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Reikalaus apleist Siberiją
H-——-.......  i

Ulsteryj areštuoja sinn feinerius

Italijos-Rusijos sutar 
tis daroma

si Rusijos delegatai čičėrinas, 
Krasifcas ir Vorovski pasilieka 
Genoa dar kėlioms"(TtefiQips ne 
tik padaryti Italijos-Rusijos 
prekybinę sutartį, bet ir pada
ryti svarbius susitarimus su 
Genoa firmomis apie prekybą 
tarp Italijos ir Rusijos.

čičėrinas pritaria, kad pieti
nę Rusiją ekspluatuotų Italija, 
įsteigdama keletą laivų linijų 
tarp Genoa, Trieste, Neapolio 
ir Juodųjų jurui

Buvo tik susirėmimas su Vran
gelio kareiviais.

VIENNA, geg. 23. — Bielg- 
rado ir Bulgarijos legacijos ži
nios sako, kad jokio sukilimo 
Bulgarijoje nebuvo. Buvo tik 
susirėmimų tarp komunistų ir 
Vrangelio kareivių po to kaip 
komunistai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią tūps kareivius

naikinti ne lik Airijos respub
likonų armijos kareivius Ulste
ryj ir kitas respublikonų drau
gijas, bet ir visas sinn feinerių 
organizacijas, kokios yra Uls
teryj. r

Tai padaryta po Airijos res
publikonų puolimų ir deginimų 
namų dviejuose Ulsterio, pa.- 
vie tuose ir po užmušimo Ulste-i 
rio parlamento nario Twad- 
dell.

Beveik kiekvienas miestas ir 
miestelis Ųlstery buvo polici
jos aplankytas ir padaryta 
puolimų, bet didžiumą sinn 
feinerių suimta ant farmų. 
Tarp suimtųjų yra žymiausie
ji sinn feinerių vadovai Ulstc- 
ryje. [

Valdžia paskelbė, kad visi 
nariai Airijos respublikonų ar
mijos, Airijos espublikonų 
broli jos, sinn feinei^ai, mergai-1 
čių kelvedžių ir 
būti areštuoti ir teisiami.

Skris apie pasaulį

Ištrėmė patriachą Tichoną.

BYGA, geg. 23. — • Bolševi- 
kų valdžia ištrėmė visui> Rusi
jos patriarchą Tichoną į Dono 
vienuolyną, kur jis būdamas 
izoliuotas nuo pasaulio negalėj 
daiyti įtakos į rugpjutyj susi
renkančią Rusijos bažnyčios 
konvenciją. Bolševikai pavedė 
bažnyčią valdyti keliems bolše
vikams prielankiems kuni
gams, kurią galva yra arcivys- 
kupas Anton, kuris taipjau pri
žiūri konfiskavimą bereikalin
gų bažnytinių turtu naudai

LONDONAS, geg. 23. — Du 
Anglijos aviatoriai, mąj. Rlake 
ir kapt. McMillan skris aerop
lanu apie visą pasaulį. Jie iš
skris seredoj vąlųrdj^pyj iš 
Croyuon. Jie tikisi pabaigti 
saVo kelionę į dli mėnesius.

Jie skris per Franciją Itali-1 
ją, Graikiją, Egyptą, Mesopo
tamiją, Indiją, rytinę Clūni- 
ją, Japoniją, Alaską, o tada 
per Jungt. Valstijas į New Yor- 
J<ą, New Foundland, Iccland

Rusijos badaujančiųjų.

Nesenai du kiti anglų avia
toriai, vienas kurių atskrido iš 
Australijos į Angliją, buvo nu
sitarę skristi apie pasaulį tuo 
pačiu keliu, bet vienas jų užsi
mušė bandydamas jų kelionei 
padirbtą aeroplaną.

Reikalauja apleist Siberiją
Anglija pareikalausianti, kad 
Japonija tuojaus evakuotų 

Siberiją.

Ant laivo žuvo viso
120 žmonės

Tikimasi Chinijos susi
vienijimo

Pietinė Chinija veikiausia rei
kalaus panaikinti ir šiaurinės 

Chinijos valdžią.

Privertė Turkijos nacionalis
tus priimti Vokieti jos-Rusi jos

Sutartį.

Valdžios politika nesi 
mainys Lietuvos žinios

LONDONAS, geg. 23. — Au- 
sten Chamberlain paskelbė at
stovų bute, kad Anglijos vald
žia pareikalaus, kad Japonija 
evakuotų Rusijos teritoriją be 
jokių atidėliojimų.

Chamberlain, kalbėdamas 
varde premiero, pareiškė, kad 
Anglija pasitiki, kad Japonija 
išpildys savo prižadus apleisti 
Siberiją, kuriuos ji davė Wa- 
shingtono konferencijoje.

Paskelbta, kad Lloyd Geor
ge kalbės parlamente apie Ge
noa konferenciją^ketverge.

BlREST, geg. 23. — Anglijos 
konsulas paskelbė, kad ant su- 
batoj paskendusio ties 
sala anglų pasažierinio 
Egypt žuvo 102 žmonės. 
10 yra pasažieriai ir 86
laivo įgulos. 28 pasažieriai 
201 nariai įgulos liko išgelbėti.

Ušan't 
laivo 
Iš jų 

nariai 
ir

Būvąs teisėjas kalėjiman

Misteris suėmė 300 sinn 
' feinerįy

Jis bus internuoti.

Poli-BIELFAST, geg. . 23. — 
cija šiandie darė puolimus vi
same Ulsteryje ir suėmė dau
giau kaip 200 sinn 
kurių didžiuma yra 
respublikonų armijos 
riais.

Oficialiniai paskelbta,

COLUMBUS, ()., geg. 23. — 
Ohio augščiausias teismas pa
tvirtino nuteisimą buvusio vy
riausio Clevelando municipa- 
lių teismų teisėjo Williant H. 
McGannon nuo 2 iki 10 metų 
kalėjiman už neteisingą liudi
jimą savo byloje, kurioj jis bu
vo kaltinamas užmušime Kagy, 
bet tapo išteisintas.

Jį nuteisė kalėjiman pirmoji 
moteris teisėjas Ohio valstijoje 
Florenco Allen.

UNIONTOWN, Pa., geg. 22. 
— Emmett Diamond, savinin
ko visai mažytės kasyklos,

feinerių, 
Airijos
oficic-1 kur dirba tik penki angliaka- 

. j šiai, namas liko išsprogdintas 
kad dinamitu, bet nieko nesužeista.

suimta yra 300 sinn feinerių ir Jo kasykla Hgą laiką stovėjo 
kad jie bus internuoti.

Sprendžiama, kad tuo savo' dėjusi operuoti pagelba streik- 
žygiu UIsterio valdžia nori iš-1 laužiu.

uždaryta, bet dabar tyuvo pra-

•PEKINAS, geg. 23. — Da
bar, kad gen. Wu Pei Fu su
mušė gen. Čang Tso Ling ir 
kontroliuoja Pekiną, prasidėjo 
tiesioginės derybos su Pietinės 
Chinijos valdžia ir jos prezi
dentu -Sun Yat Šen. Manoma, 
kad šis žingsnis prives prie su
vienijimo pietinės ir šiaurinės 
Chinijos, kurios buvo atsiski- 
rę veik nuo pat įkūrimo Chin- 
jos respublikos dešimt metų 
atgal.

Sprendžiama,"4cad Sun Yat 
|Sen ąutinka panaikinti pietinės 
Chinijos valdžią ir tuo suvie
nyti visą šalį, bet statoj dvi są
lygas j pirma, kad butų sušau
ktas tas parlamentas, kuris 
buvo išrinktas pirmais respub
likos gyvavimo metais ir ant
ra, kad Pekino valdžios prezi
dentas Hsu Ših Čang rezignuo
tų ir užleistų savo vietą tokiam 
prezidentui, kokį išrinks parla
mentas. ' Tuo Sun Yat. Šen 
reikalauja, kad kartu su pieti
nės Chinijos valdžia, butų pa-1 
naikinta ir šiaurinės Chinijos] 

[valdžia, o jų vieton butų pas
tatyta visai nauja valdžia, ku
ri atstovautų visą Chiniją.

Liaudis gi karštai pritaria] 
taikai ir Chinijos susivieniji
mui. Visoje šalyje rengiamos] 
demonstracijos už taiką, laik-1 
raščiai ir biznieriai'irgi pritaria] 
taikai. Didelę armijos užlai
kymas gula sunkia našta ant| 
visų gyventojų, be to šalis yra 
galutinai nusibankrutijusi ir 
negalės atsisteigti, jei ji nesu
sivienys irmepaliaus savitarpi-1 
nid karo. ’ Gen. Wu Pei Fii 
skelbia, kad jis vien tik nori | 
taikos ir Chinijos suvienijimo] 
ir neturi jokių politinių ambi
cijų. Jis sakosi nieko nesnpran- | 
tąs apie politiką ir todėl šau
kia visą šalį išreikšti savo nuo
monę, kas dabar reikia daryti. 
Jis pareiškia, kad kareiviai ne-1 
turi ilgiaųs kontroliuoti vald-f 
žią.

Del prekybos su Anglais
E. LONDONAS. — D-ras 

Paul Dvorkovič bal. 20 d. kal
bėjo Londono Prekybos Rū
muose apie prekybą tarp Lie
tuvos ir Anglijos, po kalbos 
posėdy buvo nutarta sudaryti 
komisiją iš Londono Prekybos 
Rūmų narių, laikas nuo laiko 
sutikti ir tartis su Anglijos ir 
Lietuvos valdžių atstovais pre
kybos ryšių pagerinimui.

(Reuter).

Sunkus uždavinys.

DELAVAN, Wis„ geg. 22.— 
Geistų šeimina turi didelės bė
dos, nes negali išrišti kai]) ji 
giminiuojasi. Geisto sūnus ve
dė mergelę. Dabar tėvas apsi
vedė su sūnaus pačios motina. 
Taigi suims dabar nežino, ar 
jis yra savo pačios vyras, ar 
tik brolis, o tėvai vėl nežino 
kaip su jų vaikais, ar jie yra 
vaikai, ar tik žentas ir marti, o 
ir vaikai nežino ar jų tėvai yra 
tėvais ar tik uošviais. Kas išriš 
jiems tą sunkų uždavinį?

2 darbininkai užmušti.

\VANAQUE, N. J., geg. 23. 
—DiU darbininkai liko palaido
ti po' keliais tonais ’ cemento 
sugriuvus budavojimai dam
bai. i . i

‘KONSTANTINOPOLIS, geg. 
23. — Vokieti jos-Rusijos su
tarties pasekmės jau matomos 
artimuose rytuose.

Geg. 8 d. ta sutartis oficiali- 
niai tapo perduota Turkijos 
nacionalistų valdžiai Angoroje 
ir prie jos buvo pridėta čičeri- 
no nota, prašanti Turkiją

WASHiINGTON, geg. 23. — 
Baltąjamc name duota supra
sti, kad valdžioj nusistatymas 
linkui internacionalinių ekono
minių problemų nebus permai
nytas. Prezidentas Hardingas 
yra griežtai priešingas laiky
mui internacionalinės bankų 
konferencijos VVasbingtone; 
taipjau priešingas ir vedimui

Rūsy nota dėl tranzito per 
Lietuvy.

hu
musų 
notą,

ne 
ir

prisidėti prie visą sutartyj c- 
sančią karinių skirsnių.

| Po ilgų debatų nacionalistų 
seimas atsakė, kad nors jis 
yrą dėkingas rusams už pasiū
lymą, betgi dabartinė Turkijos 
padėtis neleidžia prisidėti prie 
sumanymo, kuris turi taip to
lo siekiančių galimybių.

Teikis nacionalistų atsaky
mas matyt užpykipo Maskvą 
ir bolševikų atstovui Angoroje 
Orlovui tapo įsakyta atkreipti 

| Turkijos domę į tą faktą, kad 
Rusija, pildydama 1920 m. su- 

j tartį, duoda Turkijai pinigus 
ir amuniciją vesti karą prieš 

| Graikiją ir todėl turi reikalau- 
tk kad ir Turk^ pildytų tą 
sutartį, kuri parodo, kad ji turi 
Į)risid,ėli prie sąjungų, kurias 
Rusija padarys su kitomis šali
mis.

Daugiau to, Orlovui tapo įsa-/ 
kyta pareikšti nacipiialistų 
valdžiai, kad Rusija nesutiks 
su*Turkijos priėmimu talkinin
kų interyencijds tikslu sutai
kinti dabartinį <Purkijos-Grai- 
kijos konfliktą.'^e' ■

Besitęsiant taryboms 
Maskvos ir Turkijos 
laikraščiuose pasirodė 
kos artimųjų rytų šelpimo ko
miteto nario maj. YoavcII pas
merkimai naujų turkų skerdy-, 
nią krikščionių. Yusuf Kėniai 
Paša išaiškino susidariusią pa
dėtį seimui ir seiijras bijoda
masis galimo dėlei t'o persi- 
mainymo talkininkų nusistaty- 
moį priėmė visus Rusijos rei
kalavimus ir pakvietė sovietų 
valdžią pasiųsti delegatus į An- 

’gorą apsvarstyti pamatus nau
jai sutarčiai,, kuri pilnai paten
kintų Maskvą./Rusijos delega
ciją lydėsiąs ir vokiečių eks
pertas.

Yowell sako, kad turkai Ma
žojoj Azijoj išskerdė 10,000 
krikščionių. Turkai to užsigi
na ir vadina Yojwell Anglijos 
įrankiu, kuris nori sukurstyti 
Angliją ir Jungt. Valstijas prieš 
Turkiją.

Trockį kaltina.

su Rusija.

Apkaltino mokykly sukčius
CHICAGO. —• Kriminalinia

me teisme vakar išnešta ap
kaltinimai prieš mokyklų ta
rybos advokatą William A. 
Bither ir žemių pardavėją Hen
ry Kaup. Jie kaltinami išaik- 
vojime $21,500 mokyklų ta
rybos pinigų ir kituose prasi
kaltimuose sąryšy su tuo daly
ku. Kaltinama, kad jie tuos 
pinigus neteisėtai išgavę pirk
dami žemes dėl kelių viešųjų 
mokyklų.

Vilniaus “prijungimas” ir 
z nuostabos nuotikiai

tarp 
seimo, 

Anicri-

LONDONAS, geg. 23. — 
Cope.nliageno žinia sako, kad 
visos Rusijos centralinio pildo
mojo komiteto susirinkime kį- 
lo didelis triukšmas, kada ka
ro komisaras Leonas Trockis 
tapo apkaltintas pasisavinime 
ir išeikvojime sovietų pinigų.

Paskelbus tą kaltinimą 
Trockis pabėgęs laike sumiši
mo per užpakalines duris. Bu
vo pasiūlyta padaryti tyriijČji- 
mus.

PINIGU KURSAS
Vakar, geg. 23 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, banką buvo skai« 
tomą Amerikos pinigais čiąip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos J 00 kronų .... 
Belgijos 100 frankų . 
Danijos 100 frankų ... 
Finų 100 markių ........
Franci jos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų ........
Lietuvos 100' auksinų 
Lenkų 100 markių......
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 guldenų ... 
Švedų 100 guldenų ... 
Šveicarų 100 'imarkių ... 
Vokietijos 100 markių

$4.45 
.. l%c

$8.35
$21.34

$2.08 
$9.04 
$5.16 

... 35c 

.. 2%c 
$18.23 

... $38.85 

.. $25.82
$19.08 

...... 35c

Ė. VILNIUS. — Š. m. ba
landžio 19 d. Vilniuje buvo 
rengtasi iišlkilmingaii ^prijung- 
ti” Vilnių Lenkijai. Katedros 
aikštėje buvo parengta aukštie
siems Varšuvos svečiams aukš
tas sjiertaliai parengtas tiltu
kas, kur “lauko mišių” metu 
buvo Pilsudskis ir svita. Mišias 
laikė Lenkijos primasas. Tik 
staiga laike pamaldų tiltukas 
sugriuvo su visa svita, tik vie
nas Pilsudskis kurį laiką dar 
laikėsi ant kabančios 
Tai padare didžiausio 
čio ūpo į maldingąją 
kuriai šis įvykis darė 
lo. Bet tuo stebuklas
pasibaigė, plevėsuojančios 
prie degančią žvakių vėliavėlės 
pradėjo degt smarkia liepsna 
ir net sudegė viena didelė vė
liava.

Miniose tas įvykis tuojau su
kėlė įvairiausio aiškinimo. 
Vilniaus nusigandusios davat
kos kalbėjo, kad jau jeigu net 
Pilsudskis neišsilaikė ant jų 
padaryto tilto, tai yra ženklas, 
kad ir Lenkija gali neišsilaiky
ti.

i KAUNAS. — Rusijos 
žės 2 <1. Atstovybė įteikė 
Vyriausybei verbalinę 
reikalaujančią leisti< plukdyti 
Nemunu per Lietuvos teritori
ją mišką į užsienius iš Minsko 
ir kitų aplinkinių sričių. Musų 
Vyriausybė atsake verbaline 
nota, kad tokio leidimo negali 
suteikti dėl tos priežasties, 
kad karo padėtis tarp Lenkijos 
ir (Lietuvos dar nėra likviduota 
ir kad miškų plukdymas kai]) 
tik turėtą eiti per karo frontą. I )Re to, taikos sutartim tarp 
Lietuvos ir Rusijos numato
mas davimas Rusijai tranzito 

'tik per tą teritoriją, kuri yra 
faktinai Lietuvos Respublikos 
valdoma, bet ne per okupuotą 
Lietuvos teritoriją ir dėlto tar
tis tranzito reikalu per kalba
mąją teritoriją Lietuvos Vy
riausybė neranda galimu, juo
ba, kad pati Rusija, sudaryda
ma su Lenkija Rygos sutartį, 
panaikino tiesioginį susisieki
mą su Lietuva ir naujai nu
statė savo vakarą sieną, o pas
kutiniuoju laiku Rusija bene 
jau susitarė su Lenkija dėl 
plukdymo miško per lenką 
okupuotąją JJetuvos dalį ir tuo 
būdu nįt pritarė Lenkijos tos 
Lietuvos’ dalies pagrobimo ak
tui.

reikalavo, kad jiems butų leis
ta krašte laisvai apsigyventi ir 
pirkti judomąjį ir pej adomą
jį turtą, o už lai Klaipėdos 
kraštui siūlė malkų, kurių nei 
Lietuva, nei Rusija Klaipėdai 
negalinčios duoti. Paklausus, 
kaip tas malkas lenkai prista* 
lysią, jei Nemunu negalimai 
atsakė, kad gelžkeliais per Ry
tų Prusus. Klaipėdos krašto 

derybininkai buvo iš pradžios 
pradžiugę tokiu lenkų pasiūly
mu, bet vėliau patyrę kokioj 
padėtyj randasi lenkų trans
portas, ir kaip su pavydu žiu-

suprato kad tai labai nerimtas 
pasiūlymas ir dėlto teisę len
kams apsigyventi Klaipėdos 
krašte ir pirktis turtą suma
žinę.

Klaipėdos krašto delegacija, 
sudariusi prekybos sutartį su 
Lenkija, sugrįžusi niekam jos 
iierodo ir nepasakoja jos turi
nio.

Iš Vilniaus

Derybos su lenkais

lentos.
slėgian-
minią, 

stebuk- 
dar ne-

Klai-

kad 
atva- 
kuris

Klaipėda.-—Iš derybų Varšu
voj dėl prekybos sutarties su
darymo tarp Lenkijos ir 
pėdos krašto patirta, kad 
kų valdžia, sužinojusi, 
Klaipėdos krašto atstovu 
žiavo tas pilt Steputąitis,
kadaise Prūsų landtage kalbė
jo prieš lenkus, iš pradžios ne
norėjo derėtis su juo, bet pas
kui, ačiū okupacinės valdžios 
viršininko įsimaišymui, sutiko. 
Lenkai derybose prisispirdami

Nauji mokesniai. — Miesto 
valdybos mokesnių skyrius nu
tarė imti tam tikrą mokesnį 
miesto naudai nuo laikraščių 
dedamų skelbimų. Laukiama 8 
milionai markių metams.

Už juoką ties “seimo” rūmais 
suimta gatvėje, pastik “Unzer 
Tog”. 4 žydų mokiniai ir taikos 
teisėjo nubausta 1(MM) markių 
kiekvienas.

Kainos. Baigiantis kovo mėn. 
rinkos kainos vėl pakilo; mil
tai 30%, kava, kakao, arbata 
— 20 nuošimčių.

Obsto šaika. Žinomas Vil
niuje gatvininkas — dienrašti- 
ninkas Obstas, kurio tėvai yra 
vokiečiai o pats tarnauja len
kų endekams, kovo 26 d. mi
tinge paskaitė rezoliuciją, ku
rioje, be kita ko, reikalaujama, 
kad butų pašalinta Vilniaus 
vyskupas Matulevičius (lietu
vis) ir jo vieton butų nuskirtas 
lenkas.

100,000,000 
auksinų

Lenkai mano pagrobti 
Unkštą ir’ Daugpilį

E. KAUNAS. — Lenkai apsi
dirbę, jų manymu, su Vilnium, 
dabar varo smarkią propagan
dą' Unkštos ir Daugpilės 
linkėse. Gyventojai tų 
yra įsitikinę, kad tas 
teksiąs Lenkijai ir kad 
ilgo laiko lenkai tikrai 
į tą kraštą.

i apy- 
vietų 

kraštas 
ne po 
ateisią

Lenkinimo planai
E. VILNIUS. — Lenkų val

džios sferose yra sumanyta įs1 
teigt Rytų Žemių komisiją, ku
rios uždavinys butų įvykdyti 
visišką Rytų Pakraščių sulieji
mą su Lenkija ir visišką tų 
kraštų sulenkinimą.

Iš Rusų grįšią kaliniai

KAUNAS. — Netrukus j 
Lietuvą bus išsiųstas iš Mask
vos 40 Lietuvos piliečių kalinių 
ešelonas.

K

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei- 
, gimo 1920 metų pradžioj iki, dabar persiuntė 

Lietuvon šimtą 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 augštą 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 j lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St.. Tek Boulerard 9663

c T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street. Tel. Boulerard 0672

BRIGHTON A’ARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Ląfayette 7674

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
............................... .
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j KORESPONDENCIJOS į
1 % .t. 

kynigais-klerikalais tai reikia 
pasitraukt nuo jų 7—. išeit iš

ROCKFORD, ILL.
a --------». .. — --------------

. Natkevičiaus prakalbos ir 
komunistai.

Gegužio 8 <1. čia kalbėjo ne
senai atvažiavęs iš Lietuvos 
Lietuvos Steigiamojo Seimo na
rys Ladas Natkevičius, Kaip iš 
apgarsinimų buvo matyt, pra
kalbos buvo surengtos vietinių 
A. L T. S. ir T. M. D. kuopų.

P-as Natkevičius atvažiavo 
į Roc-kfordą vienas be savo 
draugo mokytojo žygelio — 
kaip pats pasakė — dėlto, kad 
juodu pasidalino savo važinė
jimo kelionę po vienų į mažes
nius miestus, kad tokiu budu 
greičiau galėtų apvažiuoti lie
tuvių kolonijas pirm negu už
puls vasaros karščiai. Kalbėto
jas kalbėjo apie Lietuvos po
litinę padėtį, kovų Steigiamam 
Seime su klerikalais už laisvę 
—< už konstituciją. P-no Nat
kevičiaus prakalba labai buvo 
interesinga, nes mes girdėjo
me gyvu žodžiu apie Lietuvos 
dalykus, apie kuriuos mes pir- 
miaus karts nuo karto skaity
davome ir girdėdavome iš laik
raščių. Ik to, p. Natkevičius 
yra gabus kalbėtojas. Publika 
ramiai klausėsi jo kalbos, o 
tik apie trys “Laisvės” ir “Vil
nies” sekėjai- užpakalinėse sė
dynėse visų laikų bambėjo, o 
vienas nenoroms vis šiepėsi, 
bet niekaip negalėjo prasijuok
ti.

Po prakalbos buvo leista 
duoti klausiniai iš publikos. Na 
ir, žinoma, pirmutiniai su 
klausimais buvo musų “ko
munistai“ — 4te, kurie bumbė
jo. Klausimai buvo toki: kodėl 
jus (suprask, kalbėtojas ir jo 
draugai) neprašalinot kunigų, 
o leidžiat juos į valdžią, arba 
kam jus sykiu dirbat *ti kuni
gais ir neišcinat iš Steigiamų^ 
jo Seimo? Kodėl jus priešina
tės profesinėms’ sąjungoms? 
Kodėl jus tylit kaip valdžia 
šaudo darbininkus ir kemša į 
kalėjimus? A Kodėl kalbėtojas 
neragino užprenumeruot kito
kių laikraščių (suprask, komu
nistiškų) o tik “Lietuvos Ūki
ninką” ir “‘Lietuvos Žinias?” 
(Mat kalbėtojas ragino užpre
numeruoti “Liet. Ūkininką” ir 
“Liet. Žinias” Lietuvos žmo
nėms). Tada kalbėtojas sako: 
mes ofeame Lietuvos žmonių 
išrinkti atstovai į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą, kad Seime 
kovot su klerikalais, todėl mes 
negalime Seimo apleisti ir iš
eiti. Ir mes Seime su jais ko
vojam,H bet kadangi klerikalų 
atstovų Seime yra diduma, tai 
visuomet jie nusveria. Toliaus 
sako: Lietuvos žmonės yra 
kaip toji tešla, kuri reikia iš
minkyti, kad sekančiuose rin
kiniuose į Seimą išrinktų pa
žangius atstovus. Kas dėl šau
dymo ir kimšimo į kalėjimų 
darbininkų kalbėtojas sako: 
suprantamas dalykas, jeigu 
valdžia kurį sugauna su bom
bų, arba agitacija už nuverti
mą valdžios, tai, žinoma, kaip 
su tokiu pasielgia. O tam yra 
faktas, kad dar ir nepersenai 
surasta ir areštuota visa ko
munistų slapta kuopa Kaune.

