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Rusai siūlą Gardino 
dalį Lietuvai

—

Didelis lokautas Anglijoje
I  —— \

Talkininkai ir vėl kivirčijasi
Rusai siūlą Gardino dalį 

atiduot Lietuvai
Bet Vilniaus kraštas turįs 

laisva neitralė respublika.
būt

Specialinis “FoĄvertso” ko
respondentas Genouj. telegra- 
grama iš geg. 2 d. praneša:

Iš tikrų šaltinių atsiknojau, 
kad Anglų premjeras Lloyd 
George pranešęs Pabaltus vals
tybėms štai kų: Visuotinai tai
kai lįuropoj įsteigti, Sovietų 
Rusai davę pasiūlymą’, kad 
šiaurinė Gardino ’ gubernijos 
dalis, kurių dabar laiko užėmę 
lenkai, butų atiduota Lietuvai, 
O'VrtTTtttfts kraštas kad butų pa
darytas laisva neitralinc vals
tybėle be teisės laikyti savo 
kariuomenę.

Tik Francija, kuri uoliai ro
mai lenkus, šitam sumanymui .. >

Talkininkai vėLnebesusi 
taiko apie Rusiją

šį sykį kivirčus sukėlė Belgi
ja. Jų remia Franci ja.

PARYŽIUS, geg. 3. — Fran
ci jos valdžia nutarė remti Bel
giją- jos opozicijoje sąlygoms 
talkininkų .memorandumo Ru
sijai privatinės nuosavybės 

klausime. Tai tapo oficialiniai 
paskelbta po kabineto susirin
kimo, kuriame dalyvavo ir vi- 
ce premieras Barthou, galva 
Francijos ^gdclegacijos Genoa 
korrferencipje. Oficialini® pra
nešimas sako:

“Premieras Poincare vardev 
visų ministerių padėkojo Bart
hou už energiją ir autoritetą, 
kurį jis parodė Genoa konfe
rencijos darbuose ir tuo pačiu 
laiku apgynę Francijos intere
sus. Apsvarsčius padėtį, res
publikos valdžia vienbalsiai nu
tarė, kad Francija neatsiskirs 
nuo Belgijos. Barthou sugrįš 
į Genoa pėtnyčioj”.

(Tai reiškia, kad prieš pro
tokolą, kuris jau yra Rusijos 
delegacijos rankose, dabar stos 
Francija, Anglija ir Belgija, 
nes^Anglijos užgirimas proto
kolo pi įklauso nuo Francijos

sąlygas. DabAr jos vietą už
ėmė Relgija, kuri dabar pradė
jo piestu stoti prieš siūlomas 
Rusijai sąlygas. Belgiją re
mia Francija, kuri nenori pra-^ 
žulyti jos draugingumo, nes 
Francija dabar neturi jbkių ki
tų draugų, išėmus Belgiją ir 
Lenkiją.

Diena atgal išrodė, kad tal- 
gininlcai susi taikė ir kad pas
kutinis krizis praėjo. Bet kon
ferencijos rekordas kas 48 va
landas pergyventi krizį, išliko 
nesuteptas. Vakar dieną tikę-, 
darhasis, kad talkininkų ulti
matumas; Rusijai taps galutinai 
užgintas ir įteiktas vakare Ru
sijos delegacijai, Lloyd George 
padarė pranešimą Italijos laik
raščiams, daugiausia taikomą 
patiems rusamą, kad ultimatu
mas reiškia Europos minimum 
reikalavimus ir maksimam pa
siūlymus Rusijai. Jis pridūrė, 
kad busiąs paskutinis talkinin
kų žodis ir jei rusai ta® sąly
gas atmes, tai praeis gal labai 
ilgis laikas pirm negu kuri ki
ta šalis panorės tartis šu Ru
sija. Tai buvo prigurmojimas 
rusalms, kad prikalbinus juos 
priimti sąlygas. • '

Tuo pačiu laiku Belgija at
sisakė priimti nustatytąsias 
sąlygas apie privatinėj nuosa
vybės sugrąžinimą. Francijos 
delegatai irgi pradėjo tada 
remti Belgiją. Kada susirin
ko Rusijos reikalų sulikoimte- 
tas galutinai užgirti memoran
dumą rusams, veikiantysis 
Francijos delegacijos galva 
Barrere pareiškė,\ kad Franci
jos delegacija susilaiko nuo 
galutino sprendimo apie atsa
kymą iki Barthou nebus pasiek pasakė: 
kęs Paryžiaus ir iki nebus gau
ta naujų instrukcijų.

Belgijos <gi delegatai »atsisa
kė net ir susirinkime dalyvau
ti.

Tik po ilgų Lloyd George ar- 
gurąentų ir maldavimų, Fran
cijos delegatai sutiko atiduoti 
vakare memorandumą rusams, 
bot su sąlyga, kad Francija 
pasilaiko teisę jį dar atmesti. 
Už tą Lloyd George sutiko pri
imti franeuzų pasiūlytą patai
są prie sąlygų apie sugrąžini- 
rn^ privatinėn nuosavybėn.

Rusija gali atmesti.
Konf erenci j a y su j udinta 

žiniomis, kad Anglijos-Holandi- 
jos Shell aliejaus grupė įgijo 
praktiškai monopolių ant alie
jaus Rusijoje. Rusų' delega
tas Rakovski sako, kad buvo 
vedamos tarybos, bet užginči
ja, kad jokios sutarties nėra 
padaryta. Lloyd ‘George sako
si nieko apie tai nežinąs.

Tas incidentas tik didina į- 
spudį, kad nors Francija ir 
Belgija ir sutiks priimti memo
randumą Rusijai, Rusija vei
kiausia jį atmes, kad paskui 
padarius atskiras sutartis su 
niekuriomis šalimis, vieton 
daryti abelną sutartį.

Rusija nori daryti atskiras 
sutartis

Gal vilkins su atsakymu 
kininkams.

tal-

Socialistu Parti 
jos Konvencija Gauta1 ži-

Lietuvos žinios

GENDA, geg. 3. — Talkinin
kų memorandumas jau rtapo 
pasiųstas Rusijos delegacijai, 
čičerinas sako, kad ims ma
žiausia dvi savaitės laiko jį 
gerai apsvarstyti pirm negu 
galima bus į jį atsakyti. Tūlų 
manoma, kad tam laikui pasi
baigus Rusi ja j teiks savo 

bus 
pa-

bai'gus Rusija įteiks 
kontr-pasiulymus, k tufe 
lygus atmetimui talkininkų

ne-darosi aiškų, kad gūsiai 
nori abelnos sutarties su 
ropa, bet atskirų sutarčių su 
įvairiomis šalimis, kokių jįe 
yra padarę su Vokietija, Len
kija ir kitomis šalimis. Ciče- 
rino laiškas Franci jos delega
cijos galvai Barthou yra sta
čiai pasiulytnu atskiros sutar
ties Franci j ai.

Kalbama taipjau, kad Lloyd 
George pranešęs privatiniai 
Barthou, kad jie nebus pada
rytos abelnos sutarties su Ru
sija, Anglija pasilaiko sau 

daryti atskirą sutartį.
teb

8ę

Vėl nusiginklavimo 
klausimas

Pilname konferencijos posėdy
je Rusijos delegatai vėl rei
kalauja svarstyti nusiginkla
vimą.

GENDA, geg. 3. — Pilname 
konferencijos posėdyj šiandie 
vėl tapo pakeltas nusiginklavi
mo klausimas. i

Vokietijės' užsienio įblkalų 
Ininisteris Rathenau ‘ pasakė, 
kad pasaulio prekyba turi bū
ti padvigubinta, pirm negu pa
dėtis galės pagerėti, bet to ne
galima atsiekti kol šalįs# tarp 
savęs už gerklių imasi.

Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisteris čičerinas, reikalauda
mas. Visuotino nusiginklavimo,

Amerika vėl protestuoja
------—-------- e—

GENOA, gdg. 3. - 
irių, ikad Jungt. Valstijų vals
tybės departamentas įsakė sa
vo ambasadoriui Italijoj Child 
užprotestuoti prieš turinį tal
kininkų memorandumo Rusi
jai, kaipo paliečiantį turinčius 
Rusijoje nuosavybes amerikie
čius.

Klaipėdos ir Vokiečių ' 
1 derybos

Tautos universitas 
Latviuos

de- 
nuo

GLEVELANID, Ohio, geg. 1. 
—Šiandie rytmetiniame posė
dyje konvencijai pirmininkavo 
Toole, o jo pagalbininku buvo 
Shel.

Atvyko dar du broliški 
legatai— Mak' S. Ilayes
Farmer-Labor partijos ir Ro
berto liaberman, nuo Muksi-

| a A

kos Darbo partijos it Yucatano 
Socialistų partijos. Abux buvo 
pakviesti kalbėti.
HabermAn papasakojo daug į- 
domų dalykų apie Meksikos ir 

socialistų valdomo Yucatano 
padėtį .

Hayes kalbėjo apie galimų 
susivienijimų progresyvių, so- 
cialistų ir daibininkų organi
zacijų nepriklausomam politi
niam keikimui.

Vėl svarstoma apie bendrą 
politinį veikimą su kitomis 

darbininkų organizacijomis. 
Svarstoma Hilląuito pataisa, 
kuri po ilgo svarstymo lieka 
priimtu (Apie tą pataisą jau 
buvo minėta vakar).

Rytmteinis posėdis užsidarė 
2 v. po piet. z >

Didelis lokautas Anglijoje
Lokautas dar prieš 600,000 in

žinierių jau prasidėjo.
♦ •'

LONDONAS, geg. 3. — Jau 
apie 750,000 - darbininkų Angli
jos inžinJcrystės industrijoj li
ko lokauto išmesti iš darbo.* 
šiandie prasidėjusiu lokautu 
išmesta iš darbo apie 600,000 
darbininkų. Jau senai tęsėsi 
lokautas prieš/ virš 150,000 dar-

--------------- v r

Griebiasi Rusijos aliejų
Anglijos aliejaus kompanijos 

gauna dideliy koncesijų.

[LONDONAS, geg. 2.'— Ko
respondentas praneša, kad per
eitų nedėldienį Rusijos valdžios 
atstovai Gcnoa pasikišę po 
svarbia industrine sutartim su 
Shell grupe Anglijos aliejaus

kiekvienoje Rusijos 
galės būti 

susitari-

pelno bus

SuĮįg ąutarties, Shell grupė 
per tam tikrų laikų kontro
liuos visų pardavimų ir prie 
tūlų sąlygų, visų produkcijų 

alliejaus
dalyje. Koncesija 
atnaujinta abipusiu 
mu.

50 nuoš. gryno
skiriainia sovietų valdžiai, o li
kusieji 50 nuoš. teks Shell gru
pei. Difrbas aliejaus laukuose 
bus vedamas Anglijos kompa
nijų prisilaikant Rusijos tei
sėmis. Svetimšalių darbinin
kų galės būti nedaugiau 50 
nuoš. ‘ t

Sprendžiama,, kad Shell gru
pė rengiasi tuojaus pradėti 
darbų Kaspijaus laukuose ir 
vystyti didelius aliejaus lau
kus Uralsko apygardoj.

KARALIAUČIUS. E. Vokie
čių užsienių reikalų ministeri
joj prasidėjo derybos su Klai- 
učdos krašto atstovais laikino
sios Ekonominės sutarties klap
simu.

Valstybės patarėjas atidarė 
posėdį, sveikindama® Klaipė
dos delegacijų, jam atsakė 
krašto prezidentas Steputaitis. 
Maholma, kad derybos prasi
tęs keletą dienų.

Kas valdo Klaipėdos 
gelžkelius

KLAIPĖDA. E. Iš konflikto 
dėl vagonų su Vokietija dar 
gavome patirti vieną nepapras
tą smulkmeną. Pasirodo, kad 
pradėjus sulaikinėti Lietuvos 
valstybės vagonus Vokietijoj, 
100 ir daugiau vagonų sulaikė 
ir Klaipėdos kraštas. Įsaky
mus tam sulaikymui Klaipėdos 
krašto valdininkai gavo iš Vo
kiečių gelžkęjių valdybos Kara
liaučiuj. Tuo bud u išeina ai
kštėn, kad atskirtame affižinai 
nuo Vokiečių Klaipėdos krašte 
tebevaldo Vokiečių gelžkelių di
rekcija.

iRYGA E. Latvijos steigiama-1 
sis seimas priėmė įstatymų apie 
Tautos universitetus.

Tad be valstybinio universi- 
to .Rygoj bus ir tautos univer- 
sitas. Įsikūręs vos prieš 2 me
tus, tas universitas yra pasi
statęs sau tikslo tarnauti pla- 
fesniems ir neturtingiems tain 
tos sluogsniams. Jis turi viso 
5 pamatinius skyrius: fakultų 
prirengiamųjų kursų, drama
tines studijas, koperacijos ir 
profesinių kursų.

Pernykščiais metais univer- 
sitų lankė 569 klausytojai, bet 
šiais 1921—1922 lankytojų 
■skaičius priaugo iki 723, vyrų 
392, moterų 332. Iš to skai
čiaus fakultuose mokinasi 163 
žm. prirengtam, kursuose 190, 
dramatinėje studijoj 58, kope- 
racijos kursuose 64 ir profe
siniuose kursuose 221 žm. lan
kytojų amžius svarstosi nuo 
15 iki 55 metų. Politiniu at
žvilgiu tautos universitas skai
tomas karių jų srovių nuomo
nių reiškėjų. *

Latviu rašytojas Deglavs.

d.

bių, talkininkų memorandu
mas veikiausia bus atšauktas 
ir tuo galbūt bus užbaigtos de
rybos su Rusija, kas reikš gal 
ir pačios Genoa konferencijos 
paįrimą).
Pirmiau franeuzai, dabar gi 

belgai. 1 !
ČmENOA, geg. 3. — Premje

ras Lloyd George kovoja su di
džiausiais keblumais, kad kaip 
nors išgelbėjus pirmą Euro
pos konferenciją, nuo kurios 
sėkmingumo gali labai daug 
priklausyti. Kasdie konferen
cijoje gimsta nauji kriziai ir 
jis turi viniotis kaip vijurkas, 
kad visus sutaikius ir nepri- 
liedus konferencijos prie suįri- 
Ino. . ,:

Pirmiau kivirčius keldavo 
vien Francija, kuri norėjo pa
diktuoti Rusijai labai sunkias

Skolos padidėjo.

“Tik taikos politikos pagelba 
šalįs gali subalansuoti savo 
biudžetą”.

Jis sakė, kad Rusija turi pa
daryti pastabi)' priė konferen
cijos finansinio komiteto 'ra
porto, kadangi jame daroma 
parėdymų ir apie tautų sąjun
gą, kurios Rusija nėra pripa
žinusi. Jis pridūrė, kad Rusi
jos valdžia negali atsižadėti 
kontrolės ant pinigų mainos.

Finansines komisijos rapor
tas pažymi, kad sutvirtinti per
kamąją aukso vertę gali tik 
Amerikos kooperavimas. Ra
portas susideda iš 19 rezoliu
cijų, kurios tarp kitko ragina 
sušaukti internacionailinę fi
nansinę konvenciją sucentrali- 
zavimui ir suvienodinimui au
kso reikalavimų. Auksas turįs 
būti padarytas Europos pinigų 
pamatu. Raportas tapo priim
tas.

Taipjau buvo priimtas trans
porto komiteto raportas. Jis 
ragina^ sušaukti Paryžiuje ge
ležinkelių konvenciją, kuri 
svarstytų pagerinimą Europos 
transpoTta^ijois. Jis taipjau 
ragina priimti metai atgal 
Barcel'onos konv^pcijoj pri- 
imitaš geležinkelių reguliacijos.

Tuo pilnas konferencijos 
sėdi s ,1 r užsibaigė.

Keletą menesių atgal lokau
tas buvo paskelbtas tik prieš 
vienų inžinierių unijų, bet da
bar lokautas prasidėjo prieš 
visas inžinierysteš pramonės 
unijas, kuri viso yra 48. Gin
čas daugiausia einasi apie al
gas ir apie tvarkymų dirbtu
vių.

18 žmoniy užmušta 
" Airijoje

p<>-

Gen. Wu užmuštas?
PEKINAS, g. 3. —^Gen. Čang 

■Įso Ling kvatieroj paskelbta, 
kad centralinės Chinijos -armi
jos valdovas gen. Wu Pei Fu 
likęs užmuštas mūšyje ties Pe
kinu. Patvirtinančių žinių nė
ra. > Svetimų šalių legacijos tai 
tyrinėja.

Iš šanghai ateina žinių, kad 
Pietine Chinija ketina remti 
Čang Tso Ling ir reikale duoti 
jam karinę pagelbą.

