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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Junc 20, 1921 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Japonija vėl puola Siberiją
ri nėra kalia už atsinaujinimą 
kariavimo.

Konferencija atsinaujins ry
to. ♦

Italijos ambasadorius l'ran- 
cijoj lapo supažindintas su 
Anglijos pasiūlymais.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., June 29, 1921 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglija bijosi Vokietijos 
'konkurencijos.

Kariavims Silezijoj apsistos

Anglija nori sutaikinti graikus 
ir turkus

Japonija vėl veržiasi 
Siberijon.

Užėmė Nikolajevsk ir kitus 
miestelius.

TOKIO, birž. 19. Šiandie 
oficialiai paskelbia, kad Japo
nijos kareiviu išnaujo okupavi
mas N’ikolajevsko ir kitu vietų 
šiaurinėj Siberijoj tapo užbai
gtas.

True translation filesi with the post- 
master at Chicago, III., Junc 29, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Silezijos vokiečiai ir lenkai 
sutiko pasitraukti.

Evakuotą teritoriją okupuos 
talkininkai. Anglai užėmė 

Ratibor.

KĖBLINAS, birž. IX. - Ang
lijos kareiviai užėmė Ratibor, 
kurj lenkų maištininkai bom
bardavo per tris savaites.

Anglai taipjau užėmė Zlena, 
priemiestį Kattovvitz, anglių 
sostinę Augšt. Silezijoj.

Kadangi anglai dabar yra ne 
toli Katlosvitz, kas valandų 
laukiama susmukimo Korfanty 
\ aidžios.

Lenkai ir vokiečiai susitaikę.
KĖBLINAS, birž. 19. Iš 

:i t vykusio šiandie talkininkų at
stovo iš Augšt. Silezijos, patir
ia, kad Augšt Silezijos vokie
čiai savanoriai, lenkų maišti
ninkai ir talkininkų komisija 
Oppelne padarė sutartį, sulig 
kurios vokiečiai ir lenkai ryto 
pradės savo pasitraukimą.

Evakuotoji teritorija bus už
imta bendrai anglu, franeuzų ir 
kitų talkininkų kareivių.

True translation filed with the post
ter at Chicago, 111., June 29, 1921 l,nin,°

as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusai siunčia pagalbu 
r - turkams.

PARYŽIUS, birž. 19. — Re
gelio žinia sako, kad Rusijos 
bolševikų spėkos, pasiųstos pa
galbon 'Turkijos nacionalis
tams, kuriems gręsia graikai, 
dabar yra už 60 mylių į vaka
rus nuo Erzerumo, buvusios 
Armėnijos sostinus- Tos spė
kos susideda iš dviejų divizijų 
mfanterijos, vienos divizijos ir 
vienos brigados kavalerijos, X 
batarejų laukų kanuolių, vie
nos ba tarėjos sunkiųjų kanuo- 
lių, kelių aeroplanų ir reikalin
go skaičiaus sapiorų.

Sakoma, kad paskui šias spė
kas seka 11-ta bolševikų armi
ja, komanduojama gen. Le- 
\vaiido\vski ir susidedanti iš 
60,(MM) kareivių.

SOCIALDEMOKRATAM.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalytų ji perskaityti. Nnm. 
Jau atėjo Socialdemokratas 
mnn. 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 ofisą. 
4MMiwinwmmmmmmmmmmmmmmmhi

Svarsto susitaikintą su turkais.

Anglijos užsienio reikalu mi- 
nis'teris Curzon ir Francijos 
premjeras Briand šiandie svar
stė apie sąlygas artimuose ry
tuose. Manoma, kad Curzon 
pareiškė, kad Anglija sutinka 
su tuo, kad visa Anatolija butų 

j pašildyta 'Turkijos nacionalis
tams ir Smyrnos vilajetas butų 
padarytas autonomini' valsti
ja. Bet jeigu 'Turkijos nacio
nalistai nesutiktų su tuo. tal
kininkai turi remti Graikiją fi
nansiniai jos kare prieš Turki
jos nacionalistus.

Italai pasitraukė iš Anatolijos.

KONSTANTINOPOLIS, birž. 
19. — Italijos karo laivai tapo 
pasiųsti j Adaliją, apgynimui 
Italijos interesų. Italijos ka
reiviai palei Menderes upę, j 
pietus nuo Smyrnos yra ištrau
kiami, taip kad graikai negalė-
tų peržengti demarkacijos lini
jos tarp graikų ir italų zonų, 
kaip kad jie padarė pereitais 
metais.

l'r. E. A. Yearoy, direktorius 
artimų rylų šelpimo Tdlise, 
Gruzinijoj, atvykęs į čia, pasa
kojo, kad bolševikai buvo la
bai mandagus su juo ir jie vei
kė sulig įsakymo iš Maskvos. 
Jis sal e, kad nmiitc padėtis 
Rusijoj nėra blogesnė už tą, 
kokia buvo dveji metai atgal.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Junc 29, 1921 
as reųuired by tiie act of Oct 6, 1917

Bando išvengti forky- 
graiky karo.

PARYŽIUS, birž. 19. 
šiandie Anglijos užsienio reik a 
lu ministeris Curzon išaiškino L
premjerui Briand kompromiso 
sumanymą išvengimui atsinau-

Graiki jos-Turki jos ka
ro. Anglijos pasiūlymai apima 
pirmesnį linincuzų sumanymą 
sugrąžinti Smyrną 'Turkijai ir 
sudaryti autonominę valstiją 
Rytiniuose 'Trakuose, kurią 
įkurti ragino Trauk Po Ik dar t 
prieš Amerikos pasitraukimą: 
iš vyriausios tarybos.

Anglija mano užganėdinti 
graikus duodant valžiai pasko
los, pripažįstant ir remiant ka
raliaus Konstantino valdžią ir 
gvarantuojant išpildymą per
mainytos Sevres sutarties.

Curzonas bando išgauti Frau 
cijos kooperavimą pasiūlyme, 
kad Graikija ir 'Turkijos naci
onalistai padarytų nusileidimų 
ir prigrąsinant, kad Anglijos 
ir Francijos pagelba bus duo
dama tai pusei/ kuri parodys 
palinkimo taikintis.

Curzonas užsiminė, kad ka
ralius Konstantinas privatiniai 
sutiko atsižadėti Smyrnos už 
finansinę pagelbą, kadangi tur
kai labiausia spiriasi už Smyr
ną. . ■■

Curzonas taipjau pareiškė, 
kad Turkijos laivynas yra pasi
rengęs gelbėti ar graikus, ar 
turkus, žiūrint kurie parodys 
palinkimą prie taikintos ir iš
vengimo kariavimo.

Rriandas pasakęs, kad lenin
ei ja nedalyvaus kare vienoj ar 
kitoj pusėj, bet sutinka duoti 
moralinę pagelbą tai pusei, k u-*

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Junc 29, 1921 
as rcųuired by the act of Oct. (5, 1917

Turkai negalės taikintis he 
Rusijos žinios.

Talkininkai turės pripažinti 
Rusiją, jei norės susitaikinti su 

Turkija.

PARYŽIUS, birž. 19. -- Arti
mųjų rytu klausimas gali būti 
išrištas lik talkininkų pripaži
nimu Rusijos.

Taip davė suprast lalkinin- 
ninkams Turkijos nacionalistų 
vadovas Muslapba Kernai Paša 
kuris pereitą savaitę Baku mie
šti' |>adarė tvirtą sąjungą su 
Rusijos sovietų valdžia.

Sąjungos sutartis parodo se
kamus dalykus:

L Rusija sutika pagelbėti 
turkams, jei Anglija atsižadės 
neutraliteto ir duos aklyvę pa- 
gi'lbą graikams. Busijos papel
ija susidės iš penkių Busijos 
divizijų, vadovaujamų gen. 
Brusilovo, kurios dabar yra 
sukoncentruotos Robin (Ka
bau?), 'Turkijoj (Rusijoj?).

2. Turkija sutinka nesitarti 
ne su viena talkininkų šalim1, 
be sutikimo Rusijos valdžios. 
Tai neabejotinai reiškia, kad 
kaina taikos artimuose rytuose 
yra talkininkų pripažinimas 
Rusijos.

Sakoma, kad šis skirsny s rei
škia lai, kad gabaus klausimas 
sueis tik prie talkininku ir Ru
sijos, su ultimatumu lik vien 

limo Rusijos “pripažint ar ka
ras.”

(Nesenai Kernai paskelbė, 
kad turkai nesudės ginklu, 
kol 'Turkija, Indija ir Egyplas 
nebus paliuosuoli).

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., .Tuno 29, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija šauks Steigiamąjį 
Susirinkimą?

LONDONAS, birž., IX. Pa
sak žinios iš I lelsingforso, Ni- 

i kolai Lenin paskelbė, jog Im i 
i būti sušauktas Steigiamasis Su 
! sivažiavimas, kad tuo išpildžius 
Į kitų valstybių reikalavimą ir 
pagelbėjus alsisteigli industri
jai. Tai Leninas pasakęs susi
rinkime Maskvoje.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., June 29, 1921 
as reųuired by the act of Oct. (i. 1917

Turkai apleido Kars.
LONDONAS, birž. 19. — Iš 

Albenų pranešama, kad turkai 
evakuavo Kars, Armėnijoj, pil
dydami sutartį su sovietų Rusi
ja. Kars yra svarbus geležinke
lių miestas ir perkybos cent
ras Kaukaze.

Prailgina sutartį 3 
mėnesiams.

1IONOLULU, br. IX. - Iš 'lo
kio pranešama, kad Anglijos 
valdžia notoje Japonijos užsie
nio reikalų ministerijai siūlo, 
pradedant nuo liepos 1 d., ka- 

’da užsibaigia Anglijos-Japoni- 
1 jos sąjunga, tą sutartį prailgiu 
1 ti trims mėnesiams.

’ Norvegijos kabinetas rezignavo 
LONDONAS, birž. IX. — Iš

J Christiania pranešamai, kad
I visas Norvegijos kabinetas re
zignavo, negavęs parlamente 
užsilikėjimo balsavimo.

Mato, kad jei Vokietija užmo
kės kontribuciją, ji turės pa
veržti viso pasaulio rinkas.

LONDONAS, birž. 19. Vo- 
kielija prisirengusi prie dide
lės prekybos, kad užmokėjus 
kontribuciją, rengiasi prie pre
kybinės kovos atėmimui iš 
Anglijos viso pasaulio rinku, 
sako Daily Express.

Daily Express su dideliu su
sirūpinimu žiuri ateitį ir mano, 

j kad nuo Vokietijos kontribuci
jos užmokėjimo nukentės pa
čios Anglijos industrijos. Jis 
sako:

“Prieš karą visų pasaulio ša
lių eksportas išdirbių ir dali
nai išdirbių prekių sieke $6,- 
500,000,600.

“Jei Vokietija turės užmokė
ti karo kontribucija, kaip ji 
dabar nustatyta, ji turės eks
portuoti prekių už $7,500,(MM),- 
()()() — daugiau negu buvo vi
so pasaulio eksportas 1911 m. 
ir du syk daugiau negu buvo 
Anglijos ir Vokietijos ekspor
tas prieš karą.

“Užmokėjimas kontribucijos 
šiuo bildu, kurj sutarė talkinin
kai — pinigais, kas lygu yra 
išdirbtoms prekėms, gimdo di
delį susirūpinimą įniršiuose ir 
mamifakluros centruose-

“.Jeigu Vokietija, kaipo musų 
komercinis konkurentas, įs
tengs užmokėti, ji padarys lai 
kaina sunaikinimo Anglijos 
eksporto.

“Jeigu ji parduos visame pa
saulyje prekių už S7..’)()(),(MM),- 
000. Anglijos eksporto prekyba, 
iš kurios mes gyvename, turės 
užsidarvli, nes mums nieko ne
beliks.

“Ir tas gali atsilikti. Vokiu 
čiai smarkiai dirba, už žemas 
algas ir su visais patogumais 
pinigų pigumo, kad Užgriebus 
pasaulio markelus.

“Jei jiems pasiseks užmokėti 
tuo būdu, gautieji pinigai bus 
pragaištim, o tie palaima. Jokie 
pinigai negali atlyginti Anglijai 
už pražudymą eksporto preky
bos.

“Didieji finansistai laikosi 
nuomonės, kad talkininkų po
litikai, taipjau ir Anglijos at
stovai vyriausioje taryboje pa
darė milžinišką klaidą.

“Vienatinis kitas badas su
rinkti iš Vokietijos kontribuci
ją buvo paimli ją žaliosios me
džiagos formoje — geležimi, 
anglimis, medžiais, bulvėmis ir 
visu kuo, kad yra aid žemės ar 
po žeme.’’

Plieno darbininką’ rengiasi 
kovon.

DENVER Eolo., birž. 19.
Plieno darbininku at..lovai su
sirinks, kad apsvarsčius dide
lę organizavimo kampaniją ir 
kaip kovoti su tolimesniu algų 
nukapojimu. Plieno Irusio 
viršininkai jau davė suprasti, 
kad darbininkų algos vėl bus 
nukapotos, ir numanoma, kad 
jie ant tiek algas nukapos, 
ant kiek jie lik drįs lai pada
ryti.

Darbininkų vadovai sako, 
kad plieno darbininkų unija 
tūlais žvilgsniais yra daug slip 
resnė, negu kad buvo laike pe
reito nesėkmingo streiko. Or
ganizavimui labai kliudo ne
darbas, ties tūlose lie.jiklose te
dirba vos 35 nuoš. darbininkų.

MOULTRIE, Ga., birž. 1f.- 
Jolm H. VVilliams, negras, ta
po sudegintas šiandie minios, 
nes jis buk nužudęs 12 melų 
baltą mergaitę.

Anglijai vėl grūmoja 
generalinis streikas.

Angliakasiai kviečia kitas uni
jas prisidėti prie streiko.

TON DONAS, birž. IX. 
(šiandie lapo paskelbta, kad 
sireikuojanlis angliakasiai pa
kvies ir kitas Anglijos unijas, 
kad ir jos prisidėtų prie ang
liakasiu ir kartu kovotu algų
klausime.

I ’žsidarius nenprulbežiuotain 
laikui angliakasių pildomosios 
tarybos susirinkimui, sekreto
rius Hodges pasakė, kad jis pa
kvies kilų unijų valdybas pasi
tarti su angliakasiais tikslu su
tarti bendrą veikimą priverti
me pripažinti angliakasių rei
kalavimus.

Kapitalistus labai nuslebino 
angliakasių atmetimas samdy
tojų pasiūlymų ir nusprendi
mas tęsti streiką iki kol nebus 
aplaikytas pilnas laimėjimas. 
.Iii* tikėjosi, kad angliakasiai 
yra pavargę ir pasiduos samdy
tojams. 70 nuoš. balsavusiųjų 
padavė balsą už tęsimą strei
ko. Delei šitokio angliakasiu 
nusislalymo kapilalislų ir val
džios raleliiio.se jaučiamas su- 
sirupinimas. Rūpina juos dar 
ir lai, kad angliakasiai nutarė 
pakviesti ir kitus darbininkus 
bendron kovon. Dabar daug 
darbininkų streikuoja prieš al
gų nukapojimą. Susijungę jie 
padarytų didelę spėką, l'as pa
skatintų stoti kovon ir kilus 
darbininkus, kuriems kapitali
stai grąsina lokautu.

5 žuvę riaušėse.
cenzūros.

HAVANA, birž. 19. - Mies-
te vaigšlo .gandų, kad Pnrie 
cukraus plantacijose kįlo dide
lių riaušių, kuriose peuki žino

tu ės tapę užmušti. Valdžia ne- 
' duoda jokių paaiškinimu.
Į--------- --------- --------
Amerikos negrai kelia maištą.