P-as Natkevičius, atsakyda
mas klausėjams tuomi pačiu 
parode prie publikos, kad jie 
labai mažai išmano.

Čia musų “komunistai” ren
gia “lavinimosi vakarus,” kur 
jie save lavina, kad bent kiek 
prasilavinus; bet tas jiems ma
tomai maža naudos atneša.

Ištikrųjų tie musų komunis
tai keisti sutvėrimai; neperse- 
nai jie išmainė savo “princi
pus” ir pradėjo krypti kiton 
pusėn; sutvėrė “Darbininkų 
Partiją“ ir pradėjo skelbti, kad 
jau reikia lįst į “palšąsias mi
nias”, į “geltos'ąsias unijas,” 
dalyvauti rinkiniuose, ir “visur 
kovoti su darbininkų preišais”

Liet. Steigiamojo Seimo... Iš 
šito kiekvienam bus aišku, kad 
taip kalbėt gali tik tie, kurie 
patys nežino ką daro ir ką kal
ba.

Lietuvos valstybę Lietuvos 
žmonės tveria demokratybės 
pagrindais, gi komunistai-bol- 
ševikai nepripažįsta demokra
tybės, o tik “diktatūrą,“ tai 
reiškia, kad jie yra Lietuvos 
žmonių priešai, ir todėl jie yru 
baudžiami kaipo priešai.

Bet ant galo,, kodėl jus, ko
munistai, tylit, kuomet Prū
sijos bolševikai žmones šaudo 
tūkstančiais, ir socialdemokra
tus kemša į kalėjimus

Dhr vienas dalykas. Kaip ži
nome, Amerikon atvažiavo su 
p. Natkevičium jo kelionės 
draugas mokytojas Žygelis — 
Lietuvos mokytojų Profesines 
Sąjungos pirmininkas. Taigi, 
tėmykite kas išeina: profesinės 
sąjungos pirmininkas čia i>o 
akių ir musų komunistai to 
nežino! Jie klausia: “kodėl jus 
priešingi profesinėms sąjun
goms.” Bet iš kur jie žinos, ar 
iš “kominterno tezių?”

—Buvęs prakalbose.
■ ...... -'t '■ ■.... ..... 1

Viešas atsakymas Lietu
vos Finansų Misijos ve

dėjui J. J. Bielskiui
Waterbury, Conn., Lietuvių 

Ukesų Politiškas Kliubas savo 
mėnesiniame susirinkime lai
kytame geg. 5 d. svarstė laišką 
nuo Lietuvos Respublikos Fi
nansų Misijos vedėjo J.. J. Biel
skio, kuriame Kliubas ragi
nama išrinkt du atstovus į Lie
tuvos paskolos stotį sekminges- 
.hiam darbui- Lietuvos labui, 
u L. U. P. K. nutarė pranešti 
jam, kad mes darbiiojamės ne
raginami, nes užjaučiau!
Lietuvos reikalams ir remiam 
juos kiek galėdami. Musų Kliu
bas yra pirkęs pirmos Laisves 
paskolos bonų už tūkstantį do
lerių, o antros paskolos, už 
šimtą dolerių. Jis butų ištekęs 
nupirkti daugiau ir antrosios 
paskolos bonų, bet L. U. P. K. 
nariai, matydami nelemtą kle
rikalų šeimininkavimą Lietu
voje, nenorėjo dalintis su jais 
atsakomybe už jų blogus dar
bus: šmugelį, kurį jie leidžia 
varyti plačiu plotu savo drau
gams^ smaugimą kiekvieno lai
svesnio pasijudinimo ’ ir perse-* 
kiojimą kiekvienos organizaci
jos, ar spaudos, kuri nešoka pa
gal klerikalų pučiamą dūdelę. 
Be to jie vietoj valstybės rei
kalais rūpinasi savo sėbrų ku
nigų likimu, skirdami jiems 
riebias algąs iš Valstybės iždo 
ir apdovanodami juos žemės 
plotais, kuomet vargšai beže
miai, neturėdami ne tik žemės, 
bet ir lemtos progos sau gyve
nimą pasidaryti, negauna jos, 
nors prieš rinkimus į Steigimą- 
jį Seimą klerikalai jiems viską 
gausiai žadėjo, kad tik gavus 
jų balsus.

Taip dalykams esant, ar ga
li protaujantis žmonės remti 
tokią Lietuvos valdžią, kuri 
nesirūpina valstybės reikalais, 
spaudžia zonines taip, kaip 
juos spausdavo caro bernai ir 
stengiasi sugrąžinti Lietuvoje 
vidurinių amžių tamsybės prie
tarus, uždedami savo purviną 
klerikalizmo leteną ant vienos 
svarbiausių šalies įstaigų — 
mokyklų? Žinome, ne.

Musų Kliubas taipgi nenori 
turėti jokio reikalo su klerika
lų įstaiga čia Amerikoje, ku
riai rupi savo partijos reika
lai daugiau negu Lietuvos. Jei 
Lietuvos valdžiai butų rupčję 
Lietuvos reikalai, tai ji nebūtų

Lietuvoj. Ir kitame susirinki
me jis paskyrė iš savo iždo $25 
Socialdemokratams; $25 socia
listams ii’ $25 Profesinei Mo
kytojų Sąjungai, turėdamas 
viltį, kad Tos partijos kovoda
mos su klerikalizmo siaubimu, 
nusuks jam sprandą ir Lietu
vos žmones galės lengviau at
sikvėpti.
t P-dio J. J. Bielskio prisiųstas 
disciplinos korteles, kur reika
laujama, kad nariai surašytų, 
kiek kuris aukavo kunigų val
džiai, kliubiečiai pasiuntė į 
gurbą, sakydami, kad jie ne
pripažįsta klerikalų cenzūros.

z.Atsakymas p. J. J. Bielskiui 
nutarta duoti per spaudą ir 
jam pačiam asmeniškai.

Komisija: A. Šeštakauskas
S. Senkus.

Piety kalėjimo stovykloj
I. H. Schvvartz

Spalį, 1921 m. aš išvydau sa
ve Mo Lilėj be cento. Turėjau 
giminių Jacksonvillėj, Floridoj 
ir sumaniau ten nuvažiuoti.

Septintrtllienio rytą, spalio 30 
d. pasiekiau River Junction 
kryžkelį Floridoj, arti Talla- 
hassee. Nematydamas šerifo 
padėjėjo, apie kurį mane per
sergėjo, aš maniau, kad vaiki-

spy-

kurį 
kor- 

neišmin-

dėtį ten ir, metęs atsargumą 
į šalį, išlindau iš šaldyklinio 
vagono, kuriame važiavau, ir 
užsiritau ant viršaus. Bet tuo
jau po išvažiavimui iš River 
Junctiono (vienas traukinio tar
nautojų atėjo pas mane ir rei
kalavo $8.00.

“Ar neturi nei dolerio”? 
rėš i jis.

“Brangiausias daiktas, 
aš turiu, tai mano unijos 
ta ir toji raudona”, 
gai pasakiau jam.

“Negaliu jų žiūrėti. Kiti vai
kinai pyks — vis' viena raudo
nos ar baltos kortesą butų. Tur 
ri išlipti ties Tallahhss’e. Ne
galiu tavęs slėpti dykai”, ta
rė jis. ,

Už kiek laiko žitiriu ateina 
•vyras vagonų virŠais nuo pir
mutinio traukinio • vagono. Jis 
pradėjo mane rupi n ti; jis ne
galėjo būti traukinio tarnauto
jas, nes per gerai buvo apsi
taisęs. Nepriėjęs per dešimts 
žingsnių prie manęs jis išsi
traukė revolverį ir pirma ne
gu aš apsižiūrėjau kas dedas, 
pora apyrankių atsidūrė ant 
mano riešų. “Nebandyk bėg
ti”, prasergėjo jis mane ir nu
ėjo į kitą vagoną. Ten jis ra
do tris kitus pabustas. Vienas 
jų buvo nesuvaldomas atsida- 
vėlis vaistams, kili du jauni 
buvusieji kareiviai.

Atvykę: i «I<>tj Jaęksonvillej 
radom didelį būrį mūs belau

kiu nt. Šerifo automobiliu nu 
gabeno mus į kuuntės kalėji
mą. Pirmam augšle buvo lai
komi negrai kaliniai, antram 
bailieji. Kaliniai galėjo susi
kalbėti vieni su kitais. Baltų 
kalinių buvo tik trys automo
bilių vagys ir du pabostos, 
apačioj negrų buvo keturi; vie
no jų vardas buvo “Džcs Sem”, 
kuris buvo nuolatinis kauntės 
svečias.

Ant lytoj aus teisėjas mus 
teisdamas pasakė:

“Visi jus sugauti tuo patim 
prekiniu traukiniu važiuojant 
ir todėl nėra skirtumo jūsų 
bylose. Prasižengimas ir 
bausmė visiems ta pati. Turite 
užsimokčt bausmės $25 ir lė
šas, arba atsėdėti 90 dienų.

“Dev|yniosdcAimls dienų dž 
lai, kad nieko neturim!” su
šuko vienas buvusių kareivių. 
Savaitę laiko mes sėdėjo^tl ka
lėjime. Vieną naktį savaitės 
vidurv^ mane išbudino vyro 
raudos balsas. Raudojimas 
drauge su retkarliniu sudeja
vimu ėjo iš negrų kalinių vie
tos. Po penkiolikos miliutų 
raudojimas nutilo ir aš išgir
dau tyliai, širdingai kaip ir 
kūdikio maldą kalbant. Po 
pusės valandos maldos maišy
tos su verksmais yisa vėl nuti
lo ir aš užmigau.

Ant rytojaus prieš pusryčius 
negras vardu “Sam” prašė 
mus, kad mes tylėtume. Mums 
paklausus, ar kas serga, jis 
pasakė, kad kalinys vardu Ned 
Thonias ) nakčia pasimirė. 
Mums prašant, kad jis papasa
kotų nuims ką apie jį, jis tik 
-lieki pasakė, kad jis sugrįžo iš 
“kelio” perdaug sergąs, kad 
galėtų dirbti ir kad dabar jam 
ųereikėsią daugiau dirbti.

l)eyintą dieną ]>o mano su
areštavimo iš&iuiitč mane į 
lentpjūves siuvyklą. šerifas 
fordine inašiiia išvežė niane 30 
mylių iš Talahassee j miestelį 
vadinamą Peny, kur mane iki 
įjopieČio” uždare' kalėjime. Ka
meroj su nianim buvo čia^imis 
Floridos .sunus^ Aš jo pa
klausiau, už ką jis sėdi.

“O, nieko tokib, aš' tik nudė
jau vieną niekam nevertą daik
tą save gindamas ir jo drau
gai subūrę perk aklio būrį no
rėjo mane pakąrti, lyg kad Aš 
bučiau paskutnis nigeris; tarė 
jis tautinio išdidumo neapy
kanta. akyse. “Bet žinai, pa
sakojo jis šypsodamos, “mano 
pati pasakojo man ipo to, kad 
mano draugų yra dešimts prieš 
jo vieną, todėl ne kokia bus 
kova, kad net jei, dvigubai tiek 
ateitų mane

Kalba atėjo prie mano daly
ko ir jis piktai nusišypsojo. 
“Sunau, tikrai pakliuvai į pra
garą. Trijose kauntėse nėra

to vyro, kuris nėra buvęs ka
da sargu tose lentpi tuvių isto- 
vyklosc. M pats buvau“, ir jis 
išpūtė krutinę pasididžiuoda
mas. Jis man ėmė pasakoti 
apie tas stovyklas. Kaliniai 
yra nusamdomi Putliam lentų 
kompanijai už * $20 vienas. 
(Kojmpaniįjta paima visą atsa
komybę už jups ir pati, sam
do jiems sargus.

“Jie nesisvarsto patraukti 
gaidį, vaikine”, tarė mano ka
lėjimo draugas, “nes tokie į- 
sakymai ir jei tu pasijudįpsi, 
sunau, taip, kad tas atrodįs į- 
tariamu, tai greičiausia tapsi 
pakastas pelkėse tą patį vaka
rą — žinai, sargas nušauja sa
ve gindamas”, ir jis davė man 
gerą patarimą. “Aš mačiau 
vyrus taip nuplaktus, kad juos 
nešte nunešė užtvaran”, aiški
no jis man toliaus.

“Bet už ką?” klausiau nu-

stebęs.
lojimo s. meno mato

mos nežinystčs nušvito jo vei

de. ‘'Matai, viena jie nori į- 
bauginti juos; kita, išimti iš 
jų visą darbą, kokis tik ‘gali
ma. Nuteisimas šešiems mė
nesiams reiškia, kad jis rtei- 
kia pirversti prie darbo taip, 
kad jo gyvasties Jiktų ketvirta 
dalis colio. Juo nuteisimas il
gesnis, juo mažiau sunkinama 
kalinys darbu, nes apsunkinus 
jis per daug jis. numirs pirmą 
savo laiko ir kompanija turės 
nuostolių iš jo. Skaitant da
bartiniu darbininkų 'brangu
mu”, kalbėjo jis toliaus, “Put- 
nam Lentų kompanija padaro 
apie $2(X) vertės darbo per 
kiekvieną tavo nuteisimo mė
nesį, bet jei tu dirbsi tą patį 
darbą kaipo laisvas žmogus, 
tai negausi daugiau kaip $1.75

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai «

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 441L VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta;
8323 So. Halated St

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd 8L kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

17 Tel. Rando!ph 2898

atšaukusi atstovo J. Vileišio, 
kuris ištikimai dirbo valstybės 
darbą, ir iiakeitusi jo žniogum, 
kuriai nemoka ir nenori rupin-

(Kiek laiko atgal jie visą tą
vadino “buržuaziniu išmistu...)
Dabar vėl sako, kad kovot su’tis valstybės reikalais.

Greitu laiku j T i/vi'ii'TTri 
per Angliją lJiWUUVcĮ

fe

DIDŽIĄUSIAS PASAULYJ LAIVAS
White Star Linijos milžinas

956 pėdų ilgio, 56,000 tonų
Birž. 17; Liepos 8; Liepos 29; Rugp. 26 ir stambus laivai 

Birž. 8; Birž. 24; Liepos 15: Rugp. 12.
(naujas) Birž. 10; Liepos 1Liepos 22; llugp. 19

z

OLYMPIC,
HOMERIC

Tiesioginis susinėsimas prie Southamptono su Danzigo laivais. 
Keleiviai ir bagažai ūmai pasiunčiami.

AMERICAN LINE (
' ■ • I LIETUVĄ PEK HAMBUItOĄ

Prie šalinis susijungimus prie Hamburgo be išsėdimo Vokietijoj.
Rcguliurlid plaukioja —- dideli, smagus laivai.

RED STAR LINE
I^abjausia lietuvių mylimą per Plymouth’ą į Danzigą.
Plaukia iš New Yorko kas savaitė.

VISOKIS SMAGUMAS — VISOKIS MANDAGUMAS
Platesnių. informacijų klauskit savo vietinių agentų arba
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY,

14 No. Dearborn St. CHICAGO, ILL

7 V IR TUMAS

ADVOKATAS
Ofisas vidurnadestyj.

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

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8895
z S

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899 

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

Seeley 8676

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St., Chicago.

Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg., j 
Kamp. Mi!waukee ir Ashland Avės 
Ofiso y ai.: nuo 9 iki 5 ir nūn 7 I 

iki 9 vakare.
________-*

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. *• 
1811 Rectčr Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 8203 So. Halsted St. 
yards 1015. Vai.: 6 iki 9 yaL

Dr. AL. DAVIDONIS
r

Gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Mįphigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 8 va], po piet

Telefonas Victory 9082

raltijos-amerikocUf L l NIJ A 9 Broa dwy, NeV'Yir k. N 

etLIETUVA
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliayą 
aplenkia Lenkų ’ juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 

.... TA Į KAMBARIUS
ANT 2"fa» LOVŲ

fiSSI ESTONIA .................................... Geg. 31
LITUANIA .................    Birželio 14

TREČIOS KLASOS KAINOS J: 
£*01 HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 < 

—LIEPOJU IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

TIESI 
KĘUION

Keliaujantiem Lietuvon
Didžiausis Ekskiuršinas iš Chicagos 

iki Kauno.
Lietuvos Maisto Bendrove rengia didžiausią Ekskiuršiną. Spe

cialiai vagonai iš Chicagos į New York (vien (lel lietuvių). Iš New 
York birželio (June) 13 d., 1922 ant didžiausio laivo AQUITANIA 
iki Piliąvos su 2 palydovais iš pat Chicagoš, kurie patarnaus visoj 
kelinėj. Gali važiuoti moterys su vaikais, vaikai be tėvų, visiems 
bus suteiktas pat'arnavimas iki pat vietos^

Tai bus linksma ir saugi kelionė j Lietuvą. Kurie norite sau
gią ir linksm'ą kelionę turėt, tai tuojaus užsisakykite vietą per

Lietuvos Maisto Bendrovė
10715 Michigan Avė., • Chicago, Illinois.

1 i.: ’Kurie važiuos per Lietuvos Maisto Bendrovę birželio 13 d., tai 
visas patarnavimas bus dykai.

Vi

Banko tvirtumas remiasi ant savo 
board of direktorių ir kuomet jus ma
note, kad šio banko direktoriai yra pla
čiai šalyj žinomi žmonės kaipo turtingi, 
pastovus ir biznyje gabus, tamista tuo- 
jaus prieisi, prie išvados, kad Stock 
Yards Savings Bank, kad ir nebus di- 
džiausis bankas Chicagoj, bet beabejo- 
nės tvirčiausis.

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
Ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitšs
8307 Aubum Ava.

Tel.: Boulevard 4139
K . ............. . >

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

KAINOS

J 36.21
136.21

reikia pridėti

KLESOS

iki

ir

irn

ILLINOIS

THAMPT0NA

SEKANTI IŠPLAUKIMAI

Keleiviai gnli apleisti 
laivo išplaukimo.

pora dienų pirm

Valst.
..00.

CANADIAN PACIFIC
Į PILIAVĄ — LIBAVĄ — MEMELI

VISAS KELIAS VANDENIU PER S
Keleiviai turi šalinį susijungimą prie Southamptono 'be suvč-

lavimo bei nepagabumų.

EMPRESS iš ŠKOTIJOS (Montrealo) Geg. 30
MINNEDOSA (i£ Montrealo) Biri. 7
EMPRESS iš FRANCUOS (Qucbec) Birž. 13

Keleiviai plaukianti iš QUEBEC, pribūva 
is ryto ir plaukia tiesiai prie 
šnhai stovinčio. NEI PAVĖLUOSIT. NEI 
VIEŠBUČIU IŠLAIDOS.

laivo nuo?

Visi trečios klesos keliauninkai turi lo
vas uždarytuose kambariuose.

TREČIOS
> Chicagos
> Chicagos
> Chicagos 

Suv.

iki J’iliavai
iki Memelio

Libavo
karės taksų

Laivakorčių 
a prie i ii i . kreipki-« b‘v. U,agento, arba 

R. S. ELWORTHY. 40 N. Dearbo
CHICAGO /

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su CCQ 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
* 

Elektriškam darbui
Telefonai Boulevard T?.?! 

loaZ

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei

daujama.

- - - - - • ■ ——
PRANEŠIMAS

Norime pranešti daugybei savo 
draugų ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted St., į 1401 South 
Halsted St.

Dabar turime visiškai naujuų sta- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
13 d. Du įėjimai: 1401 S, Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.

Atdara kasdieųą iki 9 vai. vak.
Nedėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St. f



Sereda, Gegužio 24 d., 1922

Lenino Tragedija.
Paskutinio laiko pareiškimai 

Europos komunistų spaudoj 
parodo, kadNikalojus Leninas 
yra pirmose cezarinio pasiuti
mo laipsniuose. Jis reikalauja 
savo priešininkų kraujo 'net 
jiems išdrįsus viešai kitokių 
nuomonę išreikšti.

Apie mėnesi,s atgal jis siuto 
išgirdęs apie Radeko ir Bucha- 
rino pažadėjimų Bcrline, kad 
kalinamieji ^socialrcvoliucionic- 
riai Maskvoje nebus žudomi ir 
kad dviejų nuosaikiųjų socia
listų tarptautinių vadams bus 
leista būti teisme, šitų kalinių 
byla besagrinėjant, kaip temy- i 
tojams, ar gynėjams.

Andai rusų komunistas pa
darė apžvalgų nesenai išleistos ’ 
austrų socialistų valstybės sek
retoriaus Otto Bauero knygos 
apie Bolševizmų, šitoj knygoj 
Bauer pasakė, kad Lenino val
džia išsižadėjo savo komuniz
mo programo ir sugrįžo atgal 
į kapitalizmų.'

Bauer% pasakė šitų neužgau
namu bTidu. Jis tik pabrėžė no- * 
užginčijamų faktų, kad jo pra
našautąjį neišvengiamų bolše- *. 
vistinio gyvenimo nukrypimų 
pilnai įrodė dalykų bėgis Bu
si joj. :

Leninas užsidegė baisiu pik
tumu dėl šito viešo pažymėji
mo teisybės nepatinkamos 
bolševistiniam didingumui. Jis 
pasakė, kad tai yra užsienio 
propaganda pagelbėti rusų 
menševikams ir socialrevoliu- 
cionieriams griaitti sovietinį įs
tatymų ir tvarka. Tuo pačiu 
kvapu, kuriuo sovietinei dele
gatai (re nuo j a/sisakė sustab
dyti savo propagandų užsie- 1 
niuose, jis įsakė Rusijos teis- ' 
mains sušaudyti kiekvienų, kas 
drįs su juo nesutikti.

Podraug jis prasergėjo . 
Viennos internacionalo vadus, 
Aad jo ilga ranka gali pasiek- 
Ii juos net už Rusijos ribų. 
Matoma jis nukopijavo buržu
azinį Bonapartų iki smulkme
nų sAvo atkaklumu besistengi- 
mu cenzūruoti pasaulio mintį. -

Jai yra dūkimas proto pak- ; 
buvusio į savo paties spąstus 
ir abejojančio savo paties 
tvirtinimais. Jje skelbia bėgė- : 
diskų tiesų visiems pasaulio 

-I raštams, kad sovietinė val- 
džjįp/ kaip ir kiekviena buržu
azine valstybė, gali išsilaikyti 
Ii į# melų pamatais. Kadangi 
Leninas veltui bandė įbrukti i 
savo aklus įsakymus* realybei, 
kuri negalėjo jo klausyti, tai 
jo protas pasitraukė ir kraujo 
godaus to torio beprotybė ėmė 
valdyti.

Leninas nupuolė nuo svai
gios pasaulinės diktatūros lak
tos, kada jis, kaip mažumos 
vadas, bandė padaryti tai, kas 
yra galima nuveikti tik labai 
apšviestai ir organizuotai di
džiumai. Dabar jis jaučia, kad 
net jo paįies Rusijos žemė dre
ba nuo Jo teorijos susirėmimo 
su jo praktika. Atsidūręs pas 
patį kraštų baisįos bedugnės!, 
kuri prarijo tiekų pagyrų 
grumolojų likimui, jis bando 
nuraminti savo susisielojusių 
sąžinę girtomis idėjomis apie 
kruvinų kerštų žmonėms,- kurie 
pažymi jo pragaištingų nemo
kėjimų perskaityti aiškius ak
tus.

Jei jo draugai nepasiskubins 
ateiti jam į pagelbų ir neišgel
bės jo nuo cezarinės ligos, tai 
sovietinei Rusijai tuojuus ttfks 
kitos galvos jieskotis. Turėki
me viltį dėl rusų darbininkų 
labo, kad Sovietinė Rusija su
ras gana sveikų galvų napole- 
oninės sėkmės prašalinimui iš 
Rusų revoliucijos.

—Mihvaukce /Leader.

‘ . - II linu m

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip-
■ gi kitas visokias gydau gamtiškais 

į: budais. .

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

NAUJIENOS, Chicago, III.
f
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Kad Lietuvė Motina Turėtu
Aiškias ir Parankias žinias apie kūdikių Auklėjimą

BORDEN’S EAGLE MILK
HA PADUODAMA-LENTELE IR DAVINIAIS MES TEIKIAME LIETUVEI MOTINAI VISAS REIKALINGAS INFORMACIJAS APIE MAITINAU 
JOS KODIKIO BORDENO EAGLE PIENU. GALITE PASTEBĖTI, KAD NURODYMAI TINKA VAIKAMS NUO 3 DIENŲ IKI 24 MĖN. AMŽ L'.Įij. 
Be nurodymu, kaip maitinti Bordeno Eagle Pienu, motina dar turėtų atydžiai perskaityti patarimus, kuriuos reikia sekti vartojant Bordcno Eagle Pieną. 
Bordeno Kompanija didžiuojasi faktu, kad ji pagelbėjo daugeliui, daugc|4ui Lietuvių kūdikių išaugti Į stiprius berniukus ir mergaites, į vyrus ir moteris, 
kurie teikia garbę savo tautai ir šiam kraštui. Norėdami platesniu informacijų nesibijokite rašyti stačiai pas Borden Company, Ncw York City.