Gen. čang armija bent lai
kinai sustabdė gen, Wu puoli
mą ant Pekino.

PARYŽIUS, g. 2. — Clarid- 
ge viešbutyj nusišovė čiii le- 
gacijos Brusselyj atašė Guiller- 
mo Eifiazu'riši. Jis nusišovė 
dėl amerikietės, paskubusios 
Peggy Hopkins Joyce.
^"sa-ifliav^s.aTSj. ■/, .mu malt

PINUĮŲ ĘUBSAS

VZASHINGTON, g. 3.
Jungt. Valstijų skolos baland
žio men. padidėjo $45,58h,863 
ir jos dabar siekia $23,190,- 
201,358.

10 
po-

BERLINAS, geg. 3. — 
žmonių liko sužeista, kada 
licija bandė išvaikyti susirin
kusius prie miesto salės reika
laujančius pakėlimo algos 
miesto darbininkus.

Vakar, geg. 3 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus fcaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

i Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.43
Austrijos 400 kronų...............
Belgijos 100 frankų ........... $8.36
Danijos 100 frankų ............ *$21.25
Finų 100 markių ................... $2 08
Francijos 100 lirų ............... $9.13
Italijos 100 lirų ................... $Q.34
Lietuvos 100 auksinų ..... ,.... 34c
T #enkų IX markių ...............
Norvegų 100 kronų .... ......  $18.46
Olandų 100 guldėn^^f...... $88.38 

' Švedų 100 guldenu ...C..... . $25.88
Šveicarų 100 murkiu ........... $19.37
Vokietijos 10(1 markių 34)c

<i

DUBLINAS, geg. 3. — Rody
damas į reikalingumą padary
ti mūšių paliaubų tarp kariau
jančių ginkluotų Airijos, frak
cijų}, Coiko komendantas 
O’Hegarty pareiškė šiandie dail 
eireann, kad jis gavo žinių, 
jog mūšy j Kilkėhny, kur šavy- 
valdybės kareiviai . stengiasi 
išmušti maištininkus iš stiprios 
pilies, tapo užmušta 18 žmo
nių. I

E. RYGA. ' Balandžio 3 
Rygoje mirė žymus latvių ra
šytojas ir visuomenės .veikė
jas Augustas Deglavs. Deg
lavs kilęs iš darbininkų šeimy
nos . ir pats ilgai dirbo fabri
kuose. Savamoksliu žyniai iš
silavinęs, D. ėmėsi literatūros. 
Pirmoji jo apysaka “Vestuvių 
bėdos’” pasirodo laikrašty 
“Dėcnas Lapa”. Ypač pagar
sėjo jis savo kulturiniu istori
niu rofmanu “Ryga”, kurio, dę-' 
ja nepabaigė. Bendrai Deglavs^ 
buvo laikomas vienas geriau
siųjų latvių romanistų.

' ......... ................... '■ ■

Musų vagonai iš rusu ir latviai 
. i

E. R.YGA. Latvių' susisieki
mo ministerija, laikraščių ži
niomis, padarė su Lietuvos 
valdžia sutartį dėl ašių perdė
jimo atsinučiamiems Lietuvai, 
einant taikos sutartimi, iš Ru
sijos vagonams. Ašių perkėli
mu rusiško bėglų platumo va
gonai pritaikomi normalinio 
bėgių platumo gelžkeliams. 
Tam tikslui Rygoje statomos 
specialinės dirbtuvės. Ašių per- 
kūlilmo darbai tęsis ilgiau kaip 
metus.

Sumažėjo pelnąs.
KLAIPĖDA. E. Pajamos 

Klaipėdą krašto kovo mėnesį, 
š. m., siratiprinus pasienio sar
gybas d r apstabdžius produktų 
šmugelį iš Lietuvos, sumažėjo 
per pusę.

Reformuos Rusijos 
finansus

MASKVA, g. 3. — Rusijos 
delegacijai j ieškant Gcnoa eko
nomines .pagelbės Rusijai, Ru
sijos valdžia irgi rūpinasi ir na
mie sutvarkyti savo finansus 
ir kitus reikalus ir pastatyti 
juos tvirtesniais pamatais.

pirieš nežymių mažumų, kuri 
vis dar laikosi tos^ nuomonės, 
kad pinigų nereikia, finansų 
komisaro pagelbiidhkas Sokol- 
nikov įstengė pravesti koknu- 
nistų kongrese įvedilmą geres
nės piniginės sistemos Rusijo
je-

Šok oi n ik ov mano, kad tų 
sistemų galima įvesti tik su- 
s tupdant spausdinimą popieri
nių pinigų ir uždedant didelius' 
taksus, taip kad išleistieji pini
gai vėl galėtų valdžiai grįžti.

šiemet per tris mėnesius iš
leista 25|,000,000,000,000 popie
rinių rublių. 1

4 UŽMUŠTI TRAUKINIAM 
SUSIDŪRUS.

PARYŽIUS, g. 3. -r- 4 žmo
nės liko užmušti ir 30 sužeis
ta susidūrus traukiniams ties 
Vouzieras. ■<

7

100,000,000 
auksinų y

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtų milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų,persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių bugštu atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtų Vilniaus gubernijų, o taip-jau ir į visus 
kitus sviėto kraštus.

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va- 
. dinamus maisto draftus.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO' SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., ~ Tel. Boulevard 9663

. V TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė.. Tel. Lafayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., > Tel. Pullman 0659

Tel. Boulevard 9663



Kas Dedas Lietuvoj
■ —į—    1 " 1 f"1—

r.......  >*'** ■ '■**?

NAUJIENOS, Chicago, III *-----r- Ketvergas, Gegužio 4, 1922

Lietuvos padėtis 
negerėja.

Kaunas, bal, 4, — Lietuvos 
padėtis kaip ekonominių taip 
politinių žvilgsniais kas kart vis 
eina blogyn. Brangenybė kįla 
kas diena ir nesigriebia- 
ina griežtų priebonių jai 
užkirti kelių. v rei-
kulingiausiosios pragyveni
mui prekės pabrango . daugiau 
negu trigubai. Ligi šiol dar bu
vo pigios nors bulvės, kurios 
varguomenei atstoja pusę duo
nos, bet dabar jau. į r bulvės pa
šėlusiai pabrango. Pavyzdžiui, 
Kaune lig šiol pūdų bulvių bu
vo galima pirkti už 8—9 rub
lius, o dabar jau 25^-28 rub
liai pudui. Girdėti, kad bulvės 
daugiau superkamos degtinės 
varymui ir išvežimui užsienin.

Pas mus visados susigriebia
ma po laiko, kada pražiopsotas 
faktas sunkiai betaisomas. Taip 
atsitiko ir su bulvėmis. Kada 
joms šmugelninkai įvarė nepap
rastas kainas, tai dabar girdėt, 
kad išvežimas į užsi^PPį es^s už
draustas. Taip paskelbė valdžios 
oficiozas “Lietuva”.

V

Politinė padėtis irgi labai pa>- 
ni. Vokiečiai pajutę, kad Lietu
va nori išleisti savo pinigus, 
pradėjo ieškoti visokių prieka
bių, net užgrobė Lietuvos va
gonus ir atsisako juos grąžinti,

Latviai,- kurie lig šiol Lietu
vai simpatizavo irgi atgręžė nu
garą, sueidami su Lenkija į są
jungą. * *

Kaip prasiblaivins nuo juodų 
debesų ^Lietuvos madangė paro- 

’dis ateitis. —Pilietis.*

»
AĮYDAI 

visiems Ofnahos Lietuviams! 
šiuo pranešame, jog

S. F. GALINIS 
pagarsėjęs lietuvy s — vodevilis- 

tas duos saVo seansą visą 
savaitę:

PRADEDANT NUO SUBATOS 
Geg. (May) 6 iki 12 d., 1922

VVORLD’S THEATRE, 
OMAHA, NEBRASKA

Nuo Geg. (May) 14 iki 20 d., 
1922 m.

EMPRESS THEATRE 
KANSAS CITY, MO.

Nuo Geg. (May) 22 iki 27 d., 
1922 m.

GRAND THEATRE
ST. LOUIS, MO.

Taigi lietuviai gyvenantieji virš mi
nėtuose miestuose ir jų apielinkėse 
kviečiami atsilankyti.

i,1 i ,^„4 i u i .ii. i ■1 "'v! .'r' 1 111 e
Auumu .uiiviii našlio

Jei stogas kiauras, vanduo Ufca, a^-ba nori naują stogą uždėti, 
motyldte mus. Mes paebreme už s^eeielee kaina* visokios ruSiės, sto
gų dengimą, pavįadžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $J.25 
ir $2.85 rolte. Spėcialė kaina daugiau imant.

► s “Visokis Lumberis”

Morgan Park Lumbcr Co.,
TeL: Beverly 1279, 0397. Męs pristatom. 1955 W. lllth St,

Pasvalys.
Balandžio 2 dienų įvyko an

tras Pasvalio Vartotojų Ben
drovės visuotinas susirinkimas, 
dalyvaujant iš bendro skai
čiaus 712 narių 69-iems. Ka
da žmonės ir partijos poltiti- 
kuoja, norėdamos pravesti sa
vo žmones į savivaldybes, į 
parlamentus, nieko rodos, ste
bėtina; bet kada ta kova apsi
reiškia kooperacijoj, tai jau 
nebegalima nesistebėti. Abe
juose Pasvalio Vartotojų Ben
drovės susirinkimuose išsijuo- 
sus buvo stengtasi ’ pravesti 
partiniai nusįstačiusius žmo
nes, kaip iš kairės, taip ir iš 
dešinės, į Valdybų ir Revizijos 
komisiją. Ikišjol Bendrovės 
veikimas buvo vienas pavyzdin 
ginusių visoj apskrityje. Praei
tais metais gyvo pelno gauta 
58.260 auks. 76 sikat. Iš jo bu
vo paskirta: į atsargos kapi
talą 14.565 auks., į dividendą 
ųž pajus 2240 auks., į premi
ją už pirkimą nariams 6000 a., 
į progimnazijos fondą 700 a., 
nekilnojamojo turto fondo 
2000 a., apyvartos kapitalas 
5826 a., vietos škuliams 500 a., 
mokslo priemonėms 629 d. 76 
sk., ubagynui 1500 auks. Taigi 
praeitų metų pelnas paskirtas 
kultūros reikalams. Bet kila 
abejonės, kas bus, kada musų 
politikieriai, pradėję politikuo
ti, gali, užmiršti bendrus var
totojų reikalus ir pradės ru-pim- 
tis savo pakraipos žmonėmis. 
Žmonės jau plepa, kad tai ant 
sveikatos neišeisią. Tąigi, kal
bant apie kooperaciją, sveikiau 
butų užmiršti politiką.

M. Marčias.

Ashland
Jewelry
& Music 

Store
Parduodame už 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantais ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

Įų iš raudo- 
logerių, ku

Del aštuoniŲ metę Nau
jienų gyvenimo su

kaktuvių. » 11 1 ' E"1 *
Jau antri metai turiu laimės 

skaityti už j ulinių brolių dien
raštį “Naujienas.” Turiu pri
sipažinti, kad skaitydamas 
“Naujienas” nors per tokį neil
gą laiką, susipažinęs su jų pak
raipa bei siekiamuoju tikslu, 
aš taip jŽs pamėgau, kad rodo
si, nebetekus “Naujienų” man 
pasidarytų nuobodžiausios gyve
nimo dienos.

Naujienas aš taip karštai pa
mylėjau dėl tp, kad jos yra 
blaivaus socializmo idėjų reiš
kė jos, tikrosios laisvės ir de- 
mokratybės rodytojos.

Beskaitydamas “Naujienas” 
kartais įgauni, ir sunkaus įspū
džio, būtent, kada iš kai kurių 
straipsnių aiškiai matyt, kad 
“Naujienos” prie daugelio savo 
tikrų draugų ir rėmėjų, turi ne 
maža atkaklių pri 
Blausiųjų ir juodųjų
rie, jei galėtų, Naujienas šaukš- 
šte vandens nuskandintų. Bet 
matyt, visos jų pastangos nuei
na vėjais. Sprendžiu iš to, kad 
Naujienos, nežiūrint visokio 
plauko priešų pastangoms jas 
paskandinti, Naujienos yra di
džiausias iš visų Amerikos lie
tuvių laikraščių ir turtingiau
sias savo turiniu. Tai 'liudija, 
kad Amerikos lietuvių visuome
nė Naujienų pakraipą ir jų nu
sistatymą tinkamai įvertina ir 
dėlto jas remia kaipo savo va
lios reiškėjas.

Su džiaugsmu perskaičiau 
“Naujienų” 53 num. straipsnį 
apie 8 metų “Naujienų” gyva
vimo sukaktuves. Malonu yra 
girdėt, kad Jus, .draugai naujie- 
nięčiai, jau 8 metai iš eilės su- 
rengiat savo didelius koncertus, 
kur turite progos gražiai pasi
linksminti ir pasidalinti savo 
džiaugsmais ir skausmais.

Būdamas atskirtas nuo Jūsų, 
broliai naujieniečiai, už tūk
stančių mylių plataus vandeny
no ir neturėdamas galimybės 
dalyvauti Jūsų metinėse iškil
mėse, siunčiu Jums visiems sa
vo karštus ir nuoširdžius geros 
sveikatos ir ilgiausių metų lin
kėjimus. O Jūsų dienraščiui 
“Naujienoms” geriausios klo
ties pasekmingai darbuotis dar
bo žmonių labui rodant jiems 
kelią prie visuotinos, vargstan
čiųjų žmonių gerovės ir teisių 
lygybės.

—Liet, darbininkas.
Kaunąs. 5—IV—1922 m.

KNYGELE 1$ KAUNO
Kurią privalėtų perskaityti 

kiekvienas lietuvys-dar- 
bininkas.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

Dekleracija
Turinys:.—

1. Deklaracija, f
2. Ko atėjom Seiman?
3. Politikos klausimas;
4. Darbininkų klausimas;
5. Žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan

sai;
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai

mėti?
9: Musų taktika.

Kuris atidžiai perskaitys 
šią knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos princi- 
pialiais klausimais. .

Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus
Pareikšta Seimo posėdy 

Frakcijos y ardu atstovo drg. 
St. Kairio, birželio 23, 1920.

Naujieną Knygynas,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.
. Plaukia j Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus pėr Hamburgą.
CARONIA ......................  Geg. 13
SAXONIA ............... /..,..<Geg. 25

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southanipton, Liverpool ir Glasgov 
CAMERONIA ........... .'........ Geg. 6
CARMENIA .....................ą Geg. 17

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Lįbavą. 
AQU1TANIA .a. Geg. U, Geg. 23 
tyAURETANIA Geg. 16, Birž. 6 
BERENGARIA Geg. 30, Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgą į Dan
zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak- 

*sų $5.00.

Dr, C. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinariškų ligų

2827 W. Madison St.
Ofiso vai.: 1 iki, 3, 7 iki 9.

Tel. Nevada 3177

užrašykite savo gimi
nėms (r pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujiena^ labiausia 
mėgsta. A

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun 
te kvitus su paėmėją parašais. !

Pinigus gavo: 
Tel. 140—A. NcmčauskienS 
Tel. 145—L. Guoba 

Perlados: 
7809—K. Gedgaudą 
10736—B. Vaškis 
11225-1—A. Bankietas 
11234—S. Kraujalis 
11239—P. Šlajiene 
11489—P. Bauplienė 
11523—E. Palakevič 
11823—M. Samajauskienč 
11850—V. Grytaas 
11932—P. Kibartas 
11943—K. Rabiįj 
11951—J. Kastrovickas 
11Ž93—K. Degutienė, 
11944—M. Jankevičius 
11229—J. Kerbedžis 
1201—A. Butkus 
12025—A. Noi4aišyt9 
12029—J. Mackievič 
12032—U. Draguniopė 

\12048—J. Kastantirtavičius 
12068—R. Venskuvienė .

Kvitai su paėmė ją parašais randasi 
“Naujieną” 9®** 1

12073—P. Zcveckis 
12079—J. Skrebojuui 
120Q9—A. Kiaurakiui 
1208—M. Savickienė 
12109—M. Pašukarnienė 
121’86—V. Paknys f
12143—V. Kuncus 
12148—0. Norvelaitė 
12193—P. Burba 
12213^—Ant. Pr. Rašiniui 
12214—A. Daugirdai 
12226—J. Juškas 
12178—M. Čičinską 

$12225—J. Siaurusaičiui 
50127—A. Jonikas 
50128—Ą. Kondratas 
50156—K. Jocienė 
50160—T. Kazlauskienė 
50168—Jf Kotrina 
50i74—Ė. Aiišauskien^ 
50212—J. Krasauskis 
50206—A. Galinskis 
25011—S. Šnadas

\ . m ... įTu...