PARYŽIUS, birž. 19. At- 
vykslanljs į Anhvi'rp keleiviai 
praneša, kad Amerikos negrai, 
dirbantis Amerikos firmai Rel- 
gijos Gongo kolonijoj, Afrikoj, 
pakėlė ginkluotą maišią, kuris 
kelia neramumą ir kibiose gy
ventojuose- ’Tečiaus skaitoma, 
•kad ginkluotas sukilimas veik 
užsibaigė. wNegrai buvo suorga
nizavę armiją, kurią jie ap
ginklavo šautuvais ir amuni
cijų.

IX 1. W. W. narių paliuosuotn.

LEAVENAVOR'TII, Kas., b. IX 
šiandie iš Lcaven\vorlb fe

deralinio kalėjimo lapo paliuo- 
suolą IX I. W. W. narių. Vie
nas jų, Peter J. Iliggins, lapo 
tiiojaus vėl suimta';, kad jį de
portavus į Airiją kaipo negeis
tiną žmogų.

Šauks ekstra susirinkimą.
SPRINGF1ELD, III., birž. 19.
Valstijos senatui atmetus 

mayoro Thompsono bilių, ku
ris butų leidęs miestui valdyti 
gatvekarius, manoma, kad gu
bernatorius Small neužilgo su
šauks nepaprastą logilslaturos 
susirinkimą.

Thompsono bilius perėjo at
stovų bute, bet senate negavo 
reikiamo skaičiaus balsų.

Re to legislatura atmetė gnb- 
Small taksų komisiją, kuri bu
tų suliginusi mokestis j valsti
jos iždo sulig turto ir uždėjusi 
didesnius mokesčius ant tur-

Legislatura paskiro apie 
$100,000,000 įvairioms valstijos 
reikalams, jų (arpe $60,000,- 
000 pagerinimui ir prevedimui 
naujų kelių valstijoje.

Fraticija įieško paskolos.
Rūpinsis gauti iš savo piliečių 

50,000,000,000 frankų.

PARLŽIUS, birž. 19- — Fi
nansų minisleris Doumer pri
davė senato hiudžolo komitetui 
savo pienus apie išrišimą l'ran- 
cijos finansinių keblumų.

Jis šildo užtraukti eilę pasko
lų nelik iš valstijų, provincijų 
ir valsčių, bet taipjau iš privati
nių asmenų ir korporacijų.

Re to bus jieškoma paskolos 
Jungi. Valstijos!', šildant už- 
slatyt Vok lelijos kontribucijos 
uolas.

Laikraščiai apskaito, kad pa
dengus defi'dilą ir išgelbėjus 
Franciją nuo finansinio ban
kinio, reikės išgauti iš žmonių 
iki paskutinio šou, kokį jie gali 
paskolinti, nes apart mokesčių, 
žmonės turės paskolinti vald
žiai mažiausia 50,01)0,()()(), (H)() 
frankų. Finansistai abejoja 
apie sek mingamą lokio pieno, 
nes tokios paskolos tik dar la
biau niipuldylų ir laip menką 
perkamąją franko vertę.

šaukia premiarą dvikovon.

BUDAPEŠTAS, birž. 19.
Buvęs Vengrijos premji'ras Be- 
niczky iššaukė dvikovon kar
dais dabartinį premierą llor- 
tliy.

Boniczky parlamente kaltino 
dabartinę valdžią, kad ji berei- 
kalo išleidžia 1(),()(H),(MM) kronų 
į melus. Esą Horlliv išlei Ižia 
du syk daugiau medžioklėms, 
negu kad Austrijos prezidentas 
gauna algos.

į tai llo’lhy atsakė, kad tas 
yra neliesa ir kad su Bi'niczky 

1 nuomonėmis neverta skaitytis. 
Reniczkv lai paskaitė įžeidimu 
ir pašaukė premierą pasikapo- 
li kardais.

Nužudė vaikus.

INNISFAIL, Alb., Kanadoj 
birž. IX. Čia suimta J. J. 
Rulbk'ge, kada rasta jo pačią 
ir v likus užmuštus, o namus 
sudegintus. Jis sako, kad buvę 
susitarta nužudyti vaikus ir 
patiems nusižudyti. Kada jo pa 
Ii nužudė vaikus ir padegė far- 
mą, jis pasibijojo žudyties ir 
pabėgo. Jo pati gi nusižudžiusi.

WAS1IINGTON, birž. 19. — 
Samuel R. Cranford gasu pats 
nusižudė ir nužudė savo tris 
dūk t ('ris.

Dabar laikas 
slysti pinigai Lietuvon

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.

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—-Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. NaUr 
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės J Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St.» Chicago, UI.

Nuteisė streikierius.
(’.HK’.AGO, Apeliacijų tei

smas užvakar patvirtino teisėjo 
Denis E. Sullivan nuosprendį, 
kuris priteisė kalėjimą ir pini
gines pabaudas 12 slreikierių 
American Gigar C.o. Jie buvo 
nuteisti už paniekinimą teismo, 
nes jie nesustojo pikiclavę dir
btuvės, nežiūrint teismo už
draudimo.

Apeliacijų teisinas sako, kad 
niekad negali būti ramaus pi- 
kietavimo, nes nors slreikie- 
riai ir nevartoja prievartos, jie 
visgi bando kompanijai kliudy 
Ii samdytis naujus darbinin
kus. O tas esąs pasikėsinimas 
ant samdytojų teisių.

7 užmušti Airijoj.
DUBLINAS, birž. 19. —Dub

lino pilis savaitinėj peržvalgoj 
padėties Airijoj sako, kad pe
reitą savaitę tapo užmušti 5 
policistai ir 2 kareiviai, o 31 
policistai ir 1 kareivis sužeisti.

Ji sako, kad metimas bom
bų gatvės!* pridaro daugiau 
nuostoliu žmonėms, ni'gu poli
ciją, j kuri:i los bombos laiko
mos.

Praeitą savaitę buvo teisia
ma 19 žmones, iš kuriu 1 I la
po nuteisti ilgiems metams 
katorgom o 5 išteisinti. Viso in 
lernuobi žmonių yra 3,1X6.

Amundsen išgelbėtas.
SAN I'RANCISCO, Gal. b. 19.

Čia gauta žinių, kad tolimo
sios šiaurės tyrinėtojas kapt. 
Raold Amundson tapo surastas 
Sibcrijos šiaurėje ir išgelbė
tas. Ihreitą rudenį jis išplau
kė iš Alaskos ir ketino prabūti 
šiaurėje 7 metus. Bet jo laivas 
Maud liko smlaužvtas ir jo ek
spedicija su dideliu vargu pa
siekė Siberij:!, kur jos surado 
kapt. Peterson.

Apkaltino policijos viršininką.

KENOSIIA, Wis., birž. 19.
Grand jury apkaltino Kinosba 
policijos viršininką O\\en 
O’l tari'. Jis yra kaltinamas iš- 
aikvojime pinigu, nepihlym!' 
pareigų ir priėminėjime kyšių.

3 žmonės žuvo potvinyj.
\V1BAUX, Monl., birž. IX.

Debesio pratrukimas užliejo 
Yello\vslone klonį. Potvinyj 
žuvo Irjs žmonės; nuostoliai 
siekia $100,(MM).

raleliiio.se


Feljetonelis.
[H “Sekmosios Dienos”] 

Savivaldybe arba 'miestas 
valsčiaus teisėmis.

Burmistras. — sulenkęs se
niokas, žemo ūgio.

Raštvedys — ar šerti okafl 
kiek aukštesnis. Abu stovi vie
nas prieš ki|ų, įbedę pirštus į 
kaktas.

Apskrities Valdybos narys 
(įeina, ir kreipiasi j raštvedį). 
Tamsta burmistras?

Raštvedys (atitraukęs pirštą 
nuo kaktos, rodo į burmistrą.) 
O!

Narys (burmistrui.) Tam
sta?

Burmistras. Musėt, kad aš.
Narys. Ar pas tamstas yra 

komisija aprūpinti padegėlius 
mišku?

Burmistras. Kad aš nieko 
nežinau — tik trys dienos dar 
kaip išrinktas...

Narys. Jei tamsta nieko ne
žinai, kaip gi tamsta gali bū
ti burmistru?

Burmistras. Tai, mat, atėjo 
pas mane tas Pronckunas ir 
sako, girdi, mes tave naČalnin- 
ku išrinkome, vadinas, tuo 
burmistru, statyk butelį. O aš 
nieko nežinau, musėt toks ko
konas yra, kad mane išrinko.

Narys. Tamsta galėjai atsi
sakyti, nesutikti, jei be tam
stos žinios išrinko...

Burmistras. Kad aš nieko ne
žinau, dar tik trys dienos, kaip 
išrinktas. Atsisakysi, dar gali 
po sudu pakliūti... Ale ne il
gam mane teišrinko, Pronckli
nas sakė, kad tik trims mene- 
sJams,

Narys. Bet man vistiek rei
kalinga komisija aprūpinti pa
degėlius mišku — ar yra to
kia komisija?

Burmistras. Kad aš nieko 
nežinau, dar tik trys dienos... 
(Raštvedžiui.) Gal tu žinai?

Raštvedys. Yra, yra, aš vis
ką žinau.*. (Puola prie popie
rių, suvarstytų ant vielos ir pa
kabintų ant sienos. Varto po- 
perftri).’ TtidJcTu.La, čia "ne ta... 
Tik vienų minutę... Tas bieso 
Jankelis su tuo savo traktierių 
čia painiojas... a, ot! Čia ta pa
ti komisija ir yra — likvidaci
jos paskolos komisija.

Narys. Kokios likvidacijos 
paskolos?

Raštvedys. Mat taryba nuta
rė tokia komisija.

Narys. Gal tamsta kalbi apie 
laisvės paskolos komisijų?

Raštvedys. O gal, bala čia 
suvaikys*..

Burmistras. Nu, ot, mat...
Raštvedys. Man berašant tru

putį susipeckojo, peiliuku pa
skirčiau ir išėjo likvidacijos.

Burmistras. Tu jieškok tos 
komisijos, kur ponui reikia, 
žiūrėk ten po stalu, gal ta ko
misija?

Raštvedys. (Painia iš pasta
lės popurį ir skaito). Ne, čia 
ne komisija.

Burmistras. Kas ten parašy
ta?

Raštvedys. Labai biauriai!
Burmistras. Skaityk! Kas?
Raštvedys, čia parašyta taip: 

burmistras kvailas per* visų 
pilvų.

Burmistras, čia jau bus Ja- 
nuliuko darbas, aš jau žinau... 
Aš jam parodysiu koks bur
mistras...

Raštvedys. Nu, kur jri ta ko
misija galėtų būti, gal kas Į 
pečių įmetė... (Žiuri į krosnį.) 
Nieko nėra.

Burmistras^ Nu, ot, mat..- aš 
tik trys dienos, nieko nežinau. 
(Raštvedžiui). Tu tai viskų tu
ri žinoti, jau čionai rašai, kai
lio taryba atsirado...

Raštvedys. Kaip prie ruskių 
būdavo aš viską žinodavau... 
Didelės vietas užimdavau, bu
vau pisorio pamočniku, o da
bar man vis tas lietuviškas lie
žuvis painiojas... Ruskai tai aš 
drožiu, kad nu!

Narys. Ką gi tamsta norėjai 
rusiškai pasakyti^ meldžiu...

Raštvedys. (Stena.) Kad mat 
aš po plienu buvau, truputį 
ruskų liežuvį ir pamiršau...

Burmistras. Nu, ot, mat...

Erie spaustuvnlnkal laimėsiu.

Mos

ain 2598

augusi 7Despotą darbai

turėsime pro

Gaukite Daugiau Už Savo Pinigus

neži

Norėtu apiplėšt valdžią

Kad ko

Manadžeris

Kaip anglai persekioja 
indus jurininkus.

Geležinkelių baronai esą reika 
lingi 800,000,000 dolerių.

Vardas, pavarde
Gatvė ...............
Miestas ...........
Valstija 

(Naujienos)

kad 
išra-

Burą A. Petratis ir S. L. Fabionaa 
Siuntimas

bet kiek iš 
i — dar pa-

SAMDYTOJŲ PASI 
KĖSINIMAS.

[Ii Federuotosios Preso*]

WASHINGTON. — čia gauta 
dokumentas, kuris rodo, jogei 
tarp tarybų Rusijos ir Vokieti
jos jau yra padaryta tam tikra 
prekybos sutartis. Ji pavadin
ta laikine. Spėjama, kad tai pa
daryta tik dėlto, kad Vokietija 
galėtų pasiteisinti prieš talkinin-

kur apie miškus...
Raštvedys. (Paduoda mote

riškei kvitų, moteriškė išeina.)
Burmistras. Tas ponas to

kios komisijos reikalauja...
Jankelis. Ui, te ponus esi mi

ško ponės, ui, kaip gori... Gal 
ponus man duotum 25 dėlian-

[li Federuotosioi Presos]

ERIE, Pa. — Jau septinta sa
vaitė, kaip Erie spaustuvių dar
bininkai tęsia savo kovų. Kovų 
už keturiasdešimta keturių va
landų savaitę. Streikininkai 
gauna reikalingos paramos ir sa
vo kovų Žada tęsti tol, kol bus 
atsiekta tikslo. Visa rodo, kad 
spaustuvių darbininkai laimės. 
Samdytojų tarpe ima reikštis 
nesutikimas. Kai kurie samdy
tojai iš savo asociacijos jau pa
bėgo. i

mų savo 
streikui 1 
patyrusių ,
jai dabar Įšdavinėja jiems “lais- 
nius”. BeKpasirodė, kad tai yra 
falsifikacija: kopija patyrusių 
mašinistų liudymo.

JOSEPH C. SOBOL
Advokatas 

154 W. Randolph St.
Room 479

Namų Ofisas 
1645 Wabansia Avė., 

TeL Haymarket 8869,

Europoan American Burnų 
Faraonas ir Mickiewicz 

vedėjai
inigų, laiva- 

AVm pooportai ir tt.
NOTARIJUIAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th Ot, Karnp. Halsted St 
TeL: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak-i Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 

Ned.i iki 8 po pietų.

Narys. Nereikia, ne.
Moteriškė (įeina.)
Raštvedys. O tu kam čia ki

ši nosį?
Burmistras. (Pamatęs mote 

peš rankoj pinigus). A, pini 
gai! Gerai! Pinigus mes visa
da priimam! Duok! ('Paima pi
nigus ir kiša į kišenę. Raštved
žiui). Rašyk jai kvitancijų.

Raštvedys. x Už ką tie pini

SPAUSTUVIŲ DARBININKŲ 
KOVA.

Tarybų Rusai susitarė su 
Vokiečiais.

GAUKITEDAUGIAU Už SAVO PINIGUS.
Jei tamista investysi savo pinigus, kad apsaugoti principaliai ir pelningi dividendais. Tuomet gau 

site daugiausia už savo pinigus. •
Kur gali būti pelningiau kaip Įdėti į New York Real Estate, kuri kas metų kįla vertėje ir ne 

ša nuolatinį pelną?

THE AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA 
siūlo jums investmontą formoje dviejų milionų dolerių vertės savo Preferred Cumulative Participa

Foreign Language Investor Department 
- Henry L. Doherty & Company 

12 Pearl Street, New York.

Nepadarant man jokių lėšų malonėkite prisiųsti 
pilnas informacijas apie Jūsų “Auksinę Progą” ]n- 
vestmento propozicijų.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvys Advokatas 
4601 S. Hermitage Avė. 

TeL: Boulevard 6080. 
11005 S. Michigan Avė., 

Roseland, III. '

Raštvedys A-ai. Musėt Mor
ta kaip šlavė kancelcrijų ir iš
šlavė tų komisijų..* Taip ir 
bus!

Narys. Gal tamsta vistiek 
galėtum atsiminti?