Lentele Kaip Atskiesti ir Kada Penėti Kūdikiams 
Eagle Brand Kondensuotą Pieną•U

Kūdikio 
. amžius

S --- --------------- -

Kiek šaukštukų EAGLE BRAND 
pieno ir kiek uncijų virinto vandens.

Laikotarpis 
penėjimų

Kiek duoti kiek
vieną sykį

Kiek supenima 
per 24 valandas

Kiek sykių penė
ti naktyje

Kiek sykių pe
nėti į 24 vai.

3 iki 7 
dienų

Pusė arbatinio šaukštuko Eagle 
Brand į pusantros unc. vandens.

> « 4
2 vai.4 .

1 iki pusantros 
uncijos

10 iki 15 
uncijų 2 10

2 ir 3 
savaičių

1 šaukštukų. Rugio Brand pieno j 
dvi uncijas vandens

* v 5 J •• • , '
2 vnl.

lY-i iki dviejų 
uncijų

' 15 iki 20
Uncijų 2 10

4 ir 5 
savaičių

Pustrečio šaukštuko Eaglo Brand 
pieno Į 4 uncijas vandens

* Z
2 vnl.

• 2 iki 3
uncijų

. „1  — --- :—

18 iki 27 
uncijų 1 0__________ l______

------------- —.
6 savaičių 
iki 3 mėn.

Trys šaukštukai Eaglo Brand į 
4 uncijas vandens

• • * * t
2% vaL

2% iki 4 - 
uncijų

20 iki 32 
uncijų . . * 1 8

3 iki 5 
mėnesių

Keturi šaukštukai Eaglo Brand į 
5 uncijas vandens 3. vai.

4 Iki 5 
uncijų- -- -.- •- ■ ■■ -1 ■ ir--

28 iki 35 
uncijų 1 7

5 iki 9 
mčnošių

_______ ....... ---- u ,, —....   —-----
Penki šaukštukai Eaglo Brand į

6 uncijas vandens x i<- 3 vai.
5-iki 7

• uncijų
_____ iu—:------ -- ~

30 iki 42 
uncijų 0 6

9 iki 12 
mėnesių

fieši šaukštukai Eagle Brand į 
7uncljas vandens

■*' ■ Ji

: l
3% ’val.
7 J

7 iki 9 . 
uncijų 

___ .Ą.. .--------

85 iki 45 
uncijų

. • * ♦ . '.-L— ''.4r-JLk_.Jį. ..J.-- -------—L.

> 0 5

SVARBI PASTABA._ Prirengiant maistą būtmal reiltalinga, kad visi indai, bohkutės, speneliai ir tt. būtų sterilizuojami verdan
čiame vandeny pirm vartojimo. Imant pieną iš bonkutes, vartok sausą šaukštuką, o saikuojant žiūrėk, kad piltum iš blokines į 
šaukštuką, ir vartok tą patį šaukštuką kiekvieną sykį. Tas užtikrins tikrą nusaikavimą ir pagamins geriausias pasekmes.

Kūdikio Maistas Antrais Metais
Metama pasibaigus motina, paprastai, turėtų nustatyti penėjimo tvarkų. Kiekvienas naujas valgis turi būti rūpestingai prirengtas, ir išpradžių duodamas
mažomis kiekybėmis. Maitinti kūdikį reikia atsargiai, kad jisai nepersivalgytų. Penėti reikia reguhanškai ir neduoti nieko tarpe valgių. 
Daugelis kūdikių sunkiai persiima nauja tvarka. Jie pilnai užganėdinti pienu ir atsisako imti kitokį maistą. Tokiais atvejais, neduok pieno kol kūdikis 
nesuvalgė kietesnį valgį. Jei sykiu duosi abu, tai kūdikis pasirinks pieną, o prigėręs, nebenorės imti kieto maisto. Sekanti maistų tvarka pavelys motinai 
pasirinkti tinkamus valgius iš sąrašo. -Niekados nėra patartina mainyti valgius kuomet oras karštas.

PASTABA _ Vienas arbatinis šaukštukas Eagle Brand Kondensuoto Pieno atskiestas viena uncija virinto vandens duoda mišinį,
is maistingume lygus karvės pienui. Kur tik žemiau teinančiame sąraše yra žodis pienas, tas reiškia, kad Eagle Brand

: J5 iki18 mėnesių — penėti 4.sykius Į dieną.
7 vai. ryto. ■— Avižų, maizo, arbą kukurūzų kruopų^ 

kurios buvo virtos-tris valandas dieną prieš vartojimą. Fo 
virimui jos tūri būti kai skystutė košelė. Ją reikia perkošti 
karštą, o ataušus ji bus kai ilrobučiai. Duok- du ar tris 
šaukštus kaįtu sugenu, ir Q Vncijų.p|eno atsigerti. 8kru 
dinta'duoną. ‘ .. < v. :.

9 vai. skydas.:

duoiiorrtrup'iniąiB, ąrba vi.CJiaą.

kuris
reikia šitaip atskiesti.

12 ikį 15 mėnesių — penkti 5 sykius | dienų.
7 vai. ryto. — Avižinių, miežinių arba kvietinių kruo

pų košė. Imti vieną ar du šaukštu su 6-8 uncijom pieno. 
Sudž;uvusi duona ir sviestas, arba cukoriai su sviestu.

0. vai, rytį '— Vieno npelsinp skystimas.
n vai, ryto, —r Drožtu jautienos šlaunis, 1-3 šaukštai, 

sumanyta <pu lygiu kiekiu duonos, ir suvalgyta . jautienos 
Hijftk.iv Arpą minkštai išvirtąjį kiaušiniu su sausos duoitfjs 
trupiiiiaia| šmotukai cukorlaiųj ir 6-8 uącijos pieno.

jjt vdį. popintų. — Jautienos^ vištleups^ąr ąvięmpy 
laš.sp kičinis, arba Atlipinta BaUsu' tfūųnu..' J8i dftr' 
tai šdlioK uncijos piotįp. Pasenėjiisi duona Bu Sviestu, urbav 
cukfivbin |ĮU sviestų. Dgugolis kūdikių. minėto amžiaus’valgo . 
Ir suVjrškina obuolienę it slyvų košę J jei’jos duodamos’tai 
piopd uorėikiį duotu ' .

■' * t’ ’/ * 4.•;* i ' r '** ’ • J . >4’ , ' , /

(1 yni', vakare, — Du šailkšttti smulkių kruopų su 8 un- 
cljnmiš pfbrto; Šmotukas cukoriaus. Pasenusi duona su 
šviėątu. .V' '■ - J ‘
-- 1(1 vai. vhkuro. Šaukštas smulkių kruopų, S-iosij ųnd-
joso plėtinį » . j •_ ■ • ,

SEKANTI MtAKIMAl TINKAMAI VARTOTI PRIE PĘNfiJIMO IS B0NK0S BUVO RĄMT PACE LUINOAIS, IR JUOS GALIMA VARTOTI SYKIU 
" SU EAGLE BRAND KONDENSUOTU PIENU/

pripildant ji iki kraštų- snpr®8! M J plenij jis apsilipiinii pienu ir pasemsi daugiau,
maišyk. Tas svarbu.., ■") .!''■/•.’'14 »%.il **< ™ ' - \ ■

mį), kad Tamistos kietai prldengtun’čte klekinę su apgožtu puodeliu ir laikytumėte

VIDURIAVIMAS. J
f Neduok nieko apart gryno virinto vandens per 24 vtt- 

laidas. Tada penėk su miežių vandeniu, arba ryžių, į kurį 

ko,' ir viduriavimus Bumttžčja, galima pradėti penėti labui 
maži kiekiai paprastų valgių, padidinant juos atsižvelgiant 

į. į kūdikio padėtį. Jei kūdikis nepagerėjo, tai tuoj šaukkis 
daktaro. ‘ '
TĄSYMAS ARBA VĖMIMAS.

Šitie apsireiškimai gali paeiti iš perpenėjlmo, arba vi
durių- užkietėjimo. Sumažink maisto kiekį i^r pritaikink 

1 augščiau surašytą patarimą dėl vidurių užkietėjimo, arba 
• patarimą apie kalkių vandenį.

KALKIŲ VANDUO.
> . Vartojant Eaglo Brand Pieną labai retai teprisieina

naudoti kalkių vandenį. Bot jeigu iš vidurių išeina ne- 
suviTŠkinti maisto gabalai (nors vidurių veikimas atrodo 
normalia), arba jei kūdikis išvemia daug tuoj po valgių — 
arba jam tąso vidurius <— tada patartina pabandyti kalkių 
vandenį. Nusipirk japtickojc Šviežiai pagaminto Limę \Vater 
Ir duok vieną ar du šaukštuku prie kiekvieno penėjimo.

18 iki 24 mėnesių — penėti 4 sykius į dieną.
\ 7 vai. ryte. — Kukurūzo, maizo, ar avižų kruopos (pri

rengtos kaip uugščiau minėtu). Duok kurtu su pienu, arba 
su sviestu ir druska. Kas dvi ur tris dienus supenėk minkš
tai išvirtą kiaušinį. Laikas nuo laiko duok kupetos vištie
nos ant skrudintos duonųs. Pi,cpp utsigorti. Sėlinu, biskvi
tas su sviestu, arba paseilėjusi, duoną, su sviestu. , 
, 9 vai. ryte. — Vieno apelsino skystimas.

a vu1, ryte- “* Jautienos šlaunis, kapota ar družtaj
sukaputa jeriuko širdis. Vi-štiena. SpĮnač, aspara* 

urbuzas, pvr^oštps vertes, tomeftosj vij-tos mor- 
?ho?&- ■ : ^nj|<iower (žyd-kopūBtis), Kerite .oljuolis, ar
’buipaMP įbuollėnėt-Faąeijūsi tįųoną >u sviestu. Fo 2J*am mėne.iiul 

’-bulvCs ir gerai išvirintos ir perkoštos pūpolės.
:v^- pojplętjp -r’Vištienos, jautienos/ar avienos vįra- 

įlį0s .Vlrą-,- r W aū ryžėmis, d¥ pasunėjusia įtrupintu duona, kiaušinienė,
ią&ū WWolo kisielius, ryžių pudingus, saldi. Smetona, virtos sly-
įtįtiu&nieri'ė),. krdfcitfdlb tunelius/ r^Žiif. ’• vos.,* Sėlinu biskvitas su sviestu arba pasctiėjusi dįionu Su
tona, virttntos alyvos, keptas;gbuol^s,.ar obuolienėj, sviobtū. >, »»<..'< -

. . * . . .įk.’ ’lįį /Į’ Ji- - '— MunavoS ar kvieėtą kruopos (virtos
0 vtLAvalUfro.-T- Munti^ kmo^bs/ar'JjįĮdfcė^ kfUO- dvi valandl). Duok 1-3 šaukštų, kartu su pienu, ar šviestu 

'pus, virtos dvivahindaš. Duok J-3- kfirtu suipį^nų^; druska. IMono atsigerti. Cukoris ar paseilėjusi duoba nu
Dar plono .atsigerti, ‘OulioMuš^kf'pascnusT dtiphnjSU ąVi'OBtlt: “ sviestu.

<• ■ '• j* ■ - • • ■ L) •

Visada pilk pienų iš blekines į šaukštų — 1
negu reiklų. ĮPylęs pienų j vandeni, gerai išmaišyk. Tas svarbu. 
Atidarius blekinę, yra saugu palikti pienų tenais/ Mes rekomenduojam^ 
jų šaltoje, Švarioje vietoje,
APELSINO SUNKĄ.

Kuomet kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, duok jam vie
ną šaukštą perkoštos apelsinų (oranČių) sunkos, atskiestos 
lygiu kiekiu virinto vandens, vieną sykį į dieną, prieš mai
tinimą. Laipsniškai didink kiekį duodamos sunkos iki sugir
dai neatskiesti) sunką pusės apelsino vienu sykiu prieš 
muitinimą. Galima duoti apelsinų sunką iki kūdikis paauga 

' kad gali valgyti kitus vaisius. / . •

AVIŽŲ fcofc*. • . ' ' ' - /

Kuomet kūdikiui sukanka penki mėnesiai, pridek po 
šaukštą .Avižinės košelės prie kiekvieno penėjimo. Laips
niškai didink kiekį iki supenėsi tris šaukštus kiekvienu po-, 
nčjimu. Idant padaryti avižinės košelės, įdek keturias pn- • 
cijks oatmeal į vieną pusę kvortos vandenio^ virink tris 
valandas duboltavame katilėly, pridėdamas tiek vandehio, 
kad po virimui lieka labai skysta košelė. Kol ji karšta por- 
košk ją per koštuvą, kad išmotus grubesnius šmočiukus. At- 
vC’Hfcartt puai.ln.ryH Kisielius. ■ Avižinę košelę galima poiąCti iki 
kUdikls paauga, Kad dali valgyti gerai išvirtas -kruopas.

kuponas £

pasymek, kurios knygos

Kūdikių i
Knyga / f

l

ii.,.'. 1 .....................

DAR NORI. t/

Virėjos
Knyga

l

* ' Ą.

4. ___ Lithuanian

. : i. ;
VIDUBIŲ VžKIETfJIMAS. .. £ z j; s! į < ! ■

< Avižinis vanduo labai dainai; prašaliną.IŠĮflUf- 
darius avižinio vandens, paimk kupiną šaukštą oathieul ir -■ -
Duse kvortos vandens, ir Vifk triK dūĮmįtayumo. t įpilta- kiek, druskos dėl skanumo. Jei šitas maistus užsilai-
kūtilėly. Liks tik bertainis;kv^o^^fŠtMį^Iė^J 
bar -supilk pusę kvortos ijlvirintp vandens. Per\ošK irtišinį 
per virštą koštuvą ir gadsi daugiau pusės kvortos balsvo 
skystymo. Tą vartok vietojo .prasto virinto vąndens penint 
kūdikį. Jei kūdikio yikūdikį. Jei kūdikio viduriai perdaug ^insileU, tai atskiesk 
avižinį vandenį sd paprastu virintu* vandbpiū. t ’ 
ttVftTTT VAUmtra. p'..“' .‘ '* jpį ’ •*.' • ■

š'tą ryfeią f pusę, kvartos vandenio. Vi- 
pripitaįt; ItĮkr.pMarUįko-.dąk’ įv»^ 
. a, ... . ----- ’---ortos ryžių

. V

—T . „— . ... . įjT •/
Gauk pačių geriausių miežinių miltų, f, pusę kvortos

• • • . V i TI T / —. . 1 — — - AM M I V. J M X M*

RYŽIU VANDUO, j’ ‘'Tį ;
Pilk vieną šaukštą ryžių i Lpus^. kartos vandenio. Vi-, 

rink tris valandas, pripilant; 18l|}tnįL|iUo:fU|ko-Įvąudę'- 
nio, kad po. virimui ‘ turėtumei ' apie pusę kvbrloa ryžių 
Vandens. -J . * 4 ■

MIEŽIU VANDUO. J ? n'' • H 
vandenio įpilk šaukštą miltų. Virink pusę valandos ir 
košk; paskui pripilk tiek vandeni, kad būtų pusė'kvortos.

MUSU KRAUTftTVNINKAS GALI TAMISTAS APRŪPIN
TI SU BORDENO EAGLE PIENU — |SIT£MyK BLE 
KIN£S PAVEIKSLĄ IB NEIMK KITOKIOS.

. r

The Borden Company 
850 Madison Avenue 

New York
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Lenino Tragedija
Paskutinio laiko pareiškimai 

Europos komunistų spaudoj 
parodo, kadNikalojus Leninas 
yra pirmose cezarinio pasiuti
mo laipsniuose. Jis reikalauja 
savo priešininkų kraujo net 
jiems išdrįsus viešai kitokių 
nuomonę išreikšti.

Apie mėnesis atgal jis siuto 
išgirdęs apie Radeko ir Bucha- 
rino pažadėjimų Bortine, kad 
kalinamieji socialrcvoliucionie- 
riai Maskvoje nebus žudomi ir 
kad dviejų nuosaikiųjų socia
listų tarptautinių vadams bus 
leista būti teisme, šitų kalinių 
byla besagrinėjant, kaip tėmy- i 
tojams, ar gynėjams.

Andai rusų komunistas pa
darė apžvalgų nesenai išleistos • 
austrų socialistų valstybės sek
retoriaus Otto Bauero knygos 
apie Bolševizmų, šitoj knygoj 
Bauer pasakė, kad Lenino val
džia išsižadėjo savo komuniz
mo programo ir sugrįžo atgal 
į kapitalizmą.'

Bauer pasakė šitų neužgau
namu bildu. Jis tik pabrėžė ne- •' 
užginčijamų faktų, kad jo pra
našautąjį neišvengiamų bolše- ’. 
vistinio gyvenimo nukrypimų

Kad Lietuvė Motina Turėtu
Aiškias ir Parankias žinias apie k u

BORDEN’S EAGL
ių Auklėjimą
M1LK

ČIA PADUODAMA LENTELfi IR DAVINIAIS MES TEIKIAME LIETUVEI MOTINAI VIS AS REIKALINGAS INFORMACIJAS APIE MAITINIFC > 
JOS KŪDIKIO BORDENO EAGLE PIENU. GALITE PASTEBĖTI, KAD NURODYMAI TINKA VAIKAMS NUO 3 DIENŲ IKI 24 MfiN. ĄM2TAu>s. 
Be nurodymų, kaip maitinti Bordeno Eagle Pienu, motina dar turėtų atydžhii perskaityti patarimus, kuriuos reikia sekti vartojant Bordeno Eagle Pien$. 
Bordeno Kompanija didžiuojasi faktu, kad ji pagelbėjo daugeliui, daugeliui Lietuvių kūdikių išaugti į stiprius berniukus ir mergaites, į vyrus ir moteris, 
kurie teikia garbę savo tautai ir šiam kraštui. Norėdami platesnių informacijų nesibijokite rašyti stačiai pas Borden Company, Ncw York City.

Lentele Kaip Atskiesti ir Kada Penėti Kūdikiams
v Eagle Brand Kondensuotą Pieną

sijoj.

viešo pažymeji- 
ncpatinkamos 

didingumui. Jis 
tai yra užsienio 
pagelbėti rusų 
ir\ socialrevoliu-

....--- ----- - ■ ■
Kūdikio 

. amžius
Kiek šaukštukų EAGLE BRAND 
pieno ir kiek uncijų virinto vandens.

Laikotarpis 
penėjimų

—;—------- -— -----
Kiek duoti kiek

vieną sykį
Kiek supenima 
per 24 valandas

Kiek sykių penė
ti naktyje

Kiek sykių pe
nėti j 24 vul.

3 iki 7 
dienų

Pusė arbatinio šaukštuko Eagle 
Brand į pusantros unc. vandens. 2 vai.i ui.

1 iki pusantros 
uncijos

10 iki 15 
uncijų 2 10 

--- ----,,.,k. .. .■■■■■■........
2 ir 3 

savaičių
1 šaukštuką Eaglo Brand pieno į 

dvi uncijas /vandons . f
» X K •

2 vul.
1^ iki dv.icj'i 

uncijų
15 iki 20

Uncijų
-g------- U-- —..---------- 2 10

4 ilr 5 
savaičių

Pustrečio šaukštuko Eaglo Brand 
pieno į 4 uncijas vandens 2 vai.

2 iki 3 
uncijų

18 iki 27 
uncijų 1 0_________ 1______

6 savaičių 
iki 3 mėn.

Trys šaukštukai Eaglo Brand į 
4 uncijas vandens 2'i/a vai. '

2% iki 4 
uncijų

20 iki 32 
uncijų

►
1 8

3 iki 5 ' 
. mėnesių

Keturi šaukštukai Eaglo Brand į 
5 uncijas vandens 3. vai.

4 Iki 5 
unciją

28 iki 35 
uncijų .1 7 \

5 iki 9 
mėnesių

Penki šaukštukai Eaglo Brand į 
6 uncijas vandens 3 vai.

5 iki 7 
'• uncijų

30 jki 42 
uncijų 0 6

9 iki 12 /
mėnesių

f šeši šaukštukai Eaglo Brand į 
7uncijas vandens 3% vai.

------- ------------------ V*----

7 iki 9 
uncijų

1- .

35 iki 45 
uncijų

■■y... i . .... i".'.,.« . « j y •

0 5

• _  • • L i

tumu dėl šito 
m o teisybės
boLscrisliniani 
pasakek kad 
propaganda 
menševikams
cionieriams griauti sovietinį įs
tatymų ir tvarka. Tuo paeiti* 
kvapu, kuriuo sovietiniai dele
gatai (renuoj atsilakė sustab
dyti savo propagandų užsie
niuose, jis įsakė Rusijos teis
mams sušaudyti kiekvienų, kas 
drįs su juo nesutikti.

Podraug jis p pasergėjo 
Viennos internacionalo vadus, 
kad jo ilga ranka gali pasiek
ti juos net už Rusijos ribų. 
Matoma jis nukopijavo buržu
azinį Bonapartą iki smulkme
nų savo atkaklumu besistengi- 
mu cenzūruoti pasaulio mintį/ 

Tai yra dūkimas proto pak
liuvusio į sav 
ir abejojančio 
tvirtinimais.
diskų tiesų visiems 
1 raštams 
džia, kaip ir kiekviena buržu
azinė valstybė, gali išsilaikyti 
tik melų pamatais. Kadangi 
Leninas veltui bandė įbrukti 
savo aklus k įsakymus realybei, 
kuri negalėjo jo klausyti, tai 
jo protas pasitraukė ir kraujo 
godaus to torio beprotybė ėmė

savo paties 
Jie skelbia begė- 

pasaulio 
kad sovietinė val-

Leninas nupuolė nuo svai
gios pasaulinės diktatūros lak
tos, kada jis, kaip mažumos 
vadas, bandė padaryti tai, kas 
yra galima nuveikti tik labai 
apšviestai ir organizuotai di
džiumai. Dabar jis jaučia, kad 
net jo paties Rusijos žemė dre
ba nuo jo teorijos susirėmimo 
su jo praktika. Atsidūręs pas 
patį kraštų baisios bedugnės, 
kuri prarijo tiekų pagyrų 
grūmotoji) likimui, jis bando 
nuraminti savo susisielojusia 
sąžinę girtomis idėjomis apie 
kruvinų kerštų žmonėms,- kurie 
pažymi jo' pragaištingų nemo
kėjimų perskaityti aiškius ak
tus.

Jei jo draugai nepasiskubins

bes jo nuo cezarinės ligos, tai 
sovietinei Rusijai tuojaus teks 
kitos galvos jieškotis. Turėki
me viltį (tel rusų darbininkų 
labo, kad Sovietinė Rusija su
ras, gana sveikų galvų napolc- 
oninės sėkmės prašalinimui iš

—Mihvaukce Leader.

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos,j . * «*^*^J* £ CM V 1/0}

( akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 

j budais. .

1407 Milwaukce Avė.
Tel. Humboldt 5849

SVARBI PASTABA. _  Prirengiant maistą būtinai reiKannga, Kati visi inciai, Dumtuves, epynenai n w. dūlu svurmzuojarm verdan
čiame vandeny pirm vartojimo. Imant pieną iš bonkutes, vartok sausą šaukštuką, o saikuojant žiūrėk, kdd piltum iš blokinės į 
šaukštuką, ir vartok tą patį šaukštuką kiekvieną sykį. Tas užtikrins tikrą nusaikavimą ir pagamins geriausias pasekmes.

/ Kūdikio Maistas Antrais Metais
Metams pasibaigus motip/i, paprastai, turėtų nustatyti penėjimo tvarkų. Kiekvienas naujas valgis turi būti rūpestingai prirengtas, tr ispradzių duodamas 
mažomis kiekybėmis. Maitinti kūdiki reikia atsargiai, kad jisai nepersivalgytų. Penėti reikia reguliariškai ir neduoti nieko tarpe valgių. 
Daugelis kūdikių sunkiai persiima nauja tvarka. Jie pilnai užganėdinti pienu ir atsisako imti kitokį maistą. Tokiais atvejais, neduok pieno kol kūdikis 

’ nesuvalgo kietesni valgį. Jei sykiu duosi abu, tai kūdikis pasirinks pieną, o prigėręs, nebenorės .imti kieto maisto. Sekanti maistų tvarka pavelys motinai 
pasirinkti tinkamus valgius iš sąrašo.-Niekados nėra patartina mainyti valgius kuomet oras karštas.

PASTABA._ Vienas arbatinis šaukštukas Eagle Brand Kondensuoto Pieno atskiestas viena u.
kuris maistingume lygus karvės pienui. Kur tik žemiau telpančianj.e sąraše yra žodis j

15 iM 18 mėnesių — penėti 4.sykius | dieną.
7 vai. ryto. -/• Avižų, maizo, arbą kukurūzų kruopių 

kurios buvo virtos'tris valandas dieną prieš vartojimą. Po 
virimui jos tori būti kai skylutė košelė. Ją reikia perkošti 
karštą, o ataušus ji bus kai drebučiai. Duok- du nr tris 
šaukštus kartu sugenu, Ir O Viciju. p|eno ątsigerti. Skru 
dinta duona* ... .

■ į ■ y y X ė-Z " > - - ■' ‘ ‘ , 4 -1

9 vai. ryte. •*— Vieno ąpelstyd f>kydthp»s; .
• ,..V * A — A.'.*. - X n 1 TL-.J . . M — a Al. .M. . W VI . _ • ' W H

(juoiiop- trupiniais, arba vi.ona^.
trumaiiytoa šfit t,rupbiiais. d)ion6s Jfr Rl'VnfemgJa

inoija virinto vandens duoda mišinį, 
pianas, tas reiškia, kad Eagle Brand

i reikia šitaip atskiesti.
12 iki 15 mėnesių — penkti 5 sykius j dieną.