PAClAVIMOSI PAS 
ĮVAIRIAS TAUTAS

Pagal H. D’Almeras’ą
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Ęa&avimasi pas laukines tautas.
2. PačiaVimasi pas ąenovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marmonus. r
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj- X.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Franci joj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kailiu tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šių 

knygelę. \

NAUJIENOJ KNYGYNAS <
1739 S. Halsted Street,

1 L 1

DETROITO LIETUVIAI
4- ..J

Dėl Jūsų patogumo ir gerpvėę Naujienos įsteigia savo skyrių 
ir stotį Jūsų- mieste. Dabar Jus turėsite progų gauti naujas- 
naujutėles ‘^Naujienas” tų pačių dienų ir atlikti visokius reikalus 
surištus su “Naujienomis” be jokių keblurnų.

> . t k •

' Turėdami kokį nors spaudos darbų atneškit į “Naujienų” 
Skyrių ir bus padaryta taip, kaip jus norėsite.

Norėdami gauti knygų ateikit į skyrių ir gausite užganėdi- 
nimų'. f

■ \ ■) -

Visada ir visokiais reikalais kreipkitės į Naujienų Skyrių, o 
rasite kuogęri^usj patarnavimą. *

NAUJIENŲ DETROITO SKYRIUS
9249 Cardoni Avenue, ■

J. Dagis, Vedėjas. Tel.: Hemlock 3050 W

Detroit, Mich.

5EVLH05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA. t K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

. Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

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

Jei neil^ldblęle tureli 
'^laĮjl^Us ir jmidUoddil 
sVelnįjįąo, npą^šfunjo ir

SEVERAS 
hairpūMAOE

KAINA SSc

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 
J LINIJA 

:' a

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Greitas pąsažierinis kelias nuo 
NEW YORKO Iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riąį bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepojų

S. S. <STOGKHOIM
Geg. 27, Liepos 6 ir Rugp. 19.

S. Drottningholm June 10, July 
ir Rugsėjo 9.

Trečios klesos kainos:
iki .HAMBURGO $103.50, iki

DANZ1GO ir PILIAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELĮ ....... $107.00

Su damokėjirnu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažięriai turi kabi

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

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 21 State St. 
N. Y., 70 E. Jačkson St., Chicago, III.

15

Gydytojo Prisakymą
Moteris Išpildė.

Ėmė Lydią E. Pinkham 
Vegetable Comgaund ir da
bar jau jaučiasi visai gerai.

Chicago, Illinois. ?— “Tikrai jus 
davėte nrotęrims vieną gerą gyduolę, 

kuomet išstatė Ly- 
dia E. Pinkham 
Vegetable Gom- 
pound pardavi
mui. Po susilau- 
kimui kūdikio silp- 
nėjau ir.nervuota 

J>uvau ir tas mane 
Nulaikė nuo atsiga
vimo. Mano gy
dytojas darS vis
ką ką tik galėjo, 
kad tik atgriebus, 
Lydia E. Pinkhamtadh! - prisakė imti 

Vegetable Compound su jo vaistais, 
ir dabar egu kaipą nauja moteris. 
Turiu tris vaikučius, kurio yra visi 
Lydia E. Pinkham kūdikiais. Reko
mendavau jūsų vaistus daugeliui sa
vo draugių ir jos labai gerai atsine
šė. Tikrai jus darote gerą'darbą ant 
šio pasaulio”. — Mrs. ADRITH 
TOMSHECK, 10557 Wabash Avė., 
Chicago, Illinois.

Nieko naujo norą, kad gydytojas 
nurodė poniai' Tomshetek imti Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Yra daugelis gydytojų, kurie nurodo 
ir aukštai apkainuoja jo vertę.

Nerviškos moterys, silpnyn einan
čios ir kenčiančios moteriškomis ne
galėmis, turi gerai išmėgint šią ge
rai žinomą. žolių ir šaknų gyduolę. 
Ponios Tomsheck patyrimas lai veda 
jus prie sevikatos.

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

iriausį gy-

35 South Dearborn St.
(Kampas Monroe ir Dėarbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5<to augŠto 

Priėmimo kambarys 506, 
, Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Ncdėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedelyj, 
Sąredoj if Subatoj vakarais 6-8, v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

JOHN KUCHINSKAS 
LĖTU VIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Learitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St...........

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

i t ——11

Namų Tel. t Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph s8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.
"T"......... '-"t 1 1 ■

S. W. BANES 
ADVOKATAS

79

i

1311 Recter Building
West Monroe Street, Chicago.

Phone' Central 2560
Rez. 3203 Sb. Hateted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

JOSEPft C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė,
Tel. Haymarket 3869

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgjčiai
EUROPEAN-AMERL

CAN BUREAU
S. L.*FABIONAS CO. VEDĖJAI 
809 W. 35th St., Chicago, III.

Telefonas Boulayard 0611 
(Baltas Nafoas)

VELTUI DUSULIU. ‘ 
(Asthmą) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, karį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo. r
Mes turime būdą, kuris suvaldo 

dusulį ir norime, kad bandytumčt* už 
musų iškaščius. Nežiūrint ąr jau įsise- 
nėjęs, ar da neseniai pasirodė, kaipo 
(Chroniškas dusulys jus privalote pa
reikalauti ant išbandymo musų budo. 
Nežiūrint jūsų iunžiaus ar užsiėmimo, 
Jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

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

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

FREĖ TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 229 G. 
Niagara and Hudson Streots. 

Buffalo, N. Y?
Send freo trial of your 
method to:
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I KORESPONŪENGldOS i Lietuviy socialistų 
atgijimas.

KENOSHA, WIS.

Piniginė Komedija 
Rusijoj

šaukia susirinkimą. —j- Balius.
Atkurta LSS. 51 kuopa.

Amerikos lietuviai darbinin- 
kaą, stokite į savo klasės politi- 

Liet. Soc.Lietuvių Namo Bendrovės Di % ...
rektoriai savo susirinkime bal.‘^°^ organizaciją, 
30. d. Šimanausko name nutarė 
šaukti visus Kenoshos lietuvius 
į viešų susirinkimų Bendrovės 
reikalais. žemė namui statyti 
jau yra nupirkta ir dabar parei
na aptarti-, koks namas bus sta
toma. Kadangi namas neigiama 
statyti visij naudai, tai visi turi 
ir prisidėti prie namo dalyko 
apkalbėjimo. Srtsftrinkimas įvyks idėjai, 
gegužės 14 d. 2 vai. po pietų tvarkos. Musų žmonės 
Schlitzo svetainėj. Draugijos ir dien dar mažai supranta socia- 
kuopos prašoma nieko nerengti lizmo idėjos svarbą; jie drau- 
tą dieną. I ge su savo išnaudotojais juo-

S,jungą I
Mes, drand Rapidso lietu

viai darbininkai, perorganiza
vome LSS. 51 kp. ir tuomi pa
ėmėm ant savo pečių sunkias 
pareigas; bet šitos pareigos 
yra malonios, nes mes, kad ir 
sunkiai, drbsime kaltu su vi
sais musų draugais kilniai 

įvykinimui socialistinės 
šian-

lizino idėjos svarbą; jie drau-

kiasi iš musų darbo, padeda 
^jiems mus persekioti ir musų 
darbų sunkina. Bet mes 'to ne
paisom; mes žinopn, kad pa
saulinės tvarkos perkeitimas 
reikalauja daug triusb' ir net 
aukų ir mielai dedam ir savo 
triūsų ir aukas, žinodami, kad 
tas eina dideliam tikslui 
liuosaviinui darbininkų klasės 
iš po kapitalizmo letenos.

Musų šitų darbų ir kovų pa
lengvina ir mums priduoda 
stiprumo mintis, kad tas dar- 

j bas ir toji kova gina muši,

Bal. 2$~d? L. N. Koperatinė 
Bendrovė turėjo balių, daugiau
sia ačiū pasidarbavimui moterų 
— p-nių Jocienės, Balčiūnienės 
ir kitų. Gana gražus vakaro pro
gramas susidėjo iš dainų ir dek
lamacijų. .

Prie programo surengimo 
taipgi daugiausia moters pasi

darbavo. Pav., p-lė čekiutė mo
kino ir vedė chorų. P-ni A. Eli- 
neviškienė labai patiko klausy
tojams dainuodama solo. Taip
pat patiko p-lfe Jaseliuniutės iš įlašėk reikalus’ gerina jos pa-

iš-

Dabartinių piniginių sąlygų 
Rusijoje beveik negalima su
prasti; patys popieriai vartoja
mi kasdieniniame maine i su
painioja kiekvienų piniginjsųr- 
gumentų iki nesuprantamybės 
laipsnio. Kad doleris dabar 
Rusijoje yra vertas miliono 
rublių, tai skamba juokinga. 
Šios dienos Rusija yra milioni- 
nių skurdžių šalis: kiekvie
nas, net elgeta gatvėje, vaikas 
pardaVinėjautis qigardtus ties 
gatvės kampu, papirosnik, 
taipgi skaito milionais — pa
daro ir praleidžia milionus. 
Vieną dienų žmoguj Maskvoje 
pardavinėjo mažų antrų rankų 
lagaminų. Jis prašė už jį trijų 
milionų rublių. Pirkėjui aiš
kinant, kad trys milionai yra 
perdidelė kaina už tokį nudė
vėtų senų daiktų, pardavėjas 
atkirto paktai: Trys milionai 
rublių pėr daug už lagaminų, 
kuomet tu moki du milionus 
ujLįpmrastą porų kojinių!“ 
Juokais milionas Jlusijojc va
dinama “citrina”. Vežeika pa
sakoja, kad jam pareina “cit
rina” mokėti avižų pudui, dvi 
citrinas į dienų jj^o šeiininin-

Tpisę citrinom 
i sielos kūne.

------------ ---------------------------------------------------------- T

Anglijos valdžia ver
čiasi kokainu.

Wankegano, UI. c -
Apskritai tenka tarti pagy- draugai darbininkai? eisite

dėtį. . Mes giliai įsitikinę, kad
iki 1921 m. 

popierinių

tramvajumi 
nes 
SU-

NAUJIENOS, Chicago, I1L
Pailukio kaina 40 mioš. į mė

nesį yra paprastas dalykas, nes 
paskolinti pinigai per mėnesį 
laiko nustoja daug vertės ir to
dėl baisių palukių ėmimas yra 
pateisinamas. Maskvos gud
ruoliai pataria imti pinigus už
važiavimą viešu
tik iš tramvajaus išsSdant, 
važiuojant pinigų kaina 
'mažėjai ♦

Rublio vertė puola toliau.
Gruodį 1921 m.s “Atsvarų” 

buvo 6()XMM), vadinas 60,000 
sovietinių rublių buvo lygus, 
vienam prieškariniam arba au
ksiniam rubliui. Dabar kovo 
mėnesį atsvarų yra 300,000. 
Net Lenino numylėtasis laik
raštis “Pravda” atspausdino 
straipsnį sausio mėnesy, pra- 
sergstantį žmones, kad jei rub
lio vertė kris toliau tokiu pat 
temini, kokiu ji krito 1921 m., 
tai “įtaisų finansinis pralaimė
jimas bus neišv&igiaimas.”

(Pcarson’s Magazine).

Washington,f D. C. — Indijos 
savivaldybes amerikines komi
sijos čia išleistu pareiškimu 
Indijos žmonėms pasipriešinus 
Anglijos valdžiaidr savo boiko- 
kotavimu vaistų prekybos pe
reitais metais sumažinus įplau
kas ič opijoš .80 duos., Anglijos 
valdžia paskutiniu laiku pradė
jo verstis prekyba vaistais 

Amandatuotosc Afrikos ir Azijos 
■ teritorijose priešingai taikos 
sutarties išlygoms.

I

Kalbant apie šalies 
vinių prekybos opija 
mc primenama, kad 
sutikusi Hagos susirinkime pa
liauti gabenti opijų į Gilintis, 
pamažu sumažinant išgabeni
mų, (nejaus pradėjo pratinti 
prie opyjos vantojh>o savo val
dinius Indijoje ir pernai me
tais buvo išduota 18,(MM) leidi-

boikota- 
parciški- 

Anglija

rimo ir padėkos žodis visiems 
dainininkams ir muzikams; 
taipgi moterims už puikia va
karienę, bučeriams, kepėjams ir 
saliunininkams aukavusiems vi- 
spkių daiktų.

Jei tik mes Kenoshos lietu
viai dirbsim taip toliau, kaip 
dirbome lig šiol, tai nėūži'lgo tu
rėsim savo nuosava narna.

Visiems rengėjams kopcraci
jos vardu Širdingų ačiū.

Vakaro vedėjas ir direktorius
J. Marcinkevičius.

miu

L Harringtono 
Kreditorių

Susirinkimai įvyks
se kolonijose

*

šio-

Wetet Side

Ketverge, Geg, 4 d 1922
7:30 vai. vakare

A. KACHINSKI SVET
2301 W. 22nd PI.

įpuunuDnnrv fn mm u nm

Cicero, III

Pėtnyčoj, Geg. 5 d., 1922
7:30 vai. vakare

O. TAMULINAS SVT
1447 So. 49th Avė.
Kampas 15th St. ■

Komisija daug 
naujo paaiškinti.

turi

į tų kovų drauge su mumis, 
nepaisydami to, kad ir vis 
klaidintojai pasivadinusieji 
komunistais ir darbininkų už
tarėjais šmeižtų mus. Mes va
rysime darbą pirmyn, vėsime 
agitacijų tarp darbo žmonių, 
aiškinsime jiems musų klasės 
reikalus, šauksime juos savo 
organizacijon ir tuo artinsime 
kapitalizmo tvarkos galą.

Mes šaukiame vienybėn viso 
pasaulio darbininkus, nes ko
va tarp kapitalistų ir darbinin
kų klasių kas kartas tampa 
žiauresne. Mes drauge su visų 
kitų šalių darbininkais stato
me reikalavimus ,, buržuazijai, 
kad darbo diena nebūtų ilgi
nama, kad atlyginimas už dar
bų nebūtų mažinamas, kad gy
venimo reikmenys butų 
ginama.

Brolau, darbininke, 
nuo pat (savo jaunybės 
karsto lentos kali plienu 
ležį, valdai mašinų, degi 
saulės nuo jos užtekėjimo iki 
misi Įeini i m uix kad pagaminus 
daugiau pasaulinių gerybių; 
lendi tūkstančius pėdų žemėn, 
kasdamas anglis; statai gra
žiausius namus* o pats daž
niausiai ne tik tų visų daiktv 
neturi;, bet dažnai ir badas tau 
tenka kentėti, ir geriausiame 
atvėjy esi tik alginis vergas, 
kuris turi pasitenkinti tuo, 
kas tau nuo dykaduonių stalo 
nu b į ra n

Tokia tvarka, be abejo, yra 
nedora, neteisinga tvarka ir 
mes siekiamos jų pakeisti, o 
pakeisime, kada mes suprasi
me savo pačių galybę, šita mu
sų galybė yra pažinime musij 
klasės reikalų ir musų pačių 
vienybėj. Mus išnaudoja kapi
talistai tik dėlto, kad mes išsi
skirstę, pasidalinę .savo tarpe 
ir kovojalme Vieni su kitais. 
Kada mes susiprasime ir pa
liausime šituos niekus darę, tai 
ir kapitalistinė tvarka pasi
baigs, nes kapitalistai negalės 
darbininkų išnaudoti.

Darbini ūkai,-ės! ^fes * kvie
čiame jus rašytis prie^jLietuvhj 
Socialistų Sąjungos, kuri ko
voja už panaikinimą algięės 
vergijos ir įvykinimą socialis- 
,tinės tvarkoj kiir nebus nei 
išnaudotojų, nei išnaudojamų
jų

. Ant. Kauskas,
LSS. 51 kp. organizatorius.

kui ir mažiausia 
į dienų palaikyįn

Nuo 1916 m. 
kas metai išleistų
pinigų apštis buvo daug maža 
šešis kartus didesnė už praė
jusių metų apštį. 1919 m. pa
baigoje visa popieriniių pinigų 
suma siekė 225,000 milionų 
rublių. 1920 m. pabaigoje 
milionų vietų užėmė žodis tri- 
iionas, o per paskutinius de
šimts menesių 1921 m. pinigų 
buvo vartojama apie šešis kar
tus tiek, kiek' -pef karo ir re
voliucijos metus; viso mažne 
5,300 įtrilionų, o per vienų pa
skutinį lapkričio menesį, pas
kutinį, už kurį paduodama ofi- 

»prie esamų- 
ai baisi suma

Bet iš
kad galas dar

pinigus.
didelės pinigų

Kviečia

Komitetas

kuiVs 
iki 

ir ge- 
nuo

pinigų 
rublių 

Pasaka apie franciu-

3,365 įtrdlionai rublių, 
visa ko matyt, 
neprieita.