Raštvedys. Atsiminti? Tuo
jau (galvoja). Ot,4aip ant lic- 
žiuvio galo ir stovi...

Burmistras (ir galvoja). 
Man ar ant liežuvio galo sto
vi... Ar neatsimeni, kaip ta ko
misija vadinasi, kur Jankelis, 
aš tik tris dienos...

Narys (nėriinastaudanw) • 
Prašau greičiau...

Burmistras. Tuojau... 
tarybų sušauksime...

Narys. Kam čia ttiryba?
Burmistras. Ale niekas po

nas... Nedideli čia ponai, ta ta 
ryba* (Raštvedžiui.) šauk tary

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salk St. Room 124 
TeL Central 6390

V a k.: 81? W. 33rd St„ Ckicago 
Tel. Yarda 4681.

Burmistras. Tau 25... Ir taip 
nebežinai kur pinigų dėti... Aš 
norėjau pono prašyti, kad man 
kelias dėliankėles paskirtimi.

Narys. Ar tamsta padegėlis?
Burmistras 

triobos
Pronckunas sakė, kaip išrinko, 
kad bus iš šalies dokodai, o 
dabar jau trys dienos ir aš 
dar nė skatiko negavau, gal už 
tat ponas man miško duotum...

Tarybos narys. Ponas jų ne
klausyk, jie abu sukčiai, ot 
man miškas tikrai reikalingas 
— aš staliorius...

Burmistras. Latras! Visi ži
no, koks tu latras! Tik pažiū
rėk ponas į jo nosį...

Tarybos narys. Aš tau lat
ras! še! (skelia antausį.)

Raštvedys (puola prie tary
bos nario). Tu musų burmis
trų! (Prasideda muštynes.)

(Uždanga.) P. Butėnas.

[Ifi Federuotosios Presos]

OKLAIIOMA CITY. — 
organiztiolicji > 
nesutiko priimt 

siūlymų, kuriuo norėta 
žinti algas net 20 nuoš 
dytojai paskelbė lokautų.

Vis dėlto, kaip išrodo, tai 
samdytojų pasi mojimas nueis 
vėjais. O tai dėlto, kad dauge
lis darbininkų gavo darbo pas 
taip vadinamus “nepriklauso-

[Iš Federuotosios Presos] 

, WASHINGTON
kios, geležinkelių baronai gaus 
dar aštuonis šimtus milionų 
dolerių. Gaus iš valdžios, jeigu 
jiems pavyks įrodyti, jogei jie 
tikrai buvo “užmiršę” priskai- 
tyti tų sumų prie abelnosios 
“nuostolių sumos”, kurie nuo-

Raštvedys. Tuojai(. Į (Išbėga, 
už lango girdėti.) Taryba! Ei, 
Taryba! Susirink, taryba’

ma 
ronams 
naujasai 
kad jie galėtų gauti tuos mi- 
lionus.

Sųžiningesnieji “augštųjų 
sferų” žmonės' visa tuo labai 
pasipiktinę. Visiems juk aišku, 
kad norima apiplėšt šios šalies 
gyventojus: išimti iš valdžios 
iždinės aštuonis šimtus milio
nų dolerių ir tuo bildu gyven
tojams antdeti naujų mokesnių 
naštų.

Ar geležinkelių baronai savo 
tikslo atsieks 
gos pamatyt.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

riui.) Gal ponui pietus užpun- 
dyti?

Narys. AČiu, nereikia.
Burmistras. Jankelis tuojau

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofiaaa vldurnieetyji 
AS8OCIATION BLDG.

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

Panedeiiais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 8895

mus kontraktorius”, kurie «u- 
tiko mokėti tiek, klek darbi
ninkai reikalauja vadinas tų 
algų, kuri buvo mokama iki 
šiol. Darbas tuo budu einu 
kaip ėjęs.

tie, kurie 
suvis

MES NESIUNTINEJAME PRIKALBĖTOJŲ
ATSIMINKITE: Kad skaičius RSrų yra aprubežiuotas. Jie labai greitai parslduos. Gali nusipirkti 

dabar Juos, paskui negausi! Kas pirmesnis, tas goresnis, tad rašyk tuojau.
TODĖL GAUSITE DAUGIAU UŽ SAVO PINIGUS. I
Pamąstyk—Saugus įdėjimas kapitalo kuris moka 8%.

FOREING LANGUAGE INVESTOR DEPT. // _ _ _ _ _ _ _

[II Federuotosios Preeos] r
SAN FRANCISCO. -^ Gim

dytojai jau nebesirenka\y<emo- 
darbinko'furininkų 

ii$įį^*Net.urėdam i 
ašimstų, samdyto-

mano
baigiu giluti. Man

[Iš Fedoruotosios Presos]
NEW YORK. — Šiame mie

ste yra palikta trysdešimts trys 
indai jurininkai. Paliko juos 
vienas Anglų laivas, ir tik dėl
to, kad jie pasipriešino žiau
riam laivo valdybos elgesiui.

I j vtfr-i r»l i pasak <>j ** »
kati kely j Jungtines Valstijas 

jie kone badu marinta. Maža 
ir to. Jiems neduota reikalin
gų drabužių. Gi kada laivas at
vyko į New Yorko prieplaukų 
ir jurininkai buvo išėję mie
stan pasivaikščiotų — grįžus 
atgal jie nebcįsileista į laivų. 
Per dvi dieni jiems prisiėjo iš
būti “doke”. Nič nieko, dagi 
ir maisto, jiems neduota. Ka
da apie tai patyrė atatinkamos 
piliečių įstaigos* jos pasamdė 
advokatų ir ryžosi patraukti 
tieson samdytojus. Bet tuo tar
pu laivas išvažiavo. Išvažiavo 
palikdamas jurininkus be vie
no skatiko.

Visas reikalas dabar atsidūrė 
į teisėjo rankas, 
visa to bus naudos 
matysime.

Kad 
s»1«t y t <Xj iv’i 

samdytojų pa- 

suma- 
, sam-

HENRY L. DOHERTY &C0
12 PEARL STl'REET NEW YORK

na 1 ■Pinigai is 
Rocktordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

PARAŠYK IR 
PRISIUSK 

ŠITĄ KUPONĄ 
ŠIANDIE

6% cumulative dividendų per metus yra išmokama mėnesiniais mokesčiais, kurie bus pasiųsti 
jums kas pirmą dieną kiekvieno mėnesio.

APAR TO gausite sekančius dividendus:
Ant kiekvieno įmokėto dolerio už Šerą ant Common Stocko 50 centų už šėrą bus mokama kiek

vienam savininkui preferred stocko. Pavyzdžiui, jeigu Common Stocko bus mokama po $4.00 už šėrą 
į metus-gi už Preferred Stock dividendų bus mokama $2.00 į metus. Pridedant reguliarį nuošimtį 6% 
į metus, pasidarys $8.00 už šėrą arba

8 PROCENTUS Į METUS. .
Mokama Preferred stockholderiams.
Pelną gvarantuojama, kad bus galima mokėti extra 2% dividendų. Pelnas gali kilti augštin.

PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS. i
BATTERY PARK BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROUGH BUILD. šie namai No. 19,21 & 

23 Pearl Str. No. 22, 24 Whitehall Street ir kiti, kurie randasi po num. 8 State Street Corporation; 
Battery Park Land Corporation ir South Ferry Building visi yra savastimi THE AMERICAN GATE- 
WAY REALTY CORPORATION, kuri yra kontroliuojama

HENRY L. DOHERTY COMPANY
Visiems žinomas Investment House po No. 60 Wall Street, kuri turi gerą rekordą.
Šie namai yra apkainuoti geriausių Ncw York Real Estate žinovų 5% milionų dolerių vertes. Na

mai yra paranduoti augštos rųšies žmonių su lease’ais ant trijų iki dešimts metų-gi aplikacijos dėl ran
dų yra nuolatai prisiunčiamos.

UŽSIINTERESAVUSIŲ YRA DAUG
Užsiinteresavusių šiuo pasiulymu yra daug, šimtai žmonių atsilanko ypatiškai. Tūkstančiai per laiš

kus siųsdami kartu ir kuponus. Prityrę ekspertai rtsų tautų atsakys tau ypatiškai arba per paša iš
aiškinant viską.

Burmistras. Aš nieko neži
nau, aš tik trys dienos...

Moteriške, čia raštelis yra.
- Burmist ras. T4u* o t, mat...

Raštvedys. (I’aėinęs raštelį.) 
Dabar iškarto matyt 
nigai 
moteriškei).

Narys (motorei ) Prašau pa
rodyti. (Paima kvitų.) Kiek 
tamsta sumokėjai?

Moteriškė. Dvidešimt vienų.
Narys. O kodėl Čia parašyta 

penkiolika ?
BurmiatriM)^ « Mmsu ^taryba 

taip nutarė, kad po biškį sa
vivaldy! 
savivaldybei pasilieka, tų 
ir nerašyti...

Narys. Aš reikalauju, 
tuojau visai sumai butų 
lytas kvitas!

Burmistras. Aš nieko 
nau, aš tik tris dienas... 
jei ponas reikalauji, galima ir 
visai suvisai. (Raštvedžiui)- 
Rašyk!

Raštvedys. (Rašo).
Tarybos narys. (Įeina). Ar 

tarybų šaukiate?
Burmistras. Šaukiame, čia 

ponas yra.
Tarybos narys. Be manęs ta

ryboj nieko...
Jankelis. (Įeina.)
Burmistras. Ot, ir antra ta

ryba atėjo... Jankeliuk, gal tu 
žinai tų komisijų...

Jankelis. Ui, aš pats esi visi 
komisije.

Burmistras

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, Iii.

tiiiiiiiiimimm

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotoj as_
Biidavojame Ir taisome.

1401W. 47tliSt, Chicago.

Stogu Dengejas
----------- -ĮĮ. - Į ....... —Į

Siuomi pranešu visiems namų sa
vininkams, kad aš esu vienatinis 
lietuvys stogų dengėjus. Dengiu 
naujus ir taisau senus stogus, o 
taipgi dirbu visokius blekinius dar
bus.' ■ Dedu rinas. žodžiu sakant,’ 
sayp įdurta .ątlięku geęai, greitai ir, 
pigiai. Patyrimą savo darbe tu
riu per 15 metų. ‘ ‘ ‘

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

J. GEDUTIS, 
2106 W. 24 St., 

Phone Roosevelt 8699.

NAUJIENOS, Chicago, BL 
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a tolia i geležinkelių liaronama 
paaldurę kai geležinikellu« kon
troliavo federalinė valdžia.

Tas geležinkelių baronų “už
simiršimas” yra labai keistas. 
Jie, kitaip sakant jų atstovas, 
Pcnnsylvanija geležinkelio pre
zidentas Samuel Rea, negali 
tikrai pasakyti kur ir kada tie 
nuostoliai pasidarė. Tie nuo
stoliai, kuriuos geležinkelių ba
ronai įrodė, jai senai atlygin
ti. Jie gavo, rodos, netoli vie
nų bilionų dolerių. Bet dabar 
jie ir vėl reikalauja. Reikalau
ja, nors tikrai tuos “nuosto
lius” įrodyti negali.

Įdomu ir tai, kad geležinke
lių baronų atstovas jau landžio
ja po kongreso priemenes ir 
žiuri, kad butų “pataisytas” 
taip vadinamasai transportali
jos aktas. Pataisytas* supranta- 

taip, kad geležinkelių ba
lintų pripažinta jų 
reikalavimas. Taigi,

I
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Užmušė lietuvį.

Utarninke, birželio 14 dieną, 
apie 3 vai. po pietų, Miami 
Coal kompanijos kasyklose ta
po užmuštas jaunas, 19 metų 
lietuvis Dominikas Rasimas. 
Užmušė jį požeminis trauki
nys t. v. “molder”. Tai viena 
iš daugybės aukų, kurias ang
lių kasyklos šiame krašte kas 
metai praryja. Ne gana, kad 
uždarbiai menki, bet darbe ant 
kiekvieno žingsnio dar ir dar
bininko gyvasčiai pavojus grū
moja, kuris nesunku butų jei
gu ir ne visai pašalinti, tai 
bent iki minimum sumažinti, 
jeigu ponai samdytojai nebūtų 
taip pelno godus.

Velionis paliko didžiausiame 
nuliūdime tėvus, brolius ir se
seris. S. A. V—akas-

Skaitytoju Balsai
t — MII I

[Ut ikre t kitas iiame skprtafs 
nuomones Redakcija neatsako.}

AR REMTI DABARTINĘ 
LIETUVOS VALDŽIĄ?

Kada Želigovskio legionai 
kėsinosi pasigrobti Lietuvą, 
Amerikos lietuviai darbininkąi 
darė visa, kad Lietuva nuo tų 
puolikų atsigintų. Jie šaukė 
susirinkimus, ruošė demonstra
cijas ir dėjo pinigus. Nė vienas 
nenorėjo, kad musų gimtasai 
kraštas patektų po lenkų dva
rininkų kulnių.

Pati Lietuvos valdžia irgi 
sakėsi daranti ką galėdama, 
kad nuo svetimųjų puolikų at- 
sigynus. Ji kreipėsi į savo pi
liečius ir ragino juos stoti ar- 
mijon bei dėti savo janigus. 
Girdi, kaip greit atsiginsime 
nuo svetimųjų, žiūrėsime, kad 
gyvenimą sutvarkius visų pi
liečių naudai.

Bet kaip yra šiandie? Karas 
su lenkų legionais sustabdyta. 
Vis dclto, karo stovis dar ir 
šiandie nėra atšauktas. Lietu
vos piliečiai, kurie ėjo karau 
prieš lenkų legionus, šiandie 
neturi nė laisvės, nė žemės. 
Karo stovis šiandie yra palai
komas tik tam, kad tuos pa
čius piliečius puolus.

Ar Amerikos lietuviai darbi
ninkai visa tam gali pritarti? 
Ar jie gali remt tokią valdžią, 
kuri persekioja jų klesos drau
gus — meta juos į 
ir dagi šaudo?

Ne. Amerikiečiai 
tarti negali. O jeigu 
tam pritarti, tai ir remti tą val
džią nėra reikalo. Remti ją 
reikštų nusidėti prieš savo 
draugus Lietuvoje, kuriuos to
ji vaklžia persekioja.

Amerikos lietuviai darbinin
kai trumpai ir storai turi tai 
valdžiai pasakyti: kol jinai eis 
prieš Lietuvos demokratijos 
reikalus, kol ji pataikaus tos 
demokratijos priešams, neduo
sime jai nė vieno cento. Jeigu 
toji valdžia nori paramos, te
gul ji kreipiasi į .tuos, kieno 
reikalus ji gina. Tegul kreipia
si j Amerikos lietuvių kunigus 
ir kitus atžagareivius ir prašo 
pinigų. Darbininkai gi savo 
skatikais teremia savo klesos 
draugų judėjimą Lietuvoje. Ju
dėjimą, besisiekiantį sukurti 
tenai tokią valdžią ir tvarką, 
kuri Lietuvos demokratijos rei
kalams atitiktų. —Darbininkas*

kalėjimus

tam pri- 
jie negali

Pasidaryk sau vyną
Vynuoges, Vynuogės 

Vynuogės.
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St.

Chicago, III.

New Yorkas turi daugiau 
300,000 bedarbių.

kaip

darbininkų 
tikrina, kad 
gražu nėra 

Ncw Yorko 
randasi

kaip keturi šimtai 
Vadinas, padėtis

[Fedeniotoji Presą].

NEW YORK. — Nedarbas 
šiame mieste netik nesimažina, 
bet dar didėja. Samdymo biu
rų surinktomis žiniomis, New 
Yorko mieste šiandie randasi 
daugiau kaip trys šimtai tūk
stančių bedarbių.

Organizuotųjų 
darbuotojai betgi 
tie skaitmens toli 
tikri: bedarbių
mieste, ^ų manymu, 
nepMŽiau 
tūkstančių.
yra rūstesnė nei kad buvo 1914 
metais.

