dūdą nešokančius narius; bet 
kai tik pamate, kad ‘jis pasiu
ko savo išrokavimuose ir kad 
tų nešokančiųjų pagal komu- 
istčlių muziką vis tik yra di

džiuma, jis tuojaus susigriebė 
ir kai vaikas ėmė maldauti ir 
atsiprašinėti, kad jam atleistų 
už jo šmeižtus. Bet rateliečiai 
savo sprendimo šiuo kartu ne- 
beatmainė. Del P. Babelio rei
kia irgi pasakyti, kad, kaipo 
pirmininkas, bešališkas jis nie
kados nebuvo. Jei nepatinka
mas jam asmuo budavo duo
da kokį įnešimą, tai jisai tą 
įnešimą iškreipia kitaip, o įne
šė j ui protestuojant, jis nuduo
davo negirdįs arba nesupran
tąs.

Susirinkimas nutarė sustab
dyti naujų narių priėmimą 
trims mėnesiams, iki Ratelis 

pilnai nesusitvarkys. O susit
varkyti jis turi taip, kad jame 
nebebūtų vietos nė jokioms 
politikoms nei partiviškumams: 
kaipo dailės organizacijos jo 
uždavinys yra ir turi būt sce
nos meno auklėjimas.

—Darbininkas.

la-

------------------------- v

Pardavimai savasčių, biznių1, auto- ’ 
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai. /

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
Jurgis Ptakauskas arba Antanas ■ 

Ptakauskas New Britain, Conn. 
Hx Ptakauskas, Pittsburg, Pa.

Paeina: Suvalkų rėd.,
Seinų apskr.,
Liepalingio parap., 
Senkonių kaimo. Atsišaukite:

SOFIA LAŽAUSKIUTE, 
2112 S. 48th Avė., Cicero.

APSIVEDIMAI

Fe-

JIEŠKAUI apsivedimui merginos 
nuo 18—23 metų amžiaus be skirtu
mo tikėjimo, kad tik butų linksma ir 
mylėtų dorą gyvenimą. Aš esu 26 

metų ir gana gerai susikalbu an
gliškai, taip pat norėčiau, kad ir mer 
gina šiek tiek galėtų susikalbėti an
gliškai. Norinti apsivesti, meldžiu 
rašyti, prisiųsdamos pirmame laiške 
savo paveikslą, atsakymą gausite 
kiekviena. Naujienos 313.

REIKIA KELETOS 
VYRŲ

Priimsime keletą vyrų į smar 
kiai augančią taxi Cab Co. Jei 
turi keletą šimtų dolerių arba 
touring karą į mainus ant taxi 
cab. Mes išmokinsime biznio ir 
pastatysimo dirbti tuojau. Mu

sų žmonės padaro virš $100.00 į 
savaitę ir visuomet užsiėmę per 
52 savaiti į metą. Platesnių ži
nių kreipkitės į vyriausią ofisą.

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE

Independence State Bank Bldg. 
3159 W. Roosevelt Rd.

Rm. 329-31
Atdara kas diena nuo 10:00 iki 

9:00 vak.

PARDAVIMUI saliunas lai ai geroj 
vietoj, tirštai lietuviais apgy/entoj, 5 
kambariai užpakalyj. Biznis nuo se
nai įdirbtas. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos. Galima pirkti pusę 
arba visą.

8201 S. Auburn Avė.

PARDAVIMUI augštos rųšies ra
kandai, gramafonas, setas ir daugiau 
rakandų .nvotorcycle H. D. su sideka- 
riu. Viskas bus parduota pigiai. Prie
žastis— turiu išvažiuoti. Matykit su- 
batoj ar nedėlioj.

2918 So. Unrbn Avė., 
pirmos lubos iš užpakalio.

• PARDAVIMUI saliunas 
labai geroj vietoj. Vienas iš 
geriausių kampų West-gi
dėj. Savininkas turi du biz
niu. 2059 W. 23rd St. and 
Hoyne Avė.
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMfi.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos kaimynas tamistos, žin
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 abelną vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

JONAS P. EVALDAS, 
Lietuviška Agentūra

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

m.