Spaudžia
Yra keturios

spaustuvės — Maskvoje, Pen- 
zoj, Permėj ir Rostove, kur pa
simainydami dienų ir naktį 
dirba 20,(MM) darbininkų ir 
1921 m. iš Maskvos į provinci
jas tajio išsiųsta 500 trokų po
pierinių stambiausių 
nuo 10,000 iki 50,000 
popieris.
zų revoliucijos popierinių pini
gų dirbimų negali čia prilygti.

Rublio vertės puolimas.
Kaip smarkiai rublio vertė 

puolė, galima matyti iš sekamų 
skaitmenų. 1918 Jin. sovietinė 
valdžia išleido 33 tūkstančius 
milionų rublių), už kuriuos ji 
gavo , prekių vertės 523 milio
nų rublių auksu. 1919 m. išlei
sdama penkis kartus tiek pini
gų (163 tūkstančių milionų 
rublių), sovietinė valdžia gavo 
prekių vertės tik 290 milionų 
rublių auksu. 1920 m. popieri
nių pinigų išleista 955 tūkstan
čių milionų rublių, prekių 
gauta tik 200 milionų rublių 
auksu. 1921 m. pinigų išleis
ta dešimts kartų daugiau ne
gu metais prieš tai, bet prekių 
vertė apturėta mažesnė negu 
200 milionų rublių auksu. Bu
tų veltas darbas apskaityti, I 
kiek dabar sovietinis rublis 
yra vertas.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
ilgiausias rakandų mufuotojas ant 
Iridgeporto, nes galiu patarnauti 

kaip didesniam taip ir mažesniam 
(.Itii'bc

* WM. DAMBRAUSKAS,
17 West 34th St„ ' Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausia dar
bas ir prieinamiausius kainos. 
Ateikite persitikmti, arba rašyki

te ,mes ateisime i namus.
1504 W. Division St. Chicago, Ilk

mų smulkmeniniain vaistų par-f MRS. A. MICHNIEWICH 
/In-viin” i im11 i iifnactinC Iznaii-I AKUŠFRKA.

3101 S'o. Halsted St., kampas 31 gat, 
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvaiiijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą '-'Viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer- 

_______ j ginoms.

davinėjimui. Šitose opi jos krau- • 
tuvėse opija yra pardavinėja
ma vaikams |aip laisvai* kaip 
Ihnerikoje saldainiai; kokai
nas ir visokį kanapiniai prepa
ratai’ taipgi pardavinėjimu.

?AIN- 
PELĮE

/n Gera sveikata yra verta auk-X 
M ainių dolerių, kiekvienas iS- 

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
j yra paliudymu geros sveikatos.

Pračalinkito kankinančius skaus- 
mps su pagalba tikrojo Palu* 

■ Expollerlo, kuris yra seuu drau
gu daugelio Šeimynų. Visados 
reikalaukite bu Inkaro vaisbažen- 

S kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie* 
4 koso arba pas. \
Vi F. AD. RICHTER & C0.

f04-114 So. 4th St. 1

Brooklyn, N. Y.

Iš New Yorko į Katiną
y / ' ’ «

per 9 dienas
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD' LINIJOS LAIVU

BERENGAR1A
IBIO

i - x ' Vv'i ;;:i _■ ■ > ' ! ;s \ ' ,
< * r>-» / ,> / J

.' ■ : X l

. . C-

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS A

Iš Piliavos iki 
Eidkunų ir 
Kauno bus pa
rengtas specija- 
liš lietuviams 
keliauninkams 
traukinys.

KAINOS
TRECIOS KLESOS 

$107.50

ANTROS KLESOS

KARO TAKSŲ $5,00

“BERENGARIA" IŠPLAUKIA, IŠ NEW YORK'O GEGUŽIO 30 DIENA
Norintieji važiuoti į Lietuvą, </Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą 
JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

M

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Rašykite:

414 Broadway, 
Boston 27, Mass.

Arba ypatiškai kreipkitės:
3313 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Yards 6062. (

Ofiso Valandos: Kaschen nuo 9 vai. ryto iki 7*vai. vakare. Vekarais: 
Utarninko, Ketvergo’ir Subatos iki 9 vai. Nekėliomis: Nuo 10 vai. ryto iki 
3 vai. po piet.

Kuriems
WAUKEGAN, ILL.

x A. J. Sutkus,
811 S. Victory St.

A. S. Precinauškas,
760 S.* Sheridan Rd. >

SPRING VALLEY, "ILL. x ‘
Ant. Stulga,

101 E. 3rd
Alb. Pilipaitis,

227 W. 4th

W. PULLMAN ILL.
A. Vainauskas,

715 W. ,120th

st.

arčiau, kreipkitės į musų Agentus:
ROSELAND, ILL.

J. Ramanauskas,
10808 Michigan Ave.v 

ROCKFORD, ILL.
P. Kutro, 

1012 S. Main St. 
KENOSHA, WIS.

J. Trakselis,
464 N. Sheridan Rd. 

RACJNE, WIS.
Geo. Shokelis, . 

815 Park Avė. 
DETROTT, MICH.

F. Mikuchonis, 
9185 Cardoni Avė.

A. Bružas,
8303 Auburn Avė.

18th STREET CHICAGO
M. J. Tananevicz, 

736 W. 18th St.

BRIGHTON PARK, CHICAGO.
A. Andreliunas,

\ 4436 S. Pairfield AVo.

. JlICERO, ILL. •
/' B. B. Posanka,

1422 S. 49th Avė.
1 J. Mockus

1301 S. 50th Ct.

_______ ____ ... ........ .. ... ~

^DR.HERZMAN^B
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
motų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. ,

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

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

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

Dienomis: «Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

u=-.;.. —įi

Telefonai:

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampai 47th St

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437
■............ ..................... ......... . .................... t

DR. A. TMONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 
į Ofisas:

3149 S. Morgan St., kertš 32 St.' 
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

vakare. Nedaliomis nuo 12 —
2 po piet. * 

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Q Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
.Telefonas Drexcl 2880

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 257

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

TeJ. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

, DENTISTAS
alandos: nuo'9 iki 9 vai. vaka- 
G Seredom. 9 v. ryto iki . 12. Va- 
ir&is 6—9. NedSI. pagal sutarimą 
64 So. Halsted St., Chicago, III.

! Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis pentistai 

z 
4712 South Ashland Avė., 

arti 47-tos gatvės
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NAUJIENOS
Ihe Lith

leidimai.
lijos valdžia leistų tų trijų 
internacionalų atstovams 

Pubiished D^yw «cep£ į dalyvauti bylose, kur butų
teisiami Airių darbininkai 
arba sukilusieji pęieš ją 
Pietų Afrikos kasyklų 
darbininkai? Ar tokiuo
se ir panašiuose atsitiki
muose Anglų, ar šiaip ku
ri kita valdžia sutiktų ne
bausti mirčia jai nusikal
tusiųjų?

Entered as Second - ciass Matteri Dabar, sako Leninas, vi“ 
iuų‘ M<ta same pasauly einanti atkak-

March Znd, 1879. ii kova tarp reakcingosios
■ Naujiena, eina todien, buržuazijos ir revoliucinio
nedėldienius. Leidžia Naujiena Bėn- proletariato. ŠIUO atveju 
drovi, 1739 So. Halsted. St., Chicago, D v, . . . J
m. — Telefonai Sooseveit 8W0. treciasis • 'internacionalas, 

------  kurs atstovaująs kovojan
čiam revoliuciniam proleta- 

>8.qq riatui, per ne saiką nusilei- 
" reakcinei buržuazijai re- 
-- prezentuojamai dviejų kitų 
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Kažin, ar Arig-f ŽODŽIO LAISVE AMERL 
žia leistu tu trijų KOS UNIVERSITE-

TUOSE.

Prieš keletą dienų į Madi- 
soną (Wis.) buvo atvykęs 
žinomas rašytojas, Upton 
Sinclair, pasimatyti su savo 
sunum, kurs lanko Wiscon- 
sino Universitetą. Naudo
damies proga jo draugai ir 
vietds studentų kliubas pa
kvietė jį-laikyti kalbą uni
versiteto salėj. Sinclair’as 
sutiko. Bet universiteto

valdyba pažiurėjo į dalyką 
kitaip. Sinclair’as yra socia
listas — ir kviečiamas kal
bėt universiteto salėj? No, 
sir! Ir kalbėtojui buvo pra
nešta, kad universiteto salės 
durys jam esą uždarytos.

Tokia tai žodžio laisvė 
Amerikos universitetuose.

Sinclair’ui buvo gauta salė 
kitoj vietoj ir jis kalbėjo — 
išimtinai ąpie tą žodžio lais
vę Amerikos universitetuo
se.
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įstatyt sau taisyklę, kad rite- 
kados nedarytuinem nė jo
kių nusileidimų buržuazijos

sutarties, "bet, sako Leninas, 
tai busianti pamoka, kad 
ateity bolševikai turėsią būt 
gudresni ir tokių klaidų ne- 

4.Č0 j darytų. “Mes'turime nusi-

[ Jpžoa/fra J
LENINO NEPASITENKI

NIMAS BERLINO 
TARIMAIS.

lygiu saiku nenusileidžia 
Sovietų Rusijos ir kitų kraš
tų proletariatui.”

Bet jeigu tie kiti du orga
nizuotųjų darbininkų ir so
cialistų internacionalai yra 
“buržuaziniai” ir .“reakcin-

Jvykusiaja Berline trijų turėtų reikštu, kad 
Internacionalų konferenci- gelbėjimas politinių kalinių 
ja bolševikų galva, .Leninas, nuo sušaudymo yra buržua- 
visai nepatenkintas. Jo nuo- Į zjnįs jr reakcingas darbas, o 
nione, bolševikų internacio1 
nalo atstovai padarę per
daug didelių nusileidimų 
Antrajam (Londono) ir 
“pustrečiajam” (Vienos) In
ternacionalams. Komunis
tų organ^ “Pjavdoj” Leni
nas dėl to rašo:

“Man regis, kad mūsiš
kiai delegatai padarę klai
dingą žingsnį, sutikdami 
su tuo reikalavimu, kad 
minėti 47 socialistai revo
liucionieriai nebūtų pas
merkti mirčiai ir ]<ad jų 
byla butų tardomi daly
vaujant visų trijų interna
cionalų atstovams. Tai jau 

^perdideli politiniai nusi-

smerkti tokius politinius, ir 
žudyti juos, tai revoliucinė 
ir proletarinė dorybė.

Pagalios, jeigu Antrasis 
ir Vienos' Internacionalai 
yra ‘‘reakcinės buržuazijos” 
internacionalai, tai kode! po
nas Leninas dabar panūdo 
taip uoliai jieškoti artimų 
ryšių su jais, tartis ir kvies
ti juos sudaryti vieną bend
rą frontą, — su reakcine 
buržuazija bendrą frontą 
prieš buržuaziją? L.

SAKO'•ATPIGSI Ą NUOMOS.
Ghicagos real estai e agentai 

tvirtina, kad butų nuomuos 
atpigsiu bet kada ir kiek tai 
jie nesako.

Kaip Praėjo Gegužes Švente 
---------L . . ' . . 
jie negali leisti, kad ‘darbinin
kai organizuotųsi, tvirtėtų, ko
votų su kapitalistais, ypač kad 
tas darbininkų organizavimas 
nėra juodųjų kunigu kontrolėj. 
Tad katalikai padarė puolimą 
ant demonstruojančių darbi
ninkų. ir ištikusiuose susirėmi
muose vienas žmogus liko už
muštas ir keli sužeisti.

Kanadoje, kur darbininkai 
irgi menkai organizuoti ir yra 
Įid^įtaka Amerikos Darbo Fe
deracijos, Pi ridoj i Gegužės ne
buvo švenčiama, jei neskaity
ti ncslkaitlingų socialistų ir ki
tų darbininkų politinių organi
zacijų surengtų atskirų susi
rinkimų.

Europoje Pirmoji Gegužės 
irgi nebuvo švenčiama taip, 
kaip reikėtų ją darbininkams 
švęsti. Jei ji yra darbininkų 
jiegos parodymo diena, ji 
vo veikiausia neatsiekė.

ilškilmingiausia ji buvo šven
čiama Vokietijoj. Nors ta šalis 
yra perdaug pavergta talkinin
kų, perdaug suvarginta uždė
tomis ant jos nepanešamomis 
kontribucijomis ir žmonės dėl 
nepakeliamo, vargo yra nusi
minę, darbininkai yra susiskal
dę, nusilpninti dėl įvairių ko
munistų iššauktų neapgalvotų, 
sukilimų, visgi darbininkų or
ganizacijos tebėra dar gana 
stiprios ir jos įstengė parodyti 
savo jėgas. Ypač kad trys šiaip 
nesutariančios tarp savęs par
tijos- — didžiumos socialistai, 
nepriklausomieji socialistai ir 
komunistai —• mokėjo susivie
nyti ir nors vieną tą dieną 
bendrai veikli. Dėlto Bčrline 
prieš buvusio kaizery) rumus 
buvo surengta milžiniška de
monstracija, kurioj dalyvavo 
apie 500,000 žmonių. Demon
stracija buvo labai tvarki ir 
rami. Visi, pripažįsta, kad jei 
Vokietijos darbininkai taip ir 
toliau išvien veiktų, tai greitai 
Vokietijos valdžia patektų į 
darbininkų rankas.

Visur Vokietijoje šventė 
praėjo ramiai, tik Leipzige įvy
ko susirėmimas su demon
strantus užpuolusiais universi- 
to studentais, kurie Vokietijoje

Nors pilnų davinių, kaip dar
bininkai šiemet šventė savo 
šventę Pirmąją Gegužės, dar 
nėra, bet iš to, kas jau gauta, 
nors aplamai galima numatyt 
kaip ta viso pasaulio darbinin
kų šventė praėjo.

Jungt. Valstijose Pirmoji 
Gegužės visuomet buvo mažai 
švenčiama, šiemet ji buvo dar 
nežymesnė. Pažangusis darbi
ninkų judėjimas tebėra silp
nas, -didelio revoliucinio ūpo pla 
čiose miniose nepasireiškia.. So
cialistų partija vis dar neatsi
gauna tiek, kad galėtų prade-* 
ti platų veikimą, o komunistai 
vėl yra susiskaldę ir sau už 
Čluprų raujasi. Tas didelis “re
voliucinis” ūpas, kur buvo juos, 
apėmęs, dabar visai nupuolęs 
po to, kai jie pamatė, kad jų 
taip giriamai Rusijai7 ne taip 
jau puikiai vyksta, kaip kad 
Rusijos komunistų pi|npagan- 
distų buvo Skelbiama. Miniose 
jie įtakos nebeturi. Socialistų 
partija, kuri irgi per ilgą laiką 
smalsiai žiurėjo į Maskvą, dė
lei to taipjau nukentėjo ir su
mažino savo įtaką į Amerikos 
darbininkus. Del visa to Ame
rikoj -.rengiami Pirmosios Ge
gužės apvaikščiojiiųai buvo 
menkai ' lankotmi ir didesnio 
įspūdžio darbininkuose nepali
ko.

Visai kitaip Pirmąją Gegu
žės švente Jungt. Valstijų kai
mynė Meksika. Ten darbininkų 
organizacijoj, susikūrus palan
kiai jiems Obregono valdžiai, 
pasidarė stiprios ir socialistų 
įtaka yra labai didelė. Pirmo
ji 
švenčiant kaipo Darbininkų 
Šventė. Visos dirbtuvės, didžio
sios sankrovos, net ir valdžios 
įstaigos užsidarė, o darbinin
kai per dieną rengė demonstra
cijas. •

-Bet neapsiėjo ir be susirėmi
mų. Katalikai, teisingiau kle
rikalai, yra griežtai nusistatę 
prieš d-arbihinkų unijas. Darbi
ninkų organizacijas nesenai 
pasmerkė ir visuotinas Meksi
kos katalikų seimas. Klcrika- 

j lai visuomet yra bičiuoliai ir 
ištikimi kapitalistų tarnai, tad

užčs ten tikrai buvo 
Darbininkų

Keturiems Lietuvos Nepri 
klausomo Gyvenimo

Metams Sukakus*/

J. Krikščiūnas

Vasario 16 dieną sukako 4 metai nuo tos 
dienos, kada Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė 
Lietuvą esant nepriklausoma valstybe. Sunkus 
tuomet buvo laikai. Vokiečiai, kurie laikė užė
mę Lietuvą nuo 1915 m., jautėsi save pilnoje 
galybėje ir apie suteikimą Lietuvai laisvės ir 

kalbė- 
norėjo 

avotiškai 
bent 

kraštą

žmoniškų gyvenimo sąlygų nė 
ti nenorėjo. Maža to, jie 
nepriklausomybės ]>askelbiigo aktą s 
išaiškinti ir, deja, rasdavo net pritarimo 
oficialiai atstovavusiuose tuomet musų 
musų visuomenės sluogsniuose. Vieni įbauginti 
kelių metą okupacijos terorizmo, antri turėda
mi įgimto jausmo lenkti galvą prieš kumštį ir 
nenumatydąmi neišvengiamo to kumščio suby
rėjimo, sutiko įdėti į Nepriklausomybės paskel
bimo aktą tamsių sakinių, kurie galėjo tam tik
roje aplinkybėse daug pakenkti musų krašto 
laisvei. Jau buvo mėginama iš tų sakinių da
ryti konkrečių, išvadų, užmetant Lietuvai mo

Referatas skaitytas Liet. Studentų Draugijai Hullėje, 
1918 m. vasario 16 d. minint.

naikinę valdymosi formą, be patčių musų kra
što žmonių sutikimo.