Reto, ir darbą turinčių dar
bininkų algos esančios neko
kios. Vidutine nekvalifikuoto 
darbininko alga yra — 40 cen
tų valandai. Tokia alga išlai
kyti save ir šeimyną yra bega
lę sunku. O dar vietos spaudoj 
diena iš dienos bubnijama, kad 
darbininkų algos turinčios būt 
sumažintos!

Apšvietos darbas 
Rusuose.

[14 Federuotosios Preoos]

NEW YORK. — Čia gauta 
tam tikrų skaitmenų apie ap- 
švietos darbą tarybų Rusuose. 
Skaitmens yra džiuginantys. 
Jie rodo, kad apšvietos darbas 
toje respublikoje eina į plotį 
ir gylį. Duotieji 
tokie:

skaitmens yra

1911-5 metais
56 universitetai 

Rusijoje buvo 
su 76,000 stu-

klų — su 400,(XX) mokinių, 
83,(XX) pradinių mokyklų — su 
5,(XX),(XX) vaikų ir 1600 profes. 
mokyklų — su 170,000 moki
nių.

Skaitmens už 1920 metus 
yra tokie:

Visoj Rusijoj buvo 100 uni
versitetų— su 120,000 studen
tų, 4000 vidurinių mokyklų — 
su 620,(XX) mokinių, 100,000 
pradinių mokyklų — su 6,- 
500,(XX) vaikų ir 2,300 profes.

LAIVAKORTES Į LIETUVA 
PER KLAIPĖDA

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10

Laivakortės iki Liepojuj $114.00;
iki Kauno $117.00.

Kiekvienas privalo įsigyti šią 
labai naudingą knygą

Sutaisė Dr. A. L. Graičirtnas. šioje 
knygoje rasite "pamatines žinias iš 
anatomijos, fiziologijos ir hygijenos, 
kaip tai:

1. žmogaus kūnas.
2. Valgis ir kas iš jo pasidaro.
3. Valgymo budai ir virimas.
4; Virškinimas.

• 5. Rūgimas arba fermentacija.
, 6. Kas yra alkoholis.

7. Cirkuliacija (kraujo)
8. Kvėpavimas.
9. Sudėjimas kūno (kaulai)
10. Inkstai, oda ir jų priedermės.
11. Dirksniai (nervai).
12. Pajautimai.
13. Liga (bakterijos)
14. Parazitai (kaip nuo jų apsi

saugoti).
15. Plaukų slinkimas; kvapo smir

de j imas.
16. Kaip išsiplėtojęs kūnas.
17. Balsas (svarba gražaus balso).
18. Mažų vaikų priežiūra.
19. Džiova.
20. Vabzdžiai (kaip jie kenkia svei

katai).
400 puslapių. Kaina šios knygos tik 

$2.00. Gražiai apdaryta. Reikalaukit 
tuoj aus:

I LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per Ant- 
werpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi ir grei
čiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Važiuojantiems 
Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ir 
sutvarkome Income Taksus veltui.

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVfi siunčia pinigus perlai
domis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant pinigų vi
soje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite 
musų Bendrovės perlaidą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon 
parvažiavę pinigus gausite paštose arba bankose.

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendro
vės Šerų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus 
veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 1000 darbininkų. Todėl 
jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po $7.00 vienas, nes 
kaina pakils iki $8.00 nuo Liepos 1-mos dienos.

Siųsdami pinigus, pirkdami Šerus arba norėdami daugiau žinių 
apie laivakortes, kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo adresu:

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

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius
Lithuanian Sales Corp., Lith. Sales Corp.
3249 So. Halsted St., 800 Savoy Theatre Bldg.
Chicago, III. Tel. Yards 6062. Wilkes-Baire, Pa.

Chicago’s Ofiso Valandos: Kasdieną 9:0'0 ryte iki 6:00 vakare. 
Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:30 vai. vak. No- 
dėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

1W.!T-----

mokyklų — su 
niŲ.

Taigi, ir mokyklų ir moki
nių skaičius žymiai padidėjęs. 
1914-5 metai visoje Rusijoje 
buvo 86,056 mokyklos ir 5,- 
646,000 mokinių, o 1920 me
tais mokyklų skaičius buvo: 
106,400, mokinių — 7,440,(XX).

KOVA SU REAKCIJA.

Reikalauja atmesti “kriminalio 
sindikalizmo” įstatymą.

[Fedeniotoji Presą].
OAKiLAND, Gal.— Augščiau- 

siam valstijos teismui paduota 
prašymas, kad taip vadina įna
šai ^kriminalio sindikatizmo* 
įstatymas butų pripažintas 
esant nekonsti turingu.

Tuo netikusiu įstatymu atsi
remdami įvairus valstijos teis
mai jau spėjo pasiųsti į kalė
jimus nemaža darbininkų dar
buotojų.

Abejojama tečiaus, kad aug- 
ščiausis teismas šitą įstatymą 
pr i paži n t ų nekons t i t ucingu.

Kėsinasi sumažinti algas.

[Iš Federuotosios Presos]
NiEWARK. — Public Service 

kompanija ryžasi sumažinti sa
vo darbininkams algas. Iki šiol 
tos kompanijos darbininkai 
gaudavo po 50 centų valandai. 
Dabar norima padaryti I 
kad darbininkai begautų 
po 41 centą valandai.

tik

Gausianti garvežių.

[Iš Federuotosios Presos] 
PETROGRADAS. — Praneša

ma, kad rugpiučio mėnesy tary
bų Rusija jau gausianti “pir
muosius siutinius iš užsienio”. 
Kitaip sakant, užsakytuosius ten 
garvežius ir ūkio padarines.

Susikūrė butų nuomotojų 
organizacija.

[Iš Federuotosios Presos]
NEW YORK.— Čionai susi

kūrė butų nūoifiotojų organiza
cija. Organizacijai priklauso 
300,000 narių. Artymiausis< tos 
organizacijos tikslas — kova su 
namų savininkais.

NAUJIENOS, thieago, HL
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
<> l)»OADWAY NFVV YORK . N Y 

S.S.LITUANIA
“ESTONIA” ... AUG. 3

Tiesi kelloni be persėdimo iš New Yorko per Libavą 
arba Hamburg—Eitkūnai

I LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dvieją Iriubą pašto laivai išplauks 

“ESTONIA” ...... BIRž. 22 I
“POLONIA” JULY 6 j

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 
Taipgi naujas pasažierinis kelias tarp Libavo-Danzigo-Halifax, Canada 

K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Salio StM 
CHICAGO, ILL.

MONTREAL iki 
HAMBURG, DANZIG ir LIBAVO

l^CANADA. LINES
( •

Vieninišlia tiesus kelias j Baltiko Portus
S. S. POLAND IŠPLAUKS RUGP. 10.

Piukiausis valgis, platus pasivaikščiojimas, publiškos poilsio sofos ir 
rūkymui kambariai. Minkštos lovos, daugelis kambarių su dviem 

, lovom.
Platesnių informacijų ir kainų kreipkitės į

KOMPANIJOS OFISĄ 14 No. DEARBORN ST., CHICAGO, ILL. 
Arba prie vietos Agento.ų-- :—     jj

ŠVIEŽIOS*MIELES
* I Š D I R B TOS ~

A. P. CALLAHAN <&. CO.
2407 SO. LA SALLE ST.

STIPRIAUSIOS IR GERIAUSIOS
PRASYK JŲ SAVO GROSERNINKO

VAGIS
...................................................      II. ■ >

Parašė A. J. Karalius.
Apysaka paimta iš tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 

kaip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra.

Tuojau 
knygutę.

siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite

Puslapių 27. 
Kaina tik 10c.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III,

SVEIKAI

Naujienų Knygynas 
1739 So Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS.

AR MANAI APIE NAMUS?
Ar norį gaut už prieš 

karinę kainą?
Bungalows, dviejų flatų, 

ofisams namų, teatrų, ligon- 
bučių arba garadžių.

Taupyk pats savo pinigus 
pasinaudojant nurodymu 
patarnavimu, perkant spė
ką 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.
139 N. Clark St., Rooms 

1709-12 arba pašaukit Dis- 
triet Sales Manager,

SMy 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, III., Tel: Cicero 
1361.

Klauskit^ apie tai!
Ne ryto

THE HOME BUILDERS 
ASSOCIATION

National Headųuarters,
Rand. 5886,

Rooms 1709-12 City Hali 
Square Bldg.

139 N. Clark St.

Rašomoji
Popiera

po 18c. svaras

Kum reikia geros baltos 
(bond) 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 kitų miestą paštu, turė
site primokėti už persiuntimą 
skyriumai po 8c nuo svaro.

KELIAS ) SOCIALIZMĄ.
----------L— \

Parašė Dr. o\ Barter

Versta iš Vokiečių kalbos 
Turinys: \

1. Politikos ir visuomenės"re- 
voliucija;

2. Stambiosios pramones so- 
cializacija;

3. Pramonės organizacija;
4. Darbininkų komitetai;
5. Stambiųjų dvarų socializa- 

cija;
6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ir namų

socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių ekspropria-

cija;
10. Socializacijos sąlygos.
Kaip matote iš turinio, ši kny

gelė daug dalykų pamokina. Už
tat kiekvienas norįs apsipažinti 
apie tai koks butų kelias į So
cializmą, būtinai turėtų perskai
tyti šią labai naudingą ir pamo
kinančią knygelę. Patartumėm 
kiekvienam Naujienų skaityto
jui perskaityti ir pastudijoti, 
koks yra kelias į Socializmą.

35 puslapiai; Kaina 35c

Naujienų Knygynas,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERIJA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Dr. A. R. Blumonthal
AKIU SPECIALISTAS 

Eaiastlneoje Dykai

nyksta regėjimas.
Mm vartojam

patinga dona* at
kreipiame i vai

kus. Val.i nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 ild 12 dieną. 

4649 S. Ashland Avė. ksmp. 47 84.
Talephona Yards 4317 

Boulevard 6487

herzman^b
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, motorų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS i Nuo 16-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Ganai
8110 arba 367 

Naktimis: Dmel 
959 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3313 S. Halsted St. 
VAL.I 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.V----- - ------------------------------

Talephonaii

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyrišką Ir
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 16 vaL 

valandos ryto iki 1 vai. po pieu
Telefonas Drezel 2880L---------------------------—>

"■ 1   ———— 1

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

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

5208 W. Harrison St.

Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedildieniut.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kadiliomis nuo 9 iki 12 ryt®.
1821 S. Halsted 8tn 

Kampas 18 h* Halsted St
Igssg'i .... »■ i'.'-..--- ii~rr.. .. ..1..... t u "I

Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas

Akušėras
Halsted St., Chicago.
10-12 v. r., 1-3, 6-8

8203 So.
Valandos:

▼. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
!■■■■■■■■■■■■■>■■■!
________ _ _____ _ —................... .................... ............ :■

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 Lafayette, 4988 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną. 

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po pietą iki 9 vakare.
.......................................III......................H —................ —Z

Telephone Yards 6884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vak.
8325 So. Halsted StM Chicago, HL

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roaelande. 

, VaL 10 iki 12, 2 Od 4 ir 6i8t 
Iki 8:80 vak.
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Subeerlption Katėsi 
88.00 per year in Canada. 
87.00 per year outside of Chicago. 
58.00 per year in Chicago.

kių pasiūlymų Lenkijai, ar 
ne?

| Lietuvių visuomenė turi 
teisės aiškiai žinoti visus 
faktus, paliečiančius Briuse
lio derybas, ir turi reikalau
ti, kad tie faktai butų pa
skelbti viešai. Jeigu Lietu
vos valdžios paskirtieji dele
gatai mėgina paslėpti fak
tus, tai yra pamato vfšbkių 
spėjimų darymui.

Entered m Second Claas Matter 
Mareli 17th, 1914, at tha Port Office 
of Chicago, III., undar tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėl dienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 9o. Hateted Sti, Chleago, 
III. — Telefonas: Roosovelt 8500.

Apie Lietuvos 
savivaldybes.

Federacijos viduje, ar eiti paslpanijos kafiininką ir jo sargą, 
“aidoblistus”, •— neišlaiko kri-1 Pelseris dirbęs Rice and Hut- 
tikos, Bet ir ‘‘Laisvės” redakci- chins batų dirbtuvėje. Kaltin- 
ja, kuri ją atmeta, prasilenkia tojų advokato klausinėjamas jis 
su tiesa. pasakė, kad tuoj po to, kai pa-

Ji tvirtina, kad “trečiojo in-lsigirdo šaudymas!, jis, taigi Pal- 
ternacionalo” esąs toks nuslsta- gėris pribėgęs prie dirbtuvės lan- 
tymas, jogei nereikią bėgti iŠ go ir neveizint to, kad kulkos lė- 
unijų. f 
visų-pirma, kad prie šitokio nu-lvėjęs prie lango ir atlikęs du la- 

| sistatymo komunistų internacio- bai * svarbiu dalyku: užsirašęs 
nalas palinko tiktai paskutiniu Į banditų automobilio numerį ir 
laiku — kuomet komunistai pa
matė, kad jie nepajiegia suskal
dyti stambiausias darbininkų 
unijas. Bet pradžioje komunis
tai visur mėgino skaldyti jas ir 
tverti šalę “geltonųjų” unijų 
“revoliucines” unijas.

Chicagoja — paštu: 
Metams ...

Pusei Meti ——— 
Trims minesiams - 
Dviem minėdami 
Vienam minėsiu!

Savaitei 
Minėsiu!

“Ne”, atisakė Pelseris . “Ai 
tik dalį to, kas reikčjo pasakyti, 
pasakiau”. Po to liudininkas 
tečiaus prisipažino, sakęs Rei
dui, kad jis nfi vkno bandito ne
matė; kad tuo metu, kai jis pri
ėjo prie lango, banditai jau bu
vo įsėdę automobilin ir kad jis 

Delei to tenka pastebėti I kustos į jį “tarytum kruša”, sto- palindęs po stalu taip greit, 
kaip banditai ėmę šaudyti į lan
gą.

“Bet kodėl Tamsta melavai 
Reidui?” — paklausė advokatas 
Moore.

“Todėl, kad aš norėjau išveng
ti liudymo”.

“Tamsta taip mažai įkainuoji 
savo žodžius”, klausė jo Moore, 
“kad meluoji norėdamas išveng
ti liudymo?”

“Taip”, stėnavo Pelseris.
Paskui Pelseris griežtai užsi

gynė, busią jis kada nors yra 
kalbėjęs su by vienu iš Sacco- 
Vanzetti kaltintojų. Užsigynė 
dagi ir tai, kad jis kalbėjęs su 
vyriausiuoju kaltintojų advoka
tu Haroldu Williamsu. Bet po 
kokių penkių minučių, stipriai 
kočiojamas kaltinamųjų advo
kato Moores’o, tas pats liudinin
kas prisipažino, kad jisai su 
Williąmsu visgi kalbėjęs, ir kad 
jam buvo pasakyta eiti į teisino 
kambarį ir liudytų, kur jisai dar 
kartą galėsiąs pamatyti Sacco.... 
Pagalios, jis užsigynė, kad kada 
nors pirma, nei jį klausinėjo 
Reidas, butų su “kuo nors” kal
bėjęs: Bet ir vėl tapo sugautas 
ir priverstas pasisakyti, kad 
prieš tai jis buvo kalbėjęs su 
vienu valstijos detektyvu.

žodžiu, kaltintojų liudininkas 
visiškai susmuko. Jisai melavo 
ir prasimelavo.