NAMAI-ŽEME

EXTRA BARGENAS
$7500.00 nupirks gerą mūrinį namą 

6 pagyvenimų po 4 ir 5 k arų barius. 
Namas gerame stovyje, renda $80.00 
į mėnesį. Jei turite 1 ar 2 lotus, pri
imsiu kaip pirmą įm-okėjimą. Atsišau
kite tuojau pas

SZEMET & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDUODU du namu ir saliuną; 
rendos neša $200.00 j mėnesį. Turi 
būt parduotas labai greitai, nes sa
vininkas važiuoja Lietuvon. 
Parduosiu už $18,000.00. Atsišaukite: 

ANT MAROZAS 
3711 S. Kedzie Avė., Chicago.

461 W. 43rd PI.
Pardavimui 2 augštų medinis na

mas, 6 ir 6 kambarių, num. 1 padėji
me: maudynė, gasas ir toiletai, barge- 
nas $2,600.00.

JOHN W. SWEENEY & CO., 
655 W. 43rd St. ,

Yards 860.

Farmos prie Chicagos.
24 akeriai, 1 arklys, 4 karvės, 300 

vištų, visos mainos reikalingos ant 
farmos, gražus sodas ,žemė lygi ir 
biskis miško; daržas, šienas, javai; 
nauji budinkai, aštuonių kambarių na 
mas, vanduo viduj, cemento skiepas, 
5 blokai nuo gatveka |ių-—220-os gat
vės, netoli Western Avė. Turi būt 
parduota į trumpą laiką. Priežastis 
—savininkas turi kitą biznį. Įmokėt 
$3,500.00, likusius ant lengvų išmo- 
kesčių.

Miestas pataria pieną gerai 
užlaikyti.

Sveikatos komlsionierius 
John Dili Roberston savaitinia
me buletine patarė, kad pienas 
butų saugiai užlaikomas, 

šiltai laikomas pienas 
pavojingas maistas 
vaikams. Taupymas 
vaikus numarinti.

štai kas patartina 
daryti:

yni 
mažiems 

ledo gali

su pienu

tą.
Nelaikyk pieno atdaro, kad 

galėtų jį pasiekti oras ir musės-
Nenaudok pieno senesnio 

kaip dvidešimt keturių valan
dų vaikams.

Nemaišyk seno su šviežiu 
pienu.

Robert F. Tarrant ir Miss 
Darot hy Kinder, 5711 Wintli- 
rop avė., užvakar tapo sužeisti, 
kuomet jų automobilis apvirto 
griovin.

Iš Mrs. A. A. Scowjey, 2622 
Virginia terrace, Evanston, pa
vogta trys žiedai $1,000 vertės.

Du vagys atėmė iš A. J. Cann, 
3753 Pine Grove avė., $80 ir 
paačiavę.

Trys apsiginklavę vyrai įėjo 
į Morris Slicohnik mėsos krau
tuvę, 2340 N. Cicero avė., 
paėmė iš ten $454 pinigais 
$245 čekiais.

ir 
ir

Nedėlioj besimaudant prigė
rė trys vyrai. Williani Rein- 
holdt, 1005 Ashland av., James 
Dejonski, 2848 W. 87-tos gat., 
ir George Lauer. Keletas kitų 
tapo išgelbėti.

DOMININKAS GRANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 10 d., 1921, 3 vai. ryto. 
Patiko nelaimė ant geležinkelio. 
Tapo užmuštas. Velionis paeina 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Li- 
dauvėnų valsč, Macaičių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 9 metus. 
Turėjo 25 m. amžiaus.. Paliko 
nuliudime du broliu ir seserį. K. 
ir A. Granauskus ir L. Poškie
nę ir Lietuvoje vien^ brolį ir 
Švogerį Pošką ir dvi Seseris. 
Lavonas randasi prie 9317 
Chauncey Avė. Laidotuvės atsi
bus Utarninke, Birželio 14, So. 
Chicago į šv. Juozapo bažny
čią; iš ten į šv. Kazimiero kapi
nes. Meldžiame pažįstamus_ ir 
draugus dalyvauti laidotuyese. 
Pasiliko nuliudime du broliai, se
suo ir švogeris._____________nuo ir švogeris. Į

su

susirinki-

labai tuo 
manyda-

vietos, bet ir iš Ra-

pastebėti, kad ponas 
kuomet manė, kad

Pranešimai
Cicero Lietuvių Liuosybės „Nanw 

Bendrovė rengia prakalbas sekančią 
pėtnyčią vakare, birželio 17 d., ant 
nuosavo pleciaus, prie 49 Ct. ir 14 
gat, Cicero, III. Kalbės keli žymus 
kalbėtojai ir bus gera musika. Pa
sitaikius prastam orui, prakalbos bus 
laikomos J. Juknienės salėj, 4837 W. 
14 gat. Cicero. Kviečia—Komitetas.