7 vai. ryte. — Avižinių, miežinių arba kvietinių kruo
pų košė. Imti vieną ar du šaukštu su 6-8 uncijom pieno. 
Sudž:uvu«i duona ir sviestas, arba cukoriai bu sviesta.

D. vai, rytą, >- Viono apelsiną skystimas.

U va|. rjrto. Drožta jautienos šlaunis, J-3 šaukštai, 
sumaišyta lygiu kiekiu duonos, ir suvilgyta , jautienas 
sunka. Arįm minkštai išvirtas kiaušini* su mūsos’ duotas 
trupiįiiaisTšmotukas cukoriaū* ijr 6-8 uącijoą pieno.

vaj, popiotų. — Jautienos^ vištienos. ,$ra
la*?-su įįįjlėmiH, arba jaunintu sadsa' Jtkma..;JŠi W 
tai šdlįoH uncijos piotįb. l’jisenčjiisi duona Bu Sviestu, urba^ 
cukuriįi* sviestų. IMųgoUs kūdikių. minėto amžiaus' valgo 
Ir gud(rškina obuolienę it slyvų košę) jei’jos dųodalttOB’tai 
piond udfėlkiū duoti; ( ' '

G va{. ;vakare. — Du šahkštai smulkių kruopų su 8 un
cijomis pfbno; Šmotukas cukoriaus. Pasenusi duona BU 
sviestu. ■ ' • . .' ' 1 \ ' . ’ ’ <

■ , št-jC ■ į,j» >•-. - 1 jai; ■ 1 ' 4

1G vai. v.Ukafto. r Šaukštas smulkių kruopų. B-losę ųncl-
joso plėtinį - - .*2 * U • <2 ■
GEKANtt Patarimai tinkamai vartoti prie penėjimo is bonkos ih.’VO RASTI pa^eęhingais, ir juos galima vartoti sykiu 

SU EAGLE BRAND K0NDENS?tOTtJ’'PlENU,-’ į

/iąados plIK pieną is oieKines į Baunsią — pripildant JĮ iki kraštų. Lingvo! suprasi kįid kišant šąukptą J pieną jis apsilipiins pienu 
<!gu reikią. ĮPyląs pieną j vandeni, gerai išmaišyk. Tas svarbd. 4 T f, škU J.į A

komenduojamę, kad Tamlstos k^i^rtdėngtumėte blekinę su apvožtu puodeliu ir laikytumėte
■• • ■ n H ■

VIDURIŲ VJKIETJJIMAS. .. s Z j; j! į < į . į
? Avižinis vanduo labai dažnai' prašalint. Šitą. Pu4rj 

darius avižinio vandens, paimli, kupini} SuukŠtsi oiitmeul ir 
pusę kvortos vandens, ir kifk. tris- v^apdttf ddboltayamO' 
katilėly. Liks tik bcrtainik kvdgįto^ 
bar supilk pusę kvortos i^ij’intp vandens. PerKbŠk inišihį' 
per virštą koštuvą ir gtūisi daugiau pusės kvortos balsvo 
skystymo. Tą vartok vietojo prasto virinto vandens penint 
kūdikį. Jei kūdikio viduriai perdaug pasileis, tai atakiosk 
avižinį vandenį sd paprastu virintu* vandeniui '
RYŽIŲ VANDUO, i”'./' 4 .f '

.. Pilk vieną šaukštą ryfchULpusO. kyprtoa' vienio. ;Vi-\ « 
rink tris-valandas, plripiĮAnįt luįknS^pMojiūįko’ tjlftk: Įvąuilę’- . 
nio, kad po virimui turėtumei" apie pusę kvortois ryžių 
vandens.

• MIEŽIŲ VANDUO. !

18 iki 24 mėnesių — penėti 4 sykius į dieną.
, 7 vai. ryte. — Kukurūzo, maizo, ar avižų kruopos (pri

rengtos kaip augščiau minėta). Duok kartu su pienu, arba 
bu sviestu ir druska. Kas dvi ar tris dienas supenėk minkš
tai išvirtą kiaušinį. Laikas nuo laiko duok kapotos vištie
nos ant skrudintos duonos. 1’i.epo atsigerti. Sėlinu. bwkv|- 
taa su sviestu, arba papenėjusi, duona su sviestu. .
, 9 vai. ryto. — Vieno upejslno skystimas.

11 vul. ryto. — Jautienos šlaunis, kupeta ar drožta)

$«uWeri8^ ktaiWln lašinius, ryžli/ pUcffngdŠ,' fSū 
įonn’, virtintos alyvos, kęptaHjjbuoljp,. ar .obuolienė.

G vaL jvuliAi’o. —■ 
’pąs, virtos avi valandas. Duok 
Dar pieno .atsigert *

yįsadoa pilk pieną Iš blekinės į šaukštą 
m _
Atidarius blekinę, yra saugu palikti pieną tenais. Mes rel
jų šaltoje, švarioje vietoje,

APELSINO j&NKA

Kuomet kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, duok jam vie
nų šaukštą perkoštos apelsinų (orančių) sunkos, atskiestos 
lygiu kiekiu virinto vandens, vieną sykį į dieną, prieš mai
tinimą. Laipsniškai didink kiekį duodamos sunkos iki sugir
dai neatskiestų sunką pusės apelsino vienu sykiu prieš 
maitinimą. Galima duoti apelsinų sunką iki kūdikis paauga 
kad gali valgyti kitus vaisius.

4-

penki mėnesiai, pridėk po 
kiekvieno penėjimo. Laips- 
tris šaukštus kiekvienu po-/

AVIŽŲ KOfcfi.

Kuomet kūdikiui sukanku 
Šaukštą avižines košelės prie 
niškai didink kiekį iki supenėsi 
nėjimu. Idant padaryti avižines košelės, įdėk keturias Un
cijas oatmeal į vieną pusę kvortos vandenio į virink tris 
valandas duboltavamo katilėly, pridėdamas tiok vandehio, 
kad po virimui lieka labai skysta košelė. Kol ji karšta por- 
kofik ją per koštuvą, kad išmotus grubesnius šmočiukus. At- 
vėstant įaiaidarys kisielius. Avižinę košelę galima poąCti iki 
kūdikis paaugu, kad gali valgyti gerai išvirtas kruopas.

rsn-siiuĮi: KUPONAS , ,, .ri"—

PA2YMLK, KURIOS KNYGOS DAR NOBI, 
<

Kūdikių Virėjos
Knyga . Knyga

.. ■ M—f* * "i' “ ,1 —
S r.iii ntitaa—■

- fĄ . • • •..• «, y. > '■ .v? J vaunvnuo omunia, nueina ar u rosi a)

ibfl ■■r" ul|<Įower (žyd-kopūstis), Kotftas .olžuolis, ar 
HvLūfįfr • i I>a8'0IUI*1 ^oni^ >u ’Brtoštu. Po 21‘am mėnesiui

'bulvės, ir gerai išvirintos ir perkoštos pupelės.
:v^r — VjŠtįonps, jautienos,“ar avienos vira-

os VITU- su ryžėmis, ar pasonėjusU įfrupintn duona. Kiaušinienė, 
Kfakitttolb kisielius, ryžių pudingas, saldi. Smetona, virtos sly- 
vos,. SėŪnų biskvitas su sviestu arba pntfcffėjuld' dįonu Su 

„ sviohtū. ; , j •
-j. , - O vai., valmre. — Manavos ar kviečių kruopos (virtos

LktUO-). dvi valnndl). Duok 1-3 šaukštų, kartu su pienu, nr sviestu
druska. Pieno atsigerti. Cukoris ar paseilėjusi duona <ni

* * sviestu; -- ~ . . ....... -...... -......... ..... ... .......

Marikį įropos/.’ ar j 
iok L3ršftuk&^t Wt»

ktuo-*

ir pasemsi daugiau,

y
VIDURIAVIMAS.

i Koduok nieko apart gryno virinto vandens per 24 v»- 
landau. Tadu penčk bu mielių vandeniu, arba ryžių, j kurį 
įpilta- kiek. dru»kos\4cl skanumo. Jei šitas maistas užsįlai- 
ko,’ ir viduriavimuk šunutžčja, galima 'pradėti penėti labui 
maži kiekiai paprastų valgių, padidinant, juos atsižvelgiant 

. į kūdikio padėtį. Jei kūdikis nepagerėjo, tai tuoj šaukkis 
daktaro. ' ‘ ' 1
TĄSYMAS ARBA VĖMIMAS.

Šitie apsireiškimai gali paeiti iš pcrpenčjimo, arba vi
durių užkietėjimo. Sumažink maisto kiekį ir pritaikink 
augščiau surašytą patarimą dcl vidurių užkietėjimo, arba 
patarimą apio kalkių vandenį.

_ ____ ; įaj < <
Gauk pačių geriausią miežinių miltų. . ,

vandenio įpilk šaukštą miltų. Virink pusę valandos 
košk; paskui pripilk tiek vnndehrf, kad būtų pusė'kvortos.

pusę kvortos
* ‘ 1 ir

gORDtN COMpJ 
MSLyorKjUJAs

kalkių vanduo.
Vartojant Eagle Brand Pieną labai rotai teprisleina 

naudoti kalkių vandenį. Bot jeigu iš vidurių išeina ne- 
suvirškinti maisto gabalai (nors vidurių veikimas atrodo 
normalia), arba jei kūdikis išvemia daug tuoj po valgių — 
arba jam tąso vidurius t— tada patartina pabandyti kalkių 
vandenį. Nusipirk nptiekojo šviežiai pagaminto Limę Water 
h duok vieną ar du šaukštuku prie kiekvieno penėjimo.

MUSŲ KRAirrtTVNINKAS GALI TAMISTAS APRŪPIN
TI SU BORDENO EAGLE PIENU — jSITfiMYK BLE 
KINfiS PAVEIKSLĄ IR NEIMK KITOKIOS.

The Borden Company 
850 Madison Avenue 

New York

IMPERFECT IN OR1GINAL
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Aukso-sidabro 
fondas.

it- « ♦ ' ’
Lietuvos atstovybė Wa- 

shingtone kuria Aukso-Si- 
dabro fondą Lietuvos valiu
tai. Atsišaukimais į Ame
rikos lietuvių visuomenę ji 
ragina, kad jos nustatyto
mis dienomis — š. m. birže
lio 24 ir 25 — “visi, didi ir 
maži, visų partijų, visų tikė
jimų, visokių pakraipų, viso
kių tautų, bile tik jaučiasi 
Lietuvos vaikais” — aukotų 
auksiniais ar sidabriniais 
daiktais arba pinigais tam 
aukso-sidabro fondui, kurs 
tuo budu galėtų sudaryti pa
matą nuosaviems Lietuvos 
pinigams.!

Visa tai gera. Lietuva, 
šiaip daug geriau ekonomi
niai stovinti negu bet kuri 

kita naujųjų Europos vals
tybių, — geriau dagi už kai- 
kurias senąsias ir didžiąsias 
valstybes, — dėl neturėjimo 
aukso, kurs visur yra valiu
tos pamatas^ iki šiol vis dar 
neturi nuosavų pinigų. Be- 
siversdama Vokiečių mar
kėmis, kurios visai nupuolė 
ir vis tebepuola, ji turi mil
žiniškų nuostolių.^ Nuosavi 
vadinas pinigai turėti Lietu
vai yra gyviausias reikalas. 
Amerikos lietuviai galėtų ir 
čia padėti, kaip jie kad daug 
kitais atvejais jai padėję, 
tai yra — savo aukomis. 
Aukomis skelbiamam aukso- 
sidabro fondui jie padėtų 
sudaryti reikiamą Lietuvos 
pinigams pagrindą. Padė
tų, jei norėtų. Bet ar no
rės?

Lietuvos šeimininkai ge
rokai diskreditavo save 
Amerikos pažangiosios vi
suomenės dalies akyse. Ame
rikoj jie klausė vien klerika
lų balso, skyrė čia savo ofi- 
cialinius žmones vien tokius, 
kokių čianykščiai klerikalai 
reikalavo, nežiūrint pažan
giosios visuomenės protes
tų. Finansinėj Misijoj šei
mininkauja Lietuvos val
džios pastatyti žmonės — 
Biehįkiai su Mastauskais, 
kuriais amerikiečiai abso
liučiai nepasitiki ir turi pa
mato nepasitikėti. Tų nepa
sitikimų ir nekenčiamų as
menų žiniai tur būt bus pa
vestas jr kalbamasai auksoj 
sidabro fondas. O tokiomis 
aplinkybėmis p. Čarneckio 
paskelbtas vajus vargiai tu
rės tokio pasisekimo, kokio 
butų galima laukti, jei Lie
tuvos valdžia butų norėjus 
ir mokėjus užtikrinti sau 
šiek tiek daugiau Amerikos 
lietuvių palankumo.

ATSIBODO GYVENTI;
PASIKORĖ.

Joseph Black, 85 metų am- 
žiaus', i>croit*į pirmadienį pasi- 
korč užpakaly savo namo. Sa
ko, jis tai padaręs dėl silpnos 
sveikatos.

Apšvietos Darbas.
Įsigilinę į poros desėtkų metų 

praeitį mes atrasime, kad lais
vai protaujantiems žmonėms bu
vo ankšta gyventi ne tik Lietu
voje, bet ir šioj šaly. Kunigų 
sukurstyti tamsunėliai užpuldi
nėdavo socialistų bei 'laisvama
nių viešus susirinkimus, kiauši
niais ir plytomis mėtydavo į jų 
veikėjus ir kalbėtojus. Laisvu 
protu lietuviui darbininkui buvo 
sunku gauti gyvenimui kamba
rį. Yra sakoma, kad buvo atsi
tikimų, kuomet lietuviškos šei
mininkės išmesdavo pro langą 
kambarių nuomotojų dėžės, ka
da jos sužinodavo, jog kamba
rių nuomotojai yra laisvama
niai ir skaito ‘‘bedieviškas ga- 
zietas.” Šiuo laiku tokių atsiti
kimų negirdėt; kai kur kalba
ma apie tai tik dėl pajuokos.

Amerikos lietuviai šiandien 
turi skaitlingas pašalpos orga
nizacijas, dailės bei pasiliksmi- 
nimo kliubus ir šiaip įvairiais 
vardais draugijas, kurios savo 
narių sąžinės dėl tikėjimo arba 
politinių įsitikinimų nevaržo. 
Daug yra net šventais vardais 
draugijų, kurių veikimas paro
do, kad jos pradeda išsivystyti į 
laisvas draugijas. Daugelis to
kių draugijų pamato, kad jų 
darbai neatitinka vardui ir 
šventųjų draugijų vardus pakei
čia laisvais. Visa lai parodo, 
kad Amerikos lietuviai sparčiai 
žengia pažangos keliu. Ameri
kos lietuviai tampa laisvais žmo
nėmis daug greičiau negu Lie
tuvos.

Nors atkeliaujantieji Ameri
kon 'lietuviai didžiumoje yra ti
kinti žmonės, bet patekusiems 
i pramoningus Amerikos mies
tus jiems neišvengiamai tenka 
kartu su kitais darbininkais ko 
vot už didesnę mokestį ir geres
nes darbo sąlygas. Dalyvaudami 
kovoje už būvį, ypač streikuose, 
jie laiks nuo laiko gauna patirti, 
kad kunigai viešai išeina prieš 
jų teisingus reikalavimus. Kada 
darbininkų kovoje su darbda
viais kunigai atvirai stoja prieš 
darbininkus, naudodami pamal
dų susirinkimus agitacijai, tai 
daugelis lietuvių darbininkų pa
mato, kad jie užsiima ne savo 
darbu ir tuo pasipiktinę numoja 
ranka kunigams ' ir net pačiai 
bažnyčiai.

Pramonės darbininkas negali 
apsieiti be laikraščio. Užsidaręs 

ankštame kambary gyventi jis 
negali. Jam rupi žinoti kaip dar- 

NAUJIENOS, Chicago, M 
bininkai gyvena kituose mies
tuose, koksai yra už darbą at
lyginimas ir kokios yra darbo 
sąlygos. Pramonės darbininkai 
laikraščių skaitymui turi dau
giau laiko negu ūkio darbinin
kai. Nors miestų darbininkai 
didžiumoje dirba sunkiau negu 
ūkio darbininkai, bet jų darbo 
valandos yra daug trumpesnės. 
'Pramonės darbininkas dažnai 
ima į rankas laikraštį ne todėl, 
kad jis turėtų patraukimą prie 
skaitymo, bet todėl, kad pralei; 
dus nuo darbo atliekamą laiką. 
Kada darbininkas įpranta skai
tyti laikraščius ir knygas, jis 
tame randa :didŽiausį smagumą. 
Literatūrą skaitantis darbinin
kas ilgai pasilikti siaurai pro
taujančiu sektantu negali. Į jo 
rankas neišvengiamai patenka 
įvairios pakraipos laikraščių h* 
knygų, kurias skaitydamas jis 
daro savo pažvalgoms pasirinki
mą.

Apšvietos praplatinimui lietu
vių tarpe daugiausia prisidėjo 
musų inteligentai darbuotojai. 
Darbas, kurį jie buvo sau pa- 
sibrėžę buvo sunkus. Neatlaidus 
jų darbas tečiaus sunkiausias 
užtvaras pralaužė ir lietuvių mi
nia tapo paleista į platų apšvie
tos lauką. Nereikia betgi įsivaiz
duoti, kad jau atėjo pailsio lai
kas. Didelė Amerikos 'lietuvių 
darbininkų dalis dar tebegyvena 
tamsybėj ir aklai pildo klerika
lų vadų įsakymus. Kada tie pa
tamsio vadai neapšviestus dar
bininkus panaudoja savo jėzu
itiškiems tikslams, tai apšvies- 
tesniųjų darbininkų da'lis tuoj 
pasijunta troškioj atmosferoj. 
Taį parodo, kad apšvietos dir
voj mums reikia dar daug pa
dirbėti. Ypatingai reikia padir
bėti šioj valandoj, kada Lietu
voj tarp patamsio apaštalų ir 
apšviestųjų darbininkų eina at
kakli kova. Ta kova yra daug 
sunkesnė negu mes galime įs>- 
vaizdūoti. šiaip ar taip, o tiesa 
turės likti pergalėtoja. Kad tas 
įvyks,į liudytojais busime mes 
patys. Padirbėt todėl šiuo lai
ku apsimoka. —J. Lapas.

“RADIKALŲ” DEPORTAVI
MO VIRŠININKAS CHICAGOJ

Leo B. Russell, karo laiku 
plačiai pagarsėjęs '‘“radikalų” 
deportavimu, likosi perkeltas 
iš Wasliingtono Cbicagon. Jis 
čia užims Federalinio Iiiimi- 
gracijos Biuro (1303 Pontiacš 
name) inspektoriaus vietą.

Kova dėl Vilniaus.^
Nevv Yorko žurnalas T h e 

Na t i o n savo leidiny geg. 24 
dieną įdėjo ilgą straipsnį ant
rašte “The Struggle for Vilna,” 
kurį mes čia ištisai išvertę pa
duodame:

Nesenai Prancūzų laikrašty, 
buvo paskelbta žinia buk Len
kai “formaliniai aneksavę Vil
nių.” Tai kuogeriausiaj kai “Na- 
tion” savo editoriale pabrėžė, 
parodo Tautų Lygos bejėgumą. 
Bet dalykan reikia giliau paž
velgti. Jei ta žinia teisinga, tai 
tuo pačiu Lietuvių tautJs aspi
racijos žlunga. Nuo pradžios 
keturiolikto šimtmečio iki 1795 
metų, kada Lietuva buvo pri
jungta prie, Rusijos, Vilnius bu
vo Lietuvos sostine. Tai yra 
svarbiausis gelžkelio centras 
tarp Petrogrado ir Varšuvos. 
Pirm karo Vilniaus gyventojų 
skaičius siekė 200,000, daugu
ma kurių buvo žydai, o Lietu
vių, Gudų ir Lenkų buvo be
veik vienodai. Dabar gyventojų 
skaičius nupuolė iki 120,000. Vi
si Lietuviai laikosi tos nuomo
nės, kad Vilnius kaip politiniu, 
taip ir ekonominiu žvilgiu yra 
būtinai reikalingas nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimui.

Karui pasibaigus (Lapkričio 
11 d., 1918 m.) Vilnių užėmė 
bolševikai. Naujai organizuoti 
Lietuvos kareiviai ėmė pulti Vil
nių iš vakarų. Bet Lenkai, Pil
sudskio vedami, greičiau pasie
kė Vilnių ir balandžio 20 d., 
1919 m. užėmė jį. Tolimesnis 
Lenkų armijos veržimąsi prive
dė prie susidūrimo su Lietuvių 
kareiviais taip Gardino — Vil
niaus — Dvinsko linijos ir to
liau į pietus ir vakarus Suvalkų 
provincijoj.

Lietuvių delegacija Paryžiuj 
tuoj užprotestavo Taikos Kon
ferencijoj prieš Lenkų Vilniaus 
užėmimą. Antantės Aukščiau- 
šioji Taryba suprato, kad “Gar
dino ir Vilniaus apylinkėse, kur 
Lenkų ir Lietuvių kareiviai yra 
kontakte, padėtis susidaro labai 
rimta.” Ji priėjo prie tokios iš
vados :

“Apeliuoti į Lenkų ir Lietu
vių valdžias, kad jos taikiu bu
du bandytų išspręsti tuos rimto 
pobūdžio nesusipratimus ir ven
gtų ginkluotų susirėmimų. Juo
ba kad tųdviejų valstijų koope- 
ravimas yra būtinai i'eikalingus 

kaipo atspara prieš bolševikų 
pavojų.”

Lietuvos delegacija laikinai 
sutiko tai okupacijai nesiprie
šinti. Tas susitaikymas, žinoma, 
paremta buvo tuo, kad Taryba 
Lenkų žygį skaitė reikalingu 
esant kariniam operavimui prieš 
bolševikus. Bet vėliau delegaci
ja pranešė,įkad ji negalinti pri
eiti prie jokio su Lenkais susi
tarimo — (Gegužio 23 d., 1919 
metais).

Birželio 13 d. 1919 m., Lietu
vių valdžia įteikė Aukščiausiai 
Tarybai protestą prieš Lenkų 
veržimąsi į Lietuvą vakaruose 
ir prašė Tarybos, kad ji paveik
tų Lenkus tartis su Lietuviais 
dėl nustatymo demarkacinės li
nijos. Tąsyk ' Taryba nustatė 
pirmą demarkacinę liniją. Ta li
nija prasidėjo nuo Vokiečių 
miesto Lyck ir ėjo į Augustavą, 
Ratnicą, Asavus ir Vilniaus—* 
Dvinsko gelžkeliu iki Dvinsko. 
Tuo bud u Lenkų kontrolėj pasi
liko penkių kilometrų pločio te
ritorija įz vakarus nuo gelžkelio. 
Iš svarbiausių punktų Lietu
viams teko Suvalkai^ Seinai ir 
Punskas.

Tuo laiku da galiojo Antan
tės vyriausias karo štabas ir 
maršalas Foch’as buvo vyriau
sias vadas kaip Lenkų, taip ir 
Antantės armijų. Liepos 10 d. 
Lietuvos valdžia pranešė marš. 
Foch’ui, kad Lenkai perėjo de
markacinę liniją ir užėmė naujų 
teritorijų. Maršalas Foch’as pa
liepė Lenkams apleisti užimtas 
vietas, bet įsakymas nebuvo iš
pildytas/ O Aukščiausioji Tary
ba neparėmė Foch’o, bet nusta
tė naują demarkacijos liniją, 
apie ką Lietuvos valdžiai buvo 
pranešta Liepos 27 d., 1919 m. 
Sulig tuo patvarkymu Lietu
viai neteko Suvalkų A o Lenkai 
įsigijo 12 kilometrų pločio teri
toriją į vakarus nuo Vilniaus- 
Dvinsko gelžkelio. Rugp. 30 d. 
Lenkai perėjo Seinus. Rugsėjo 
8 d. jie perėjo /intrą demarka- 
cijos liniją šiaurinėj dalyj ir 
užėmė Turmontę.

Gruodžio 8 d., 1919 m. Aukš
čiausioji Tarybajpaskelbė naują 
Curzono demarkacijos liniją. 
Lenkams vėl teko naujų terito
rijų Suvalkijoj. Tačiau Lietu
vos valdžiai nebuvo suteikta jo
kio oficialinio pranešimo apie 
gaujos linijos nustatymą.

Demarkacinių linijų nustaty
mą ir Lenkų nesilaikymo jų ga
lima pavadinti kova dėl Vil
niaus istorijos skyrium. Antra
sis istorijos skyrius prasideda 

1920 nl. vasarą, kai Rusai ėinč 
pulti Lenkus. Lenkų okupuota

Sereda, Gegužio 24 d., 1922
Lietuvos dalis virsta karo lau
ku.
(Taikos sutąrtis taip Lietuvos 

jr Rusijos, pasirašyta Liepos 
12 d., 1920 m., nustatė rube- 
žius tarp tųdviejų šalių. Kai 
buvo svarstonla) sutartis, Rusų 
delegacija pasiuntė Lietuvai to
kią notą: ., /

[Ui iinttkktas Mama tkprtup.

■■—■n

PASIAIŠKINIMO LAIŠKAS.

Lietuviams atgavus savo 
spaudą dar prie rusų caro val
džios ir pradėjus leisti savi 
laikraščiai, aš juos labai pa
mėgau netik skaityti, bet ir 
rašinėti jiem žinelių, korespon
dencijų bei -straipsnių. Dar 
pripkkarą daug rašiau į “Vil- 
tf’, “Rygos Garsą”, “Žemdir
bį” ir kilus laikraščius.