Tolimesnis liudininko “kočio- 
jimas”, kurį tęsė kitas kaltina
mųjų advokatas J. McAnamey, 
parodė, jogei Pelseris buvo vie
natinis žmogus, kuris pastebėjęs 

1 banditų automobilio numerį. Bet 
fr-. ,i »«

per visą tą laiką jis niČ nieko ne
sakęs, nors tas jo tylėjimas ga
lėjo privesti prie to, kad du Žmo
nės, ir galimas daiktas visai ne
kalti, delei to galėjo atsidurti 
elektros kėdėn.

Kaltintojų advokatai dar kar
tą paėmė klausinėjimui vieną 
kaltintojų liudininką, p-lę Hary 
Splaine. Ji ir vėl stipriai dis
kredituota. Advokatas Moore 
dar kartą perskaitė jos liudyma 
Quincy policijos stoty, kur ji 
buvo pasakius, jogei “aš nema
nau, kad Šitoji proga maft duotų 
teisės pasakyti tą žmogų esant 
tikruoju banditu”.

Klausinėjama ji teČiaus pasi
sakė, kad “tą banditą” ji ma
čiusi tik... policijos bute!

Vis dėlto, dabar ji turi progos 
pasakyti, kad Sacco yra tikrai 
taš pats banditas, kur nušovė 
anos batų kompanijos kasiniką 
ir jo sargą.

Reakcininku pasimoji 
mas atmuštas.

Valstijos legislatura atmetė 
“katokų bllių”.

[Ii Federuotoetos Presos] 

SPRINGFIELD.
Valstijos reakcininkų pasi moji
mas atmušta. Taip vadinamas 
Constabulary bilfus atmesta ir 
atstovų bute ir senate. Tjao bi- 
liumi norėta įvesti taip vadina
mą Valstijos policiją, tokią kaip 
yta Pennsylvanljos Valsitjoj ir 
kėliose kitose. Tą policiją ame
rikiečiai vadina kazokais. Vadi
na delei nepaprasto jos Žiauru
mo. .

Illinois valstijos reakcininkai 
dabar turės palaukti. Palaukti 
dar du metu — kol galės išnaujo 
pasiūlyti tą bilių.
Po Lietuvoj

Illinois

gerai prisižiūrėjęs į pačius ban
ditus. Bet paskui tas pats liu
dininkas pasakė, kad langas bu
vęs atkeltas tik kokius keturis 
colius. Tinkamai matyti pro to
kį plyšį negalima, bet Pelseris 
vistiek matęs, ir gana. Matęs, 

Į Antras dalykas, toks komuhi-Įkaip kasininkas gulėjęs ant že* 
stų nusistatymas, kad nereikią mės ir kaip vienas banditas, Ne
bėgti iš unijų, ir šiandie dar pa-1 eolą Sacco, šovęs į jį ir paskui į 
liečia tiktai unijas viduje atoki- langą, pro kurį žiūrėjęs Pelseris. 
rų šalių, bet ne tarptautinį uni- Į Baigdamas 
jų susivienijimą.
unijų internacionalo klausime Į advokatas jo atklausė ar jis ga- 
komunistai, ir pats Leninas, yra lėtų pažinti tą banditą. Pažinti 
skaldymo apaštalai. Jie varo Į jį čia, teismo kambary. Pelse- 
agitaciją už tai, kad šalę Ams
terdamo unijų Internacionalo su
sitvertų komunistinis unijų in< 
ternacionalas, ir kad šis kovotų 
su pirmuoju “ant smert”. Tai 
yra visiems gerai žinomas fak
tas. Ir “Laisvė” yra dauk kar
tų pati rašius apie tai, su pil
niausiu pritarimu tokiai takti
kai.

Reiškia, komunistų internaci
onalas turi ne vieną “nusistaty
mą” unijų klausime, o du: iš vie
nos puses jisai (arba bent ta jo 
srovė, kuriai vadovauja Leni
nas) stoja už tai, kad ne bėgti iš 
unijų, bet veikti jose, idant “už
kariavus jas iš vidaus”; iš ant- 

Iros-gi pusės komunistų intema-j 
cionalas stoja už tai, kad reikia 
bėgti iš tarptautinio unijų susi- Į &rafą advokatas Moore liudinin- 
vienijimo ir tverti antrą priešin
gą jam, unijų susivienijimą.

“Laisvės” redakcija, deja, vi
sai nemato šito gilaus priešta
ravimo komunistų “nusistatyr 
me”. O apie tai jai butų labai 
naudinga pagalvoti. Tik pa
žiūrėkite: komunistų interna
cionalo vadai pataria savo ša
lininkams veikti net atžagarei- 
vlškiausiose unijose, o ne skal
dyti jas; bet kartu jie1 tveria 
atskirą unijų internacionalą, 
kad atplėšus 
jiems unijas 
mo unijų 
ris anaiptol nėra atžagareivlŠ- 
kas. Kitaip sakant: Amerikos 
darbininkų judėjime komunis
tų vadai pataria veikti net 
gompersinese unijose, o (arp- 
tautlniame darbininkų judėji
me jie skelbia mirtiną kovą ne 
tiktai goinpersinems unijoms, 
O ir Amsterdamo unijų inter
nacionalui, kurį Gonipersas at
metė dėl jo radikališkumo!

Ar sveiko proto žmones ga
li nematyt, kad tai yra jokiu 
budu nesutaikomas prieštara
vimas? Ir, laikantis tokjio 
prieštaraujančio “nusistatymo”, 
ar galima numanyt, kaip pa
sielgti kiekvienam atskiram at
sitikime?

Birželio 19 ir 20 dd., t. y. 
vakar ir šiandie, visoje Lie
tuvoje įvyksta rinkimai į 

18.001 savivaldybes, kitaip sakant, j 
| miestų ir valsčių valdymosi 
įstaigas. Kokie bus tų rin
kimų rezultatai, mes pattfsT- 
me vėliaus. Bet amerikie
čiams turi būt įdomu susi
pažinti ir su tų įstaigų reikš
me dabartinėje Lietuvoje.’ 
Carizmo laikais Lietuvos 
miestai ir valsčiai valdėsi vi
sai kitaip, negu dabar.

Šituo klausimu “Naujie
nose” bus išspausdintas il
gas ir rimtas straipsnis, 
“Lietuvos Savivaldybės”, ku
rį tik-ką mums prisiuntė 
nuolatinis musų bendradar
bis Lietuvoje. Straipsnio 
pradžia bus įdėta ryto.

» 4.50
_ 2.26

1.75
1.00

18
76

, 17.00
M 4.00
- 2.00

1.50
- .76

Metame ■ _________ ________
Pusei metų .■■■■'-, -
Trims mėnesiams - — ■.
Dviem minėsiantis , , ■ ■, 1 -
Vienam mėnesiui „IMt,, , .

Lietuvon Ir kitur uistaduoMl 
(Atpiginta)

Metams  ----- |8.0(
Pusei metų------- ------- 4.5(
Trims mėnesiams . 2.26

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Slapta 
Diplomatija

i

Lietuvos Informacijų Biu
ras, kurį vedė Lietuvos at
stovybė Washingtone, pra
neša, kad jisai užsidaro. 
Paskutiniame savo laiške 
jisai sako tarp kitko štai ką:

“Apie pačių Briuselio 
derybų eiseną, apie pada
rytuosius iš vienos ir kitos 
pusės pasiūlymus, apie pa
ties Hymans’o pasiūlymą 
tuo tarpu žinių negalima 
teikti, nes Lietuvių Dele
gacija pasižadėjusi yra pa
ti suteikti pranešimus apie 
visą tų derybų bėgį. Lie
tuvos Informacijų Biuras 
yra priverstas tuo tarpu 
kantriai tylėti, kad nepa
judinus kokio nors dalyko, 
kursai gal reikia palikti 
po paslapties skraiste 
Vargu, ar toksai delega
cijos atsargumas gali pa
didinti jos autoritetą.”
Informacijų Biuras tei

singai sako, kad Lietuvos 
delegacijos tylėjimas nepa
didins jos autoritetą, ^prie
šingai — sumažins jį.

Plačioji lietuvių visuome
nė neturi supratimo apie tai, 
kaip ėjo tos derybos Briuse
lyje ir delko jos suiro. De
legatai beveik nieko nepra
nešė jai apie tai. Tuo-gi tar
pu lenkai savo spaudoje pa
sakojo apie derybas, kas 
jiems patiko. Ką-gi dabar 
turi manyt apie derybas lie
tuviai?

Lenkai skelbė, kad Briuse
lyje buvo svarstoma Lenki
jos ir Lietuvos "unijai Jeigu 
lietuviai patikėtų tokiu len
kų skelbimu, tai jie butų ne
kokios nuomonės apie savo 
delegaciją.

Be to, tam tikri elementai, 
kurie turi daug įtakos Lietu
vos politikoje, yra ne kartą 
išreiškę tokią nuomonę, kad 
Lietuvos valdžia turinti pri
žadėt lenkams nejudinti dva
rų žemės Lietuvoje, idant 
atgavus Vilnių. Klausimas 
dabar: ar lietuvių delegaci
ja Briuselyje, idant atgavus 
Vilnių

Jpjpg/^g Į
REIKIA DAUGIAUS 

NUOSAIKUMO.

“Laisvės” redakcija kritikuo
ja savo bendradarbį, “Politiką”, 
kuris nesenai išreiškė tokią nuo
monę, kad organizuotieji darbi
ninkai, priklausantys Amerikos 
Darbo Federacijai, turi pasirinkai 
ti, kas esą geriaus, ar, taisyt sa
vo organizaciją, ar dėtis prie “ai-į 
doblistų”. Principo žvilgsniu, i 
esą abudu tuodu keliu turi vie
nodą vertę.

“Laisvės” redakcija atsako 
jam į tai sekamai:

“Jeigu drg. Politikas turi 
omenyje organizuotus mainie- 
rius, tai su tokiu pasakymu, 
kad ‘federacijos taisymo ir 
užkariavimo principas taip 
jau geras, kaip Ir principas 
dėjimosi prie I. W. W.’, sutik
ti negalima. Juk ir Trečio In
ternacionalo nusistatymas yra 
toks, kad negriauti unijų, bet 
jose darbuotis ir jas iš vidaus 
užkariauti. Panašios nuomo
nės yra ir Leninas. Tuo tar
pu iš draugo Politiko išsireiš
kimo galima suprasti, kad or
ganizuoti federacijon darbi
ninkai gali ją apleisti ir dėtis 
prie I. W. W. Toks elgima
sis ..kaip tik yra priešingas 
tiems principams, kuriuos mes 
pripažįstame, t. y. pasilikti 
kad ir reakcioniškiausiose uni
jose, kad jas iš vidaus užka
riavus. Bėgimas iš jų yra 
smerktinas ir nedaleidŽia- 
mas.”
“Laisvės” redakcijos nuomo

nė, be abejonės, yra teisingesnė, 
negu “Politiko”. Bėgimas iŠ 
unijų nieko gera neatneša. Ko
va iš oro su atžagaręiviškomis 
unijomis paprastai ne tiktai ne
prašalina tų unijų atžagareiviš- 
kumo, o priešingai, — dar su
stiprina jose atžagareiviŠkus 
elementus. Šitokią pasekmę, 
pa v. turėjo susiorganizavimas 
“aidoblistų” unijos ir jos kova 
prieš Amerikos Darbo Federaci
ją: ta kova sustiprino Gomperso 
įtaką Federacijoje.

Jeigu vietoje to,, kad traukusi 
iš • Amerikos Darbo Federacijos, 
pažangesnieji elementai’ butų 
pasilikę joje ir skleidę savo idė
jas tarpe Federacijos narių, tai 
ezultatai butų buvę visai kitokį. 

Taigi Politiko nuomonė, kad 
ii darė šituo dalykų ko- nesą jokio skirtumo, ar veikti

klausinėti tą
Darbininkų Į <‘svarbų liudininką” kaltintojų

Iris atsakė:
! “AŠ negaliu pasakyti, kad jis 
yra tas pats žmogus, bet jis yra 

’ kaipir negyvas jo paveikslas”.

čia liudininką paėmė klausi
nėti kaltintojų advokatas Moo
re. Teismo kambarys buvo pil
nas pilnutėlis žmonių, ir jielns 
teko prisižiūrėti kaip kaltintojų 
liudininkas tolydžio susmunka; 
kaip jis, savo liudytnals, painio
ja pats save ir pasijunta tary
tum ant karštų žarijų besėdys.

Kaltinamųjų advokatas Moore 
liudininkui priminė apie jo bu
dy mus, duotus vienam gynėjų 
investigatoriui, Robertui Rei
dui. Duotus kovo mėnesy šiais 
metais. Skaitydamas steno-

ko paklausė:

“Ar visa, ką Tamsta sakei 
Reidui, buvo tiėsa?’.’

cm*
i

ŠĖTONO VAIKAI
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NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

stė, 
ėjo.

Nepavykęs bandymas.
tįs Federuotoaioa PreaosJ

CHICAGO. — Jungtinių Val
stijų aliejaus trustas, žinomas 
kaipo Standard Oil Company, ga- 
vb vienų stiprų smūgi. Impe
rini Oil kompanija Kanadoj, ku
ri yra niekas daugiau, kaip 
Standard Oil kompanijos sky
rius, norėjo gauti leidimą nutie
sti aliejaus pervadas Alberta 
provincijoje, Kanadoj. Tiesti iš 
Mackenzie upės klonių į Edmon- 
toną-— viso apie pusantro tuks- 
tanties mylių ploty. Visa tai 
kompanijai butų kainavę dau
giau kaip keturiasdešimts mili- 
onų dolerių. Bet Alberta pro
vincijos valdžia tokį leidimą 
duot atsisakė. Esą, tuo Stand
ard Oil kompanija nori paimt į 
savo rankas visą aliejaus rinką 
Kanadoj.

United

mat buvo užsi- 
savo darbininikų, 
kad yra pada-

Luhnėjo fltreiką.

[Iš Federuotoaios Presoa] 

PITTSBURGH.
Mine Workers unijos keturio- 
liktasai distriktas andais lai
mėjo kovą su American Coal 
and Mercahtile kompanija. Lai
mėj o ją į penkias valandas lai
ko — kas šioj Šaly labai retai 
pasitaiko.

Kompanija 
mojusi ant 
nepaisydama,
riusi tam tikrą sutartį su uni
ja. Distrikto viršininkai tuo- 

’jaus paskelbė streiką. Nė vie
nas darbininkas — angliaka
sys neliko tos kompanijos ka
syklose. Tuomet kompanija pa
mate, kad Čia “ne Laikos”, ir 
darbininkų reikalavimus išpil-

*

Musų Moterims

pritariančias 
nuo Amsterda- 

internacionalo, ku-

SACCO-VANZETTI BYLA.
Dar vienas kaltintojų liudinin

kas pasodinta ant žarijų.

[Iš Fedoruotoeios Presoe]

DEDHAM, Mass. — Visi kal
tintojų liudininkai, kur bėgiu 
keturių pastarųjų dienų buvo 
pasodinti į liudininkų kėdę, arba 
nieko tikra nepasaka ar galuti
nai diskreditavo patys save.

Tie liudininkai turėjo pasaky
ti, kad Sacco ir Vanzetti “tikrai 
yra’ tie patys žmonės, kur dau
giau kaip metai laiko atgal už
puolė vienos batų kompanijos 
kasininką bei jo sargą ir nužudė 
juos. Bet iki Šiol nė vienas jų 
tai nepadarė. Jų liudymai su
byrėjo į skivytus taip greit, kaip 
juos paėmė į savo raukas kalti
namųjų advokatai.

šį kartą vienas toks kaltinto
jų liudininkas buvo batų dirbė- 
jas-darbininkas . Louis Pelser. 
Jis turėjo pasakyti ką matęs 
kalbamosios žmogžudybės metu. 
Kai banditai užpuolė batų kom-

(T*sa)
K t . . I , Į Į Į, t

— Dabar aš jį lipdysiu bažnyčių 
se... Ar turi ko išsigerti?