JIEŠKAU apsivedfmui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 85 metų amžiaus 
be skirtumo tikSjimo. Aš esu 32 
metų pasiturintis, rimtas ir manda
gus vyras. Esu atvažiavęs neseniai 
Chicagon, norėčia susipažint ir su
rast sau gyvenimui draugę. Su pirmu 
laišku meldžiu siųst ir paveikslą. At
sakymą duosiu kiekvienai. Paveikslą 
ant pareikalavimo grąžinsiu.

S. VALTIS 658 W. Slst St., " ’ Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU.
JIEŠKAU partnerio i bučernę ir 

grosernę; turi būti teisingas ir turi 
turėt $2,000 atmokėt pusę biznio. Aš 
turiu didelę ir grasią vietą, darau 
gražų biznį. Kad ir nemokantis šio 
biznio, išmokinsiu. Naujienos 311.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI biznio namas su kamba

riais gyvenimui užpakalyje. Tinkan
tis saliunui, bučemei, krautuvei 
kam 
prie 51 gatvių.

kitam. Randasi ant Halsted

R. N. BARŠYS, 
2827 W. 40 Str.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REN I?AI 2 kambariai tarpe Jaek- 

«>n ir Washington Parkų dviem vai
kiams, dviems merginoms arbi ve
dusiai porai. Elektra garo šiluma, 
cek tonas

1144 E. 5Šth St.
Tel.: Dorchester 6294.

JIEŠKAU dviejų ar trijų vyrų ant 
ruimo. Katras norėsite namie valgy
ti, pataisysiu. Kam reikalinga, mel
džiu Įsišaukti. Esu našlė. Gyvenu ge
roj vietoj, prie dviejų parkų ir dviejų 
Street car lines. Maudynė ir karštas 
vanduo visada. Garu šildomas namas 
ir telefonas.

5548 Harper Avė., 2 lubos.

LIETUVIŠKAS KOTELIS
Perėjo į kitas rankas. Reikia 

vyrų ant ruimo su valgiu ar be.
Klauskit

MRS. GADEIKO.
1606 So. Halsted St.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo bučernėj. Moku tą 

darbą atsakančiai. Kam reikia tokio 
žmogas atsiliepkite.

J. J. Z.
10544 S. Perry Avė., Roseland, III.

JIEŠKAU darbo kalvėje. Esu 
patyręs tą darbą per daugelį metų. 
Kam reikia tokio žmogaus, atsišaukit.

J. J. ŽLIBINĄS 
10544 S. Perry Avė., Roseland, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA vyrų kaipo agentų ir ko- PARDAVIMUI hučerne ir grosernė 
lektorių prie vienos iš didžiausių svei- cash. '> z"la ~
kates ir atsitikimų Insurance kompa Puse nuo Halsted St Pardnvi- 
nijų Chicago. Mokėsime algų ir ko- n?° važiuoju , farmas. No-
mišinų pagal kontraktų ir vyrai no-1rlu S*eI^ parduot----------
rinti dirbti, gali lengvai uždirbti nuo 
$6 iki $20 į dieną ir trumpame lai
ke tapti superintendentu. Jei esi 

darbščiu ir nori padaryti didelius pi
nigus, matykit musų agentų superin
tendentą, tarpe 9 ryto ir 1 po pietų 
kasdieną.

CHICAGO

J. MARKUS 
828 West 31 St.

MUTUAL CASUALTY 
CO.,

S. Dearbom St. 
Room 911-912.
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AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Jeffery automobi

lius 6 cilinderių, žieminis ir vasarinis 
viršus, užtikrintam stovyj, visai nau
ji tajeriai. Norinti gero automobilio, 
nepraleiskit šios progos.

Matyt galit vakarais.
P. WALTERAITIS, 
2423 W. 46th St. 

Tel.: I^afayette 1329.

DIDELIS NUPIGINIMAS.
Ant naujų ir vartotų 

automobilių 
CHAS LANGE & BROS. CO. 
Buick Distributors 

2621-27 Milwaukee Avė. 
Prie Logan Square 
Tel.: Spaulding 2£4. 
Cash ar išmokėjimni 
Atdaras vakarais ir Subatomis.