Turiu pažymėti, kad savo įsi
tikinimais daugiau dėjau vil
ties tautininkuose. Vienok aty- 
džiai sekdamas žmonijos gy
venimo istorijos bėgį ir kovos 
eigą už geresnę ateitį, aš pa
mačiau, kad toks mano nusi
statymas buvo klaidingas. Da
bar esu rimtai įsitikinęs, kad 
tikrosios teisės ir geroves pa
sauliui nešėjas yra. tik blaivas 
socializmas, atmetantis barba
rišką bolševikų diktatūrą, in 
vykinantis į gyvenimą savo 
idėjas ant kiek leidžia pačios 
aplinkybes. Gi tokiais blai
vaus socializmo idėjų vykinto
jais šiendien kaip tik ir yra 
socialdemokratai ir jiems arti
mi socialistai revoliucionieriau 
Tą savo mintį ir nusistatymą 

reiškiu ne iš prasimanymo 
tuščios svajonės, bet iš gy- 

i revoliuci-i 
jos ir dabartinės Lietuvos gy
venimo eigos proceso. Rusijoje 
po caro valdžios žlugimo, kol 
valdžios vairas buvo socialistų 
rankose (menševikų ir eserų), 
tuomet ten buvo pilna liuosy- 
bė ir teisė, iš valdžios pusės 
buvo matyti pastangų pagerint 
sunkų varguomenės būvį ir t.t. 
Bet pagrobę vilingu budu į sa
vo rankas valdžią bolševikai, 
žadėjusieji begalinių gerumų, r 
visai panaikino laisvę ir įvedė 
žiauriausi despotizmą.

Nedaug geresnis reikalas iri 
Lietuvoje, kurią xvaįdo krikš
čionys. Matome, kad krikščio
nys konkuruodami su tautinin
kais dėl ministciių portfelių 

labai daug žada, bet tikrenybė
je mažai teduoda. Aplama ša-

as
ar
vų patyrimų Rusų

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

(Tęsinys)

O kas, jei šitas žmonijos vidaus užtvenktas 
paiegas išvaduoti, kad kiekvienas žmogus galė
tų kurti?! O kas kuria, tas negali nemylėti, nes 
kūryba tik meilėje tarpsta!

Vokietijos, Prancūzijos, Italijos vienybe, 
vienas kūrybos įstingimas — juk tai Eiropos vie

nybė. Nes šių-tautų beųdra kūrybos 
Mirties srovė savaime nuneš į kūrybos gel- 
mirtis mes visus kitus brolius — mirtį 

ž u d y t i !...
Bet kiekviena tauta turi savo melą, kurį sa

vo idęalizmu vadina. O kur yra melas, kur nėra 
teisybės, ten nėra ii* meilės. O kad žmogų pamy
lėti, visų pirma jis reikia pažinti. O kad žmogų 
pažinti, reikia pažinti gyvenimą. O kad gyvenimą 
pažinti, — reikia jis pamylėti. “Pažinti gyveni
mą ir vis tiktai jį mylėti, pažinti žmones ir vis 
tiktai juos mylėti,” — šit gyvenimo išminties al
fa ir omega. Ir jeigu pažinti, ir jeigu suprasti — 
reiškia pateisinti, reiškia jau pradėti mylėti. Bet 
žmonės nenori suprasti, nenori pateisinti. Ir šit 
kodėl seneliui Kristaporui taip sunku buvo per 
upę bristi, šit kodėl jo našta tokia nepakeliama 
buvo! Tai šit kodėl taip sunku išvaduoti tautas 
iš jų nuosavaus melo! t -

Šiame Rolland’o veikale nuostabos galia atgi- 
ja vėlei visas jo idealizmas, šventas Liudvikas,

Aertas, Dantenas, žirondistai-— kaž 
Seni kokiais didybės šešėliais tvylo šioj mei- 
šešėliai 'lės ir laisvės poemoj, tarytum visi jo 

pirmesnieji buvo jo prirengiamoji me
džiaga šiam veikalų veikalui, šiai dvidešimtojo 
amžiaus diadai, nuo Tolstojaus ‘Taika ir Karas’ 

didingiausia j am ir galingiausiajam pasaulio kū
riniui.

“Aš parašiau tragediją, kuri kaskart giliau 
vis į pasvaigimą grimsta. Aš nesistengiau nieko 

iš jos ydų bei dorybių paslėpti... 
Aš mirštu, kad Tokie mes buvom. ' 
prisikelti Jus, šios dienos žmonės, jus

jauni žmonės, minai stojo jūsų 
eilė! ženkite per musų lavonus toliau ir išeikite į 
pirmąsias eiles. Bukite didesni ir laimingesni, 
negu mes. Aš pats atsisveikinu su tuo, kas ma
no siela buvo; aš pametu ją užpakaly, kaip tuš
čią skraistę. Gyvenimas yra mirimų ir prisikėli
mų nesialoma eilė. Eikime mirti Christophe’ai, 
kad paskui mes vėlei atgimtumėm.” Tas, kuris 
pergyveno švento Kristaporo laimę, tokią žiaurią 
visuotinos neapykantos naktį kėlė meilės žibintą, 
šaukia dabar jaunąją kartą eiti per jo lavoną, 
nes jis mirsiąs... kad paskui vėlei atgimti! O tuo 
tarpu dar nebaigus jam jo veikalo spausdinti, 
jis jau verčiama į vokiečių, anglų, ispanų, rusų 
ir kitas kalbas, jo mokinys, jo dvasios kūdikis <— 
Jean Christophe — po visas ttm^is vaikšto nuo 
sielos į sielą, nuo žmogaus \ žmo^j, ir žadina, ir 
kelia meilėj nepažįstamų, /nematomų brolių tūk
stančius ir tukštančius. /
• O jis pats, žmogiškosios, gyvosios teisybės, 
dainius, atlikęs milžino darbą, žadėtojo ‘numiri
mo^ metu rašo įstabų romaną Colas Breugnori, 
kur ekstatinga galia dainuoja j sįivp numylėtą 
idėją — gyvenimo džiaugsmą, kuris yra juo di
desnis, juo galingesnis, juo kilnesnis, — juo 
žiauresnėse kančiose yra gimęs. v

Bet neilgai Rolland’o ‘numirimo’ metas tesi- 
tęsė, — gyvenimas, pašaukė’ savo pranašą į nau
ją žyjį: visą, dėl ko Rol'land’as visą gyvenimą 
kovojo — ko jis visomis pajėgomis norėjo iš
vengti— įvyko 1914 metais: prasidėjo* Eiropos 
skerdynė.

Ir Rolland’as išlaikė savo žodį: atsikėlė iš 
‘numirusių!’

VII

Jis prisikėlė.
“Jėzus Kristus jei atsikeltų, tai jis butų vė

lei ant kryžiaus pakeltas, nes jis kalbėjo: mylėk 
artimą tavo!”

Kryžiaus " Kokį skausmą Rolland’as turėjo 
kančios kentėti, jei jis tokio beviltingo nusi

minimo žodžius tafė!
Ištikrųjų, didesnį dvasinį smūgį, negu tasai, 

kurį atnešė Eiropos susikrušimas Romain’ui 
Rolland’ui retai kada per visą žmonijos istoriją 
teko žmogui pergyventi. Tenka tiktai įsiskaityti 
į jo waro dienyną! “Mano kančia yra taip su
kaupta ir suslėgta kančių suma, kad aš nebepa.- 
iegiu alsuoti”... “Aš jaučiu moralinę įpirties kovą, 
matydamas šią pašėlusią žmoniją, kuri savo lobį, 
savo iegas, savo genijų heroingo pasiaukavimo 
aistrą karo plėšriam ir nepasotinamui stabui au
koja”.... “Mano viso gyvenimo beprasmingumas
išsisemia. Aš norėčiau užmigti, kad daugiau ne- 
bepabusti”... “Aš daugiau nebegaliu. Aš norėčiau 
būt negyvas. Nes klaiku yra žiūrėt pašėlusios 
žmonijos tarpe ir beiegiai žiūrėti į civilizacijos 
žlugimą”....

Pirmą kartą Rolland’o balsas tokiu tonu sus
kambėjo. “Tautų melas, kurį jos savo idealizmu 
vadina,” nuvedė žmoniją į beprotybę, į pašėlimą, 
į apsvaigimą kraujo marėse. “Jei butų tokie ka
pai, kuriuose gyvus guldo, tai aš norėčiau juose 
atsigulti,” — verkia žmonijos beprotybės sūkury 
kitas be ašarų raudotojas — Aleksejus Remizo- 
vąs. Jo raudos žodžiai gal galėtų būti ir Rollond’o 
dvasios dramos apibudinimas.

O tuo tarpu priešininko trempiama Prancūzi
ja šaukia visus sunus į pagalbą. Kas daryti? Ar 

eiti atlikti* pareigas, kurių šaukia tė- 
Dvasios vyne — imti ginti ir ginti sienas ?... 
sargyba “Kiekvienam savo dalia: kareiviams 

reikia ginti žemė, minties žmonėms 
mintis... Dvasia nėra mažiausioji tautos lobio da-J 

lis...” Ir pasilieka jisai karo metu gyventi Švei
carijoj, kur jį karas ištiko, kad iš šios neitrali- 
nės vietos objektingiau tėmyti įvykius, pasilie
kant toli nuo masių judėjimo sugestijos, išlai-, 
kyti aiškią sąmonę ir budėti žmoniškumo sargy
boje, ginti tautų dvasios* lobį, gelbėti iš kultūros 
tai, kas dar yra išgelbėtina — “de dire ce qui 
ėst jusle et humain” — skelbti tai, kas yra tei
singa ir žmoniška.

Jeigu visp gyvenimo pastangos karo išveng
ti nuėjo niekais, tai butų dar didesnė beprotybė 

vienam kovoti, kad karą tuojau pa- 
Uždaviniai baigti. Rolland’as savo paiegas 

kaupia humanitariniam darbui. Vi
sų pirma, stengias padaryti karą kiek galima 
mažiau barbaringu, kiek galima gelbėti žmoni
jos kultūrą. Antra —- kiek galima palengvinti 
žmonijos kančias. Trečia — rengti dirvą taikai, 
griaunant karo ideologiją, kovojant su neapykan
ta, su melu. *

Prasidėjusi Eiropos žmonių skerdynė pleška 
visa prakeikimo galybė. Visose šalyse, visose 

tautose sumobilizuota visos tam- 
Viskas neapy- siausios galybės nešti kraujo 
kantai stabams minių minias aukų. Nė

ra tos neteisybės, nėra to nusi
žengimo). kuris nebūtų buvęs papildytas savo 
tėvynę “begelbstint!” Oficialinės tautų įstaigos, 
iškilmingai generaliniais stabais, telegramų agen
tūromis ir kitais panašiais skambias vardais pasi
vadinusios, kasdien sunaudoja milionus lėšų, mil* 
žinišką technikos aparatą, kad sėti žmonių širdy
se melą, kad Skiepyti, jose neapykantą, kerštą, 
kad nuodyti tui, ką žmonės yra atsinešę su sa
vim į pasaulį žmoniško. Be melo neįskiepysi ne
apykantos, o be neapykantos kar^ nelaimėsi! Ir 
tokio “laimėjimo” kaina Varduodama visose šaly
se sąžinė, išmintis, dora, įsitikinimai!

(Bus daugiau)

lies padėtis kaskart blogėja, 
nepaprastai įsigalėjo visokios 
rųšics šmugelis, o užkirsti jam 
kelią iš tų krikščioniškųjų bei 
tautiškųjų šulų nematyti jokių 
rimtų pastangų ir per lak var- 
guonienės buitis kaskart\vis 
darosnjicpakenčiaincsnė.

Susipažinęs su Jūsų dien
raščiu “Naujienoms” ir. jas pa
mėgęs, nuo praėjusių 1921 nL 
gegužio mėnesio aš pradėjai! 
joms rašinėli žineles bei ko
respondencijų. Iki šiol dėl 
kaikurių aplinkybių rašinėjau 
h’ pažangiečių' “Balsui”. Nors 
“Tėvynės Balsas” mano traips- 
nius dūdavo neiškraipęs jų pras
mės, bet kadangi aš savo įsN 
tikinimais nesutinku su to laik
raščio pakraipa, tai dėl paties 
principo nuo dabar “T. Balse”* 
neberasi n ėsi u.—Pet. Klimka.

Kaimas 17-IV-1919 m.

Redakcijos Atsakymai^
Kaz. Kraynui. — Chicagos 

Dailės Institutas (Art Institu
te) yra prie Michigan avė. ię 
Adams St.
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Sveikatos Dalykai Piliečiu laisvės padėtis
TIEMS, KAS TURI SIFILĮ.

Dr. A. Montvidas

()aklan|lo, Cal. “Frce Press” 
redaktorių Philip Reily bal. 
17 d. keturi be kaukių vyrai 
suėmė, išvežė į nuošalių vietų, 
ištepė degutu 
plunksnomis.

Dvidešimts kaukėtų vyrų 
automobiliu išsivežė ir nupla
kė negrų vertelga E. Johnsona 

Ala. bal 10 d.,

ir apibarste

Darbo Skyrius davė įsakymų 
tuoj aus deportuoti Nikalojų 
Manseyičių į Lenkiją. Jis tapo 
areštuotas keli^mėnesiai atgal 
Detroite, kada jo namuose at
rado pirmeiviškų 

kuri, jis sakė, buvo 
tam, nes jis nesąs 
organizacijos narys.

Am. Civil Liberties Union.

literatūrų, 
siųsta ki- 
pirmęivių

Gcnenriis Arnujos chirur
gas laike pastarosios kares iš
leido lapelį su pamokinimais 
kareiviams, kurie turi lytiš
kas ligas. ‘ v. * 5 -

Tiems, kurie turi sifili, yra
duodami sekanti paaiškinimai: | arti Ensley,

“Sifilis yra apgaulinga liga. | pagrūmodami jam mirtimi, jei 
Paprastai jis yra labai lengva 
liga savo pradžioj ir ligoniui 
daro visai mažai arba jokio 
keblumo. Kadangi jis yra taip 
lengvas, sergantysis menkai 
a tyrios kreipia į jį ir vargiai 
j ieško nuodugnaus gydymo. 
Bet nežiūrint į savo lengvų 
pradžių, sifilis yra viena svar
biųjų ligų, nes jeigu jis tinka
mai negydomas, vėliau gali 
apimli svarbias kūno dalis ir 
padaryti didžiausių suįrimų. 
•lis gali padaryti šlykščius fi
gūros (kūno) sugadinimus; 
gali sunaikinti sveikatų ir su-! 
trumpinti gyvenimų; gali pa-

protystę. šitie dalykai nėra 
taip tankus, kad turintieji si
filį priversti butų nusigųsti, 
vienok jie yra užtektinai tan
kus, kad norint būt saugiojoj 
pusėj, yra pilnas reikalas li
gos nusikratyti, šitos nelai
mės nuo sifilio veik niekad ne
atsitinka ligos pradžioj. Jeigu 
jos atsitinka, tai tik už kelių 
metų po ligos gavimo, kuomet 
ji nėra išgydyta. (

Juo ankščiau po sifilio gavi
mo yra nuodugniai jis gydo
mas, tuo geresni rezultatai. 
Tai yra ytin svarbu dėl jūsų] 
sveikatos hj laimes ateities, 
kad jūsų liga butų laiku ir 
moksliniai gydoma. Jeigu šitaip 
padarysi, mažai pavojaus yra 
susilaukt nesmagumų ateityj; 
ir po kelių metų gali apsives
ti be baimes užkrėtimo savo 
pačios ir busimų vaikų. Tavo I 
medikalis perdėLinis rūpinsis I 
tavo liga, bet ir tu privalai at-Į 
likti savo užduotį. Jeigu tu I 
nekoperuosi ir nepildysi visų į-Į 
sakymų, gydymas neduos .gc-| 
riaušių rezultatų.

Vienas keblumas su sifiliu I 
yra, . kad jo išgydymas reika-1

daugiau metų. Už dviejų-tri
jų savaičių po pradėjimo gy
dytis, tu iš jokių simptomų 
nesijauki, kad da turi sifilį ir 
linkęs busi mesti tolesnį gy
dymų. šitų klaidų padaro dap-

Užtikrinimui saugumo ateityj 
gydymas turi tęstis da ilgai 
po to, kaip visi ženklai išnyks
ta. Del tavo paties labo apsi
žiūrėk, kad nesustotum gydy
tis po pirmųjų kelių mėnesių.

užsikrėsti galima įtik susidū
rus su jo gaivalu bei nuodu. 
Kūno dalys, kuriose tankiausiai 
ligos gaivalas randasi, yru bur
na ir gimties organai. Kad 
neišnešiojus ligos, reikia būti 
atsargiam susitikimuose su ki
tais. Jeigu tu esi atsargus, tai 
nebusi pavojingas kitiems”.

Šilas pamokinimas juo la
biau tinka civiliams, negu ka
reiviams, kurie laiks nuo lai
ko egzaminuojami ir gydymas 
armijoj disciplinuotas. Gi di
džiuma civilių ir žinote neži
no, ar jie turi sifilį, nes pradi
nę žaizdų patys užgydo arba 
nuo aptiekoriaus gauna kokių 
miltelių užgydymui. Na, o 
šaii'keris išnyko ir mano esu 
sveiki. Kiti net nežino, kati 
šankeris reiškia sifilį. šitokie 
žmonės ne tik leidžia įrti jų 
pačių sveikatai, o neretai ir 
kitus užkrečia.

i jis dar gydis žmones. Johnson 
kovo 20 d. buvo nubaustas po- 

i licijos teismo už gydymų be 
i leidimo.

John Meintz, Rock Kauntes, 
Minn. pilietis bal. 22 d. priėmė 
$6,000 atlyginimo iš grupes 
kaukėtų ir ginkluotų naktinių 
užpuolikų, kurie rugp.SO d., 
1918 m. ištepė jį degutu ir api
pylė plunksnomis, sakydami, 
kad jis yra vokiečių šalininkas.

Patrick Haggen ir James! 
Rossa, unijos organiz uoloj ai 
bal 6 d. tapo areštuoti valsti
jos kazokų Exporte, Pa.

Bal. 19 d. buvo pranešta 
apie streikininkų ir streiklau-| 
žiu riaušes 

Į kasyklų, 
Pa.

Daniel Mitchcll, kompanijos 
sargas, pasimirė bal. 20 d. 
Greensburge, Pa. nuo peršovi- 
mo jam pareigas einant. Įta
riamas streikininkas taęp areš
tuotas. 1

Uždraustis draudžianti Strei
kuojantiems angliakasiams lai
kyti susirinkimus ant kompa
nijos žemės, arba arti jos, bu
vo išduota pirmsčdžiau jaučio 
teisėjo John A. Berkey, prašant 

Į keturioms didžiausioms Somer- 
seto Kamilės, Pa. kompani
joms.

(Pulk. Pat. Hamrock, Colo- 
rados valstijos milicijos galva, 
uždraudė streikuojantiems ang
liakasiams paradus ir susirinj 
kimus daryti.

Bal. 12 d. Delegua’oj, Col. i 
milicininkai suareštavo aštuo
nis unijos narius už pikietavi- 
mų ir taikinamasis teisėjas iųu- 
baudė kiekvienų $250.

Huerfanos Kauntėj, Col. bal. 
16 d. valstijos milicininkai iš
vaikė susirinkimų, kuriame 
kalbėjo unijos organiz notoj as 
John X. Cdchran.

Isaac E. Ferguson, Chas. E. 
Bulhenbcrg ir Benjamin Git- 
low nuteisti spaly, 1920 m. ei
nant kriminalinio anarchizmo 
įstatymu, gavo leidimų užsis- 
tatyti laidus dėlei New Yorko 
apeliecinio teismo teisėjo Gar- 
dozo’s pripažinimo galimos 
abejonės iki tas teismas išduos 
savo nusprendimų apie jų ape
liavimų. Juos paleidus iš Sing- 
Singo Fergusonų ‘ ir Ruthen- 
bergų suareštavo teismo varan- 
tais, reikalaujančiais, kad jie 
stotų atsakyti į kitus kaltini
mus remiamas straipsniais at
spaustais laikrašty “Revolutio- 
nary Age,” bet vėliaus tauri 
paliuosuoti tais pačiais laidais.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KAUNIEČIŲ PROTESTO 
MITINGAS.

apie East Boston 
Luzernės miestely,

i Nedėliojo, balandžio 23, Ro
tušes Aikštėje 1 vai. po pjet į- 

Ivyko skaitlingas Kauniečių mi
ltingas, kad užprotestavus prieš 
Į lenkų aktų prijungt Vilnių Len- 
Ikijai.
I Mitingų atidarė Vilniaus 
tremtinis pil. Biržiška. Kal
bėdamas vilniečių tremtinių 
vardu prelegentas nušvietė len- 

Ikų imperialistinę ]X)litiką, Vil
niaus padėtį ir to krašto žmo
nių nusistatymų, pažymėjo, 
kad kaip jie ištremtieji, taip ir 
pasilikusieji Vilniuje lietuviai 
tvirtai yra pasiryžę kovot dėl 
atgavimo išplėštosios sostines, 
neatsižvelgiant į' jokias kliūtis. 
Sako, esu tikras, kad gal ir 
netaip greit, bet ateis ta valan
da, jog ne mes šauksime Vil
nių prie savęs, bet patys tos 
srities piliečiai, pagyvenę ponų 

I lenkų globoje ir pažinę - tikre
nybę, išties savo rankų prie 
Lietuvos. Gi pasilikę ant Visa
da atskirti nuo Lietuvos, jie 
uždustų nepakenčiamoj Vilni
jos atmosferoje (minioj šauks
mai: “Valio vilniečiai!”)

Po jo kalbėjo tūlas senelis iš 
pafrontės. Jis savo faktinais 
įrodymais atpasakojo, kaip len 
kai užgrobė lietuviais ir gu
dais apgyventas sritis ir įvedė 
tam tikrų viduramžio vergijų. 
Vienok lenkai nesidrovi skelb
ti pasauliui, kad tų vietų pilie
čiai okupantams reiškia didelį 
palankumų. Iš tiesų gi ten 
reiškiasi kuodidžiausis žmonių 
nepasitenkinimas, už kų ju^s 
Ilonai okupantai kankina areš
tais, plakimais, bizūnais, 
dymais ir t.t.

Gudų vardu kalbėjo pil. Zai- 
cev’as. Nupiešdamafc lenkų 
politiką, jis nurodė kaip len
kai okupuotose Vilniaus ir 
Gardino srityse nežmoniškai *

engia tų kraštų tikruosius pi
liečius — lietuvius ir gudus, 
uždarinėja jų tautines mokyk
las, laikraščius, mokytojus pū
do kalėjimuose ir 1.1. Užbaig
damas savo kalbų p. Z. pasa
kė: “U^ tokių lenkų politikų ir 
j y elge 
privalą [jiems dargi būti net 
dėkingi, mes gi ten jiems pa
šeimininkavus ir tie, kurie tikė
josi susilaukti iš ponų lenkų 
laimes, pažinę jųjų darbus, 
paregės ir pamatys savo klaidų 
ir tada užgrobikų viešpatavi
mui ateis galas” (plojimai).

Nuo žydų kalbėjo pil. Kozen- 
b.aumas ir galop kun. Tumas. 
Jis kalbėjo labai karštai ir į 
susirinkusius padarė didelio 
įspūdžio. Savo kalbų pradėjo 
šiais žodžiais: Piliečiai! lenkų 
pradėtoji su Vilnium komedija 
jau pasibaigė. Buvęs kadaise 
žemaitis Pilsudskis balandžio 
19 ant balto žirgo iškilmingai 
įjojo į Vilnių ir įteiktais jam| 
Antantes 
nių prie 
m i nuo 
Lietuvų 
Bet nereikia nusigųsti. Lietu
va ir užpuolikų Smaugiama ne
uždus, nes ir užtinus gerklei, 
randama priertfones ir t.t.

Pabaigus Tumui kalbėti dur 
dų orkestras užgriežė Tautos 
himnų ir nutilus muzikai buvo 
perskaityta rezoliucija, kuri li
ko priimta kaip yienu balsu. 
Bet rezoliucijos galutinas sure* 
daga vintas ir jos paskelbimas 
pavesta prezidiumui, į kurį į- 
ėjo: kun. Tumas, M. Biržiška, 
Rozenbaumas ir Zajecev’as.

Laikraščių pranešimuose bu
vo paskelbta, kad kalbesių pil. 
St. Kairys ir prof. Voldemaras. 
Bet jie kažkodėl nepasirodė.

* —Pet. Klimka.
Kaunas 21-1 V-l922 m.

. 4
Išpardavimas prasidės ketverge, geg. 25-tą — durys atsidarys 9 vai. ryte.
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5.

šau-

lietuviai su gudais

raktais prirakino Vil- 
Varšuvos. Atplėšda- 

musų Vilnių, lenkai 
sugriebė už gerklės.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
t ,.i;.

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti dikugus, žiūrėkite, 
kad laivakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai:. “Ordurta”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo, agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. VVashington St., Chicago. 
325 Secpnd Avė., So. Minneapolis.

V ažiuokit 
į Lietuvą

Pranešimas
t

gamyklos streikuojantieji dar
bininkai ir vienas streiko ša
lininkas atrasta kaltais važmos 
trukdyme . tarpvalstijinei ko
mercijai bal. 13 d. Jung. Val
stijų apygardos teisme Goving- 
tone pas teisėjų A. M. Coch- 
ranų; liudytoju buvo troko va
žiuotojas, kuris sakė, kad kal
tinamieji jį bauginę,

Fort*Waync, Ind. bal. 9 d. 
policijos viršininko Wm. Moel- 
lero įsakymu policijos įsakyta 
uždrausti radikalų susirinki- 
n«as; Viršininkas pasakė,, kad 
radikalams nebus leista laiky
ti susirinkimai tame mieste net 
jei tektų jiegų pavartoti.