Netenka abejoti, kad konservatyvus musų 
visuomenės elementas tokiu klausimo išrišimu 
labai buvo patenkintas, nes tame mate savo 
aspiracijų įkūnijimą ir dar labai pageidauja
moj formoj: liks, pasauly sena Tvarka, jie val
gys skanius monarkizmo vaisius; ateis kita vil
nis, jiems pigu Jaus peitmainius kailį pareikšti 
kad anas jų žingsnis buvo ne jų širdies dar
bas, bet sunkių gyvenimo sąlygų padaras.

Netrukus vokiečių militarine jėga buvo sunai
kinta vakarų fronte; Vokietijoj kilo revoliucija, 
ir gobštaiM Idctuvos Okupanto inilitarizmas su
byrėjo. Po truputį darėsi lengvesnė okupacija; 
savainni. atkrito ankščiau padaryti Liet. Tary
bos aktai apie išrinkimą Lietuvai karaliaus, 
ryšius “su vakarais” ir tt.

Nuo šio meto prasidėjo musų krašto' orga
nizavimas nepriklausomos valstybės pagrindais. 
Lietuvos 'liaudis, kuri daug metų kentėjo,rusų 
carizmo jungą, kuri nežmoniškai buvo spaud
žiama ir piešiama daugiau kaip 3 pietus tvėru- 
sio vokiečių okupacijos režimo, daugiau nebeno
rėjo jokių okupantų. Prasidėjo savivaldybių ir 
milicijos organizavimas. Visur buvo matomas 
pakeltas ūpas, žmones džiaugėsi galėsią laisviau 
kvėpuoti. i f . ' 1 I i

Pažiūrėkime, kas tuomet buvo daroma sosti
nėj .Vilniuje. Ten 1918 metų pabaigoj ^susitvė
rė pirmasis Lietuvos kabinetas, Voldemarui pir
mininkaujant. Bet jei prisiminsime tų dienų 
vyriausybes darbus, gausime gana keistą vaiz-

I visuomet buvo didelėj didžiu
moj atgaleiviai. Tame susirė
mime 
žeisti.

Francijbs darbininkai / Pir
mojoj Gegužės visai menkai 
pasirodė. Paryžiuje nedirbo tik 
namų statytojai ir šoferiai. 
Čia darbininkai yra visai susis
kaldę ir nusilpninti. Jei komu
nistams rupi darbininkų skal
dymas ir jų jėgų silpninimas, 
jie to pilnai atsiekė Francijoj. 
LTancijos organizuoti darbinin
kai yra bejėgiai. Pernai darbi
ninkus labai susilpnino komu
nistų iššauktas neapgalvotas 
streikasį, kuris tapo pralaimė
tas o paskui valdžia, pasinau
dodama darbininkų silpnumu, 

visu smarkumu užgulė ant jų 
organizacijų ir Generalinę Dar
bininkų Konfederaciją, prie 
kurios priklausė didžiuma uni
jų, pakrikdė ir išardė.

Bet net ir dabar Francuos 
valdžia buvo pasirengusi veikti 
ir pulti daibininkus, jei jie bu
tų manę kiek iškilmingiau 
švęsti savo šventę. \Patekusi į 
atkarių reakcininkų rankas 
valdžia jaučia sa^o galybę, ku
rią jai suteikė karo laimėji
mas, ir yra pasirengusi gele
žine kušinitimi malšinti kiekvie
ną. organizuotų darbinjlnkų jė
gos pasireiškimą. Ir todėl per 

virš Paryžiaus ir 
skraidė eroplanai, 
darbininkų judėji-

keli žmonės liko su-

priemiesčių 
žvalgydami 
mą.

Komunistai gi, kurie taip 
susilpnino darbininkų jėgas, 
daliai* palys tuno pasislėpę, ne
drįsdami nieko atviriau ir drą
siau veikti.

Kiek iškilmingiau Pirmąją 
Gegužės šventė Italijos darbi
ninkai. Njors čia komunistams 
irgi pasisekė suskaldyti Socia
listų partiją, bet jiems nepasi
sekė pasigriebti darbininkų uni
jų, kurios tebėra socialistų įta
koje. Todėl čia organizuoti 
darbininkai yra stipresni ir įs
tengė geriau pasirodyti savo 
šventėje'. n.,;,.

Romoj visi darbininkai susi
laikė nuo darbų, sankrovos bu
vo uždatytos ir fję gatvekariai, 
nė omnibusai nevaikščiojo. Ne
išėjo nei laikraščiai. Tik mažas 
skaičius traukinių tevaikščio
jo. Kituose Italijos miestuose 
irgi panašiai Pirmoji Gegužes 
buvo švenčiama. Tik vietomis 
buvo susirėmilmų su fašistais, 
kuriuose penki žmonės buvo 
užmušti ir apie šimtas sužeis
ta. Vietomis jųodašimčiai-fa- 
šistai bandė padegti socialistų 
svetaines (Pisoj jie bandė pa
degti net dvi socialistų svetai
nes). Juodašimčių fašistų) or
ganizacija yra gana tvirta Ita
lijoje ir daibiftinkams gana 
sunkiai prisieina su ja kovoti. 
Jie rengia* ginkluotus ant dar
bininkų pogromus, žudo jų 
vadovus, degina darbininkų 
svetaines, ir kartais pasiseka

dą. Tuo tarpų kada visa Lietuva organizavosi, 
kaip kas mokėjų, susispietę apie Vaisi. Tarybą 
ir Ministcrių kabinetą žmonės npnorėjo ir nemo
kėjo suprasti Lietuvos liaudies ir Lietuvos vi
suomenės aspiracijų. Valdžioj buvo įsivyraviP 
si mintis, kad Lietuvą savo pajėgomis save ap
siginti negali; jei jai lemta būti ateity nepri
klausoma, itai šioji nepriklausomybe gali Jj>uti 
pasiekta tik gudriomis vyriausybės diplomati
nėmis kombinuotomis, o ne ginklu, ne krašto 
žmonių pasiirįžimu gintis nuo grobikų. Todėl 
nei į ginkluotos jėgos kūrimą, nei į Organiza
vimą šalies kabinetas mažiausios domės ne-

Bct;, kaip dažnai gyvenime atsitinka, ‘Lietu
vos visuomenė pasirodė toliau matanti, kaip vy
riausybė. T Lapkričio mėn. pradeda rinktis tar
navusieji rusų kariuomenėje karininkai ii’ vie
nas antras kareivis savanoris. Gale šio mėn. 
jau Krašto Apsaugos Ministerijos žinioj buvo 
apie 50 lietuvių ir 30 kitataučių karininkų. Bu
vo atvykę ir keli kareiviai. Prasidėjo begalinis 
šių lankymasis į Krašto Apsaugos Ministeriją. 
Jokio darbo jiems nedavė ir vis vaišino “rydie- 
nomis7< ’ ;:į

Pagaliau Krašto Aps. Ministeris prof. Vol- 
deimaras įsakė susirinkti visiems kariškiams vie
non salėn. čia ministeris savo kalboje išdėstė, 
kad kariuomenė tai tuščias ’ dalykas, kad visai 
Lietuvai užteksią kelių eskadronų šen ten iški
lusioms riaušėms numalšinti, rubežiams apsau
goti ir 11. Viską padarysianti diplomatija, kuri* 
esanti vienintele reale pajėga. Karininkai gi

juos atmušti tik ginklo pagel
ta.

Pirmąją Gegužės šventė ir 
tolimosios reiakcingosios Ja
ponijos darbininkai. Ten so
cialistų veikimas yra persekio- 
jąmas; ! uždrausta darbinin
kams organizuoti ekonomines 
unijas* Bet net ir tokioj pa
vergtoj Šalyj socialistai nesus
toja veikę ir vis stipriau pra
deda pasireikšti darbininkų ju
dėjimas.

Dideles ^larbininkų demonst
racijos įvyko visuose dides
niuose Japonijos miestuose ir 
|>olicija nedrįso joms kliudyti. 
Tik vietomis ji bandė kiek 
kliudyti demonstracijas ir dėl
to buvo įvykę mažų susirėmi
mų. Osakoj. darbininkams bu
vo uždrausta rengti demon
straciją, bet jie visti ek ją su
rengė nors po priedanga, buk 
pasveikinimui atvykusiam Ang
lijos sosto f įpėdiniui, Valijos 
princui.

Pačioj Rusijoj Pirmoji Ge
gužės praėjo nežymiai, jei ne
skaityti * oficialines pompos. 
Maskvoje buvo didelis karei
vių paradas, šaudyta iš ka- 
nuolių, Trockis pasakė labai 
karingą^ kalbą kareiviams, paž- 
vangino kardu ir tuo viskas 
pasibaigė. Darbininkai tose iš
kilmėse 
nors i

A

Kapitalistine Pre 
j kybą Vaistais

Kapitalistas badu marina ar 
nuodija darbiniuos ne dėlto, 
kad jis jų nekenčia, o dėlto, 
.kad tas yra įgimta kapitalisti
nės tvarkos dalimi. Verlelkos 
negali kaltinti už tai, kad jis 
jieško pelno taip, kaip negali 
kaltinti šunio, kuris loja, ar 
mulo, kuris spiria. Pas gy
vulius nėra idealo, yra tik. šita 
įgilintus. Pas kapitalistą irgi 
tik šita įgimtis pardavinėti visa 
tai kas duoda pelną, “biblijas ar 
kramtomą guftlą,” “naudingus 
ar beverčius daiktus, ar net to
kius,, kurie aiškiai žalingi,” tas 
vis lygu išdirbėjai, tas vis lygu 
prekiiiinkui.

Pelnai iš prekybos .vaistais 
ypatingai dideli. Reika Jaute 
gali būti užtikrinta, kadangi 
įpratūlis išsižadeš ir paskutinės-

>ir nedalyvavo, 
varu verčiami.bu

įkyrėjo Lenino komu
nizmas ir jo “laimėjimai,” už 
kuriuos Rusijos darbininkai 
dabar badu turi mokėtų Tais 
“laimėjimais” gali džiaugtis ti^ 
komisarai ir .įvairiausio plau
ko spdkuliantaų šmugelninkai. 

• Bet pavergtiems darbininkams 
nėra kuo džiaugtis. Jie yra 
išbadėję, pavargę ir ‘/taip nusi
minę, kad nė valdžios rengia
mos iškilmes jiems neberupi. 
Pagalios gal ir keistai atrodo 
Rusijos darbininkams valdžios 
šventimas Darbininkų šventės, 
kuomet ta pati valdžia yra vi

ešai patrempusi darbininkų tei
ses ir suteikusi jiems tik badą 
ir ligas, o pagaliaus užleidusi 
ant jų dar spefculiatbrių ama
rą- -

Kaip šventė Pirmąją Gegu
žės Anglijos ir kitų neįvardy
tų šalių darbininkai, dar nėra 
žinių. *

jNįrč^a žinių ir apie tai, kaip 
ją Lietuvos darnininkai.

k Pirmoji Gegužes skai- 
oficialinė daibi»inkų šyen- 
Bet kada pernai darbinin- 

ai ją bandė švęsti, tai buvo 
puolami milicijos ir kariuonie- 
nės, mušami ir sodfnami kalė
jimam Be abejonės, ir šiemet 
nebuvo geriau, nes valdžia pa
sidarė dar atgalciviškesnė, dar 
nuožmesnė. šiemet Lietuvos 
darbininkų organizacijos dar 
labiau susilpnintos tariamų ko
munistų išsišokįmais ir Įirovo* f 
kacijomis, dėlto ir šiemet var
giai Lietuvos darbininkai įsten
gė labiau tą dieną pažymėti.

—K. B-as. ** 
... ........................    i- , , —

goriausia padarysią išvažiavę namo milicijos 
kurti.

Ministerio kalba padarė slegiančio ūpo į 
susirinkusius?' Bet ipo trumpų debaftų, minis- 
teriui išėjus,, kariškiai nusprendę: Lietuvai rei
kalinga reguliarc kariuomenė.

O laikai tuomet buvo nesmagus. Vokiččiai po 
truputį ėmė traukti savo kariuomenę iš užimtų 
rusų žemių. Jų žingsniu^ sekė išnikusios rau
donarmiečių gaujos. Visų ūpas buvo neramus, 
nes rusai ėjo vis arčiau Vilniaus, o Lietuvėje 
nebuvo jokios pajėgos, kuri butų galėjusi jiems 
pasipriešinti. ( '

Dar labiau prislėgė Lietuvos visuomenės 
ūpą, kada nuo gruodžio 4 dienos Krašto Apsau
gos Ministeriją ėmė valdyti ykxnnmisteris, gudų 
dvarininkas generolas oKndratavičius. Tai butą? 
tikro Lietuvos nepriklausomybės priešo. Jis 
žibėjo įvairiais aukso bei sidabro blizgučiais, 
kalbėjo rusiškai, apsisiautė save rusais ir, sė
dėdamas savo kabinete, išdidžiai žiurėjo į Lie
tuvos visuomenę l>ei jos žmonos.
. Pagaliau gruodžio 18 d. 25-iems karininkams 
ir 33 kareiviaims įsakoma vykti į Alytų tverti 
pirmąjį musų kariuoimenės pulką. Buvo susi
tarta organizuoti kariuomenę tokioj proporci- 

2-icms lietuvių pulkams turi a ta likti 1 
pasiskubi-

vei

numalŠinti kančias padaromas 
narkotų troškimu, žinoma, ne
reikia jų dąug duoti darbinin
kams reikalingiems pramonei, 
nes jie netiks darbui, sumen
kęs jų protas, sunyks jų kū
nas. Amerikoje turime įstaty
mus darbdavių išleistus darbi
ninkams, kuriais draudžiama 
mažesniesiems palolalistams, 
narkotų pardavinėtojams “už
mušti žąsis dedantį auksinius 
kiaušinius“. Bet stabmeldžių 
žemėse, smulkių amatininkų, 
smulkių buržuazų, smulkių 
ūkininkų šalyse tokie savi n gi 
reikalai neveikia, o kili, vadi
namieji), idealiai reikalai taip
gi matomai neveikia. Didėji 
kapitalistinė šalis — kaikuriais 
žvilgsniais pirmutinė,. valdan
čioji komercinė šalis — Brili- 
jos imperija, didelę savo^ val
diškų įplaukų dalį gauna iš 
pardavinėjimo opi jos ir opiji- 
nių gaminių, morfinos ir kilų. 
Paskutiniai pranešimai rodo, 
kad ji paėmė’ monopoliu ir 
kitus tam tikrus paprotį suda
rančius vaisius ypatingai ko
kainą ir hašišą. Žinovai par
davinėtojai išplatina rinką mo
kindami sveikus, laimingus nc- 
ži uolius cbinus, indusus, a! 
Įlietų Afrikos gyventojus kaip 
reikia įmti šitie nuodai. Bom
bėjus ir Londono pirkliams, 
karaliui ir jo pilietinių tarnų, 
miniai reikalingas auksas, jie 
turi tureli jį kad ir iki dulkę 
traukiant iš badaujamų kai
miečio, dailydes ar prasto dar
bininko pelnų, kad ir iš narko
tų kankinamų žniohių suardy- 
taiš; suįrusiais nervais, ku
riems numalšinti jie turi gauti 
narkotų kad ir pardavus savo 
kūdikius ir pačias.