— Tenai!
Truputį luktelėjus, Vronskis pažiurėjo į jį 

susierzinęs.
— Stačiai nesinori tikėti, kaip gali gerti tok

sai pienburnis.
Franek apsimaudė.
— Žingeidi!, ką tu veiktum be to pienbur

nio. Vos gali pasijudinti! Bet duokš man kal- 
drą, ar ką kitą, man šalta... Kai snigo, sniegą 
putė vidun, jisai tirpo ant grindų, paskui suša
lo, galima čiužinėti.

—• Nemeluok taip begėdiškai!
— Tu šiandien, Stepai, perdrąsus. Tu, tur

būt, vėl turi kokį priepuolį... Na, bet tai menk
niekis. Juk mes gerai pažįstame viens kitą... Jei
gu tu to nepadarysi, padarysiu aš. Lauksiu iki 
pirmai valandai. Paskui pats padarysiu. Likis 
sveikas!

Eik po velniais! — suriko Vronskis.
Užsimąstęs 'sustojo viduryj kambario. Ne

žinojo, kiek laiko taip išstovėjo. Taipgi negalė
jo atsiminti, ar galvojo apie ką-nors.

Apsidairo aplinkui, nuėjo į virtuvę ir pra
dėjo klausyti. Paskui atsargiai atidarė duris ir 
įėjo.

Pole nemiegojo. '
Sėdėjo ant lovos, žiūrėdama į Stepą.
— Kaip jautiesi, Pole?

t— O, man geriau, geriau... Aš noriu tiktai 
ramumo, Stepai.

Dirstelėjo į jį meldžiančiai.
— Taip; taip... Bet klausyk, man reikia iš

eiti... tu nesibaimyk. Už valandos ar dviejų aš 
sugrįšiu.

— Tu išeini dabar, nakčia?
— Taip, tiktai į kitą gatvės galą. Atvažiavo 

vienas draugas ir atsiuntė pas manę... Sustojo 
rinkos viešbulyj...

Deptclčjo į ją klejojančiu Žvilgesiu.
Kas tau, Pole? Ko tu taip nubudus?

Nieko neatsakė.
— Nenori, ar negali atsakyti?
— Nekiauski, neklausk!

; • .-—Tai iši.Gordono priežasties? — jisai 
klauso, alsuodamas, ir atsistojo.

Pažiurėjo į .jį išgąstingai.
— Tai iš Gordono priežasties? — jisai 

kartojo drebančiu balsu.
‘ — Ką, ką tu kalbi? -— žiurėjo į jį su augan

čia baime.
— Tu nesupranti?

varpine*

už-

at-

rio.

— Ne!
Vėl atsisėdo, paėmė jos rankas, meiliai glo- 
paskui atsistojo ir, neprataręs nė žodžio, iš

Ant trepu nejučiomis apčiupinėjo kišenių.
— Dieve mano!.aš neturiu degtukų!
Sugrįžo ir vėl ilgai stovėjo viduryj kamba

Jį apėmė balinė.
— Jeigu ir toliau taip eisis, tai mane pir

miau suims, negu aš pasieksiu valdybą, — gal
vojo jisai nerimasties apimtas. — Dabar reikia 
būtinai įtempti visas spėkas ir daboti save.

Atsigavo, be jokio reikalo perdaug ilgai j ieš
kojo degtukų, —• if jam rodėsi, kad jisai jau per
galėjo laimingai daugelį kliūčių, — paskui įsidė
jo juos į kišenių, prieš tai atydžiai ištyręs, ar nė
ra jame skylės, ^įgalios norėjo užgesyti lempa, 
bet ilgai galvojo apie tai, norinti nežinojo, ko
dėl ją ir nettžgcsytl, paskui išėjo.

Tik paskui jį kankino mintis, kad paliko du- 
atdaras.

fili >*■ fcn.fm 'V ’

IV.
— Dieve, Dieve, kaip tu atrodai!
Ifele atsistojo, bet vėl turėjo atsigulti. Mato

mai, ji labai sirgo.
Ostapas norėjo nusišypsoti, bet ilusišypsoji- 

mas sustingo ant jo lupų, ir veidas persikreipė 
liguistu nusišypsojimu.

— Kaip tu suvargęs! — jije sudejavo. 
Kaip tu atrodai!

— Aš tau, Hele, taip dėkingas. Aš maniau, 
kad tu manęs visai nepriimsi, o tu net gailiesi 
manęs.

Jije neatsakė. Ilgai tylėjo.
Ostapas nerviškai kramtė papirosą. Staiga 

dirstelėjo į ją visiškai ramiai.
—. Hele, ar tu atsimeni? 

ir kimiu balsu-
Belzebubas, tas.Gordonas dar nebuvo atlankęs 
tavęs? Tu nemylėjai manęs, bet tau šalę manęs 
Irtivo gerai. Tu jieškojai pas mane paramos, ir 
aš suteikiau tau. Tu taipgi buvai išdidi: jautei, 
kad išgelbėjai manę iš bedugnės, ir tas tau pri
davė spėkų, silpnino nerimastį, ~ ar atsimeni tą?

Nusitverė už galvos abiem rankom.
— Nekalbėk apie tai, nekalbėk! Aš norėčiau 

atiduoti tau visą širdį, jeigu tas pagelbėtų; bet 
tas žmogus pražudė mane; sielą išdraskė. Aš plu- 
kuriuoju kraujuose! Apie nieką kitą negaliu gal
voti, nieko kito jausti...

Pradėjo verkti pasikrupčiodania. .<
Iki Šiol Ostapas nebuvo matęs jos verkenJ 

čios.
— Ko tu atėjai pas mane, Ostapai, ko? Kodėl 

‘pas mane?
Kalbėjo per ašaras.

(Bus daugiau)
A

BLIUZfi No. 1039.

Labai gera idėja dėl sporto bliu
zas No 1039, be rankovių. Ji yra su
kirpta iš vieno Šmoto ir dėlto labai 
lengviai ir neužimant daug laiko ga
lima pasiūti. Kraštai ir kišenės yra 
apsiūti siauru kaspinėliu.

Tokiai bliuzei pavyzdys No. 1039 
yra sukirptas mieros nuo 36 iki 40, 44 
colių per krutinę, 36 mierai reikia 1% 
jardo 32 colių pločio materijos, su 
6% jardo kaspinėlio.

Norint gauti tokiai bliuzei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom

1035

ris

pratarė tyliu
Atsimeni tą laiką, kuomet tas

{avardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
oMvėrtą karta Su 15 centų (palto 

Ženkleliais at pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip uiadresavust NAUJIENOS, 
PATTĖRN DEPTo 1739 S» Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattėm Dep.
1789 S. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siust man pavyzdi No. 1039.

Mioros .............. .......... . por krutinę

(Vardas h pawdi)

Iresaa)

(Miestas ir Valst.)

4BiM .... > ■ ■ j ■ 1 > I

»
Afr-.ii

DR. A. MONTVID
Lieti vis Gydytojas Ir ChirnrgM 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8'vakare 
Rezidencijos te!. Kedrie 7715

---------- ---- -............... ................ .

Telephone Drevei 5052

Dr. A. Juozaitis
DBNTISTAS

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

8261 So. Halsted St.» Chicago, Ilk



Del santykį su Meksika

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

Kaip jisai nuspręs?

etuvon

Chicago

Valo paštą

Amerikos pi

Socialis

Ralsing the Family Flsher

jos an- 
Ir kas 

Valstijų 
pasiųly-

Tuo reikalu socialistas kongres 
manius pasiūlė rezoliuciją*

O'auo

HES, *or S 
THE LOHAsH. 
ov ę>uoę>ę»»w' T

Grąžina užstatus.
[18 Federuotosios Presos] 

MASKVA. — T „
kad naujoji Gruzijos valdžia iš

Phono Canal 6222
DR. K. NURKAITIS

AKINIŲ 
Pritaikytojas 

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 at. kam*. Manhfield av« 
Valandos l Ud 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tai. Prtospect 1157

J per ICKSV TO VvT Op 
THPKT CHfMJVEVUER- •b*) 

t THE UVINfe 9.OOM, T 
--- 1 V

Daugiau rūkysi juos — kibiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.

L LEW1S CIGAR MFG. CO„ NEWARK, N. J. 
Didžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

vienos unijos iž- 
fabriki- 

by kada galėtų traukti 
unijas ir, aukščiausio 
nuosprendžiu 'atsirems 
reikalauti padengt jų

AĘU6ERKA
Dalgus! Ak®- 
ierijos kolegi
ją; Ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hoa- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 

moterims ir 
merginoms.

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1691 W. 63 St. kampas Ashland Av.

Phone: Prospect 2704

Reikalauja paliuosuot politinius 
nusižengėlius.

[Iš Federuotoeioe Preso*]
NEW YORK.

liečiu Laisvės Unija ’ andais ir 
vėl kreipėsi j prezidentą Ilardin- 
gą ir kitas atatinkamas federa
linės valdžios Įstaigas, reikalau
dama, kad butų paliuosuoti poli
tiniai nusižengėliai, jų tarpe ir 
žymusis Socialistų Partijos dar
buotojas Eugenijus Debsas.

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumų, nusil
pimų, narių silpnumų, reumatizmų, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

Gompersas ir vėl kalba.
[13 Federuotoslos Presos] 

DENVER. — Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas Ša
mas Gompersas ir vėl gavo pro
gos pakaltinti Vokietijos orga
nizuotuosius darbininkus. Su
sirinkusiems j šį miestą tos Fe
deracijos atstovams jis be kita 
pareiškė, kad “jeigu Vokietijos 
darbininkai butų norėję, tai jie 
nebūtų leidę įvykti didžiajam 
pasaulio karui”. Taigi, delei to 
karo esą kalti jie, organizuotieji 
Vokietijos darbininkai.

Naivus senis!

Tel. Boulcvard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8308 So. Morgan Street, 

Chicago, UI.

Reikalauja pripažint 
tarybų Rusus.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvy* Dentįstas 
10801 So. Michigan Av, Roselaad. 

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Įdėt n vys Gydytojas ir Chirargaa

Pooplc Teatro Name, 
1616 W. 47th St, Tel. BouL 160 

VALANDOS:
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 

Ree. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 263

Ištikimas Gydymas 
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS
Kį -3^ Specialistas
(rP Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
\Į>' užnuodijimu, inkstų, pūslių šlapimo ir visokiomis

M, privatinėmis ligomis.
35 So. Dearbom St, kampas Monro*) SI. 

Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų labų, Chicago, Ilk

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. U t arui akais ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

rJ \well . L
’ X HONTRS

HOUHD 6sr Į

_ W\r!

pažinimo tarybų Rusijos. Kita 
rezoliucija, kuri yra pasiūlyta, 
yra senatorių Joseph I. France, 
iŠ Maryland valstijos. Bet ji 
tereikalauja atnaujinti preky
bos santykius su Rusija.

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St, Chicago, Ilk 
kampus 18th St.

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

[Iš Federuotoslos Presos]WASHINGTON
tas kongresmanas, Meyer Lon
donas, andais pasiūlė atstovų 
butui rezoliuciją, kuria reika
laujama, kad Jungtinių Valsti
jų valdžia tuojaus pripažintų 
tarybų Rusijos valdžių ir at
naujintų draugingus santykius 
su “tos valstybės valdžia ir 
jos gyventojais”.

Tai yra pirma tokia rezoliu
cija, kuri reikalauja pilno pri-

[Iš Fedoruotosioa Presos]

WASHINGT()N. — Pašto 
viršininkas Hays išleido naują 
patvarkymą, kuriuo įvairus pa
što departamentai nebegales 
būt naudojami kaipo slapto
sios policijos stotys. Tų depar
tamentų viršininkams praneš
ta, kad ateity jie nobeteiktų 
tam tikras informacijas apie 
pavienius asmenis, besinaudo
jančius paštu.

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atg-al, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei- 
kalus.

įfc PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksu. <
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
v SKYRIUS

1739 S. Halsted St.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė, 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augŠto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

leidusi šitokį patvarkomą: visi 
tie užstatai, kur, prie senosios 
valdžios, Gruzijos biednuomenė 
)uvo sudėjus valdžios lombar

duose, turi būt grąžinti jų savi
ninkams, taigi biednomenei.

■■■t■■■■■■iiiiUfti
DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 30 metai 
Ofisas:

1149 8. Morgan 81., kerti 32 St. 
Chicago, Ulinoia.
SPECIALISTAS:

Moteriškų Ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

po plet.
Telephone Y arda 687 

imi iimuiiim

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Aklą 

Specialistas
Palengvins akių (tempimų, kuris 

esti, priežastimi galvos akaudijimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt], atitaiaa 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegyste ir toliregystų. Pri
renka teisingai utinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma sa 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

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

Ofisas 1553 W. 47th St, kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

Prie buvusiojo Jungt. Val
stijų pašto viršininko Burleso- 
no privatinė korespondencija 
nebuvo apsergeta nuo pašto 
viršininkų “cenzūros”. Tatai 
naujasai pašto viršininkas de
partamentų viršininkams aiš
kių aiškiausia pasakė, kad pri
vatinė korespondencija butų 
neliečiama.

Telephone Van Buren 294 
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicage 

. DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9698 

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 iki 

8 vakaro.
Rezidencija: 2811 W. 68rd St.

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5332

DR. M. STUPNICKI
81D7 So. Morgan St., 

Chicago, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 Ud 8 vakare.

AKUŠERKA 
Mrs. A. Michniewicz

701 W. 31st St.
Tel.: Yards 3654

Du blokai nuo Halsted St. | rytus. 
Kampas Union Avė.

[Iš Fedoruotoaios Presos]

WASHINGTON. — Organi
zuotieji šios šalies darbininkai 
dideliu susidomėjimu laukia, 
būtent, ką prezidentas Hardin- 
gas paskirs vyriausio teisėjo 
(augščiausiam teisme) parei
goms eitų. Mirus teisėjui 
White, ėjo gandų, kad jo vie
tų užimsiąs buvęs Jungtinių 
Valstijų prezidentas Taftas. 
Kalbėta ir apie tai, kad tai vie
tai busiąs paskirtas dabartinis 
valstybės sekretoris Hughes. 
Bet dabar ir vėl visa nutilo.

Darbininkams yra kuo susi
domėti. Augščiausiame šios ša
lies teisme neužilgio turės būt 
išspręsta Coronado Coat kom
panijos skundas. Toji kompa
nija mat užsimanė pasigrob
ti United Mine Workers unijos 
iždą. 1914 metais tos kompa
nijos kasyklose, Arkansas val
stijoj, kilo streikas, kurį pasi
enio vest United Mine Workers 
unija* Tad kompanija ir sako, 
kad delei to streiko ji turėjus 
pusę miliono dol. nuostolių. 
Tuos nuostolius turinti pa
dengti unija.

Taigi, ši byla turi milžiniš
kos reikšmės vjsients šios ša
lies organizuotiemsiems darbi
ninkams. Jeigu kompanija lai
mėtų, tai nė 
das nebebūtų saugus 
ninkai 
tieson 
teismo 
darni, 
“nuostolius”.

Ve <lelko darbininkai taip su
sidomėję. Ve kodėl jiems taip 
svarbu, kas bus paskirta 
liausiu teisėju, ir koks 
nuosprendis.

kuris turi nuosavybės — tas 
nuosavybes jie kone per pus 

tam, 
mokėti valdžiai 
mokesnius. La- 
kapitalistai no- 
Meksikos vakl- 
jie ir patys sa- 

įtraukė į balą. Jeigu kurią

___________OI MIKNOS, Cid.-r.go, m

nors dieną Meksikos Valdžia 
užsimanytų paimti į savo ran
kas žemę, tai ji, pučių pareiš
kėjų dokumentais atsipilda
ma, galėtų pasakyti: toji žemė, 
ponai, priklauso ne Tamstoms..*

Ve kas daro baimės Jungti
nių Valstijų kapitalistams, es
antiems Meksikoj. Ve kodėl 
jie daro ką gali, kad šios ša
lies gyventojus “tinkamai uŽ- 
interesavus”. Užinteresavus 
tuo, kad Meksikoj Ir šiandie 
dar nėra tvarkos ir kad todcl 
pripažinti tos respublikos val
džią negalima.