Old Forge, Pa. policija su
areštavo Leonardo Fresinų, 
esantį I. W. W. organizuotoji!, 
kuris bandė sakyti kalbų pas 
kasyklų darbininko kapų. Jie

Gal rengiatės važiuot į Lietuvy šią. vasa
rą! Gal jūsų seni tėvai pasiilgę laukia ir 
nori pamatyt tave. '

Šis bankas turi lietuvių skyrių kur gali pirkti geležin

kelio tikietą ir laivakortę. ’Parupinam visas reikalingas 
t 

smulkmenas jūsų kelionei ir ekstra nieko nerokuojame.

KALBAME LIETUVIŠKAI

Taipgi siunčiame pinigus į Lietuvą. Žemiausios kainos, 
greičiausias pristatymas gvarantuojamas.

CENTRAL NIANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street
Bridgeportiečiams ir toliau gyve

nantiems, kad 
priskiriam a-, 
kinius kuo ge
riausiai už nu

žemintą kainą su pagelba akių 
specialisto. Dabar nereikės to
liau jieškoti, kupmet galėsite rei
kalus atlikt čia pat ant vietos, pas

A. R. JUNIEVIGZ
3317 So. Halsted St., Chicago.

Darbo skyrius panaikino de
portavimo varanta prieš (Išką
ri Tokoi, pirmąjį Suomijos 
darbininkų premierų, kuris bu
vo laikomas Fitchburge, Mass. 
kaip svetimšalis anarchistas.

“Tuntas virš še
šių Milionų”.

šį vakarų bankas 
atdaros nuo 6 iki 

8 valandai.

$55,060 ČEVERYKŲ STAKAS
Už publikos pasiūlymą 

PRIVERSTI PARDUOTI UŽ BILE 
KAINA

šis nepaprastas išpardavimas sudrebins čeveryky industriją.
NIEKAD NESKAITĖT PANAŠAUS1 PAGARSINIMO PIRMIAU.

»»» , t PRASIDĖS KETVERGE
ATSIDARYS

9 VAL. RYTE GEGUŽIO 25-TĄ DIENĄ

Ar mestumet 
pinigus šalyn?

Mes netikime — tai 
butų perdaug beverčiu!

Nežiūrint, ar reikia čeverykų pač 
tam ir šeimynai ar ne, vienok ne
turi praleisti šio išpardavimo.. A 
psimokes tamistai apsirūpinti uz 

Šią mus siūlomas kainas, kokių pt 
r metus gal nematysi.

1 t
Musų stakas susideda iš stebėtino 

parinkimo, vyriškų, moteriškų ir 
vaikų čeverykų — padaryti geri 
ausiu išdirbėjų šalyj. Atrasite 
kėliausius įvairumus koki yra daj 
5ar nešiojami vyrų ir moterų.

MOTERIMS ČEVERYKAI
Stalų stalai apkrauti čeverykų 
už šią kainą. Visokios rrderos. 
Jų verte nuo $5 iki <41$^ 
$7, dabar pora

MOTERIMS ČEVERYKAI 
Tūkstančiai porų, iš kurių ga
lima pąsįrinkti, juodo kid, ru
do kid, rusvi veršio odos, Cu
ban žemais ir militariais už
kulniais. Tie čeverykai, 'ku
riuos pirmiau pardavojome net 
iki už $1 — visokio dydžio, vi- 
šokio pločio,, $3.98
dabar s***"**^

MOTERIMS ČEVERYKAI

Paprastai šie čeverykai parsi- 
davojo po $12, tai yra tokios 
stebėtinos vertes, kad mes ne
galime žodžių atrasti jų apra
šymui. Vėliausios mados, ir ge
riausi, kokius užlaikome; rudi 
ir juodi, žemi ir Cuban užkul
niai; visi rankų darbo; visokio 
dydžio ir pločio, ver- fi?
tęs iki $12, dabar

MOTERIMS ČEVERYKAI
Visokio dydžio, visokių madų. 
Ši verte yra daug aukštesne, ne
gu per si statot, ver- C O 
tęs iki $10, dabar yLiivU

VYRIŠKI ()XFO1U>X
Vyriški aukštos rūšies žiban
čios kumeluko odos oxfordai, 
padaryti naujo franeuziško kur
palio. Koliai 
yra pora

VYRIŠKI OXFORDAI

Vyriški Vici Kid Oxfordai — 
padaryti daugelio populiarių, 
taipgi, kelios mados veršio odos, 
Goodyear- milo padais, vertes 

’ki.$7-00’ $3.98dabar ,

VAIKAM ČEVERYKAI 
4

Miera iki 8, visokių 
fnadų ir odų, pora už vOv

MOTERIMS ŽEMI 
ČEVERYKAI

Šiame loto atrasite visus nau
jausius, kokio tik dabar yra dė
vimi. Už šią kainą beveik vi
sus atiduodamo. Vertes iki 
$10.00, dabar Ofi
tiktai
. , k ....... .........—....... a

MOTERIMS ŽEMI 
ČEVERYKAI

Šimtai porų, kurios iki pat mi
tintos naujausios mados žemi 
čeverykai, kurie parsidavojo iki 
$9, visokio dydžio, C? O 
dabar

Ateikite ir pamatykite 
didžiausių čeverykų iš
pardavimų, kokis kada 
buvo Chicago j ir bile 
kokios čeverykų įstai
gos.

DURYS
ATSIDARYS

9 VAL. RYTE

Mes pardavė-1
Jus, kurios laukėte per metus S 
io nupiginimo. Jus, kurios ne
kantriai laukėte kainų nupuolimo 
— dabar galite savo sapnais pa

sidžiaugti, kadangi yra daugiau, 
negu tiesa. Jau daugiau nėra 

klausymo apie kainas — bet iškra 
ustyt — iškraustyt už bile kairią. 
Tai yra tikras faktas, kad mes ta 
ip parduodame čeverykus. Musų 
vertes sudrebins publiką. Skaity 
kit musų pasiūlymą šiame išpar
davime ir patys busit nustebinti

me savo fintu
ros ir turi ap
versti savo
$55,000.00

gus begvi 45
dienu laiko

v •

Mes drąsiai ir smar

kiam išpardavimui šį

numušimą padarėme

kokio nei jokia čeve

rykų krautuvė nėra

įiadarnflsi Chicagoj

per daugdį mėty. Ne

paisant kiek

gali išleisti

vienok daug

mažai

pinigų,

atrasi,

ką galėsi pirkti šiame

išpardavime. Nepa-

mirškite, kad ką čia

mes sakome, tai yra

nustatyta vienos se-

niausios retailerių če-

veryky krautuvės šio

je apielinkėje.

Ateikit anksti ir
pasirinkite

VYRAMS' ČEVERYKAI
Rudi veršio odos^ English ir ap
valainais pirštais čeverykai — 
visiNSoodyear milo padai, viso
kio dydžio, $8 A ft
vertės, tik

VYRAMS ČEVERYKAI
Reguliariai $6 čevfe- C! O 
tykai, dabar

VYRAMS ČEVERYKAI

šimtai porų rudų ir juodų ver
šio odos ir vici kid čeverykai; 
daugybės madų pasiiinkimui —• 
visokio dydžio, vert es iki $10, 
pardavimo >$3.98 
kaina .

VYRAMS ČEVERYKAI

Puikiausi išeiginiai Čeverykai 
kokius m*es turime; vis'i vėliau
sios; rudi ir juodi; visokio dy
džio, vertės iki GiCį
$12, dabar »

FLOPERIAI SU SAKTJMIS 
ČEVERYKUČIAI ;

Gali pasirinkti $7.00 nauju'.s flo- 
perius su sakte čeverykučius, 
su arba be plačių guminiiįi už
kulnių, taipgi Cuban užkulniais, 
visokios odos, kokios tik n<>rėsi. 
Visokio pločio ir dydžio. Soci
aliai apkainuoti šiam išparda- 

ruu*ipora $3.98$3.98
FLOPERIAI ŽIBANČIOS l 

ODOS ŠLIURĖS’ \

Didelis bargenas moteriškų žf- 
bančios kumelukų odos su dir-4 
želiais. Nauji floperiai su sak
te. Gražus galai. Cuban už
kulniai. Gvarantuoti, po $5 
parsidavojo visokiose čeverykų 
krautuvėse C O
dabar pora.

SATINO DIRŽELIU ČEVE- 
RYKUČIAI >

puikiausio parinkimo mote
rims aukštos rūšies satino dir
želiu Čeverykučiai. Aukšti 
Ix)uis French užkulniai, žemi 
platus Daby French užkulniai. 
Gražiausių madų. Parduosime 
už visai mažą dalį originalūs 
l&inos. Vertes iki $7 A Q 
pardavimo kaina

PATENTUOTI TODDLE 
ŠLIURĖS

Moterų $6.50 patentuotos kume- 
luko odos Toddl Šliurės, žemais 
užkulniais, gražios mados. Ne
galima palygint su kitų krautu
vių kainomis AQ
dabar 4>Q.QO

MORWILL SHOE CO
1346 South Halstcd SLpeęt

West Sidės Didžiausia čeverykų Krautuvė

DURYS AT
SIDARYS 9 

VAL. I§ RY
TO. .



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Chicagos gatvekariu 
klausimas

sukėlė $5,000,000 
bandė papirkti įsla- 
pervarius projektus

reika-

Chicagos gatvekarių klausia 
mas vis eina svarbyn. Kapi* 
talistų spauda ką galėdama 
daro kad tik supainiojus da
lyką. Dalykas yrą toks.

Įvairios traukos kompanijos, 
operuojančios viršutines lini
jas Chicagoje devyniolikto 
šimtmečio pabaigoj turėjo 
charterius, kurie turėjo baigtis 
1909 m. ir daugeliui piliečių, 
ypatingai apšviestą jai darbinin
kų daliai, įdomu buvo žinoti, 
ką miestas darys. t

Šitas klausimas buvo plačiai 
diskusuojamas ir traukos kom
panijos nesnaudė. Dominuo
jančia traukos įsikalu dvasia 
buvo buvusia kalėjime C. T. 
Yerkes, šiaurinių ir vakarinių 
linijų prezidentas; jis ėjo iš- 
vieno su to laiko politiniais bo
sais, respublikonu Bilu Lori- 
meiu ir demokratu Rogeru 
Sullivanu.

Yerkes 
paskolą ir 
tybą, kad
suteikiančius traukos 
lams jų čarterių prailginimą 
50 metų laikui. Pirmas projek
tas buvo žinomas kaipo “Hum- 
phrey Bill”, kuris tapo sumuš
tas ir Yerkes atnaujino savo 
pastangas ateinančioje jstaty- 
boje “Allen’o Bill’u”, kuris 
taipgi buvo sumuštas. Sugedi
mas buvo toks aiškus, kad se
kamoji įstatyba priėmė “Muel- 
ler’o Bill’ą” kuris, buvo sako
ma, leis Chicagos žmonėms 
gatvekelius turėti, jei jie no
rės to. Ir jie, žinoma, norėjo to.

Nuo 1897 m. iki 1909 m.. 
šitas klausimas buvo statomas 
balsuoti keturis kartus ir kiek
vieną kartą didelė didžiuma 
balsuotojų-nubalsavo už mies
to valdyiųą.

Žinoma, čia yra demokrati
nė šalis ir žmonės turėtų kon
troliuoji savo atstovų darbus. 
Bet to nebuvo. Traukos reika
lai dirbo išsijuosę. Jie pasi- j 
ėmė )aip vadinamus pagirtuo
sius piliečius, tokius kaip Wal- 
ter L. Fisher ir kitus jo rų- 
šies, ir nekuriuos žemiausiai 
nupuolusius politikierius iš 
abiejų kapitalistinių partijų: 
demokratas įlinky Dink, Bath- 
house John, Johnny Pov^ers. 
Ed. Cullerton ir tokius repub-1 
likonus kaip Fred Busse, ir jie | ji pasižadėjo 
sudarė patvarkymą,

nor-

konų dandidatui į majorus, 
Fredui A. Busse, padarydami 
sutartį septintadienį prieš rin
kimus.

Pravesti šitą kontraktą tarp 
Traukos Kompanijos ir žmo
nių balsavimu atsiėjo daugiau 
kaip milionas dolerių. Nežiū
rint viso to sugedimo jis per
ėjo tik maža didžiuma. Wal- 

| ter L. Fisher pasakė, kad mes 
einą prie paėmimo gatvekarii 
į savo rankas. Jis gavo vietą 
apmokamą $15,000 į metus. 
Sugedimo daviniai tapo sude
ginti. Teismo byloj, llogart- 
ho prieš Miesto Gelžkelių kom
paniją, pareikalavus šitų kny
gų, kompanijos prezidentas 
šaltai pasakė teismui, kad jos 
sudeginta.

Traukos darbų istorija duo
da teisės visiems kompanijos 
viršininkams ilgam atsitūpti 
kalėjime. Kapitalistų spauda, 
kuri išsižiojusi rėkia apie dar
bininkų laužymą kontraktų, 
nei žodžio nepasako apie Trau
kos kompanijos laužymą savo 
kontrakto su žmonėmis <lę 
penkių centų važiuotos kainos.

Ir dabar* pasižiūrėkime. Ka
da Viešo Patarnavimo Komi
sija neteisėtai V davė Traukos 
kompanijai teisę skaityti aš
tuonis centus už važiuotę, tai 
buvo bandyta neleisti kompa
nijai laužyti kontrakuhi su 
miestu. Federalis Teismas ^at
sisakė išduoti uždraudimą pa- 

1 įsakydamas neturįs galios. 
Dabar, kada mėginama suma
žinti važiuotos kaina, tai Fc- 
deitilis Teismas atranda*, kad 
jis turi galią uždrausti.

Bet šitame traukos klausi
me yra dar viena puse: darbo 
klausimas. Sukčiai, kurie kon
troliuoja tarnybą, nori numuš
ti algas tiems, kurie atlieka 
darbą, kurie tarnauja visuome
nei. Darbininkai priverkti bu
vo reikalauti didesnių algų, 
nes gyvenimo reikmenys taip 
pabrango, kad gyvenimo 
ma nupuolė.

Kelių tarnautojai visi orga
nizuoti. Jei jų unija atliko 
savo priedermę ir apšvietė sa
vo narius, tai jie išlaikys tą, 
ką jie turi; bet jei kvaili niekai 
buvo pasakojami jiems, kad 
tarp išnadotojo ir išnaudoja
mojo esama bendrų reikalų, tai 
jie prakiš tai, ką jie laimėjo.

Kada Kompanija darė kon
traktą su miestu ir įbruko jį 
įmonėms aiškiu apgauliu, tai 

duoti žmonėms 
kuriuo I >enkiacentę važiuotę. Kontrak- 

T raukos kompanija dabar ope- ‘e nėra kalbos apie tai, kiek 
moja. Tas patvarkymas yra darbas ir medžiaga gali atši
lai kontraktas tarp miesto ir eiti.' Kapitalistai 
Traukos kompanijos, miestas reikalauja, kad, darbininkai ne
leidžia Traukos kompanijai laužytų savo kontraktų. O kaip 
naudotis gatvėmis per dvide- yra su kapitalistais? Ar jiems 
šimtį metų (kurie pasibaigia valia daryti tai, ką jie užgi- 
1927 m.) išlyga 5 centų va-1 na darbininkams?
žiuotės kainos ir neaprėžto per- Kada darbininkai reikalauja 
laidų skaičiaus. padidinimo algų, tai dažniau-

Patvarkymo buvo išlygos šia jie tą daro gyvenimo nor- 
leidžiančios suvienyti visas mos palaikymui, kas yra žmo- 
Traukos kompanijos skolas, į-|gui įgimta. Kada kapitalistai 
skaitant $5,(XX),000 Yerkes’o bando numušti algas, tai jie 
suvartotų {statybininkams pa- daro tą palaikymui, ar padi- 
pirkti. Buvo nustatytą,, kati Į dinimui savo pelną. I>arbi- 
visos tos paskolos turi būti at- pinkai patys turi sužinoti tik- 
mokamos iš kompanijų įplau-pąją kibelio priežastį. Dabar 
kų ir kad dideli dividendai turi mokamos algos nėra perauki 
būti gaunami iš jų atskiestos RfTs. Jos galima mokėti ir di- 
kapitalizuotės. Atmokėjus vi- videndai turėti išspaudus van- 
sus tuos privalumus iš pasili- denį iš šėrų, sumažinus be ga- 
kusio antviršio miestas turi lo augštas pensijas, kaip su
gauti 55%. šitas fondas turi kysim, $60,000 į melus pre- 
buti laikomas taip, kad pasi- zidontui ir nuo $15,(X)0 iki
baigus dvidešimčiai metų ši-Į $25,000 į metus burini taip 
taip susidariusi suma butų ga
lima panaudoti- Traukos kom
panijos 
mui.

Prieš 
jo visi, 
tas valdytų 
palaikė už pinigus visi dides
nieji laikraščiai. Miesto tary
ba priėmė jį ir jos nariams už
mokėjo už tai Traukos reika
lai. Pamokslininkai meldės, 
kad jis butų primtas ir jiems 
buvo užmokėta už jų dievotu
mą. Sugedę elementai Staty
mo Amatų Taryboj patvirtino 
šitą patvarkymą ir jiems bu
vo užmokėta už jų patarnavi
mą. Demokratiniai alderma- 
nai iš pirmos, 18 ir 19 wardų 
suteikė savo paramą republi- 

>

nuosavybės nupirki-

šitą patvarkymą kovo- 
kurie norėjo kad mies- 

gatvekarius. Jį

visuomet

vadinamų žinovų, kurie paima 
pinigus visai nieko neveikda
mi; ir būrį advokatų, kurie 
ima didelius pinigus, ir kyšius 
duodamus įstatybininkam, kad 
žmonąs parduotų.

Tai tik dalis tos istorijos, 
kuri papasakoja, kaip Cliica- 
gc/s žmonės yra apiplėšiami. Ir 
jie bus plėšiami totai iki jie 
pradės rinkti savo valdžion 
savo atstovus, užuot balsavus 
už didžiojo biznio atstovus. 
Kad ir geriausias žmogus bu
tų, jei tik jis leidžia savo var
dą padėti ant republikonų ar 
demokratų sąrašo, yis nėra 
pats, 
šinos, 
ir tos

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REV1EW

PASTABOS APIE BIZNIO
DALYKUS '

’kės 25c., vištos 26c., gaidžiai 
14c., antys 22c., pavasariniai an- 
tukai 35c., žąsys 14c., pavasari
niai žąsiukai 30c.

NEGYVA PAJJKŠTIENA —
Vokietijos markės. — Markes( Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 26 ir 

ir auksinai pereitą savaitę vėl (27c., gaidžiai 16 ir 17c., antys 27 
atpigo. Jeigu vokiečiai rengsis 
prie kontribucijos mokėjimų tuo 
pačiu budu kaip iki šiol (išleid
žiant vis daugiau popierinių pi
nigų), tai markės mėnesio bėgy
je dar labiau nupuls . Kol-kas 
Vokietijos valdžia vis dar tebe- 
daugina popierinius pinigus. Per 
paskutines tris savaites Vokie
tijoj (tapo paleista dar apie tre
jetas miliardų naujų popierinių 
markių. Gegužės 15 d. šių me-p$4.25 
tų Vokietija turėjo cirkuliacijoj, $3.25 
išviso 142,903,595,000 popierinių, ir $3.75 už 12 kvortų, 
markių, o aukso tų markių pa
dengimui tik apie vieną miliar- 
dą.

Vokiečių markes kurso pasi
taisymo viltis dabar turi atkrei
pus akis į bankierių komitetą, 
kurs svarstys apie paskolą Vo
kietijai. Kad Amerikos Mor
ganas tapo pakviestas ir sutiko 
dalyvauti bankierių komitete — 
tame \natoma nemažai padrąsi
nimo. Morganas vienok išsi
reiškė, kad Vokietijai paskola 
galima bus duoti tik tada, kada 
talkininkai ir ypač Franci j a su
tiks labai žymiai sumažinti rei
kalaujamą iš Vokietijos kontri
buciją. Ar Franci j a su tuo da
bar sutiks, nežinia. Vėliaus ji,, 
žinoma, bus priversta sutikti; 
Bet tuo tarpu ji gal norės dar la
biau nusilpninti Vokietiją ir rei- 
kaląus, kad kontribucija butų 
mokam^jįpagal Vetsailles’o su
tarties. /Jeigirtoks bus tolesnis 
Francij^s nusistatymas, tai pa
skolos Vokietija vargiai gaus. 
O jei dabar Vokietija negaus pa
skolos, tai jos pinigai dar labiau 
puls. Bet jeigu Franci jos poli
tika mainysis ir Francija pano
rės geriaus gauti dabar pasko
lintus Vokietijai tikrus pinigus 
negu laukti abejotinų miliardų 
ateityje, tai paskola Vokietijai 
su ^Morgano pagelba butų su
ruošta, ir tada Vokietijos pini
gai. urnai pakiltų, ypač kad tada 
Vokietija turėtų sustoti spauz- 
dinus popierinius pinigus.

Angliakasių streikas. — Ang
liakasiui streikas tebesitęsia ir 
nematyt ,kad jis greit baigtųsi. 
Anglių visur yra užtektinai ii 
dar užteks ilgam (laikui. Ang- 
liakasyklų savininkams 1 tuo 
žvilgsniu streikas yra tik pagei
daujamas, nes padeda palaikyti 
anglių kainas augšŲu — tuo 
tarpu, kada jos turėtų eiti pi- 
gyn. Kaip tik streikas pasi
baigs minkštųjų anglių kainos 
turės atpigti. Taip yra su 
minkštomis anglimis. Kietųjų 
anglių padėtis yra truputį kito
kia.. Kietųjų anglių pertekliaus 
dabar nėra. Jų ištikiu jų jau 
trūksta. Vienok vasarą jų ma
žiau vartojama, ir jų stokos ne- 
atjaučiama. Kada streikas už
sibaigs, jų bus užtektinai. Tas 
vėl ir kietųjų anglių kainas va
rys žemyn.

Marketo Kainos.r_______
Ant tūlų dalykų vakar Chi

cagos marketo kainos buvo se
gamos :

SVIESTAS — Creamery eks
tra 34c., centralizuotas 33%c., 
ladles 25c., pakeliuose 19 ir 20 
centų, kaina rataileriams 
tinukės 37c., spaustas 39c.

KIAUŠINIAI — švieži
mieji 24 ir 24”%c., paparsti 
pirmutiniai 22 ir 22%c., maišyti 
lotuose 22 ir 23%c., ekstra su
dėti balto medžio dėžėse 29 ir 
30c., margiukaį 20 ir 21c., pur- 
vinukai 21 ir 22c.

sta-

pir-

Jis yra tarnas tos ma- 
kuriai jis yra krumpliu 
mašinos darbą atlieka.

—B. Berlyn. | GYVA PAUKŠTIENA—Kur-

Pranešimas Cicero
Lietuviams ■

Parginkite naujo

Su užregistruotu valsbaženklluSur. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Siame vaisto idčtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

ĮRufflos yra rnoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

ir 28c., žąsys 19 ir 20c.
BULVĖS — 100 svarų, baltos 

šiaurinės $1.40 ir $1.60; saldžio
sios 75c. ir $1.00 bamperis. (

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$7.00 ir $9.00 statinės; rūgščios 
vyšnios $2.00 ir $3.50; grėpsai 
$6.50 
$8.50 
$7.50

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

$7.00 dėžė;
$9.00 kreitas
$8.00 dėžė;
$4.50 kreitas;
$3.50; žemuogės

orančiai 
•lemorfai 

ananasai 
pydės 
$3.00

tinę; salieriai $4.50 ir $5.00 
kreitas; morkos $2.00 ir $2.50 
už statinę ; kopusiai $2.00 ir 
$2.50. žyduoliai kopūstai $3.00 
ir $3.25 kreitas; agurkai $1.00 
ir $1.2£ kreitas; salotos galvo
se $3.00 ir $3.25 kreitas; gry
bai $150 ir $1.60 dėže; cibuliai 
$1.50 ir $1.75 už 10 svarų mai
šelį; pipirai $3.50 ir $4.00 krei
tas; ridikai $2.50 ir $3.00 100 
pundelių; tametos $6.00 ir $6.50 
greitas.

JAVAI — Kviečiai $1.20, kor- 
nai 61c., avižos 37c., rugiai 98c.

ŽALIOS DARŽOVĖS
Asparagai $3.50 ir $4.00 
batviniai $2.25 ir $2.50 už sta-

dėžė;

Tel. Lafayet^p 4223
Plumbmg, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Nuo pirinos d. Gegužio-May, 
1922, Naujienų stotis Ciceroje 
perėjo į kito žmogaus, rankas 
po tuo*pačiu adresu. A. Rudins- 
kas buvęs Naujienų prižiūrėto
jas Ciceroje pasitraukė, o jo vie
tą užėmė K. Kairys ir pasižada 
suteikti kuogeriausį patarnavi
mą, kaip tai: pristatymą Naujie
nų į namus, priėmimą spaudos 
darbų ir apgarsinimų ir atliki
me kitokių reikalų surištų su 
Naujienomis.

Cicero lietuviai virš paminė
tais reikalais gali kreiptis į vic- 
tinę/Naujienų stotį.

