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NAUJAS SKANDALAS SENATE Kapos algas geležinkelių 
dirbtuvių darbininkams.

Bulgarijos valstiečiu 
kongresas.

Anglija grūmoja Airijai Ncužilgo ap’e tai bus paskelb
tas geležinkelių tarybos 

nuosprendis.

Anglija panaikintų karo skolas

Naujas skandalas senate.
Senatorius Watson kaltina, 

kad Hooveris pagilindavęs po 
$10,000 į metus iš šelpimo 

pinigų.

WASHINGTON, geg. 31. — 
Senatorius Watson, demokra
tas, šiandie vėl apkaltino pre
kybos sekretorių ir Amerikos 
šelpimo administratorių Her- 
bert Hoover, kad tasis pasiim
davo iš šelpimo fondo po $10,- 
(XX) į metus savo asmeniniams 
reikalams. Tekis kaltinimas 
pagimdė senate sujudimą.

Šitų kaltinimų Watson pa
kartojo po to, kaip šen. Len- 
root bandė teisinti Hooverį dė
lei pirmesnių apkaltinimų, ku
riuos Watson metė Ilooveriui 
geg. 25 d. Lenroot dėlei to per
skaitė paties Hooverio laiškų, 
kuriame sakoma, kad 
šelpimo administracijos 
tos buvo skelbiamos ---------
čiuose iApatvirtintos tų vald
žių, kur administracija 
Į tai Watson atsakė:

“Tas anglas, Hcrbert 
ver, niekados nepaskelbė A- 
merikos laikraščiuose apyskai
tas iš savo šelpimo išlaidų. Jis 
paskelbė raportus užsienio 
laikraščiuose, bet amerikiečiai 
negali būti priversti talpinti 
raportus iš svetimų laikraščių. 
Aš vėl pakartoju, kad Hoove
ris niekad nepaskelbė apyskai
tų Amerikoje kaip jis išleido 
milioniis dolerių žmonių pini
gų.”

visos 
atskpi 

laikraš-

veikB.

Hoo-

Anglija grūmoja Airijai.
Airija išnaujo bus okupuota, 
jei ji pasiskelbs respublika, 
sako Chūrchill atstovų bute.

IX)NDONAS, geg. 31. — 
KolonUų sekretorius Chūrchill 
svarstant atstovų bute jo pra
nešima apie Airijos padėtų pa
reiškė, kad Anglija jokiu, bū
du netoleruos paskelbimų Ai
rijoj respublikos.

Jis sakė, kad jei Anglijos- 
Airijos sutarties sųlygos nebus 
išpildytos, Anglijos valdžia pa
silaikys sau teisę laisvai veik
ti, kad atsiėmus visas tas ga
lias, kurias ji buvo suteikusi 
Airijos laikinąja! valdžiai ir 
išnaujo okupuoti evakuotųjų 
teritorijų.

Chūrchill atvirai pripažino, 
kad Dubline Anglijos kareiviai 
ir yra laikomi vien tuo tikslu, 
kad reikale galima butų pra-

publika butų paskelbta, Angli
ja tuojaus užimtų Dubliną ir 
pradėtų iš ten savo veikimų.

Anglijos valdžia neįeisianti 
sulaužyti sutartį ar nuo jos 
atsitolinti, bet reikalausianti 
pilnai jų išpildyti. Betgi pada

labai
Angį i j os-

kad Airi- 
nori lau- 
veikia iš-

rytoji tarp Airijos p 
frakcijų sutartis esanti 
panaši į sulaužymų 
Airijos sutarties.

Churphill nemano, 
jos laikinoji valdžia 
žyli sutartį ar kad ji
vien su respublikonais. Jis 
esąs įsitikinęs, kad valdžia nuo 
širdžiai nori išpildyti sutartį, 
nors ji vietomis ne visai iš
mintingai ar ne ganėtinai grie
žtai veikė.

Anglija panaikinti] skolas.
Jei ir kitos šalįs tai padaryty.

LONDONAS, geg. 31. — An
glija yra pasirengusi tuojaus 
pradėti deryba's apie panaikini
mų karo skolų, jei ir kitos1*ša
lįs sutikiu irgi panaikinti tas 
skolas, kurias joms skolingos 
yra kitos valstybės. Tai paskel
bė šiandie atstovų bute pre- 
mieras Lloyd George. “Bet”, 
sakė jis,' "Anglija negali pa
naikinti priklausančių jai karo 
skolų, jeigu ir kitos šalįs ne
panaikins savo karo skolų”.