PARDUODU Ford troką, 1919 me
tų, tinkantį kaip dcl bučemes, arba 
grosernė išvažiojimui. Galima nu
pirkti už prieinamą kainą. Atsišau
kite pas savininką., .

8352 So. Halsted St.

REIKIA patyrusio virėjo 
(cook). Gera alga. Atsišaukit 

1947 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir 

nė. Visokių tautų kolonijoj. 
18 metų senas.

934 W. 29 St.

groser-
Biznis

PASINAUDOK'GERA PROGA
Pardavimui bučernė, grosernė ir 

bekernė, už labai žemą kainą. Ir na
mas su 8 kambariais pragyvenimui; 
biznis gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas važiuoja Irietu- 
von. Atsišaukite greitai—platesnes 
žinias patirsite ant vietos.

V. J. LATVENAS, < 
411 Lincoln Avė., Rockford, III.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių 
kolonijoj, biznis išdirbtas per 8 me
tus. Pardavimo priežastis — pirkau 
kitą saliuną I^eafy Grove. Aš esiu 
sužeistas, todėl priverstas esu parduo
ti vieną saliuną.

1843 S. Halsted St.

PARDAVIMUI restauranas. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Par
duosiu pigiai, nes savininkas turi du 
bizniu. Atsišaukite laišku Naujienos 
809.

PARDAVIMUI čeverykų tai- 
REIKIA moters prie fumish- j symo dirbtuvė. Mašinos elek- 

------- .•« ..x ųra varomos# Priežastis parda
vimo—liga. Vieta išdirbta per 
daugelį metų.

1539 W. 21 St.
____i „ — , ... .... ... .......

PjARDAVIMUl bučernė ir 
grosernė, lietuvių apgyvento; 
vietoj. Biznis nuo senai ir gerai 
eina.

1715 S. Canal St. v

ed rooms; darbas, valgis ir už
mokestis užtikrinta. Atsišauki
te greitai.

1606 S. Halsted St.

REIKIA merginos namų leng
vam darbui. Geri namai 

MRS. TIZER, 
2931 Milwaukee Avė.

Tel.: Monticello 914.

NAUJAS mūrinis namas 3-jų augš
tų, po 5 kambarius: elektra, gasas, 
toiletai—viskas modemiška. Turi būt 
parduota greitai ir pigiai, nes savi
ninkas išvažiuoja I/ietuvon. Arti 
Jurgio bažnyčios.

C. P. SUROMSKI & CO. i •

šv.

PARDAVIMUI grosernė geroj vie
toj, lietuvių apgyventoj. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų; ]l’(gi renda. 
Parduosiu pigiai ir greitu laiku. At
sišaukite:

3221 S. Limo St.
Tel. Boulvard 6041

PARDAVIMUI saliunas. Pardavimo 
priežastis—partnerių nesu likimas.

5259 So. Ashland Avė.
Savininkų galit matyt 2858 Emeralo 

Avė. Taipgi parduoda ir automobilių 
2-jų sėdynių, labai pigiai, už pjijrmą 
pasiūlymą.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, greitu laiku. Priežastis — partne
ris važiuoja Lietuvon. Kas pirmus, 
tas laimės, matykit

J. P. ir ' S. P.
4107 S. Ashland Avė.

t .

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
lietuvių rusų iv lenkų apgyventoj vie
toj. Priežastį patirsite ant vietos.

4328 S. Hermitage Avo.

PARDAVIMUI visai pusdykiai gro- 
serno ir bučernė ant Town of Lako 
Yrd ledų mašina, 5-ios scales, 1 įce- 
box, 5 barai, 2 aržuoliniai blakąi. 1 
registeris ir daug stako. Taip pat ge
ras biznis. Kam reikia atsišaukite 
greitai: 4605 S. Paulina St.
Tel. Prospect 1424.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj lietuvių ir lenkų apgyven
toj. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos,

1457 Sangamon St.

PARDUODU studio labai ge
roj vietoj, gerai įrengta. Labai 
gera proga dėl gero fotografo. 
Savininkas išeina iš biznio: At
sišaukite Naujienos 314. z

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė lietuvių apgyventoj vietoj. 
Parduosiu pigiai; biznis yra 
CcXsh

3307 Wallace St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 
geriausioj vietoj ant Bridge- 
porto.

3216 S. Halsted St.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Jauna pora turi parduoti savo 5 
kambarių rakandus. Gražiausia 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 fruntinos setas, dining setas, 
miegkambario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1926 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai ir kartu galima parandavot kam
barius, yra vana ir gasas. Renda $11 
į mėnesį.