4904 W. 14 St., I 
Cicero, 111.

NAUJIENŲ Administracija.
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patiks kad 
ir gač n i au
siai ypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklls.

Draugijinės Ligos
Kraujo ir Odos Ligas

) . ,
Pasekmingai išgydau už mažas lėšas, kaipo kompetentiškas 

specialistas turys daug metų patyrimo. Ypatiška atida kreipia
ma kiekviename atsitikime.

PEOPLES HEALTH INSTITUTE
40 N. Wells St., kampas Wells ir Washington Sts

. Vai.: 9 ryto iki 8 vak.
Ned.: 10 ryto iki 1 vak, ’ 1
Ateikit kada tik norit 1 ‘ .

BULLDOG BLUE
I^AZURKOS

......  ................i—— ■

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLDOG BLUF
Prašyk savb groseminko Bull Dog 

lazurkų.

J. L PRESCOTT C0.,

Dabar, geriausios

Į

Pasiskubinki!!
Hllllllllllllllllllllh

Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius^ 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt. \

Tiems klausimams ^nušviestį Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASIELKI 
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ 
1 • 1 • ..... ..... A TT.U T-V 1

BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata mętams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:SANDARA
327 E Street, * So. Boston. Mass.

f KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezainihimo etc., mokina
mo pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

v;...——...— 'J

(3

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

flūcnturfl 
VIENYBE

arduoda laivakor- 
.tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie-» 
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia | Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

vi-

Kur vienybe, 
Ten galybe.

i u 
ra 
re i

Užlaiko didel| knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikrl^ukito platesnių 
formacijų apio viską, 
šykito mums laiškus, 
Palaukit o musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt

. "VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............. 4.50

Pirkite ” Vieny bes” Ben
drovės Sėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

.Vienas Šeras $10.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITrtUflNlflN
VIENYBE PUBL. 60 
193 Grand St. D 

Brooklįjn, N. y.

■ J' "........  — -- • '■ -...... • i — a:.. ; ........ ..... ... . ... _.,a. c.., : v,.._ ... .

PRANEŠIMAS
kad perkėliau ofisą į naują vietą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITUSH. O. t).
Lietuvis Aidi Specialistu

Palengvins akių įtempimu, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumpafegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

-t

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei įkaitant raidės susilieja, 
Jei Iš raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

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

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

MRS. M. WAITKIEWICZ
Akušerka

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo Brid- 
geporte. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatiską prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

Kraujo Celių Serum
Gydome Chicagoj veltui kenčian

čius reumatizmų, didelį kraujo spau
dimą, apmirusių jausmų ir silpnumo 
yra kviečiami apsilankyti musų La
boratorijoj, kur specialia kiekviename 
atsitikime Serum bus suteikta. NESI
NEŠK PINIGŲ. Vienas Serum su
teiks pilną paliuosavimą visokiuose 
atsitikimuose.

150 LIGONIŲ PERŽIŪRĖTA 
Gerbiamieji:

Pagal jūsų pačių ir laikraščių rei
kalavimą, ypatiška! peržitffėjau 150 
jūsų ligonių, kurie kentėjo reumatiz
mą, didelį kraujo spaudimą ir apmiru
sius jausmus. Virš 95 nuošimčių iš
sireiškė, kad, aplaikė, netik stebėtiną 
pagelbą, bet! ir visišką sveikatos at
gavimą.

I Viso labo,
l Geo. T. Nichols.

209 So. .State St., Chicago.
Tel. Harrison 4373

Blood Cell Serum Laboratories 
7th floor Reliance Bldg.
82 N. State Street, City. , ;

Tel. Dearbom 3159. (
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Detroito Žinios
Ji

Ilgiausia barzda.
J. J. Tanner iš Brightono, 

Mieli., manė 1 
usus ir bandų visam pasauly. 
Jo barzda buvo 9 pėdų ilgio. 
Bet jo nelaimėn atsirado jo 
konkurentas Jack Wilcox iš 1 ę
Carsono, Neb., kuris gryod. 
31 d., 1KS1 m. paliovę skus
tis skutikliui atšipus, ir dabar 
turi užsiauginęs barzdų 11 pe-

žiurėjus šilkines kojines paty
lomis įsidėjo sau į kapšį ir abi- 

‘ > laukan. 
Bet tą pamate krautuves žval
ge Miss Kerr ir jas pasivijus 
susilaikė gatvėj. Čia kilo gin
čas ir jos sukibo viena kitai 
už plaukų. Jos taip susipešė, 
kad nei žmones negalėjo jų 
perskirti; perskyrė jas tik at
vykusi policija ir, žinoma, nu
sivežė nuovadon.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

I “SAUSIEJI” SUORGANIZAVO
I DIDELĘ ARMIJĄ PRIEŠ ‘į

“SLAPIUOSIUS”.

jie

turįs ilgiausius' i^ėjo pro duris

plovus ir sušukavus ji turėjo 
14 pėdų. •

Dabar būdamas parodoje 
Sacramentoje, Cal. jis gavo uŽ 
jų auksinį medalį ir dar mo
kama jam po $50 į dienų.

J. Wilcox yra mūrininkas ir 
dirbdamas barzdų suvynioja, 
sudeda į maišelį ir laiko už an- 
čio.

Senatvėje susilaukė dukters.
Garretl Zantier 71 pietų am

žiaus ir jo žmona 61 "metų, 
abudu iš Kalamazoo; susilau
kė dukters, kuri svėrė 6V6 sva
ro. Tėvai ir duktė visi geros 
sveikatos.
Nubaudė už greitų važiavimų.

Teisėjas Ch, Bartlet nubau
dė 2 dienom į pataisos4 namus 
ir užsimokėti $100 baudos Miss 
E. Smith. Ji važiavo greitu
mu 55 mylių į valandų, bet 
teisinosi, kad ji važiavusi tik 
35 mylias į valandų, nes va
žiuodama 55 mylias į valandų 
galėjo užsimužti taip blogai 
ištaisytomis gatvėmis.

Teisėjas ėmė jų gėdinti, kati 
ji yra antra moteris, kuri iš
drįso miesto patvarkymų ne
žiūrėti ir kad jis jau nubau-

Pačios užmušėjas išteisintas.
Petęr Cygan, 2196 Goodson 

avė., iTąmh^micke tapo ištei
sintai teysybos už savo pačios 
nušovimų, sunkų uošvės sužei
dimų ir įnamio pašovimų.

Keli menesiai atgal Peter 
Cygan nužiūrėjo, kad* įnamis 
gyvena su jo pačia ir, sužino
ję^, kad jiedu nori pabėgti, pra
dėjo juos šaudyti. Jis tapo pri
pažintas laikinai pamišusiu. 
Teisyboje buvo ir dvi moters: 
Mrs. Thomąs Done r, 810 Euc- 
lid avė. ir Mrs. Mina Chambi- 
lan iš Fiat Rocks. Tai buvo 
pirmas atsitikimasr Wayne 
kaunteje, kur moters ėjo tei
sybes narių pareigas.

LENGVIU DUDU GAUS 
D1VORSĄ.

Clara
Warren

“Sausieji” pranešė, kad 
dar pirmu kartu suorganizavę 
tokių didelę “sausųjų armijų” 
prieš “slapiuosius,” kokios dar 
nebuvo nuo pat pradžios pri
verstinosios blaivybes įstatymų 
įvedimo.

Šiuo kartu, matyt, norima 
tikrai Chicagų “nusausinti.”

DARBININKŲ VADAI Už 
NUSAVINIMĄ GATVEKARIŲ.

Nubaustoji protestuodama ir 
žadėdama negyventi ilgiau 
IK'troite išėjo vedama patai
sos naman.

Apiplėšė ir sumušė merginų.
Du nepažįstami vyrai va

žiuodami automobiliu sustojo 
ties einančia Miss Gra'ce'Kller 
20 metų amžiaus, nutvėrę įsi
traukė automobiliui! ir visu 
smarkumu leidosi važiuoti už 
miesto. Bevažioudami jų la
bai sumušė, atėmė iš jos kapšį 
su $30 ir jų be žado išmetė ant 
Mieli i gan Central gclžkelio, kur 
jų atrado policija. Jos veidas 
buvo nudegintas chloroformą.

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

noreda- 
vy- 

)šių porų 
kurias jis 
Aš jai pa-

štai kokiu bildu Mrs. 
A. McDonald, 2419 
avė., gaus “divorsų.” Ji nuėjus 
persiskirinių teisman štai kų 
teisėjui pasakė: /

—Vienų vakarų Miss. Helen 
Ausum patelefonavo,
ma sužinoti, kodėl mano 
ras neprisiuntč jai šeši" 
šilkinių pančiakų, 
buvo jai prižadėję 
sakiau, kad aš savo vyrui apie 
lai priminsiu, kai jis namo pa
reis, ir aš apie tai jam primi
niau.

Tęisejas Sabai h prižadėjo su 
teikti jai “divorsa”.

Ir vyras tokiu budu nuo jos 
atsikratys...

Chicugos, Darbo Federacijos 
sekretorius E. N. Nockels savo 
kalboj pareiškė, kad gatvekarių 
patarnavimas bus geras tik ta
da, kai jie bus nusavinti. Gal- 
vekarių komunijos 
duoti gero ži 
vimo,

pelnus.

negali 
onėms patarna- 

nes, girdi, pirmoj vieloj 
upi padaryti didesnius

ELEKTROS TRAUKINYS SU
SIDURI SU ELEVATORIŲ.

NUSIŽUDĖ JAUNAVEDIS 
PRIEŠ PAT APS1VEDIMĄ.

Tuo laiku, kai jaunavedė, 
Mrs Lillian Sedlac (2359 So. 
Kedzie a ve.) pasirengus lauko 
J. Genek‘o (2416 So. Hainlin 
avė.) atvažiuojant važiuoti 
šliuban, jis savo namuose gazu 
nusižudo. Sako, jis tatai pada
ręs netyčia.

Užvakar North SImvę ir 
Mil'waukee traukinys susidūrė 
su North\vestern elevatorių 
prie Calvitt’y stoties. Mrs. So- 
die H. Clancy, 4455 Broa<hvay, 
tapo sunkiai sužeista, o kiti 
keli asmenys — lengviau. Ele
vatorius tapo visas suardytas, 
o traukiniui 'tųl tik vagonų 
langus išdaiižū.

“MUNŠAINIBRIAI” PASI
TARNAUS MOKYKLOMS.

Partijos Žinios

1 Numušė afgas. r
Ck velande 2700 motorininku 

ir konduktorių, dirbančių Gle- 
veland Raihvay 
nubalsavo priimti 
algų 10 nuoš.

Einant nauju

kompanijai 
Humušimą

landų, o išdirbę 6 mėnesius 
gaus nuo 53 iki centų į va
landų. Pernai metais šitie pa
tys darbininkai priėmė numu
ši mų 20 nuoš. algų.

—J. Dagis.

Atėmė 5 kubilus brogos.
Policija iš Davison avė, sto

ties padarė kratų pds Charles 
Zaynus (Zienius) 12392 McKay 
gatvė. Zienis tapo aršetuo- 
tas ir jo 5 kubilai brogos kon
fiskuota. Vienam buvo 50 ga
lionų, kitam 75 gal., o kiti trys 
buvo mažesnės talpoš. Dabar 
Kazys kaso sau pakaušį ir dū
moja kaip čia bus pasiteisinta.

Prohibicijos viršininkas L. 
G. Nutt pareiškė, kad piniginės 
pabaudos už prasižengimus 
prieš priverstinosios’ blaivybės 
įstatymus eis viešųjų pradinių 
mokyklų fondui. Pabaudomis, 
pasak jo, bus galima surinkti 
ktfsdien mažiausia p4 5,000 dol.

BALABAN IR KATZ IŠNUO
MAVO Rb8s5Į!OET TEATRĄ

Tivoli ir Clucago teatrų sa
vininkai Balaban ir Katz išnuo
mavo Roosevelto teatrų, ant 
State ir arti Washington gat
vių, penkiems metams. Jį ves 
A. J. Balaban.

Kaltinama milionieriaus sūnūs.

m u automobilių išdirbėjo J. D. 
Dodge sunūs vėl tapo apskųstas 
už negero čekio išdavimų ant 
$10,OOO. Nic Frank, kuris bu
vo priėmęs čekį, niekur nega
lėjo jo iškeisti, nes banke ne
buvo pinigų. Su Dodge drauge 
kaltinama ir A. A. Day už pri
pažinimų čekio.

šeši m i liūnai fordu.
šiomis dienomis H. Fordo 

dirbai ve išmušė ant motoro nu 
merį 6,000,000. Per 20 metų 
nuo pirmutinio padirbto auto
mobilio H. Fordas pasiekė to
kį aukštų numeti. Dabar į 
dienų padirbama -1,200 auto
mobilių. Automobiliai parduo
dama visaip civilizuotam pa
sauly; mažytė dirbtuvėlė, kur 
buvo padirbtas pirmutinis “fli- 
veris” virto didžiausia autoino- 
bilių dirbtuve visam pasauly.

Parode koks jis drūtas.
Will Gilbert išėjęs su savo 

mergina pasivaikščioti gyrės 
jai, kaip jis moka kuniščiuotis 
'ir koks jis stiprus. Ir jis ne 
tik gyrės, bet ir praktiškai tų 
parodė. Jiems priėjus prie 
Earl Thomas, 244 Brush gatvėj, 
jis tverė aną glėbin ir ėmė jį 
mušti. Sumuštasis, žinoma, 
pasiskundė teismui. Teisėjui 
Ira W. Jayne paklausus T'ho- 
maso, ar jis nebuvo pikiuoju 
su tuo vyru, jis atsake, kad ne. 
Jis, girdi, lik norėjo savo mer
ginai parodyti kaip jis yra tvir
tas ir man šonkaulį išlaužė.

Teisėjas priteisė Gilbertui už
mokėti $500 
ITiomasui.

Rado šlapių valtį.
Policija bėkiutinedarna 

pi pamatė keistų valtį, 
priplaukus prie krašto ji 
geidė jų peržiūrėti ir 
joje — 480 bonkas 
alaus,

PLĖŠIKAMS TEKO $11,000.

Visoms Cook kauntes Socia
listų Partijos kopoms prAneT 

Šimas.

Cook kauntes Sociialistų 
Partijos metinis presos pikni
kas įvyks Birželio 18 d., Riyer- 
vievv Amusem^nt parke, Bel-

įvai-
mont ii’ Weštubn avė. 
metais išrūpinta piknikui 
riaušių parankamų.
-Dedamp įių^Jpngų, kad 

n i kA n atvyk t E u gen i j u s 
s’as. Apskrilaį imant, šis

Deb- 
pik- 

nikas žada būti vienas iškil
mingiausių.

Svetimkalbių kuopoms bus

apipuole
12th STREET! 

orei. Kedzie »»D2

1611-16 Roosevelf Rd. 
Arti St. Loate Artų 

CHICAGO, RJU

Sinclair Oil Hefining konųja- 
nijos iždininko pagelbininkų 
b'rancis Ilouley ir atėmė iš jo 
kompanijos <11,463.57 dol.

Susikibo už plaukų.
Judėjimas Pedestrian ir 

Woodward gatvėse apsistojo, 
kada gatves vidury trys mote
rys susikabino viena kitai į 
plaukus. Dalykas prastas ir 
aiškus. Miss Moore ir Mrs. Ga- 
mela atėjo į departamentinę 
krautuvę reikalingų sau daik
tų nusipirkti. Miss Moore ap

duodama tikintai pardavinėji
mui. Surinktus už tikietus pi
nigus (išėmus karo mokesnius) 
jos galės pasilaikyti savo ižde. 
Kalbinių kuopų arbų centrali- 
nių komitetų sekretoriai gali 
gauti likietus kauntes ofise, 
220 S. Ashland Blvd. Imdami 
tikintus sekretoriai privalo su
mokėti karo mokesnius — 3 
centus kiekvienam (ikietui. Jei 
imama 100 likietų, tai kart) 
mokesnių sudaro $3.00. Jei 
ne visi tikintai išparduodama, 
tai kaunlūs organizacijų at
moka 3 centus kiekvienam 
grųžinamam po pikniko tikic- 
tui.

Malonėkite, atkreipti į tai jū
sų domesį ir iš kalno užsisaky
ti Kauntes Ofise reikiamų jū
sų organizacijai likietų 
čių. Neužmirškite taipgi 
Vežti pakankamai pinigų 
mokesniams padengti.

Draugiškai,
Robert H. Howe,
Kauntes Sekretorius.

rinkta aukų ir kaip jos buvo 
surinktos. Apie tai aš ir noriu 
čia parašyti.

Pirmose, t. y. kap. Natkevi
čiaus ir mok. Žygelio prakal
bose, nors žmonių buvo ne
daug, aukų buvo surinkta $55.- 
35. Katalikai sužinoję, kad tie 
kalbėtojai liek laimėjo, tuoj 
parsikvietė visiems gerai žino
mų burnotojų kun. Garmų,

(Seka aut 8-to puslp.)

ilANDIE PINIGŲ 1
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pen mui: 
40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00 

Pigesnis kursai siunčiant 
didesnes uumao 

Prietatyama Užtikrintai 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
'District Bank 

Statę Bank— 
Clearing Uouse Bank 
1112 Weit 35th Street 
Turtas 16,000,000.00

(

skai- 
alsi- 
karo

Lietuviu Rateliuose
Melrose Park

Kaip Garmus rinko aukas.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
lankūs svečiai iš Lietuvos su 
prakalbomis. Pirmiausia atsi
lankė kai). Nal’kevįčius su mok. 
Žygeliu, o paktui ir kun. Gar
mus. Bet ka^Jįttujįenose bu
vo jau rašyta apie jų prakal
bas, tai aš nebekartosiu apie 
jas. Bet pirmieji koresponden
tai, rašydami apie tas prakal
bas, neparašė kiek buvo su-
-------—-------------------------n

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

------------------------

Telephono Boulevard 501
DR. A. JUOZAITIS

5052

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted StM Chicago, IM.

! Rusiškos ir Tipiškos Vanos

H ^4 *• ’ *—---------------- —-------------------------------------------------- — •
z\ į į TAe Houie.l of Greater.Vaiucs A ■

(jp f f 47th and AshlandĄve.

J

PI

ra
M 
B

Ant ketvergo, pėtnyčios ir subatos, geg. 25, 26 įr 27, paskelbiame savo didžiausių 
išpardavimų.

prie
Duo

hos-
Pa

M'RS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku 
šeri jos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijo* 
pitalese. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose i: 
kitokiuose rei
kaluose mo 
terims ir mer 
ginoms.

3

T. Pullman 5482 

A.SHUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu patyrimą 

moterų ligoae; rū
pestingai prif iv 
riu ligonę ir kudi 
kj laika ligos. 19929 S. Stata St, | 

Chicago, III.
F".......... ■ ~

Dr. Yuška
■1900 So. Halsted St.

! Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto fkj 

8 vakaro
Renidencija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 8466

®g

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—tl2 pietų, 
ir nuo G iki 8 vai. vakarais, 

z Dienomis: Canal 
m | 8110 arba 857Telefonai: J

) Nakt. Drexel 950 
[ Boulevard 4136

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

Dr. A. ii. Blumenthal 
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė, 
Kampan 47th St

Telcphona Yards 5032

DR. M. STUPNIGKl
3107 So. Morgan SU r 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų 
Tek Boulevard 6487

Rezidencijos tel. Van 13uren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. 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—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

i

&

DR. G. M. LASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertš 32 St, 

Chicagd, Illinois.
* SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chronišku Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nūn 10 rytp iki 3 po pietų, 5—7
vakare. Nedaliomis nuo 10 —

2 po piet
Tefephone Yards 6874

rt

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARY A 

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iŠ Californijos ir 

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

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

8

f—'■■■ —.............  ■
Canal 0267 \
Naktiniu Tek Gani 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 ryta
1821 So. Halsted SU, 

Kampas 18 ir Halsted St

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
> So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:31 ral. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

4729

V D RE SI

H

$3.98

{>

pati
lai 
įsi- 

rado
gerojo

10 galionų kanadines 
Važiavusius joje 

drauge su šlapiais daigiais nu
sigabeno nuovadon.

West 1394 Heml. 6678

Wm. J. Stoll Co.,
J. Balchiunas pa'gelbininkas 

(arba asistentas)
• GRAKORIUS

1029 — 25th St., v 9509 Cardoni
M

B

Moterų miera 36 iki 44 — merginų C G
16 iki 20. Pasirinkime po

Žavčjančių naujų madų cinkuoto ir kvietkuoto dezainmi- 
mo, visos reguliarūs mieros ir puikiausio darbo, patrau
kianti apvadai — gražių spalvų. Moterų miera 36 iki 44 
— merginų 16 iki 20 — specialiai pasi
rinkime po . /

Importuoto Gingham Dresės
Gražiausios importuoto, gingham dresęs visokios, laiv- 
Kuotos ir dryžos, puikiai pritaikyta baltumas, kitos gra
žiai kombinuotos su vienoda populiare spalva, išduodan
čia dvi spalvas, šiame paskyrime yra puikiausių ma
dų.

Trys dideli lotai — Trejos žemos kainos
Gražios Gingham Dresės

Šin lotais '/įeina tūkstančiai naujausių dresių, pasiutų is 
Amoskeajį gingham ir linon kombinuotų spalvų ir apva
dų, dirželiais ir gražiais kišeniais. > Sejonas padarytas 
pilnai ir su ekstra plačia atlanka. Moterims mieros 36 
iki 44 — merginoms 16 iki 20. Jūsų AR
pasirinkime

Normandy Voile Dresės

iki

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DETROIT, MICHIGAN
M
BĮ
M
M

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

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

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

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

eminiHRBaiiBfliBa^
Telefonas: Boulevard 7042 B

<■

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS >

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

4601 South Ashland Avenue, CHICAGfVJLL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263 \—

DR, C, Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., \
arti. 47-tos gatvėsTelefonu, paštu arba C. O. D. užsakymų nepri 

m imam. — Turi būt galutinis pardavimas ’ 
MBBBBBBBBBBBBflBaBBfl«BBflBBBBIiHaHBBflBH»aBHBIBIIHHBHIflKB'aaBHHH VBBBBBBBHBKBBHBaBBKAJ

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted St., Chicago. •’
„ , , .  1, , ■ . ... ,

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, UI.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 S'o. Halsted St. 
Chicago, 111.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
. Tel. Boulevard 5913

Rosidencijos Tel. Boulevard 1012 ’

i
i

r

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 Se. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldįeniais nuo Iv 
iki 1 vai. po ųifetų.



NAUJIENOS, Chicago, UI

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUIOro susisiekimas pabalį PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
VYRŲ

BARGENAS

3934 So. Rockvvel'l S t

NAMAI-ZEME

SIŪLYMAI KAMBARiy

pasirodo

MORTGECIAl -PASKOLOSJIESKO DARBO

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠERUS

uz
CICERO

Biblijos studentų vargai

ASMENŲ JIESKOJIMAI

AUTOMOBILIAI
VISUOMENĖS ATIDAI

APSIVEDIMAI. LEVESKIO MOKYKLA

paty
buce

J. DUDAK, 
1635 W. 18th St.

PARDAVIMUI kaip naujas 
$225 seklyčios setas už $70 ir 
$45 ant grindų pastatoma lempa 
už $25. Kreipkitės tik vakarais. 
713 W. 21st St. 1-os lubos.

118th Street Works, South Chi 
cago. /

LABAI didelis bargenas. Ran
dasi 4 lotai, 68 S. Wcstern Avė 
labai gera proga garadžiui. Par
duosiu visus arba, po vieną. G. K. 
Baltušis, 2647 W. 69th St.

gera lokacija, — 
Rendos $1,444 

Kaina $9,500 priims gyvais 
Atneš junvs suyirš

Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%

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

Chicago, III.

lengvam dirbtuvės darbui: pir
mesnis dirbtuvės patyrimas pa
geidaujamas, bet ne yra būtinai 
reikalingas, kad užtikrinti dar-

PARDAVIMUI išardomas ga 
radžius labai pigiai. Visai nau
jas ir geitime stovyje, atsišauki-

Norintieji pasigarsint j sekamos die> 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. ‘ 1

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

prasidėjo kaulinimas 
Šitaip bckaulindamas 
prie 8 metų incrgai-

PRIE mašinų pagelbininkij 
dienomis ir naktimis, pridedant 
bonus. Chicago( Bridge & Iron 
Works. 105th & Throop St.

Čash, priežastis parda- 
važiuoju į Lietuvą.

jieškoji 
jieškoji 
apmoka-

PARDAVIMUI GROSERNĖ VISO 
kių tautų apgyventoje vietoje. Biz 
nis geras — < , _ _
vimo

Aasišaukite:
3233 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui 
160 akerių New Rome, Wis. 5 
kambarių stuba, barnč. Kaina 
tik $5,000. A. Podkriwacky 2426 
S. Trnmbull Av. Rockwell 3023

S. 8to Rajono konferencija
11 vai. ryte, 

Kuopos priklausąn- 
Rajonui malonėkite pri- 
delegatus.
— Rast. Ant. Grabelis.

REIKIA KOLEKTORIŲ į INSU 
rance kompaniją. Turi būt gerai ap 
sipažines su Chicago. Gera alga. Te 
lefonuokit po 10 vai. ryte.

UNITED ASSURANCE AND 
ACCIDENT CO.

2816 So. Michigan Avė.

REIKALINGA moteris ai 
mergina prie namų darbo. Val
gis, kambaris ir $9.00 į savaitę 
Kreipkitės:

1730 So. Halsted St.

REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies atmatų kiemą. Atei
kite pasirengę dirbti.
RUBENS METAL & IRON CO. 