Nesinorėtų tikėti, kad šitų 
intrigantų tinklan butų pate
kęs mūsiškis valstybės depar
tamentas. Vis dėlto, to depar
tamento viršininko elgėsis yra 
gan keistas.

ELEKTRA
šviesų Ir pajlegų suvedame 1 senus ir naujus namus, taipgi 

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

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

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

au i džią. Suprantama, tai yra tik 
spėjimas. Vis dėlto, yra žino
mas faktas, kad kai kurie alie
jaus laukų savininkai — ame
rikiečiai, kuomet reikėjo įteik- 

kia, kad Meksikos valdžia no-' ti Meksikos valdžiai tam tik
rinti atimti jų savastis. Šaukia | rus raštiškus pareiškimus kiek 
gudriai nutylėdami tą faktą 
kad toje konstitucijoje yra pa
sakyta, jogei už tam tikras sa- ’ sumažinę. ‘Sumažinę 
vastis, kurias valdžia užsima- kad nereikėtų 
nytų nacionalizuoti, bus tinka-! priklausančius 
inai atlyginta. Vadinas, ne at- bai aišku: tie 
imta, bet nupirkta. Pagalios, ir rėjo apgauti 
Jungtinių Valstijų kapitalistai, žią. Bet kartu 
esantys Meksikoje, ir pats vai

■ DR. C. Z. VE2ELIS
Lletavis Dentistas 

4712 Sonth Ashland Ave^ 

arti 47-tos gatvis ■Lbmmbmmmmmmm

g Tdephone Yarda 1582

: DR. J. KUUS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
H Gydo visokias ligas moterų, vai-
■ hų Ir vyrų. Specialiai gydo lim
pi pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted SL Chicago,

[Iš Federuotoslos Presos]

VVASHINGTON. — Valsty
bes sekretoris Hughes pasirin
ko negudrią žaismę- Toji žais
mė — Jungtinių Valstijų san
tykiai su Meksika.

Žinia jau, kad valstybės de
partamentas yra įteikęs Mek
sikos valdžiai tam tikrą pareiš
kimo raštą. Tame rašte pasa
kyta, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia yra pasirengus tartis 
su “kaimyne respublika”. Tar
tis apie tos respublikos vald
žios pripažinimą, jeigu... Tai
gi, jeigu Meksika duos užtik
rinimo, kad jos konstitucijos 
27tasai straipsnis, kalbąs apie 
gamtinių turtų nacionalizavi
mą, nebus 
man.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ 
Spėriai urnas: Moterų ligoe ir Chirurgija.

1145 MILWAUKE£ AVĖ. CHICAGO

stybčs departamentas nemato 
reikalo skaitytis su kitu taip 
jau didelės reikšmės faktu, tuo, 
būtent, kad Meksikos valdžia 
nekartą yni pareiškus, jogei 
27tasai jos konstitucijos straip
snis yra taikomas ne dabar
čiai: ne toms koncesijoms, ku
rių yra gavę svetimųjų valsty
bių kapitalistai praeity, lx't kad 
tas straipsnis yra taikomas at
eičiai.

Išrodo, kad dėlei to nereike-1 
tų kabinėtis* Kas bus ateity — 
nieks tikrai negali pasakyti. 
Kas buvo praeity ir kas yra 
dabar, Meksikos valdžia aiškių 
aiškiausia pasisako.

Bet taip nėra. Valstybės sek
retoris Hughes užsimanė pa* 
šaisti. Norima, kad Meksika ir 
ateity elgtųsi taip, kąip 

vykdomas gyveni- glifai kaimynei tinku.
keisčiausia: Jungtinių 
valdžia rašo ofirialinj 
mą Meksikai ir atsisako pripa
žinti tuos žmones, kuriems ji 
tą pasiūlymą rašo. Atsisako 
pripažint Meksikos valdžią. Ką 
tai reiškia?

Kai kurie žmones sako, kad 
visa toji žaisme esanti tik tam, 
kad ištraukus iš balos Jungti
nių Valstijų kapitalistus, kurie

Kodėl šitoks reikalavimas 
statomas? Juk, rodos, tai pa
čios Meksikos reikalas. Kas bu
tų, jeigu kuri nors svetima val
stybė imtų ir pasakytų, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia sa
vo konstituciją turi sudaryti 
taip, kaip toji valstybė nori? 
Butų dideliausis skandalas.

Paslaptis yru tokia: Jungti
nių Valstijų kapitalistai, ypač (kėsinosi apmauti Meksikos vai 
aliejaus laukų savininkai, j 
senai šiaušiasi prieš Meksikos 
valdžią. Tas Meksikos konsti
tucijos straipsnis jiems yra ta-
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fcHICAGOS
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Auka Lietuvos Socialde 
mokratams.

Chicagiečiai pasiuntė į Lie
tuvą 6,700 auksinų.

rių daugiau kai dvidešimts ta
po sužeista. Kai kurie ir gana 
sunkiai sužeisti ir nugabenti li-

Automobilio važiuotojas be
veik be- sąvokos iš automobilio 
iškeltas. Nuovadoje jis pasisa
kė, kad nesenai automobilį 
sipirkęs ir dabar nemokąs 
rai važiuoti.

nu- 
gc-

Gatvekariai pasilieka kaip buvo

Pranešimai REIKIA DARBININKU NAMAI-2EME. NAMAI-ŽEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

North Sidės Draugijų Sąrišis ren
gia pramogų vakarą naudai Viešo 
Knygyno sausio (January) 15 d., 1922 
m. Schoenhafeno svetainėje, Milvvau- 
kee ir Ashland Avė. Meldžiame pro- 
gresyviškų draugijų nerengti tą dieną 
panašių vakarų, kad nepakenktum 
vieni kitiems. • — Komitetas.

VYRŲ GERA PROGA.

REIKIA bučerio mokančio gerai 
savo darbą ir norinčio nuolat dirbti. 
Darbas geram darbininkui ir gera ųž 
mokestis. Kreipkitės
1919 S. Halsted St., Chicago, iii.

PARDAVIMUI 1 akeris žemes, 4 
kambarių namas. į, Karve, 3 kiaulės, 
100 vištų ir šiaip visoki įtaisymai. 
Parduosiu pigiai, nes likau sužeis
tas, todėl negaliu laikyti. Atsišaukite:

C. K.
( 11334 S. Homan Avė. 

Mount Greenwood, III.

DRAUGYSTE MEII.fiS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 83rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rafit. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: I. 
Jonas Gdzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. 'Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

PARDAVTMUI 10 lotų Peoples 
Subdiviston, kur nurodo ateityj dide
lius pinigus. Parduodu iš priežasties 
išvažiavimo Lietuvon, nes kitoniškai 
jų niekados neparduočia. Čionai nuro
do vienas didžiausis bargenas ir in- 
vestmentas, nes aš, parduodu už la
bai numažintą kainą. Ištirk pats dėl sa 
vęs ir atrasi kad tie lotai parduoda
ma beveik už vieną pusę kainos ,ką 
mokėta. I.otai yra pilnai išmokėti. 
Adresuokite:

WLADISLAW RAINIS, 
Box 603, Melroso Park, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR NORI GAUTI $25 už ma

žų patarnavimą. Paklausk P. M. 
Kaičio,

3301 So. Halsted Str., 
Chicago, III.

Liet. Moterų Apšv. Dr-ja turės šei
mynišką išvažiavimą nedčlioj, birž., 
26 <1., kaip 10:00 vai. ryto miškuose. 
Ton vieton nuvažiuoti reikia paimti 
Trisdešimts penktus karus ir jais va
žiuoti iki Ashland, čia paimti Ash
land karus Ir važiuoti iki Aštuonias
dešimt septintos gat. karų, kuriuos 
Eaėmus važiuoti iki karai eis ir pas

ui paėjus tris blokus į pietus bus 
išvažiavimo vieta. — Komitetas.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 pasažierių, 6 ci- 

Hnderių, Detroiter Continental auto
mobilius. Motoras gerame stovyje. 
Parduosiu pigiai. Važiuoju į kitą 
miestą, atsilankykite nuo 6 iki’10 vai. 
vakar®.

8153 So. Emerald Avė.

Majoras Thompsonas ryžosi, 
kad Chicagos gatvekarius pa
imtų miestas ir jų feras butų 
padarytas penki centai vietoje 
aštuonių centų kaip kad dabar 
yra. Tuo reikalu rados Dilius 
Springfielde. Atstovų butas tų

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-jų pagyvenimų, po 4 kamba
rius, elektros šviesa, maudynės, aukš
tas cementuotas beismantas. Parduo
siu už $6000.00. Kas turite lotą ge
roj vietoj, priimsiu kaipo pirmą įmo- 
kėjimą. Atsilankykit tuojau pas 

SZEMUT & LUCAS
4217 Archer Avė.

S. S. 
Lictu- 
septy- 
drau-

Birželio 15 dienų L.
VIII Rajonas pasiuntė į 

šešis tūkstančius ir 
šimtus auksinų. Tai 

chicagiečių auka savivaldy-
kampanijai Lietuvoje ves-

nis 
fiU

Butų gera, kad musų drau
gai, gyvenantys kitose lietuvių 
kolonijose, padarytų tų patį. 
Jeigu kas turi surinkęs mukų, 
tegul nevilkinant siunčia jas 
Liet. Soc.-Dcm. Rėmimo Fon
do raštininkui, drg. J. Jukniui 
(2918 S. Union Avė., Chicago, 
III.).

Chicagiečiai savo aukų pa
siuntė telegrafu į Kaunu — 
musų draugų laikraščio, “So
cialdemokrato”, adresu.

Šiandie, birželio 20 d., 8 vai. vaka
ro įvyks Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos pildomojo komiteto susi
rinkimas “Naujienų” name. Visi na
riai yra kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų.

—Sekretorius.
dai, bet praeitą subatų Senatas 
jo neperleido — truko trijų bal 
sų. Balotas buvo dvidešimts I IltdVnilllAI
trys už ir aštuoniolika prieš. | AunltNŲ JltvRuJIMAI 
Kad bilius pereitų, reikėjo dvi
dešimt šešių balsų. BENEDIKTUI JANULEVIČIUI 

yra laiškas iš Lietuvos.
840 W. 33rd St.

PARDAVIMUI Fordas Seden 
1918 m. Atrodo ir eina kaip 
naujas. Parduosiu labai pigiai. 
Matyt galima visados. M. Ma
siliūnas, 1318 So. 49-th Ct, 
Cicero, III.

Automobiliais pravažinėjo. 
$3,922 į metus.

Mrs. 
majoro

ei

JIESKO KAMBARIŲ

vie-

IŠRASTA STEBUKLINGAS 
MUZIKOS INSTRUMENTAS. 
Muziką gali turėti kaip kad 

dabar turi elektrą bei dujas.
Naujas muzikalia instrumen

tas, kuris, sakoma padarysiąs 
perversmų operoj, koncertuose 
ir abelnoj pasaulio muzikoj, 
tapo išrastas Wilber E. Far- 
rington, turtingo Chicagos 
dirbtiFvininko. Tasai naujas In
strumentas užvardintas Chora- 
Icelo ir jo išradimas tik pra
eitų subatų tapo paskelbtas vie
šai. Ant jo dirbta daugiau 
kaip šešiolika metų. Svarbiau
sias to išradimo dalykas tai tas, 
kad to grajinamo instrumento 
pagimdyti balsai gali toli nuei
ti elektrinėmis vielomis palai
kydami tokį pat balsų. O tos 
toli galinčios eiti muzikos vil
nys iki šiol nebuvo Žinomos: To 
dėl mokslininkams, elektros 
inžinieriams ir filozofams pa- | 
darė didelį galvosūkį.

Chorolalcelo muzika
tomis gali būti įvesta į bile vie
nų namų. Jų įsivedąs, kada no
ri, kad tau grajintų, tereikia 
paspausti įtaisytų spegelį ir ta
ve malonus muzikos balsai lin
ksmina. Tai taip pat, kaip kad 
norėdamas šviesos pasuki spe
gelį ir tavo namas apsišvie- 
čia.

Rabindranath Tagore, žy
miausias Indijos rašytojas, po
etas, mistikas, atvažiavo Chi- 
cagon su tikslu, kad pasiklau
sius to naujo instrumento mu
zikos ir bendrai pasitarus apie 
muzikos vibracijos-virpejimo 
teoriją. Taip-pat daugelis ir 
kitų žymių pasaulio vyrų susi
domėję tuo išradimu ir stebia- 
si jo muzikos klausydami.

Wilber Farringtono, išradė
jo, studija randasi Fine Artsi 
Buildinge. Ton stovi ir tas 
naujas išradimas choralcelo. 
Praeitą subatų jis užkvietė sa
vo draugus pasiklausytų savo 
išrastos muzikos.

Išradėjas tuo dar nepasiten
kinęs — jis tvirtina, kad ateity 
tas išradimas bus galima daug 1 
daugiau ištobulinti ir padaryti 
paprastu dalyku ir jis žada dar 
toliau ant jo dirbėti ir jieškoti 
ką naujo atidengti jame.

Jau keletas bažnyčių rengia
si įvesti to naujo instrumento 
muzikų. Taip pat žadama ją 
įvesti ir į ligonines, kad reika
le butų galima muzika ligonis 
pastiprinti.

Nemokančio važiuoti automo
bilis sužeidė 20 žmonių.

Ernost A. Fink, 5(554 Drexel 
avė., savaite atgal nusipirko 
automobilį ir subatoj važiavo 
išimti jam miesto laisnį. Bet 
prie State ir Madison gat., kur 
daugiausia žmonių randasi, 
jis nebegalėjo suvaldyti savo 
automobilio — jis pradėjo vi
saip kraipytis, atsimušė į stul-

bego ant minios žmonių, ku-

Louisc Osborne Rohve, 
Thompsono nuskirta 

Chicagos komisionierč
I chicagiečių (publikos) naudai, 
I praeitais metais automdbilihds 
pravažinėjo $3922.93. Tų bylų 
turi užmokėti miestas. Užtai [ sia7rpO7ai‘su T metų va’ikuf kas’tokį 
pūtnyčios vakarų miesto fi
nansų komitetas šiems metams 
apribavo jos išlaidas ant auto
mobilių — ji negalės padaryti 
didesnės bylos kaip $500. Pra
eitais metais ponia Rohve sam
dės automobilį nedaliomis ir 
kitomis šventomis dienomis, ne 
atsižiūrėdama, kad tai yra ne
darbo 
tų už 
ginti.

JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui North Side apielinkėj gražioj 
vietoj, prie mažos ir švarios šeimy
nos, su valgiu. Kas turit tokį kam
barį, meldžiu pranešti.

PAUL DAPKEVIČIUS, 
922 Addison St

PARDAVIMUI automobilius, Hud- 
son, 1919, 7 pasažierių, naujai per- 
pentuotas, nauji tajerai, atrodo kaip 
naujas. Turi ,but parduotas greitai 
ir pigiai. Galima matyt visuomet.

B. J•
3144 S. Pamell Avė.

2 augštas iš fronto.
Tel.: Yards 5194.

REIKALINGAS kambarys vedu-

kambarį turite, Chicagoj arba apielin
kėj, meldžiu atsišaukti antrašu:

S. B.,
3238 So. Halsted St.

PARDAVIMUI motorcycle H. D. 
su sidekariu, turi speedmeter, elek- 
,ric lights, 16 H. P.; kaina $180.00. 
Taipgi pardavimui labai puikus gra- 
mafonas. Galit matyti panedėlyj po 
jietū.