MRS. KATZ, 
1813 String St., 1 fl.

X.

PARDAVIMUI beveik naujas medi
nis namas 2 pagyvenimų po 5 kam
barius, elektros šviesa, maudynės ir 
visi parankumai. Taipgi lotas šaie 
namo. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant didesnio namo.

SZEMAT & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI FARMA
Savinjnkas šios farmos nesenai mi

rė ir jo savastis turi būt sutvarkyta. 
120 akerių labai geros molio žemės, 
nėra smėlio nei kieto molio; geri bu
dinkai, randasi širdyje lietuviškos au
gančios apielirikės. Reikia pamatyt, 
kad apkainavus. Kaina $7,500, 
mokoj linai. ,

W. G. ALWAY, 
aptekimas, 

Scottvillo, Mich.

8 akeriai ant Western Avė., tarpe 
Ch$cago ir Chicago Heights, III., so
das, daržai, bulvės, burokai, kopūstai, 
žirniai, pupos, tamėfos, šabalbonai, 
pipirai, tabakas, morkos, ropės, ridi
kai, česnakai, cibuliai, kornaj, dobi
lai, matiejukai. 5 kambarių namas 
su cemento skiepu, arkliams ir kar
vėms tvartai, fištininkas, kiaulinin
kas, garadžius ir svirnas, kieme prū
das, 1 arklys, 3 melžiamos karvės, 
pulkas vištų ir ančių, arti gatveka- 
riu (f gali nueiti su puse valandos j 
milžiniškas dirbtuves pėsčias, ši far- 
ma parduodama iš priežasties — mo
teries liga. $2.500.00 {mokėt, liku
sius ant lengvų išlygų ant ilgo laiko.

iš-

ATPIGO.
Moderniški mūriniai 

namai.
Prie 56 ir Armitage Avė., murini s 

namas 2 augštų po 6 kambarius su 
skiepu: elektra, vanos, gasas. Parduo
da už $6.950.00. Pusę įmoket .liku
sius ant išmokėjimo.

Prie 57 Ii r Laflin naujas mūrinis na
mas, 2 augštų po 5 ir 6 kamabrius. 
garu apšildomas. Kaina $8,950.00. Į- 
mokčt 
čių.

$4,000.00, likusius ant mortge-

55 ir Winchester Avė. 2 flatų 
ap^donvas. 

Kaina

Prie 
po 6 kambarius, garu 
Naujas moderniškas namas. 
$10,500.00.

Prie 54 ir Sawyer Avė. 2 augštų 
mūrinis namas po 6 kambarius — 
modemiškas, karštu vandeniu šildo
mas. Rendos neša $150 į mėnesį, 
kaina $11,500.00. $5,000.00, įmokėt li
kusius ant lengvų išmokėjimų.

Prie 53-os ir Paulina du namai: vie 
nas mūrinis 3 pagyvenimų .antras 

medinis 1 pagyvenimo, prie alleys. 
Namai naujos mados, neša didelę ren 
dą. Parduodami už pusę kainos. Sa
vininkas apleidžia šalį. Įmokėt rei
kia $5,000.00, likusius ant mortge- 
čiaus.

7 kambarių rezidendi.ia: vanos, elek 
tra, gasas ir garu apšildomas. Par
duodama su garadtfiu už $3300.00. No
rinti namą pirkti, nepraleiskite nepa
matę.

Reikalaujame properčių BrfCghton 
Parke. Turime apie šimtą kostumė- 
rių su cash reikalaujančių praperčių 
Brighton Parke. Kas turite parduoti, 
pirmiau pamatykite mus, negu lie
tiems paduosite.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St., 
Klauskite P. Borneikio.

PARDAVIMUI 60 akerių farmos ja
vai, — įvairus ir 10 akrų pievos, 3 
arkliai, 10 karvių ir apie 200 įvairių 
paukščių, kaip tai: žąsų, ančių ir viš
tų. Visos farmos mašinos, pakinkai 
ir kiti farmos įrengimai. Taip jau stu- 
boš rakandai. Farma yra išrendavota 
kitam ir užims tik sekantį pietą. Turi 
būt parduota greitai ir pigiai. Va
žiuojant apžiūrėti, pašaukite telefonu 
nuo Chicagos stoties, o mes atvažiuo
sime pasitikti.