Chinaį kartų kartus bandė 
nusikratyti šitos nclemtybėsį, 
bet kiekvieną kartą jų pastan
gas sutrukdė vis kokia nauja 
klasta iš šitų tarptautinių nuo
dytojų, kapitalistinės Anglijos 
klasės pusės. Du kruvini karai* 
numalšinti juos ir po to jie nu
raminta“ visokiomis “veid
mainingomis vaistinėmis kon
ferencijomis” ir papročius 'su
darančiu vaistu prekybai 
kyli sutartimis.V

Dabar Indijos žmonės 
daro milžiniškų pastangų
trukti. Jie boikotuoja valdžios ' 
leistinos opi jos krautuves' Indi
joje. Valdžia susirūpinusi. 
Verslininkai stovėdami už val
džios pcčiti yra išsigandę. Ka- 
reivijos su paskuba siunčiama 
Indijon, mokesčiai pakelialma 
ir šoviniai suteikiama skerdy
nėms; dedama visos pastangos, , 
kad tik sutriuškinus šitą “ne
dorą pasikėsinimą išlupti pu> 
kiaušį brangakmenį iš imperi
nės karūnos, Indiją.” Ir labda
ringoji buržuazija dideliu atsi
dėjimu pradeda kurti naujas 
rinkas opijai už Indijos ribų.

Ir tai'yra tie patys < žmonės, 
kurie pereitą menesį malšino 
kalnakasių “sukilimą“ Rando 
.kasyklose Afrikoje; tie palys 
žmonės, kurie tolydžio luša į 
kalėjimą Tomą Manną už jo 
skelbimą pramoninio uniji&no.

■—Indus t. .WorkerA

tvar-

patys
iš-

joj
ballgudžių. Bet gen. Kondratavičius 
no įsakyti organizuotis šalę vieno 
dviems bailtgudžių pulkams. Vėliau 
kymajs kujrli ir antrą lietuvių pulką.

išėjo įsa-

(Bus daugiau) • i
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Ketvergas, Gegužio 4, 1922 NAUJIENOS, Chicago, IH.
Amerikos Kalčiausia Profesija

Lydia G. WentworthMintis, kodėl gydytojai kiekvienoj šaly nėra susiorganizavę į draugijas pasistatytu tikslu sustabdyti ar .panaikinti ka-
paliaubų ta- kvostieji pa-

paskutiniais keliais melais davė man daug galvojimo. Kodėl jie nerašė, paskaitų nelaikė ir nekalbėjo prieš jį ir nebuvo pirmutiniai tarp tų, kurie skelbė tąįcą?Niekas nežino geriau kaip jie neapsakomų fizinių ir dvasinių kančių, kurios teko* sužeistiems kareiviams iškentėti. Jie mjte suluošintųjų, apakintųjų ir baisiais kovos, reginiais iš proto išvarytų^ skausmus ir nusiminimą ir žinojo, kad geriausi ir stipriausi šalies, vyrai tapo paaukoti be jokio reikalo! O bet ne gydytojas parašė “The Blopd of Nation” Ar medicinos profesijos nariai suteikė mums daug šitos rūšies literatūros? Kodėl tik gydytojai taip maža atjaučia savo at-\ sakomybę? > \Nusikalstamas apsileidimas tai lengviausias priekaištas, kuris galima jiems padaryti.Medicinos profesijos mokslas turėtų suteikti jos mokiniams platų ir gilų supratimą žmogaus gyvenimo jo santykiuose su artimiausiomis apy- stovomis, visuomene ir tautos gerove. Ar jis sįi teikia? Mokyti žmones jų pačių atsakomybės, visokiais budais vesti juos į geresnį gyyenimą, stengtis mažinti ligas ir kančias, turėtų būti svarbiausis dalykas kiekvieną m profesijos Bet ar gydytojai kaipotiek pat yra buvusių genkarčių tradicijų liečiama, ne tiek pat “prirakinta prie mirusios praeities rankų” kaip ir mažiaus apšviestieji žmonės?Nemanykite, kad aš užmirštu ir nepripažįstu garbes kilnioms pastangoms tų žmonių, kurie sunemarifU} save savo nuopelnais žmonijai, apveikdami geltonąjį drugį, šiltinę, cholerą, marą ir kitas baisias ligas. iYra keli dalykai verti pri-

tų protarpiais’po po sunistą, busią rodo “kuo aiškiausius ženklus fizinio sumenkej imo” nuo .“įtampos kuri. buvo reikalinga pashulinižųAr karui vesti.” Kai- kurie pastebėjusių simptounų yra “nervų sistemos mas.rūpintis“, “neramumas,“ “mažas kraujo spi/udimas ir sumažėjęs atsilaikymas visokioms užkrečiamoms ligoms.” ♦Pranešime priduriama, “Gali būti, kad kova paliko neišdil- dotmų žymę pas vyrų, kurių nervai Ūiai sujudinti,”Nėra reikalo nei paskelbtieji gydytojų žinybos suradimai yra gerai ir plačiai žinomi. Tūkstančiai protaujančių žmonių gerai žino tuos dalykus, išskiriant kraujo spaudimo dalyįcą. Svarbus dalykas yra klausime, ką gydytojų žinyba daris su tuo? Ar jie to- Jiaus rems karą ir utilitarizmą, 'ar jie/ pasinaudoję xSavo sveiku IprotuJ pradės peikti aiškiais žodžiais necivilizuotą paprotį, kuris palieka “neišdildomą žymę pas tuksiančius vyrų?”Kaip aš pirniiau sakiau, gydytojai žino,’kas teko sužeistiems kareiviams iškentėti ir kajp nervų sistema yra suardyta; ir kiekvienam, kas vaduojasi sveiku Į>rolu sunkti yra suprasti, kaip gydytojų profesija kaipo visa guli susilaikyti nuo išreiškimo smarkaus protesto prieš karo prakeiksmą ir plačiai susiorganizavus neva-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::paęau-dalinuligosnestovu-Nenaturalui palinkimas atsidėjimu kol jis taps

surųkusi; gaisrą, OflLeary, laižybo-

KAZIMIERA BERTULIENĖ . 
(Po tėvais Jankaite) 

persiskyrė su šiuo pasauliu, 
pragyvenusi šioj šalyj 19 metų. 
Paėjo iš Kauno rėd. Šiaulių ap., 
Papylės valsč., Latvalių kaimo. 
Paliko nubudime vyrą dukterį, 
Malviną Machulienę du broliu, 
Kazimierą, Antanaą ir seserį 
Oną. Meldžiu visus gimines ir 
pažįstamus atsilankyti ir atiduo
ti paskutinį patarnavimų, kuris 
atsibųg geg. 6, 0 vai. iš ryto iš 
namų po numeriu 942 W. 34th 
St. į šv. Jurgio bažnyčią, iš ten 
į šv. Kazimiero kapines.

tūkstančius 
taipo ^mar-sakyti, kad

LAjIMĖJO 1,000 DOLERIŲ.Vienos moteriškes, kurios su- rinti “nejudinamojo” turto sunykusi karvutė "ir lempa, 50 m. atgal didįjį , Chicagos sunkus,' Jini laimėjo 1,000 doleriųmis. Jis padaręs “betą” „su vienu draugu, kad balandžio mėnesy ibiisią dvidešimt lytingų dienų. Jo draugas “Ketinęs”, kad nc. Ir nors Chicagos oro biuras užrekordavęs tik devy- nipiįiką, bej; Jim priparodęs dvidešimt, sakydamas, kad pietinėj miesto daly, būtent užpakaly jo smuklės galėjo ‘ vieną dieną lyti), nors viduriuiosty tą dienų nei lašelis nenukritęs. Jis visai užsilgynęs, kad jis butų bi- le kada pirkęs laistytifvą. Ir pirmų gegužės jis iško’lketavęs tūkstantį dolerių iš savo draugo. >i .

Bet žinan^šitą angį tuomi la- biaus nėra keista ir prieštaringa, kad medicinos profesija khipo visa be mažiausio protėvio suteikia pagalbą žiauriems laukinių žmonių palikimams, kurie padaro tokią ne- apskaitomą žalų žmonijai?Taigi aš sakau, kad jos protestas senai turėjo iškilti suvienytu ir^ galingu balsu prieš tą pragarinį paprotį, kurio didžiausiu asmeniniu atlyginimu

nariui klasė ne jo laukan iš pasaulio.Nebus pro šalį čia paminėti napoleoninių karų veikme matoma franęuzuose;Napoleonas savo armijai rinko augščiausius ir stipriausius Vyrus, palikilainas mažesnius, menkesniu^ būti busimosios gentkartčs tėvais ir dabar ačiū tam franeuzų didžiuma yra mažiukai žmonės.Bęjr tas yra mažos svarbos akyvaizdoje baisybės kūno ir proto ligų bei silpnybių užkrautų Išuropos žmonėms dabar paskutiniojo karo, kurio toli siekiančios sėkmės yra ne- sužinomos ir sunkios įsivaizduoti.

NAUJA
nias ir sielos puldymas. -Kilu sveikatos klausimo etapu sujungtu su karu, kurį gydytojai turėtų nurodyti žmonėms (o nelaukti,. kad žmonės nurodytų gydytojams) tolydžio ir griežtai pabrėžiant,' yra daugelis ir dažnai nepataisomų karo veikmių į kareivių,tinį stovį. Tolydžio atsitinką, ,kąd žmogus karo tarnyboj ne- 
nužudo proto Varo Tnotii, ar ’ tuo jaus po to, bet neapsakomų jo matytų baisenybių reginiaiJO kad jie ardo jo nervus ir jis palieka ligotu jei ne iš vienos, tai iš kitos pusės, pradedant visokiais nervų suirimais ir baigiant neišgydoma beprotybe, ar skaitlingais kri- m i na lybės apsireiškimais.Nesenai dienraščiai padavė žinių apię kariuomenės gydytojų fizinius kvotimus karių dalyvavusių paskutiniame^ kare. Gydytojų žinyba paskelbė, kad iš šitų kvot’?ri;, dary-

taip įsibrėžia jo oinenin ir nesąmoningan protan, palengva ir vien vai

J. P. WAITCliES
LAVVYER Lietuvy g Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Avė.

Tel.: Pulhnan 6377. .

VISGI IŠGELBĖJO.
Išėjus ISungerių šeimynai te-

Kur yra gydytojai ir ką jie veikia, kad jie nerašo ir nekalba su atsidėjimu ir be perstogės apie šitą begalo svarbų dalyką, kuris tikrai jieuns priklauso — kad jie nesistengia panaikinti karą tarp tautų ir tuomi prašalinti baisų lio blogybių nuošimtį?Jei 'gydytojų darbo yra žiūrėti specifiniųpriežasčių ir stengtis jas pergalėti, tai tikrai svarbiausia ‘ jų priedermė yra su dirbti prieš karą, panaikintas ant visados. Kadajie imsis savo atsakomybės? Vienas žymus rašytojas yra pasakęs: “Patsai karas yra his- terijos stovis. Jis galima pradėti tik prie nenormalių protinio akstino sąlygų. Ir reakcijos nuo šito histerijos taipgi nenormalės.”Ar gydytojai visose šalyse tylės ramiai ir paves žmones histerijai ii' reakcijoms ^nub histerijos nepakčlę savo balso 'prieš šitą nelemtą ir žeminantį nedorumą? i ' 1: ■s Ar žinodami visus čia paminėtus mokslo faktus ir tuos, kurie galima surinkti, ar daug maža geriau pagarsinti iš gy- dytojlą žinybos pranešimų apie jos padarytus kvotimus, jiekaipo profesija, žiūrės į karą atran, keturi plėšikai apkraus- kaip žiurėjo lig šiol? te jų namus, 628 Barry avė.Ar tas padės gydytojams pa- Jie išnešė įvairių daiktų vertės jausti, kad ant jų kaipo dabar- 2,500 dolepų.tinės ir busimosios kartos | Kadangi grobis buvo >^dide- sveikatos sargų gula mybū? Islėi)ti tuščiame lote, 300 BriarAr gydytojai ir toliaus kaip pi lig šiol- be §marfcaiis patęsto leis, kad milionai vyrų pakliu- ir užatakavo plėšikus, tų į pragaištingas karo baise- tęsėsi penkioliką minutų. nybes ir paskui nepastovus, sil- lųakiniai gyventojai tatai išgir- -puais nervais eitų į bendruon nį pašaukė policiją, menę ir pataptų nežinomo bu- šuo per klaidą užatakavo , simųjų piliečių skaičiaus tė- policiją ir tuo nlaiku plėšikai į vais? O gal butų išmintinga pabėgo. iir sveika patiems žiųbnėms su- Pagalios šuo/supratęs, kad rinkti žinias, kurios verstų juos jis didelę klaidą padarė, palio- pasipricšinli smarkiau negu vė loti ir nusitempė policistusdab^r prieš jų vertimą ’pasi- už skvernų į tą vietą, kur bu- duoh galiniam luošių, neuraste-11 vo paslėpti vogti daiktai. niW, ar pakvaišėlių .likimui?Ji’ ar nebūtų 'laikąjL skaityti teise, ar net patogumu jaunuoliams žinoti apie tuos dalykus — žinoti, kad kryptys linkui protinės ir fizinės silpnybes gali būtį paveldėjamos —jei jie nesuskas greitai reikalauti teisės perduoti sveikus nervu^ ir sveiką smegenų stovį savo ainiams? , k, b,

KNYGA

STANISLOVAS BALČIŪNAS
Mirė geg. 2 »d., 1922 m. tu

rėdamas 47 metus amžiaus. Jį 
sumulFnežinomi piktadariai ant 
gatvės sausio 29 d., 1922 m. Pa
liko nuliudime dukterį Jievą, 
brolį Juozapatą ir brolienę; se
serį Barborą, po vyru Mateu- 
šaitienę. Sesuo gyvena New 
Yorke . Paėjo Kauno rėd., Vai
nuto parapijos, Girininkų kai
mo. Laidotuves atsibus geg. 
5 d., 1922, 8:80 į šv. Jurgio 
bažnyčią. Lavonas randasi pas 
brolį Juozapatą 8401 o. Aubum 
Avė. Gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotu- 
včse,

KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINŲ) ŠIANDIEN

Prigulintis permainai
1,000 Markių $4.20
5,000 Markių 22.00
10,000 Markių 41.50

Ant didesnių sumų speciališkai 
žemos kainoj. Pinigai yra prista
tomi Lietuvon į trumpinusį laikų. 
Parduodame laivakortes į ir iš 
Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku į

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU .

160 N. Wells Street, 
CHICAGOV ILL.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-ai 
♦ai. jvakaro. (Nedėliomis ūki 

1-niai vai. po pietų.

HANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pei mus: 
40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

• Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

Piliava, Kaunas ir Vilnius

atsako- lis, pinikai nusprendė jj .pa- Į g;gkol jie atsivež troką.Tuo tarpu (išbudo bulldogas Kova Ap-

VIŠTOS PRIVEDĖ PRIE 
“DIVORSO”.Mrs. Elizabeth Kan'oska kreipėsi prie teisėjo, kad gavus “divorsą”, nes jos vyras užsigeidęs laikyti vištas ant pirmo aukšto. Ji teisėjui nusiskundė, kad vištos neduodą jai ramumo ant antro aukšto gyvenant.(Tąsa ant 6-to puslp.)

t IK ką tapo atspauzdinta nauja 

knyga vardu “Pavydas”. Tai

yra veikalas, kuri, parašė vie-
nas iš labiausia pag’arsejusiŲ naujos

gadynės rusų rašytojų — M. Arciba- 

ševas. šis veikalas bus žingeidu per-

skaityti kiekvienam gražiosios lite

ratūros mylėtojui. Veikalą išvertė

lietuviu kalbon P. K-as ir savo užduo- 

t i atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jienų. Ši puikų veikalą kiekvienas

galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms

50 centų Amerikos pinigai! i

Jei jus manote važiuoti IJetuvon 
pasimatymui gu giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Iwie. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng- 

i ti. Trečia klesa tiesiog yra' puiki.

, Pilnas informacijas gausite 
agentų arba 1
THE ROYAL MAIL STEAM 

PAC^ET CO.,
W. Washington St., Chicago. 
Second Avė., So. Minneapolis.

vais. 
nuo ;

117
325

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Norndtal Av.

Tel. Yards 2296. .

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pilkėjams. 
Rašykit angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Šerenelli
817 Blue Island Avė.

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:80-8:30. Xed. 10:30-12:00 dieną

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

is širdies
Parašė James Ąllen 

Vertė St. Biežis.

‘ TURINYS:Širdis ir gyvenimas.Proto pobūdis ir pajiega. iProto pasidarymas.Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimą.

2.3.41
5.