1334 W. Lake St.

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAU- 
tuvS pardavimui. Didžiausioj lietu
vių kolonijoj. Pardavimo priežastis 
— nemoku lietuviškai kalbėt.

3244 So. Halsted St.

70 aviu. 7 karvės
Viskas užsėta ir par- 

Kaina greitam par- 
negu 

pirmas 
pagal

Visi nariai 
dalyvauti, •— yra

• — K p. Sekr,

Ryto 
vyks 
Visi

REIKIA DVIEJŲ 'LIETUVAIČIŲ 
baigusių granrmar school mokintis už 
slauges (nurse). • Uniformos ir kny
gos, valgis ir kambariu; $5 į mėnesį.

ST. PAUL’S HOSP1TAL, 
828 W. 35th PI.

PARDAVIMUI UŽ LABAI PRIEI- 
nfimą kainą čeverykų taisymo šapą 
Geriausios elektrikinės mašinos. Biz
nis išdirbtas net per 15 metų. Atsi
šaukite pas savininka.

219 W. 67th St.

REIKIA pardavėjų moterų 
(salesiadies) į dry goods krau
tuvę. Nuolatinis darbas^ Paty
rimas nereikalinggas. Rice Bro
thers, 2114 W. 22ifd St.

RENDAI fornišiuoti kamba
riai. Visi įtaisymai vėliausios 
mados, prieinama kaina. Atsi
šaukite: 31 N. Curtis St. Tel. 
Haymarket 8913.

SPECIALIS EXKIURŠINAS 
į Rio Grande Valley, aš esu sakęs, 
kad aš galiu turėti linksmybę visados, 
užlaikyti savo sveikatą gyvendamas 
rojui, sutaupanti nuo $3,000 iki $5,000 
kas metas ant dešimties akrų geriau
sios ir riebiausios žemės. Ar jus ir 
to norite? Ateikite pas mane. Atsi
šaukite nuo 6 iki 9 vakarais. Ant. 
Yuskauskas, 703 W.21 PI. Chicago, III.

Matomai, vietos davatkos įs
kundė valdžiai‘biblijos studen
tus ir, ačiū tam, pereitą pir
madienį jų prakalbos neįvyko

— Cicerietis.

REIKIA —
MERGINŲ

JAUNŲ MOTERŲ

PARDAVIMUI saliunas, ge- 
roj vietoj, lietuvių ir anglų ap
gyvento]. Parduosiu pigiai 
nes išvažiuoji į Lietuvą. At
sišaukite, 3631 S. Union Avė

VIENA $1,000 ĮMOKĖTI
4 pragyvenimų mūrinis namas su 

visais įtaisymais, netoli lietuviškos 
bažnyčios.

* O. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

Chicago, III.

- PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
namu, arba be namo. Daromas cash 
geras biznis. Naujas namas,‘moder
niški įtaisymai: elektra, maudynės, 
geradžius dėl dviejų mašinų, didelis 
bargenas. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą. Atsišaukite.

* 5752 So. Racine Avė.

Atpirksime sekančių benclrovių šė- 
rus: -

Liet. Atstatymo Bendroves: 
Mildos B-vės, 
Naujienų B-včs, 
Pioneer Fire Ins.
Vaisi jos; o taipgi: 
Metropolitan Banko, 
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

savo Šerus.
K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds
25 N. Dearborn St. ____

Jeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa 
ilieka teisę jų netalpinti, kol neiš

ties jų teisingumo, ir grąžinti pini 
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

KARPETAI
Jei turite nudėvėtą “\karpetą, ne

meskite ,bet perdirbkite į Naują kur 
bus abi puses minkštos ir geros. No
rėdami užsakyti, kbeipkitės.

S. A. ZALPTS, 
922 W. 34th PI., 

Phone Yards 2231

< PRIVATĖS’ AUTOMOBILIŲ
\ $20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 

ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

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

PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
fixtures už labai prieinamą kainą. Iš
važiuoju į kitą miestą. Lysas dar 
ant 3jų metų.

4533 So. Marshfield Avė. *

PARDUODU kriaučių šapą 
geriausioj vietoj, kas pirks šią 
savaitę gaus už penkius šimtus.

3216 So. Ha'lsted St.

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
gera vieta, biznis nuo senai išdirb
tas. Pardavimo priežastis — part
nerių nesutikimas.

60 W. Harrison St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; KU- 
rie buvote, sugrįžkite, parduosiu pi
giau. Vieta visiems žinoma. Prie
žastis pardavimo važiuoju Lietuvon 
pasiskubinkite pasinaudoti proga.

Atsišaukite:
1400 So. Union Avė.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai genaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais.

REIKIA moterų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne ,Brighton Parko apielinkej. 
Biznis senas. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lieituvą.

4104 So. Campbell Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI PATERSON 1920 
m. 6 cil. Continental motor, Delco 
Ignition. Nauja maleva, geram sto
vy j, žema kaina.

Kreipkitės:
F. W. NAIKELIS, 

3252 S. Halsted St., 2 lubos 
Tel. Yards 2544.

REIKIA bučerio suprantančio 
savo darbą. Taipgi turi mokėt 
Fordu važiuot.

2256 W- 24th Sį.

PARDUOSIU PUSE SAL1UNO, 
pietinėj dalyj miesto (Southside), 
biznis labai geras, bet esu priverstas 
parduoti grietu laiku. Priežastį, par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite į Bridgeporto Naujienų Skyrių. 
3210 So. Halsted St. num. 113.

Lietuvių Tautiškų kapinių 10 m 
sukaktuvių apvaikščiojimas įvyks 
geg. 30. Visos Chicagos lietuvių 
draugijos kviečiamos apvaikščiojime 
dalyvauti. — J. Katenas.

REIKIA INTELIGENTIŠKO VY- 
ro, ne senesnio 40 m., mokančio ang
lu, lenkų ir rusų kalbas. Puikios 
išlygos' ,nuolatine vieta. Matykit

M R. RUKOWSKI, 
Noel State Bank 

Milwaukee & North Avės

GERA LAIMĖ LIETUVIAMS
Parsiduoda saliunas prie pat dide

lio Wilson Co., ir kitų didelių stock 
yardų vartų. Norintieji padaryti ge
ni pinigų, skubėkit pirkti;*noriu par
duoti į trumpą laiką ir už labai pri
einamą kainą. Priežastis pardavimo 
du bizniai — vienas negalių apžiū
rėti. Čia nereikia laukti kostumerio 
kaip kitur. čia tik norėk dirbti — 
saliunas pilnas visada. Malonėkit 
kreiptis prie J. Miliauskio, 4107 So. 
Ashland Avė. arba 1730 S. Union Av. 
Tel. Canal 4968.

- BARGENAS. Pardavimui ken- 
džių, notion, ice cream ir tt. 
krautuvė .Parduosiu pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos. ^05 A'lbany Avču s

Turime keletą vietų patyru
sioms punch press operuoto- 
joms.

Amžiaus paliudijimas reika- 
iingas, merginų neturinčių 18 
metų.
CONTINENTAL CAN CO., Ine.

5411 W. 65th St.

REIKIA MEDŽIO BAIGĖJŲ.
Kreipkitės:

GREAT NORTHERN CHAIR 
COMPANY,

2500 Ogdon Avė.

REIKIA —
Acetelyne Torch Operuotoji;.

Kreipkitės:
PRICE IRON & STEEL CO 

G7th St. & 48th Avė.

PARDAVIMUI 
groserne 
Geras 
kainą.

PARDAVIMUI restauranas 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą, 
klausdami num. 38.

PARDAVIMUI FARMA
Vienam, kuris mbno eiti ant far- 

mos gyventi, geriausia proga. Savi
ninkas išsikraustė į Chicago, todėl 
parduos labai pigiai — ant išmokėji
mo . 351 akeriu Erie paviete, New 
Yorko valstijoj, 30 mylių nuo miesto 
Buffalo. Gera žeme, austu dratų 
tvora/ 70 akerių puikaus miško, geri 
budinkai. 70 aviu. 7 karvės, 6 ark
liai ir vištos, 
duodama kartu 
dabimui $15,000.00. mažiau 
$45.00’ už aknvi. Už viską, 
įmokėjimas $5,000; likusius 
pirkėj

Gegužio 15 biblijos studen
tai buvo surengę pirmas pra
kalbas. Žmonių buvo susirinkę 
veik pilna Liuosybės svetaine. 
Viskas buvo gerai, tik prieš pat 
pabaigą kelios davatkos bandė 
sukelti triukšmą, bet policija 
paliepė joms apleisti svetainę. 
Po to prakalbų trukdymų ne
buvo.

JIEŠKAU PETRO D ARGE V I- 
ČIAUS, Tauragės apskričio, Miečių 
kaimo: 27 metai kaip Amerikoje. 
Turiu labai svarbų reikalą, j Jis nats 
ar kas kitas malonėkite pranešti už 
ka busiu dėkingas. Imas Simonas, 
202 Adams St., Westville, III.

BUČERNĖ IR 
Town of Lake apielinkej. 

pirkimas už labai prieinamą

Biblijos studentai tvirtina, 
kad jie tuoj po nusamdymo 
svetainės buvo nuėję pas vietos 
policijos viršininką gauti savo 
prakalboms laikyti leidimą, 
bet jis jiems paaiškinęs, kad 
prakalboms laikyti nesą reika
lo gauti leidimas. Tai jie laikė 
prakalbas ir be leidimo.

GAUS DAUG PINIGŲ
Juozas Logulas buvo sušaudytas 

Feb. 16, 1922 Santa Fe R. R. jar
duose. Vienas iš sušaudyti} John Ko- 
van užvedė provą prieš Santa Fe R. 
R. Co. Juozo Logulos adresas buvo 
paduotas 566 W. 18th St. tenai jo 
nėra. J. Logulas atsišaukite greitai 
pas T. J. Kučinską ir Adv. H. O. 
Mulks, Room 1611, 155 N. Clark St., 
Chicago, 111.

ivyks gegužės 28 d 
Naujienų name 
čios 8-tam 
siųsti savo

TURIU PARDUOTI Į TRIS DIE- 
nas lietuvių kolonijoj grosemę su vi
sais fixturiais, už $1,200. Biznis1 yra 
labai geras. I/jasą duosiu. Priežas
tis — turiu du bizniu.

W. J. NORAK,
2050 W. 22nd St., netoli Hoyne Avė.

North Ridės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knvgyno delegatų susirinkimas 
ivyks ketvirtadieni, geg. 25, 7:30 v.v. 
Liuosvbės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Svarbiu reikalą dėlei, visi delegatai 
malonėkite Piku susirinkti.

— Sekr. Joe. Penkauskas.

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris prie stubos darbo, kat
ra supranta stubos darbą ir myli 
dirbti. Darbas pastovus ir lengvas 
ir gera mokestis. Drapanų neplausi, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišaukite 

“OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY, 

1718 So. Halsted St.

Porą savaičių atgal Chicagos 
lietuvių biblijos studentai bu
vo nusisamdę Liuosybės svetai
nę savo prakalboms laikyti. 
Svetainę jie buvo paėmę tik 
trim pirmadieniams.

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų.

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 

nę ir groseynę biznis gerai išdirbtas, 
geroj vietoj, tik vienam yra persun- 
ku ir reikalinga daugiau kapitalo. 
Jei kas nori gali atpirkti.

P. LABAN, 
10707 Michigan Avė., Chicago,- III.

Tel. Pullman 4228

BARGENAS REAL ESTATE
5 kambarių fhedine bungalow, fur- 

naso šiluma — $5,000.
6 kambarių mūrinis bungalow, kar

što vandenio šiluma $7,250.
2 flatų garo šiluma, nvuras $10,500 

cash ar išmokėjimais;
Taipgi daugiau barger.ų tuščių ir 

įrengtų.
O’NEILL & HYNES,
5556 S. Kedzio Avė.

PARDAVIMUI CIGARŲ, CIGA- 
retu, tabako, saldainiu, ice cream ir 
notion krautume, švari vieta, 4 kam
bariai, pigi renda, esu priverstas par
duoti iš priežasties ligos. 

1513 W. 47th St.
netoli nuo Laflin St.

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
skudurų skirstymui. ‘Nuolati
nis darbas, gera alga.

P. GOLDMAN, 
1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA darbininkų į geležies 
atmatų kiemą — shcarmaho. 
Nuolatinis darbas. /

s. s. p. s. co., N 
5833 So. State St.

PARDAVIMUI dviejų aukštų 
narna su groserne. Turiu par
duoti greitu laiku. 19ta gatvė, 
netoli Halsted St. A. Podtrivac- 
ky. Pfyone Rockwell 3023.

PARDAVIMUI NAMAS IR LO 
tas 5 pragyvenimų. Geras ir Ųrile 
tas viduj. Namas randasi geroj vie 
toj, rendos neša $62.00 į menesį. Kai 
na $6,500.

JOHN HURAK, 
2080 Canalport Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinls 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo e 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.

“Birutės” metinis susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šį vakarą, geg. 17, 
bus laikomas ketvirtadienį, geg. 25, 8

* Fe11owship salėj.
i, geg. 18, Mark White salei į-
Birutės” generale repeticija, 

nariai būtinai atsilankykite.
—Valdyba.

REIKIA 2 MOTERŲ PRIE PLOVI 
mo indų į restaurantą. Valandos vie 
nai moteriai nuo 7 iki 5 vai. vak. ki 
tai nuo 9 iki 7 vai. vakare.

HARRY BLOCK 
1356 So. Halsted St.

Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas ir 
kontraktus.

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

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

kustik 
shop - 
ri būt parduota greitai ir pigiai, nes 
i tą vietą eina kitoks biznis. Gera 
proga pasinaudokite.

Taipgi parsiduoda ^štoro leastas ir 
su mažais rakandu 
prie So. Halsted 
apgyventa vieta, 
giai, ant Bridg 
pigi, gera vieta/ 
praleiskite gerc/s

Ir prasidėjo rinkimas. Jis 
pats ir dar keli kiti po kelis 
kartus grūdosi per sėdinčias 
bobeles (nes jų daugiausia bu
vo) ir kada suskaite pinigus, 
pasirodė, kad surinko $43. 
Bet jo laimei pasimaišė viena 
davatkėlė, mclrosparkįcčiams 
žinoma kaipo panelė (jau, ro
dos, turi 50 metų) Adatėlė. 
Kažkas pašnabždėjo Garmui į 
ausį, kad ji \r<\ atėjusi. Gar
mui to tik ir reikėjo. Jis tuoj 
priėjo ir pradėjo kaulyt iš jos. 
Iš pradžios davatkėle purtės, 
bet, matydama, kad negales 
kunigui atsisakyti, pasižadėjo 
Lietuvos laisvės boną paaukau- j 
ti. Garinus sušuko iš džiaugs
mo: Va panele Agatėlė pati vie
na suvarė cicilikus į ragą, pa
dovanojo $50 boną. Ikt kad 
tai buvo bonas, ne pinigai, tai 
kunigėliui nelabai patiko ir jis 
užsispyrė surinkti $50 grynais 
pinigais.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos, turi būt nesenesnč kaip 25 me
tu amžiaus. Aš esu 25 metų am
žiaus ir geras anmtininkas. Sykiu 
su laišku prisiųskite ir savo pa
veikslą. Paveikslą užlaikysiu slaptai 
ir ant pareikalavimo gražinsiu. W. S. 
P., 1614 W. 46th St., Chicago, 141.

Pereitą pirmadienio vakarą 
biblijos studentai buvo suren
gę antras prakalbas, Žmonių ir 
šįkart susirinko pilna svetainė. 
Bet po kiek laiko atpiškėjo po
licija ir paliepė ^visiems apleis
ti svetainę, nes, girdi, biblijos 
studentai laiką prakalbas be 
valdžios leidimo. Ir žmonės, 
noroms nenoroms, turėjo išsi
skirstyti.

L. S. S. 4-tos kuopos susirinkimas 
bus laikomos ketverge, geg. ?5. kaip 
7:30 v. v., Fellowsbip Houše salėj, 831 
W. 33rd pi. Visi nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti, •— yra svarbių 
reikalų

juryj.
E. LON'DONAS. —- “Times” 

Rygos korespondentas praneša, 
kati keletas anglų, vokiečių ir 
danų įstaigų pasiūlė Latvijos 
valdžiai sudaryti oro laivų su
sisiekimą tarp latvių ir kitų 

i valstybių. Pasiūlyta, kad butų 
susisiekimas tarp Rygos ir Ta
lino, Rygos ir Kauno, Rygos ir 
Berlyno, Rygos ir Maskvos, 
Rygos ir Helsingforso. Tačiau 
tam pasiūlymui įvykdyti kilo 
keblumų, kadangi Anglų fir
mos reikalavo, kad orlaivių ir 
žibalo įvežimas butų be mui
to, į>e ko Latvija nesutinka lei
sti m oro susisiekimo. Vokie- 
čių-Rusų derybos oro susisie
kimui tarp Lietuvos 
ir Vokietijos per Latvi
ją vaisingai pasibaigė ir kon
traktas netrukus bus pasirašy-

norn.
MR. ACCOLA, 

Chandler HiMreth Co. 
56 W. Washington St 

Tel. Central 5151

DIDELIS BARGENAS 
rtlavimui barberne, visi jtaisai 

yra reikalingi prie *barbe> 
parsiduoda labai pigiai ir tu-

mūrinis 
karštu 

šviesos, 
2 karų 

užpakaly; randos neša $150 į mėnesį. 
Parduosiu pigiai, arba mainysiu ant 
loto, bučemės, grosernės ar kitokio 
biznio. Kreipkitės pas, Frank G. I,u- 
cas, 4116 Archer Avė., Tel. Lafayette 
6276.'

43% UŽ JŪSŲ 1NDĖTUS PINIGU
Turim pardavimui 2 štorus, p< 

čiais šildomus 
vienas metas senumo 
į metą.
pinigais $2,000
43 procentus už įdėtus pinigus

» M. J. KIRAS CO.
3331 So. Halsted St.

Garmus tam labai tiko; jis 
neprašo iš žmonių aukų, o tie
siog kaulina pinigus iš jų. įs
pindęs visus pažangiųjų srovių 
darbuotojus šlykščiausiais žo
džiais, jis sako susirinkusiems: 
cicilikai surinko $50 (matoma 
klaidingai buvo informuotas), 
o mes suvarysim juos į ožio 
ragą: suaifkaukini tris sykius 
daugiau.

SALIUNUI FIXTURES
Pilnas setas 2,000 pėdų ofiso per

tvarų; 50 sectional Ice Box’ų; 50( 
stalų už bile kainą.

918 Wd’<lfisoFstieet,

PARDAVIMUI SALIUNAS. TVIZ- 
nis gerai išdirbtas — priežįiHtis par
davimo — nesusitaikymas pvŲnerių 
tarpe savęs. Parduosiu labai prieina
ma kaina. >

Atsišaukite:
f 3347 Wallace St.

PARDAVIMUI PRIEINAMOMS 
sąlygoms 2 flatų, po 5 kambarius na
mas; 2 flatai po 4 kambarius, apačio
je gyvenimui kambariai ir saliunas. 
Taipgi parsiduoda gerame stovyje pi
anas. Priežastis pardavimo — part
neriai turi apleisti Chicagą. Atsi
šaukite, 3212 So. Wallace St. Phone 
Boulevard 8979.

PARSIDUODA SALIUNAS LA 
bni pigiai, jęeroj vietoj. Biznis iš 
<lirl>t£xs. Priežastis piu' savi
ninkas turi du bizniu, todėl vieną no 
ri parduoti.

Atsišaukte:
3791 Archer Avė.

geroj vietoj, 
f, tirštai lietuvių 
’arduosiu labai pi- 

Įiorto. Renda yra 
isokiam bizniui. Ne- 
progos.

GEO. PETKUS,
Rcal Estate,-Loans & Insurance 

3402 So. Halsted St.

REIKIA atsakančio - 
rūsio, angliškai kalbančio 
rio. Gera alga:n 1

Atsišaukite:
2900 Lo\ve Avė.

Laimė baladoja į jūsų duris.
Patterson, 7 sėdynių tuoring auto

mobilius, 1921. šis automobilius pily 
nai atrodo kaip naujas; įrengtas o 
kratiniais špykiais ratais ir cord ta- 
jeriais, bumperiu priekyj ir užpaka
lyj, spot light, motoro meteris. Tiką 
malevotzs šviesia maroon spalva su 
baltais ratais. Lengvai važiuot, leng
va valdyt už paaukavimą. Galima 
matyt

3209 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0261

REIKIA patyrusio pagelbinin 
ko prie moteriškų dresių.

Kreipkitės:
SRONE STUDIO,

610 S. Michigan Avė

JIEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ 
arba* kad atsirastų kas padabotų d 
metų vaiką, man einant į darbą. At
sišaukite tuo jaus. Taipgi parduodu 
ir kukninį pečiu.

V. DIšIENfi,
1514 So. 50th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučemė. Biznis vedama cash. Sa
vaitinė apyvarta siekia $1,009, lystas 
ant 4 metų. Reikia greit parduoti, 
parduosiu pigiai. Kreipkitės 3210 
So. Halsted St. ■ Naujienių ofisan 
num. 112.

Ir vėl 
bobelių, 
jis pirėjo 
lės ir ėmė jos klausti, kur yra 
tavo tūlis. Toji pirštu parodė 
į užpakalines sėdynes. Jis pri
ėjo prie jo ir ėmė prašyt; sako, 
na, aukok penkinę, tavo mer
gele to reikalauja. Žmogus, 
nors karštas katalikas, bet pa
purtė galvą ir atsisakė aukot. 
Nuo jo jis nuėjo pas kitus ir 
tol kaulino iš žmonių, kol su- 
rinko $50 grynais pinigais.

Jeigu pirmieji kalbėtojai bu
tų šitaip kaulinę iš žmonių, 
tai jie butų surinkę ne $55.35, 
o kokius $2(X). Melrosparkie- 
čiai labiau užjaučia pažangie
siems žmonėms kaip klerika-j 
lams. —O.

PARDAVIMUI 2-jų PAGYVENI- 
mų mūrinė cottage už $2,600. Pri
imsiu automobilių kaipo įmokėjimą.

Pardavimui 2-*ų aukštų mūrinis 
namas ir cottage iš užpakalio, 5 fla
tai randasi prie Tx>wc Avė. ir 34th St. 
rendos neša $80.00. Parduosime pi
giai už $74>OO.OO.

Pardavimui 3-jų aukštų mūrinis na
mas ant kampo. Storas ir 5 flatai 
rendos neša į mėnesį $120.00, turiu 
parduoti greitu laiku pigiai.

STANDARD REALTY ČO., 
736 West 35th St., , 

Chicago, III.

REIKALINGAS -PATYRĘS KLER 
kas kokių metų ar dviejų aptiekon 
Reikalauju paliudymo nuo aptieko- 
riaus kur yra dirbęs, turi mokėti len
kų kalbą.

F. A. POŠKA,
3101 So. Morgan St.

Chicago, III.

.TTFŠKAU PUSBROLIO JUSTINO 
Pof-n’kio ir nači^s Natalijos Pet- 
reikmnė, tėvais Pabrėžaite. Faoi- 
r'n. iš Telšių apskr., Smilkiu sodos. 
Gird*ip’i. knd gvvenn Washington, 
D. C. Meldžiu atsišaukti, turiu svar
bu reikalą. Vincentas Petrikis, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS VISOJE 
CHICAGOJE 

Pardavimui 2 pagyvenimų 
namas, po 7 ir 8 kambarius, 
vandeniu šildomi, elektros 
vanos, mūrinis garadžius dėl

PARDUODU ARBA MAINAU 
ant bučemės, grosemės ar automobi- 
liaus mum namą nrie 5248 Artesian. 
Avė. 4-5 kambariai, 2 lotai; kaina 
$6.500.00.

Pardavimui kampinis 3 pagvvoni- 
mij ir biznio muro namas ant biz
niavo? gatves, kaina $8,500 00.

Pardavimuj 4 naevvenimų muro 
namas nrie 32ros ir Union Avė, kai- 
na $6.500.00. K

Pardavimui 7 kambariu muro cot-1 
tage prie 29-tos ir Emerald Avė, kai
na $2.700.00.

Atsišaukite:
IDEAL RFAT, ESTATE CO., 

3214 So. Halsted St)1

PALIKSIU GROJIKLĮ PIANĄ 
a.ts«kixratierrk’s žmonSms, kui’ie velitxu» 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
Į Naujienų ofisą num. 85.kad “snbytinus” pirmuosius 

kalbėtojus surinktų aukų su
ma.

PARDAVIMUI VAISTINĖ (DRUG 
store) Libui prieinama kaina, lietuviu 
apielinkSj. Lietu višljai kali lai
atkišuukiėuB.“ 1 GALS PHARMACY,
S. W. kampas Lake St. ir 19th Avė. 

Mclrose Park, 111.

SESgtSgĮfY."11

Pranešimai

PARDAVIMUI SALIUNAS, VIE- 
ta apgyventa lietuvių ir senas biznis, 
gerai išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
turiu išvažiuoti greit.

Kreiptis:
3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI
SALIUNAS.

Kreipkitės:
818 W. 14th St,

REIKIA chippcrių ir grindė- 
rių; gera alga — nuolatinis dar- 

•iSasf tffterstate Iron & Steel Co

PERKAM IR MAINOM 
namus) farmas, lotus, bučemes ir<ro- 
sernes be skirtumo, ką tik neturė
tumėt. Padarom greitai, pigiai ir 
gerai.