ALEX GEDMINAS, 
Road 22, Box 383 
North Chicago, III.

Tol.: 933 Y. 1.

Namai farmos
Mes parduodam ir mainom- farmas 

ir namus ant lengvų išlygų. Musų 
farmos randasi netoli nuo miestų, 
čiapat apie Chicagą ir toliaus kaip- 

Į tai Wisconsin, Michigan, Indiana, 
Misouri ir Illinois valstijose. Musų 
farmos yra su budinkais, gyvuliais, vi
sais farmų įrankiais ir apsėtais lau-' 
kais. Parduodame už cash arba ant 
lengvų išmokėjimų arba išmainom ant 
namų. . .

Taipgi parduodame namus viso.i 
Chicagoj ir Cook County’ei. Todėl kas 
norit pirkti namą arba farmą, atsi
gaukit asmeniškai arba laišku, o mes 
suteiksime teisingą patarimą ir tikrai 
teisingą ir gerą patarnavimą. Kas- 
link pirkinio ir visų legališkų popierų 
padarymo.

Taipgi kas turit namus, farmas ar
ba lotus, prisiųskit arba ateikit ir ap
rašymu jūsų prapertę su mumis. Mes 
parduosime į trumpa laiką. Taipgi 
parduodam visokius biznius, kaip tai: 
storus, saliunus, restauracijas ir viso
kius kitus biznius. Norinti pirkti biz
nį atsišaukite ptfie mus.

Norinti parduoti savą biznį, paduo; 
kit į musu ofisą, tali bus parduota j 
trumpą laiką. Nepamiršk.

COOK COUNTY REALTY CO. 
REAL ESTATE

Farm Lands and Personai Property 
3251 South Halsted Street, Chicago |

26 akeriai prie Westem Avė. žemė 
visa užsėta, didelis sodas ,gražus bu
dinkai, 8 kambai*įų stuba su cemento 
skiepu, svirnas vištininkas, kiaulinin
kas ir kiti nauji budinkai. I J\ą for
mą Rali kraustytis tuo jaus. Įmoket 
reikia tiktai $3,500.00. Nepraleiskit 
šios progos. Tai yra didelis barge- 
nas.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35th St.

DIDELIS BARGENAS.
Turiu keletą gerų lotų priešais Mar- 

quette Park; reik parduoti j trumpą 
laiką ir parduodu labai pigiai. Nepra
leiskit šitos progos. Ateik arba ra
šyk (
. PAUL P. PILKIS krautuvė, 
1822 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 80 akerių geros že
mės su triobomis, apsėtais laikai-, py- 
vuliais ir mašinomis didžiausioj lie
tuvių kolonijoj ant lenpvų išmokėjimų, 
lengvi išmokėjimai; didelis bargenas, 
jei pirksi tuojaus.
PETER BRAZAUSKAS, Savininkas.

, Custer, Mich. 
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ĮVAIRUS skelbimai
AR NORI GAUTI $25 už ma

žą patarnavimą. Paklausk P. M. 
Kaičio,

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

Ar norit, kad jūsų pinigai 
nueitų j Lietuvą greitai ir hutų pil
nai išmokėti? Pinigai pasiųsti per 
musų ofisą yra pilnai išmokami į ma
žiaus kaip keturias savaites laiko. P. 
M. Kaitis Pinigų Siuntime Skyriaus 
vedėjas.
3301 So. Halstcdt St., Chicago, III.

AKUŠERKA M. BANIENfi 
po antru vyru 

VAITKEVIČIENE
šiuomi pranešu savo kostumerkoms 

kad gyvenusi po num. 3336 S. Hals
ted St., dabar atidariau ofisą po num. 
3113 So. Halsted St. Tel.: Boulvard 
3138.

Nuolatinis rėmėjų skait- 
Haus augimas parodo, kad LIBERTY 
LAND & INVESTMENT CO. ofise 
visi reikalai yra atliekami teisingai, 
gerai ir greitai. Pasakysiu kodėl.

P. M. KA1TIS, ofiso vedėjas, 
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitaviino, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATI] STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.