6. Dvasinės sąlygos.ir jų pasekmės.7. Padrąsinimas. . h’ Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis pakelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime. Padaro jį kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems. Paprotys suteikia žmogiii laisvę, laimę ir abelną pasisekimą.Bet paprotys ir nugramzdina žmogų į bėdą.ir skurdą. Blogas paprotys nutraukia žmogų į niekšybę, panieką ir pražūtį. Tokia yra galybe gerų ir blogų papročių.Šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį išauklėti. 53 puslapiai.I <•j................ ......................... .■ ’ I I 'J ' |j . • ■ • \ ,

Knygelės kaina tik 15 <centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS ’ <•
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III. \

Į LIETUVĄ^^3*^
Tankiai plaukia dideli laivai

|xWHnESTAR
Į Čherbourg ir Soutwmpton 

Homeric(34,000 tonų) Geg. 6, Birž. 10 
Olympic (46,000 tonų) Geg. 13, Birž. 3 
Majestic (56,000 t.) Geg. 20, Birž. 17

Tuoj pribuvus į Southamptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie
poją su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo-pervežimą.

Red Star Linv
Tiesus patarnavimus į Liepojų.
Didėli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

AmericanLine
į Hamburgą

Minnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
Manchuria Rugp. 9, Geg. 31, Liep. 5 
St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolia .... ......  Birž. 21; Liepos 26

Parankus keleiviams parvežimas ir 
jų bagažo prie lajvų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepojų.

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

T. PuIIman 5482 

A. SHUSHC 
AKUSERKA 
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kl laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yuška
< 1900 So. Halsted St.
r Tel. Canal 2118

Ofįso valandos nuo 10 ryto ild 
8 vakaro

Reaidencija: 2811 W. 63rd SL
Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL. x 
VALANDOS: Nuo 8 ilki ii ryto

ERENCH UNC 
■ COMPAGNIE GĖNČRALE BlANSATMNTIOUE I

Greita kelionė
NEW YORK — M’EMEL

S. S. PARIS ......................  *Bal. 26
ROCHAMBEAU ................ Bal. 27
I?A SW0IE ......................  Geg. 6
S. S. FANCE ..............   Geg. 10
CHICAGO, ,....................... Geg. 11
LAFAYETTE ...................   Geg. 20
♦Jungiasi' su S. S.- Pologne plau

kiančių iš Karve Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $106.50

Puikiausi 8-įofc klesos paranku- 
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
ne pateikiama 8-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkite 
prie vietinių French Line agentų.

Dr. AL. DAVIDONIS r
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisds; 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

------------ <

A. MASALSKIS
Graborius -

Atliekame dar • -—.
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augSčiau. 
Taip ’ pat turi
me gerųg au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitis I

3307 Aubum Avė.

ELECTRIC C0.
5 kambarių namui dratus išva- , 
džiojame pilnai^u
fixtures <

Darbų g va rantuojame.

Telefonai Boulevard |

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei

daujama.

V C4J 1 DU1U11

Ofiso tel. Boulevard 9693 

įDr.A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS ♦
* Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 lyto

2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL,

\—

/T"............ ' ' i
lel. Aaustin 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<-?

vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1532 *

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
G ilci 9 vakare

3259 So. Halsted St^ Chicago.

Telephone Yards 5884

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S'o. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. * • 
Tel. Bpulęvard 5913 ? ' 

Ręsidencijos Tel. Boulevard 1012

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki»3 
ir 7 iki 9 nedčldieni^is nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago; I1IJ Ketvergas, Gegužio .4, 192?

Chicagos Žinios PASIGAVO VYRUI Už 
SPRANDO.

(Tųsa nuo 5-to puslp.)

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Luclla Hook, pasiprašius mo- 

' kylos* draugo, Earl Snyder au* 
tomobiliaus, mokinosi juo va
žiuoti, bet ant nelaimės užva
žiavo ant ekspresinio trauki
nio. Ji tapo gal mirtinai su
žeista, o jos draugai ir drau
gūs kiek lengviau.

Mrs. Grace F. 'Simpson, 
72 17 Benctt avė., nueis'kundS 
teisėjui, kad jos vyras nepa
reinąs laiku namon, dažnai iš
einąs ir nekados jos neišsive
dąs. Ir teisėjas priteisė Simp- 
soną užimokūti savų žmonos 
advokatui už vedimą bylos ir 
kas mėnesį duoti 'jai po 200 
dolerių pragyvenimui. '

koncertus, 
kad daugu-

JIEŠKO KAMBARIŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

SUGAVO PLĖŠIKŲ GAUJAS.

buvo nei trečia dalis to, ką su
eina į “Naujienų 
O reikia pasakyti, 
mas atėjusių buvo netyčia už
klydę. Mat Chicagojc Auditori
jų yra daug, įtatai daugumas 
Amalgameitų unijos narių pak
lydę stebėjos, kad į unijos susi
rinkimą taip mažahžmonių atei
ta ir tik ant galo pamatė, kad 
jie ne ten atėjo, kur norėjo nu
eiti. —šapos Darbininkas.

RENDAI KAMBARIS VIENAM 
ar dviems vaikinams: 
sa .telefonas Šiltas 
.lyne.

elektro 
vaiyluo,

J. LAURYNAITIS, 
8252 So. Halsted St., 

Tel.: Yards 4276.

‘ IŠREDAVOJIMUI

KLAIDŲ ATITAISYMAS

švie-
mau-

GALIMA SKRISTI t300 MYLIŲ 
l VALANDĄ.

Oru iš San Francisco į Ne\v 
Yorlką galima nuskristi per aš- 
tuonias valandas, skrendant 
25,000 pėdų aukštume. Tatai 
tvirtino aviatorius R. W. Sch- 
roeder. Jis aiškino, kad aukš
tai ore iš .vakarų į rytus vėjas 
pučia 150 mylių per valandą, 
šitą vėjo pūtimą pridėjus prie 
orlaivio bėgimo, padaro gali
mu skristi 300 mylių į valan
dą.

Trečiadienį policijh suarešta
vo dvi jaunų plėšikų gaujb 
Rasta nemažai vogtų daiktų. 
Vienas jaunuolis pašauta.

Keturių organizacijų Ge
gužinės apvaikščiojimas.

Vaka? dienos “Naujienų” 
numery, straipsny Gegužės Pir
mos apvaikščiojimas Chicagoj 
klaidingai pasakyta, kad aukų 
surinkta $21.26. Turi .būti — 
$31.26. < i,

RENDON STORAS GEROJ VIE- 
toj, gražus namas ,tinkamas aptiek ai, 
ar Rcal Estate arba kitam bizniui; 
garu apšildomas, puikiausia vieta, to
je apygardoj. Geras biznierius gaji- 
gražų gyvenimą padaryti. Nepamirš
kite antrašo: K

2305 So. ^eavitt St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Pranešimai

ATKERŠIJO MIRTIMI; NETĖ- 
KO PATS GYVASTIES.

Pryšaky Hemian Juhnike 
smuklės, Erie ir Bickerdyke 
gatvių, Angello Panzullq, 470 
W. Ohio gat., nušovė savo bu
vusį darugą Joscph Ardito, 
1619 Grand avė. Tatai pada
ręs jis bandė dar pabėgti, bet 
bėgant policisrtas suvarė jam 
keturias kulkas ir jis krito.

NAMŲ STATYTOJAI
VIENIJASI. X

Dedama pastangos susivieni
jimui namų statytojų. Asso
ciated Builders ir Building 
Construotion Employers’ Asso- 
ciation žada susivienyti, kad 
gaFejus sėkmingai pravesti tei
sėjo Landiso algų nustatymą.

CUKRUMI IR VANDENIU NO
RĖJO NUNUODINTI SAVO 

VYRĄ.

Spincsbn, 2746 W. 16 
nusiskundė Maxwcllo

M. 
gat., 
gatvės nuovados policijai, kad 
jo žmona uždavus jam nuodų. 
Chemikas išanalizavęs tuos 
“nuodus” rado juose cukrų ir 
vandenį. Mrs. Bose Cohcn, 
kaiminka, pranešė policijai, kad 
spiritualislas Samuel Goldberg, 
1114 W. Roosevelt rd^ davęs 
jo žmonai bankutę cukraus su 
vandeniu, kai -ji nuėjus pas jį 
rodos klausti, kas daryti, kad 
jos vyras neduodąs jai pinigų. 
Spitf tualistas pataręs jai tos 
bonkūtėS' įturius įmaišyti į 
maistų ir tatai savo vyrui duo
ti suvalgyti.

100 ŽMONIŲ LIKO BE 
PASTOGĖS.

Antradienį po pietų gaisras 
sunaikino šešis namus, kai ga- 
radžjius, 1812 Fisk -gat.^ užsi-> 
dęge. Apie 100 žmonių liko 
laikinai be pastogės. Nuosto
li ij padaryta už 30,000 dolerių..

MUNŠALNIERIŲ NELAIMĖS.
John A. Šlove nusipirko 

munšaino iš Stanley Soneckio 
ir jo žmonos, 3214 Lincoln 
avė., truputį jos paragavo ir 
nusinuodijo. Po "tol policija 
padarė kratą Soncckių nuinuo* 
se ir rado didelį aparatą mun- 
šąinui daryti. Dabar Sovec- 
kiai' traukiami tieson už žmog
žudystę.

PRASIKALTĖLIAMS NEBE
BUS VIETOS.,.

Susiorganizavo šimtas tūks
tančių “parapijdnų” prižiūrėti, 
kad įstatymai -butų pildomi. 
Žinomas pastorius .YViHiamson, 
kurį miesto majoras išrinko 
prižiūrėti, kad įstatymai butų 
pildomi ir kuriam paskyrė 10,- 
000 dolerių algos metams, yra 
ignoruojamas.

išitį “parapijonų” užduotis 
bus prižiūrėti, kad visi laiky
tųsi įstatymų. Priešingai .— 
apie tai pranešti savo viršinin
kams. - , , .

Pirmadienį geg.-1 df Ashland 
Auditorijoj šventė apvaikščioji- 
mą darbininkų šventės Gegužės 
Pirmos keturios organizacijos! 
Workers Party,. proletarian Or- 

I ganization, Wbrkers Interna
tional Industriaf Union ir dar w . t •

viena jinijti, kurios vardo nenu
girdau. )

Pirmiausia buvusi žydų So
cialistų Dainininkų Draugija ir 

Į atskilęs Žydų Komunistų Cho
ras, dabar susijungęs į krūvą 
ir pasivadinęs nauju vardu miš
rus “Laisvės Choras” padaina
vo darbininkų Internacionalą. 
Po dainos kalbėjo Darbininkų 
Partijos kalbėtojas. Jis ne nie
kino socialistų, bet Dėdę Gom- 
persą pusėtinai pakedeno. Savo 
kalba jis perbėgo visą Amerikos 
pramoninių darbininkų padėtį ir 
nurodė kaip iš jos išeiti. Tąja iš
eitimi yra tik visuomeninė re-| 
voliu’cija. '

Toliaus jis kalbėjo apie Rusi
jos bolševikų laimėjimus. Jis 
gyrė darbininkų valdžią, kuri 
duodanti Rusijos darbininkams 
kuo didžiausią laisvę, tik visa 
beda esanti tame, kad ten siau
čia didelis badas.

Antras kalbėjo Amalgameitų 
unijos 39 lokalo agentas, Chaim 
Šnai, žydiškai.; šnai aiškino vi
so pasaulio darbininkų Geguži
nės šventės reikšmę, papasako- 

I damas, kaip trisdešimts keli me
tai atgal socialistų kongresas 
Paryžiuje įsteigė1 ją, kaip viso 
pasaulio proletariato solidaru- 

I mo ir vienybės šventę. Jis pri- 
I minė, kad tame kongrese buvo 
nutarta kovoti dėl astuonių va- 

Į landų darbo dienoj, kuomet tą- 
isyk visur darbo diena buvo po 
112-14 valandų. Dabar tie socia- 
I listų obalsiai yra išdalies įvy
kinti; dabar mes dirbam 8 va
landų diena. Jis priminė klaiv- 
sytojams, kad. kiekvieno ’ darbi
ninko yra šventa priedermė ne 
tik per eiles metų kovos laimė
tus darbo ir ekonomijos sąlygų 
pagerinimus išlaikyti, o ir su
trumpinti darbo dieną iki 6 va
landų, kuri, ypač Amerikoje 
prie dabartines darbo technikos, • 
yra labai galima ir reikalinga 
daribninkams nuo dažnų nedar- 

1 bo laikų apsaugoti. Bet kadan- 
i gi tas nepatinka kapitalistams, 
nuo kurių priklauso darbo davi
mas, tai darbininkai turi steng
tis, kad žalia medžiaga ir visi 
darbo įrankiai pereitų į visuo
menės rankas; kad tas įvyktų, 
susipratusieji organizuoti darbi
ninkai turi šviesti savo tamses
nius brolius darbininkus ir pla
čiai ^varyti agitaciją už paėmi
mą darbo įrankių į dirbančiosios 
visuomenės rankas. j

Po Šnai “Laisvės Choras” su
dainavo dvi dainas, vieną revo
liucinę, kitą rusų godulių dai
ną; tuo tarpu buvo renkamos 
aukos Rusijos barfuoliams. •

Ant galo kalbėjo\lar Foster.
Šitam visąm apvaikščiojimUi 

vadovavo per Kalėdas gimusi is : 
įvairių atskalų nauja politinė 

grupė, — Darbininkų Partija, 
kuri dabar bando eiti į darbi
ninkų minias. Bet pasisekimas 
nekoks. Iš keturių organizacijų 
apvaikščiojime dalyvavusių ne

Laisvės Choras” padaina-

i

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelpinio kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, gegužio 6, 8 v. 
v., paprastoj svetainėj (3301 South 
Morgan). Visi kliubiečiai malęnėki- 
te laiku susirinkti ir atsivesti naujų 
draugų.

. — A. J. Lazauskas, nut. rašt.

Jaunų Vyrų Liet. Dr-škas ir Pašal- 
pinis Kliubas laikis savo mėn. susirin- 
kifną ketverge, geg. 4, 8 v. v. Mali
nausko salėj, 1843 S. Halsted. Visi 
draugai malonėkite atvykti.

— Rašt. K. Kazlauskas.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
embroideriavimui pančiakų. Per^ pil
nai darbo namie dirbti. Geras užmo
kestis. Kreipkitės
GREEN VIEW EMBROIDERY CO.

3068 Lįncoln Avė. A

REIKALINGA SENA MOTERIS 
pridabojimui vieno valko, meto 
virš senumo. Valgis, kambaris 
užmokestis. r . »

J. S. RAMANČIONIS, 
3149 So. Halsted St..

Tel. Yards 7282

• JIIBUICKS!!!
Turime daugybę perdirbtų ir per- 

malevotų Buicks ir kitokio išdirbimo 
automobilių, kuriuos parduodame už 
labai žemą kainą už cash ar mai
nais.
Chas. Lange & Bros. Co.

Buicks Distributors
Vyriausia ofisas ir pardavojama

' krautuve
2623-27 Milwaukee Av.

Tel. Spaulding 0234
North Side Vartotų Auto

mobilių Skyrius 
3159-61 N. ClarR St. 

Cash ar išmokėjimais
Atdara vakarais ir ncdėlioms: Tel. 

Graceland 2826.
Turime daugybę Buičk automobilių 

išstatę.
Vartotų Automobilių 

Parodom
Bal. 26 iki geg. 4-tos 

mažąjam 
Coliseum

kurie visai perdirbti ir permalcvoti 
musų pačių dirbtuvėse.

2736-46 Armitage Avė.

• PARDAVIMUI SALIUNAS z GE- 
voj vietoj, lietuvių ir kitų taMų ap
gyvento. ■ Biznis nuo senai išdirbtas, 
pragyvenimui kambariai. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos .

663 W. 18th St.
PARDAVIMUI 

SALIUNAS 
50 W. th PI.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir airių kolonijoj. Taipgi 
parduosiu rakandus (furniture) 
ir karą, nes važiuoju Lietuvon.

3631 S. Union Avė.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
40 akrų farma, 23 mylios nuo Chi- 

cagos, 2 mylios nuo miesto ir arti 
prie mokyklos. Žemė gera ir visa 
dirbama, apie 5 akrai miško, 
budinkai, gyvuliai ir mašinos.
liu nyainy<i ant gero namo Chicagoj.

2-ra 2 akerių vištų farma,x netoli 
nąotvChicagos. Puikus namas ir ki- 
fi budinkai; sodas ir tt. Noriu mai
gyti ant Chicagos namo neperdaug di- 
-delio.

Pirkimo, pardavimo ar mainymo 
reikalais, kreipkitės prie mus, mes 
patarnausime teisingai, pigiai ir grei
tai.

Geri
Ga-

su
ir

3 PASAŽIERIŲ 
automobilių, naujai 

Parduosiu visai pi- 
Turiu parduoti J6ą savaitę. Sa

vininką galima matyt dienomis iki 6 
valandai vakaro, K. Tautkus, 1823 S. 
Ruble St., 2-ros lubos priekis.