2918 So. Union Avė., pirmos lubos iš 
užpakalio. Galima mėtyt kasdieną po 
pietų.

PARDUODU du namu ir saliuną; 
rendos neša $200.00 į mėnesį. Turi 
būt parduotas labai greitai, nes sa
vininkas važiuoja Lietuvon.
Parduosiu už $18.000.00. Atsišaukite: 

ANT MAROZAS 
3711 S. Kedzie Avė., Chicago.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 2 pagyvenimų, po 4 kam
barius. Vanos, gasas. Labai 
gražioj apielinkėj. Puikus oras. 
Kreipkitės prie savininko. Pi
giai. Važiuoju Lietuvon.

9302 Calumet Avė.

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

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirmin. Ant. Rudauskas, 
8328 Auburn Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę subatą Valen- 
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė., 
7:30 vai. vak.

diena ir miestas neturč- 
tokias išlaidas jai atly-

Aktore, Alice Iloyd, aplaike 
grasinantį laiškų. Laiške sako
ma, kad jai nėra vietos Ameri
koj, liepia važiuoti į Angliju. 
Mat jinai atvykus iš Anglijos.

Nepristatyti laiškai.
f’""—"—

žemiau paduodame sąraėą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si j į paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo,

901 
904 
908 
922 
925 
926 
929 
930 
940 
942 
944 
948
950 Eytalis Kazimer
951 Eidiejus Jonas
952 Einikis Peter 
968 i 
971 i 
974 < 
976 '
978 i
979 i
980 < 
982 
1002 
1005 
1006 
1007 
1011 
1018 
1023 
1081 
1033 
1047 
1049 
1051 
1052 
1053 
1060 
1063 
1065 
1067 
1069 
1071 
1072 
1074 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1082 
1086 
1092 
1102 
1103 
1104 
1106 
1109 
1112 
1120 
1122 
1123 
1127 
1131 
1133 
1149 
1151

Adomovich Adam 
Ašmantas Juzupas 
Bagusevič Kazimir 
Braziui Vincus 
Bubibai Ludvikai 
Budkiewicz Aleksandra 
Bulwidves Mikolas 
Butrymovic Zofija 
Dailydis Jos. G. 
Dirmeiko Benedik 
Dūda Dominik 
Dvarionis Barbara

Gaižumo Puozu 
Gilvidovich Bronislovas 
Grigonis Klement 
Grinis VI. 
Grukauckas Juozapas 
Gryskevicias Wladyslovas 
Gudavice Juzapas 
Gurskis J.

! Jaksis Kazimera
i Jocius Juzapas 
i Jodaika Waltier 
' Jowais William 

Karoblis A. K.
! Korsokcis A.
I Krikcuna Jonas
. Kuzma Mary
I Kazdauskieney Mary 

Maslauskas A.
Metrius Kostantas 
Miką Leonas 
Mikalauskis B.
Mikėnas Antanas 
Narsutis John 
Obolewcis Dziol Į 
Ondreyka August 
Pabianskas Jozapas 
Palionis Ameli 
Paulaitis Jeranim • 
Pavilionis Stanislavas 
Petraitis Varonika 
Pikturna Wm.
Placas Barbara I 
Pogeyenski Mike 
Pocevičia Povilas 
Pajodis John 
Pranewiczienė Varonika 
Pu žaras V.
Samu Kazmera 
Seselgis K.
Sermont John 
Shukolas Jozapas 
Siellauskas Jonas 
Sipavicz Juozapas 
Slinskiu Jonas 
Stiraitė Adelina 
Straka Antanas 
Strakai John 
Szeputis Juzap 
Vaicekonaite Koste 
Valonyu Antanui 
Zablockaite Kazimiera 
Žukas Joseph.

REIKIA DARBININKy
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 5 lotai. Parduosiu 
visus sykiu hrba skyrium. 1 loto 

kaina $285.00. luotai 80x126 pėdas. 
Visus sykiu parduosiu už $1,350.00 
Jie randasi netoli mokyklos ir karų 
linijos. % Nuošimčiu nereikės mokėti 
per 1 metus. Taksai apmokėti iki 
1922. Parduosiu su mažu įmokėji- 
mu, su mažais išmokėjimais.

WM. D. MURDOCK & CO. 
4400 S. Kedzie Avė. 

Matykit J. N. ZEWERT, Mgr.

MOTERŲ
REIKIA šeimininkės našlės be vai

kų arba merginos namų darbui, ma
ža šeimyna. Gera mokestis, skalbt 
nereikia, valgis ir kam-baris. Nuola
tinis darbas. Atsišaukite:

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY, 

1718 So. Halsted St.

PASINAUDOKITE
Moterims darbo sujieškojimo patarna
vimu

59 Chatan St., Pittsburgh, Pa.
Mums reikia gerų moterų namų 

darbui. Atsišaukite pirm 2:30 po pie
tų.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA merginos į Real Estate 
ofisą. Geistina, kad gyventų Cice
ro. Taipgi, kad mokėtų lietuviškai ir 
angliškai, ne jaunesnė kaip 16 metų. 
Atsišaukit.

FEDERAL BOND COMPANY, 
1439 So. 49th Ct., Cicero, III.

REIKTA patyrusių moterų operato
rių, mašinoms dirbti moteriškus drn 
bužius. Taipgi apatinių drapanų 
sampelių dirbėjų. Gera alga, pui
kiausios darbo aplinkybės. Moteris 
užžiurėtoja.

KUNSPADPER BROS,
230 S. Franklin St., 7 fl.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ,

REIKIA KELETOS 
VYRŲ

Priimsime keletą vyrų i smar 
kiai augančią taxi Cab Co. Jei 
turi keletą šimtų dolerių arba 
touring karą į mainus ant taxi 
cab. Mes išmokinsime biznio ir 
pastatysime dirbti tuojau. Mu
sų žmonės padaro virš $100.00 į 
savaitę ir visuomet užsiėmę per 
52 savaiti i metą. Platesnių ži
nių kreipkitės i vyriausią ofisą.

CHICAGO COMMERCIAL 
EXCHANGE 

Independence State Bank BIdg.
3159 W. Roosovelt Rd.

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

9:00 vak.

AGENTŲ REIKIA LIFE 
INSURANCE.

Labai gera propozicija, nes kiek
vienas žmogus gali uždirbt nuo $50 
iki $75 į savaitę. Kvalafikuotiems 
mokėsime savaitinę algą. Atsišaukit 
tarpe 9 ir 11 pirm pietų.

COMMONWEALTH LIFE 
INSURANCE CO.,

431 S. Dearbom Sį., 
Room 911-912

Tel.: Wabash 8415.

REIKIA patyrusių tikietų prisiuvi- 
nėtojų{ prie augštos rųšies darbo. At
sišaukite.

ALFRED DECKER & COHN
S. W. cor. Van Buren & Franklin Sts.

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

J. P. ir S. P.
4107 S. Ashland Avė.

FARMA PARDAVIMUI.

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

PARDUODU grosernę ir Delica- 
tessen. Pigi renda, biznis gerai ei
na. , Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastis — turiu du bizniu. Kreip
kitės: n

5039 So. Halsted St.,
Tel.: Boulevard 955.

PARDAVIMUI saliunas, visas ar
ba tik viena dalis. Pardavimo prie
žastis—važiuoju . lietuvon. Parduo
siu pigiai, jeigu,i greitai atsišauks.

CH. GAVCUS, '
I 6057 S. State St., Chicago.

| Nuo Chicagos už Milwaukeo, 160 
ak.. 70 ak., užsėto, 90 ak. stambaus 
miško ir ganyklos, 1 mylia nuo sto
ties, 3 mylios nuo miesto; namas su 9 
kambariais, didelė baime, svirnas, viš-

I tininkas, kiaulėm kute, šapa mašinoms 
sustatyt, malkinyčia, didelis sodas, 3 
šuliniai, upė teka per vidurį farmos, 
10 melžiamų karvių, 1 bulius, 2 tely
čios, 3 geri arkliai, 4 kiaules, 60 viš
tų, visokios mašinos, 1 mašina šienui 
pinuti, 1 mašina javams piauti, 1 dis- 
keris, 3 plūgai, 2 sprenzinavos akė
čios ir 2 dideli vežimai, 2 buges, 1 di
delės šlajos, 1 šla.iukai ,arfa. 1 cen- 
trafuga, 2 nauji pakinkai, šleika į bu- 
gę. 400 bušeliu javų; rugių, kviečių, 
miežių, avižos liko nuo sėklos; taippat 
bulvių. visoki<|, Mažesnių įrankių 
perpilnai. tainpat su rakandais. Par
duosiu viską kartu už $6,000.00. įmo
kėti $3,000.00. likusius ant 6% duo
damas ilgas laikas išmokėjimui. Esu 
per senas gaspadoriauti, tai norėčiau 
parduoti.

Platesnių žinių kreipkitės:
GEORGE RAIDŲ, 

Carney, Mich.

- PARDAVIMUI salilinas, ge
roj vietoj, puikus barai ir fic- 
tures, prieinama kaina.

3641 S. Halsted St.
Boul. 39(52

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
pagyvenimu, 4— 4 kambarių 1% me
tų senas. Elektra, gasas, maudynes. 
Viskas pirmos klosos. Gatve apmo
kėta, 1 blokas nuo mokyklos. Brighton 
Parke. Kaina $6,800. $1,000 įmokėti 
ir $45 į mėnesį.

MW. D. MURDOCK & CO., 
4400 S. Kedzie Avė.

Matykit J. N. Zewert, Mgr.

PARDAVIMUI pusė arba vi
sas galiūnas. Priežastį patirsi
te ant vietos.

3159 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, lietuvių ir vokiečių apgyventa. Sa
liunas yra jau nuo labai senai.

PAUL STANKUS, I 
2058 W. 22nd St.

Kampas Hoyne ir 22-os

Farjna netoli miestelio, dirbtuvių ir 
rinkų. 118 akerių žemės, 50 akerių iš
valyta. Gero stambaus miško ir ga
nyklos. Medžiai ant šios farmos ap- 
skaitliuojama, gali būt apie 800 kor
dai malkų. Gera, akmenine 6 kamba
rių stuba ant kampo. 3 geros bamės, 
paukštininkas, puikus sodas, 8 kar
vės, 2 geri arkliai; 2 kiaulės, 70 vištų, 
visoki vežimai ir farmai reikalingos 
mašinos. Kaina už viską $3,750.00, 
cash $2,250.00, likusia dalį lengvais 
išmokėjimais. Jei užsiinteresavę, rašy
kit angliškai:

SAMUEL HALPERN, 
Coventry, R. I.

PARDAVIMUI specialiai galiūnais 
labai geroj vietoj visokių tauti; ap
gyventa ir ant kelio kurhiomi darbi
ninkai eina į Stock Yardus. Parduo
sime pigiai kuogreičiausia. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

. 4503 S. Lafflin St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa su visais įtaisymais, taipgi kam
bariai dėl gyvenimo su visais rakan
dais. Parduosiu pigiai, nes išvažiuo
ju Lietuvon. ' Atsišaukite.

C K
813 W. 85th St., Chicago.

PARDAVIMUI grosemė, labai di
delė. Arba mainysiu ant Fordo arba 
kito automobiliaus; pridedant pinigų. 
Grosernė biznis išdirbtas per daugel 
metų. Pardavimo priežastj patirsit 
ant Vietos.

3210 S. Wallace St.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Gera proga jaunai porai penkių (5) 
kambarių rakandai. 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 fruntinės setas, dining setas, 
miegkambario setas, kaurai, deven- 
portas, pastatoma ant grindų lempa, 
kurtinai etc. Viskas nauja. Parduo
sime ant syk arba atskirai už tavo 
pasiūlytą kainą. Nepraleiskit šio bar- 
geno. Rezidencija:

1922 So. Kcdzio Avė.

AKUŠERKA M. BANIENĖ 
po antru vyru 

VAITKEVIČIENĖ
šluomi 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- 
liaus 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.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, iii.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
JuozapaviČia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51 st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakari A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

■y

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom Ir vakarais. 1 
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas L Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia, 
10520 State SL

Susirinkimai laikomi - kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

z
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose..
Moko Siuvimo, l’atternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

✓

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; Grammar School, 
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų j 
visas augštesniasias mokyklas. 
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki 
4:00 p p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUSAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas; padėjėjas J. Či- 
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557 
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
skas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt. 
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.; 
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.; 
kasos globėjai: T. Kubelius ir F. 
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont- 
vid, 2121 Western Avė.

6 PAGYVENIMŲ mūrinis namas, 
po 5 ir 6 kambarius. Garu apšildo
mas', karštas vanduo, vanos, elektra, 
gasas. Randos neša $300.00 į mėne
sį. Puikus namas ir labai puikioj 
vietoj, prie pat Garfield Boulevard, 1 
blokas nuo Halsted St. Turiu du namu, 
tai vieną noriu parduoti. Parduosiu 
ant lengvų išlygų. Įmokėt $2,000.00 
ar daugiau, likusią dalį mokėsi, kaip 
galėsi. Kaina $20/100.00. Kreipkis 
vak. po 7, arba telefonuok: Yards 
1053. Klausk J. N. Mashken, 4443 
S. Wood St., 2-os lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI puiki farma 70 ake- 
reių, 80 akerių dirbamos, o kita dalis 
giria. Žemė juodžemis su moliu. Par
duosiu su gyvuliais ir mašinomis. 
Farma randasi prie didelių miestų ir 
upių. Labai puikioj vietoj. Apsišauki 
te prie savininkės.

JOSIE PUSIEWICZ 
8019 Popplar Avė., netoŲ 31 St. 2 fl.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško: 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste 
nografijos, typewriting, pirklybos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politikinė: 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo C 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
. SAVITARPINES PAŠALPOS: pir

mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood 
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414 
N. Paulina St.; nut. rašt. X. Shai
kus, 1557 Girard St.; turto rašt. 
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.; 
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charlee- 
ton St.; kasier. J. Degutis, 3913 
Division St.; kasos globėjai: J. Ra
dišauskas ir F. Guzikauskas; mar
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.; 
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121 
N. Western Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ- 
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester 
Avė.

1)
2)
3)
4)

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠET^ 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno menesio D. She- 
maičio svet, 1750 S. Union Avė.

BIZNIUI Lotai. Pardavimui kam
pinių gatvių lotai dėl įvairių biznių. 
Pigiai su mažais įmokėjmas. Randasi 
ant Archer Avė., S. Kedzie ir 47 St. 
Viskas apmokėta; tuojau galima sta 
tyt namus.

MW. D. MURDOCK & CO., 
4400 S. Kedzie Avė.

Matykit J. N. Zewert, Mgr.

AUŠROS MOKYKLOJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma 
tematikų.

5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangus, neleisk dykai. Su 

vartok naudingai. Seni ir jauni vy 
rai ir moters visi neatidėliodam- 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se, 
niausią ir geriausia. Mokiname 
nomls ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicajro, 111.

die

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

PARDAVIMUI, 3538 So. Union Avė. 
7 kambarių muro cottage; gasas mau 
dynė, elektro' šviesa. Labai gerame 
padėjime. Galima eit gyvent nuo 
Liepos 1. Kaina $3,000. išmokėjimais.

FIRT NATIONAL REALTY CO., 
736, W. 35th St., 

Klauskit Mr. J. A. Burke.

VYRAI IR MOTERS, mokinkite? 
barbeno amato dienomis ar vakarais. 
Mokamo 50% nuo uždarbio, kuomet 
mokinantis amate. Išmokę uždirba 
nuo $12 iki $15 į savaitę.

Internationa! Bar be r College, 
653 West Madison St., 

Chicago, III.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 83rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tonas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
3327 S. Wallace St.: Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas: Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
ma subatvakari Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.