PARDUODU 
Roadster, 
pertaisytas, 
giai.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužes 28 d., Naujienų name. 
Kuopos .priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

. Rašt. Ant. Grebelis.

REIKALINGA ČEVERYKŲ 
PARDAVĖJA

Geras darbas patyrusiai pardavime, 
prie čeverykų. Atsišaukite arba ypa
tiškai ateikite:

THE STAR SHOE CO., 
3235 So. Halsted St., Chicago, III.

■' V - »

> BARGENAI
VARTOTŲ — AUTOMOBILIŲ

Visi musų vartoti automobi
liai yra perdirbti ir pirkėjui 
gvarantuojami.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI ARBA.MAINYMUI 
saliunas įsu visais fixturiais, mainy
siu ant bilc kokio biznio. Priežastis 
— partnerių nesutikimas.

Atsišaukite:
936 W. 14th St.

S. SLONSKIS,
3437 Wallace St. Chicago, III.

SALIUNAS SU BARAIS ANT 
pardavimo geroj Vietoj, prite didelių 
dirbtuvių. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastis pardavimo, turiu du saliu- 
nu. . Savininką galima matyti kas 
dieną, 3355ZS. Morgan St. Chicago, 
111., o ant pardavimo saliunas 4250 S. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI $8,000 < VERTES 
farma už $6,500. Pusę Veikia įmo
kėti. Gera žemė, geros triobos su 
apsėtais laukais,' 8 galvos gyvulių, <Ų- 
džiausioj lietuvių kolonijoj, Custer, 
Mich. Platesnių žinių rašvk šiuo 
adresu: Peter Brazauskas, 20 Buf- 
fington Avė., Newark, N. J.

PARDAVIMUI SALIUNAS. VlE- 
ta išdirbta prie dirbtuvių — randasi 
343 E. 14th St., Chicago Heights III. 
Atsisukite greitu laiku. Galit pirkt 
visą arba pusę. Visokių tautų apgy
venta vieta. Pardavimo priežastis, 
nesutikimas partnerių. Tel.: ChicagĮOL 
Heights 1767.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ MU- 
rinis namelis naujos marios. Karšto 
vąndenio šiluma. ‘ Kaina $6,500. Įmo- 
kėt $1,200. vGeriausis pirkimas ant 
N. W. sido, gera apielinkė.

Kreipkitės tuojaus.
3681 W. Grand Avė.

4 -KAMBARIŲ. NAMĄ PASTATY- 
sime už $1,500 Darlow išžiuros ant 
50 pėdų loto, gražiausioj apielinkėi, 
prie C. B*, ir O- geležinkelio, 32 mi
nutes iki vidurmiesčih. $700.00 įmn-

įkėt likusius nūn $12 iki $15 į mėnesį. \
* OTJVER SALINGER & CO.f .
628 First National Bank Buildingri

Roseland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendroves šėrininkų mėne
sinis susirinkimas, iš priežastięs dar
bo žmonių šventės, neįvyks pirmą ge
gužio. Minėtas s^irinkimas įvyks 
gegužio 4, 7:30 vai. vak. ,Chas. Stru- 
milb svetainėj 158 E. 107 gat., kam
pas Indiana Avė. Visi šėrininkai-Ss 
malonėkite laiku susirinkti, nes bus 
galutinas nuosprendis namo įkorpora- 
vimo.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

Lccal 269 A. C. W. of A. Mėnesi
nis susirinkimas ivyks pėtlnyčioi, 
reg. 5 7:30 v. v.. Unijos ,svet. 1564 

Į N. Robpy gat. 'Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti.
v — P. Chopas sekr.
-— J----------■■.r-r-Į

ASMENĮI JIESIOJIMAI
JIEŠKĄU SUNAUS STĄNISLO- 

vo Rakausko. Pirm karės išvažiavo 
Amerikon. Girdėjau kaęi tarnavo 
Suv. Valst. kariuomenėj ir buvo Fran- 
cijoj, bet dabar nieko negirdžiu, gal 
yra žuvęs. Malonės patsąi atsišauk
ti, arba jį žinanti teiksis pranešti, 
Stanislovo tėvas. Antanas Rakauskas, 
Telšių apskr., Luokės pąšto, Gelsodės 
Įpiimo. Lithuania.

JIEŠKAU JONO DAPKAUS, PaI 
eina iš Lietuvos, Baročių sodžiaus, 
Raseinių valsčiaus, 11 ar 12 metų, 
kaip Amerikoje 32 metų amžiaus; 
žmonės pasakoja, kad gyvenąs Clevc- 
land, Ohio. Jo tėvai Lietuvoje labai 
norėtų apie jį sužinoti. Prašom jo pa
ties, ar kas jį žino pranešti už ką 
busiu labai dėkingas. (Karolis Ahtana- 
vičia ,8717 Commorcial Avc., South 
Chicago III.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Vinco Jasevičiaus Mariampolės apskr. 
Klebiškiu valsč., Šilavoto parapijos, 
Žarstos kaimo. Turiu svarbų reikalą 
iš Lietuvos. Jis pats ar kas kitas 
malonės pranešti.
MARY GUDINUKE-JANUŠONIENE 
144 Chestnut St. Wėst Orange, N. J.

JIEŠKAU VINCO, JONO, KAZI- 
miero ir Anano Baltrušaičių: visi Su
valkų red., šakių pašto, Paluobių kai
mo. Malonės patys atsišaukti, arba 

įjuos žinanti teiksis pranešti antra- 
šu:C. Bullota, 541 W. 2, So. Ex, ganrf 
No. 12, Salt Lake City, Utah.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ATIDUODAMI kurui šakaliai 

veltui ant South West kampo, 
prie State ir Monroe gatvių, už
pakalinėj gatvelėj (Alley).

TAISOME AUTOMOBILIUS 
Visokioj rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo garadžiuje. Užganėdinan
tis patarnavimas ir gvarantuotas 
darbas.

J. R. SKUTAS,
2234 So. J-eavitt St. Chicago, III. 

Phone Canal 5041,

AR MYLI PINIGUS?
Jeigu taip, tai ateik pas mus. Mes 

perkam, parduodam ir mainom na
mus ,farmas lotus ,grosemes bučer- 
nes, be skirtumo ką jus neturėtumėt. 
Padarom greitai pigiai ir gerai.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Hasted St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 73£8

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA Į BIZNI PARTNERIO. 

Getą proga energingam žmogui tap
ti pusininku gerai išdirbto Dry Goods 

Pinigų 
Tele-

biznio. Didelis uždarbis, 
turi turėt nemažiau $3,000.
fonuokit Lafayette 2858.

VYRŲ

AMERICAN AUTO 
EXCHANGE 

4756-48 West Chicago Avė., 
Atdara vakarais ir nedaliomis.

PARDAVIMUI saliunas. 
greitai būti parduotas. 
Atsišaukite.

.5301 S. Halsted St.

Tu

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau j savai
tę, parduodant aukštos rūšies invęst- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, m©s pamokysim 
atsišaukityį ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKALINGAS barberis ant 
visados su geroms išlygoms. At
sišaukite tuojaus nuo 5 iki 10 
vakare. . j x 1

2427 W. 45th St
_ - Į < - ----b T

REIKALINGAS antras virė
jas; vieta ant visados geram 
žmogui. Kreipkis 3206 SI Hals
ted St. Tel. Boulevard 3985.

REIKALINGA ' VYRĄS ANT 
ūkės dirbti, patyrimam ūkės darbą 
$30.00 pirmą mėnesį.

Atsišaukite:
ANTANAS PLEINIS, 

3356 So. Emerald Avė., 
Ant 2-rų lubų iš užpakalio.

t

REIKTA vyrų prie sunkaus 
stako darbo. Kreipkitės prisi
rengę dirbti.

HART, SCHAJfFNER AND 
MARK & CO.,

24 So. Franklin St.
i ‘

REIKIA vyrų kelinių dirbėjų 
į dirbtuvę. Keletas. nuolatinių 
gerai apmoka.mųffvietų prie ša
kumų darbų; 10 kilpelių dirbė
jų, i į sėdynes pamušalo dė- 
jejo. /
HOUSE OF KUPENHEIMER, 

1901 Blumingdale Rd. 
'Arti Lincoln St.

REIKIA patyrusių kabinėti] 
dirbėjų, taisymui krautuvių fix- 
tures. ■

628 So. Halsted St.

REIKIA G patyrusiif 
geležies atmatų kiemą.

2034 Southport Avc.

RAKANDAI

vyrų

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
ščputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springs® 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, • daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedžie Avė.

PARDAVIMUI flato rakan
dai.

PARDAVIMUI
NEPAPRASTAI PIGIAI PARDUO- 

du kriaučių šapą: valymo' ir dažyiho 
drabužių. Puikiausia proga norin
čiam įsigyti panašų biznį.

Kreipkitės: "
6053 So. State.St. /

PARDAVIMUI ELEKTRINE AP- 
autuvų taisymo dirbtuvė. Parduosiu 
pigiai nes išvažiuoju į Lenkiją. Biz
nis išdirbtas.

Atsišaukite:
3505 So.^CąĮifniTiia Avo.

• ■ " —..... t-yTvriTpYv--------------- v

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groseme, lietuvių Kolonijoj, geras 
biznis, priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
Į Naujienų Bridgeporto Skyrių, 

3210 So. Halsted St., Box No. 107.

STEBĖTINA PROGA
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

didelė ir labai geroj vietoj; visi įren
gimai nauji ir brangus, stakas, visas 
naujas; renda $25, biznis geras ir iš
dirbtas per daug metų ,visas cash; 
knygučių nėra. Visuomet verta $2,500 
parduoda už $.1,550. Atsišaukite tuo
jau, 3214 So. Halsted St., 2 lubos.

PARDAVIMUI MAŽI PARŠIUKAI 
labai 
lingi,

gražus ant veislės, kam reika- 
malonėkite atsišaukti.

J. WALUSH,
117th & So. Ashla ve.,

1 Wcst Pullman

PARDAVIMUI keptuvė (be- 
kernė). Biznis senas. Lietu
vių kolonijoj. Sykiu parduosiu 
vežimą, arklį ir troką.

3601 Emerald Avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS
Pardavimui bučemė ir grosernė. 

Priežastis labai svarbi — biznis cash 
ir senas, vertas $3,000, parduosiu už 
$2,050, lystas ant 2 metų, renda $45 
4 kanob. pagyvenimui geroj apiclin- 
kėj, visokių tautų, apgyventa. Yra 3 
ūkčios, elektros mašina, mėsai malti 
ir kavai visi įrankiai, geri. Esmu 
priverstas parduoti šią savaitę. Kas 
pirmesnis, tas 
leiskit progos. 
Bridgeporto. 
vininką

S. PETRAUSKIS, 
5428 So. Wood St. Tol. Republic 4151

laimingesnis, nepra- 
Bučernė randasi ant 
Atsišaukite pas sa-

PARSIDUODA cigarų, icc 
cream, saldainių ir rašomų reik
menų krautuvę, biznis senas, ge
rai apsimoka. Kreipkitės:

3231 So. Halsted St.'

PARSIDUODA pigiai didelis 
naujas nevartotas fonografas. 
Atiduosiu už V2 kainos; galima 
matyti

3231 S. Halsted St. store.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ‘ IR 
grosernė, su pirmos klesos įtaisy
mais. Parduosiu pagal pirkėju no
rą ,rokuojant staką ar agulniai. Ge
ra proga apsukriam biznieriui. Lai
kysiu ant pardavimo tik šį mėnesį. 
Kreipkitės į /laujienų ofisą Box 23, 
1739 So. Halsted St._

PARDAVIMUI SALIUNAS
2721 Archer Avė.
Tel.: Yards 5332

PARDAVIMUI NAUJAS BIZNIA
VUS namas Brighton Park netoli 
teatro arba mainvsiu ant 2-ju pagv- 
venimu arba r^ndavosiu — geros iš
lygos atsišauklt.

F. J. SZEMFT
4217 Archer Avė. .

NAMAI-ZEME
TTTRTU PARDUOTI

pikelis Pargenąs 8 nnkš+u mūras.
3134 S. Morgan St. 3 aukšte mu-

5 fl^ai fr krautuvė. 3132 So. 
Morgan St. kamnas 31-st Place

PARDUODU ar mainau farmą ant 
miesto prapertčs 131 ¥2 akrų; 90 ak
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš
kas; nauji budinkai, naūjas automo
bilius, traktorius ir kitos ukininkystės 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000!’ 
Man pinigų nereikia dar tamistai pa
skolinsiu '$6,000 ant 4%. Rašyk tuo
jaus, George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Mich. • .

STOCKAI-SEROS
PARDUODU 13 MILDOS ŠERU. 

pprduoqin nž pirmą pasiūlymą, nes 
Vpžnmn.l T i^tuvon.

AtsišanVŲo« • z 1

1437 Sn. 49+^ Avė.
Cicero, III. <

TĖMYKIT.
Pardavimui arba mainymui mūri

nis namas, labai pigiai,, puikioj . vie
toj, (South Side) 2-jų augštų, 5 ir 6 
kambariai, ant 1-mo augšto štymu 
šildoma, elektra, maudynės, augštas 
cimentuotas skiepas, 
vieno pagyvenimo mūrinio 
nio namo arba bučernės ar 
nės.-

Atsišaukite tuojaus. 
J. NAMON

808 W. 33-rd PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
stuba; 60 pėdų priekis. Elektro 
šviesa, $700.00 įmokėt, $20 į 
mėnesį. Namas 6 metų senas.

5950 So. ‘Kildare Avė.

MORTGECIAI -PASKOLOS

Mainysiu ant 
ar medi- 

groser-

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame tyondsus notas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO., 
5 North La Šalie Street* 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

MOKYKLOS
PARDAVIMUI lotas labai ge

roj vietoj, lietuvių kolonijoj. 
Kreipkitės prie savininko.

S. M. SKUDAS, 
1911 Canalport Aye.

JIBARGENAIJ!
Pardavimui ūkė, 245 akrų geros 

žemės. Virš 100 akrų dirbamos, li
kusi ganykla ir didelis miškas; geras 
sodas 22 karvės, 3 telyčios ir bulius, 
5 arkliai ,virš 100 paukščių; 9 ruimų 
stuba ir kiti budihkai, — budinkai 
geri. Gesalino inžinas malkom piau- 
ti ir grūdams malti; visos mašinos 
kokių tik reikalinga prie apdirbimo 
ūkės; vežimai, pakinkai, žodžiu kas 
tik reikia, viskas gerame stovyj. Su 
viskuom parsiduoda tik už $8,000, 
apie pusę įmnkėti, prie progos mainy
čiu ant namo miestle. 2 mylios . į 
miestuką, 6 mylios nuo geležinkelio. 
Parduoda savininkas:

G. KLEIVO, 
Rd. 1, McDenough Chenango Co., N.Y.

80 AKERIŲ Wisc., farma su 
gerais įrengimais, 4\ kambarių 
stuba ir barnė.

J. B. COLAS, 
1217 W. 31st St.

GYVENK SU PAUKŠTELIAIS r
5 ruirpų mūrinė rezidencija 3 lotai 

netoli Šv. Kazimiero kapinių verta 5 
tūkstančių, parsiduoda už $3,600. 
Mažas {mokėjimas, kitus kanp rendą,

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

Chicago. III.

JEI TURI VIENĄ TŪKSTANTI!
4 pagyvenimų nvurinis namas: elek

tra. maudynės netoli lietuviškos baž
nyčios; parsiduoda labai pigiai arba 
.mainysiu ant namo ar bučernės.

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
ant Chicagos prapertes gera ūkė, su 
gersis namais, gyvuliais ir visais 
įrankiais, koki tik yra reikalingi ant 
ūkės. 80 akerių Illinois valstijoj, ne- 

joj. Parduosiu pigiai. Ateikite ir į labai toli nuo Chicagos. Kreipkitės 
pamatykit 5252 S. Artesian Av. I Unton Avi.PaU' 1>au,aufkis' 191i

PARDAVIMUI bučemė ir gr 
sernė su namu. Biznis cash, y

Turiu parduoti tuojaus. j šokių tautų apgyventoj kolonf- 
1949 Canalport Avė.

2-ros lubos.

Mokinkis dfessmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz

niavome merginoms, jlasisiuvimui 
sau dresės. z

VALENTINE 
DRES^MAKING CO^LEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais. •
NAUJA VIETA V

Evelyn Academy of
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd.

Chicago, III.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

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

Musų sistema yra geriausia. čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilnų siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam- j trumpą laiką ir 
UŽ labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.