Vokietija siūlo Rusijai
I

BERILINAS, geg. 3h ' — 
Kuomet Litvinov veda derybas 
su VVirth apie papildymį Ru- 
sijos-Vokictijoš sutarties taip, 
kad jon įeitų Ukraina, Gruzija, 
Azerbaidžanas ir Armėnija, 
Krasinas veda tarybas su did- 
žiasiais fabrikantais ir bankais 
apie suteikimų Rusijai kredi
tų ir medžiagų. Kruppo ir 
liūgo Stinnes vadovaujamoji 
grupė jau pasiūlė Rusijai 100,- 
(XX),(XX) auksinių markių ($25,- 
000,000 naujų kreditų.

Prašo nelupti už anglis.

uz 
teisin- 
visam

kad visi

WASHINGTON, geg. 31. — 
Prekybos sekretorius IlOover 
pasišaukė dirbančių kasyklų 
savininkus konferencijon ir 
prašė jų nesinaudoti streiko pa 
dėtimi ir nelupti žmonių 
anglis, bet nustatyti 
gas” kainas už anglis 
streiko laikui.

Jis taipjau pareiškė,
savininkai bendrai negali nus
tatyti kainų, nors tai ir butų 

'publikos “naudai“, nes tai bu
tų peržengimas įstatymų. Jis 
todėl prašė kiekvieną savinin
kų nustatyti savo teisingas 
kainas ir paskui pasitarti su 
juo. Jis taipjau siūlė kiekvie
nam distriktui paskirti komi-

trikte teisingas kainas ir pas
kui dabotų, kad jos nebūtų 
peržengiamos.

Ta konferencija buvo sušau
kta prašant prezidentui Har- 
dingui.

LONDONAS, geg. 31.

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiaip:

Šiandie — Giedra šiandie,
bet permainos temperatūroj Gloucester kalėjime tapo nu- 
nebus. • žudytas pirmas advokatas An-

Saulė teka 5:17 v., leidžiasi glijoje už žmogžudystę. Juo-
8:18 v. Menuo leidžiasi 12:18 yra velšas Arinstrong, nunuo-
V. nakty. . j dijęs savo pačią.

j OHICAGO. — Neužilgo gele 
I žinkelių darbo 'taryba paskelbs 
algų\ nukapojima ir geležinke
lių dirbtuvių darbininkams, 
nors tam ir priešinasi esantis 
taryboje darbininkų narys.

f Dirbtuvių darbiu inkams al
gos irgi bus sumažintos 
$50,000,(XX) į metus, kaip 

[sumažinta nedėlioj 
žiūrėtojams algos.

Kiek vėliau bus 
nukapojimhs algų
telegrafistams ir kitoms 
žesnioms geležinkelių darbiniu 
kų grupėms. Po to bus pri
eita ir prie, stambesniųjų ir 
svarbesniųjų geležinkelių dar- 
bjninku, kaip mašinistų, bra- 
kemenų, konduktorių ir k.

apie 
kad 
pri-

paskelbtas 
klerkams, 

ma-

Kaltina turkus.
Turkai marina badu graiku 

į vaikus.
)___________

LONDONAS, geg. 31. — Už- 
siėhio reikalų ministerio pagel 
Liniukas Harmsvvarth atstovų 
bute pareiškė, kad turkai la
bai barbariškai elgiasi su 
graikais Trebizondo distrikte. 
Jis sako, kad maži vaikai bū
na surenkami būriais ir pas
kui numarinami badu.

Anglijos., valdžia daranti vis
ką jos galėję, kad pasiuntus 
komisijų tai ištirti, bet nieko 
negalima busią daryti iki ne
bus gautas Amerikos atsaky
mas, kurio laukiama šiandie 
ryto.

SOFIJA, gog. 31. — Premje
ras Stambuliski ragina areš
tuoti ir bausti tas merginas, 
kurios atsisako klausyti naujų 
įstatymų, reikalaujančių, kad 
visos merginos nuo 16 iki 20 
motų kasmet išdirbtų po 4 
mėnesius. Įstatymas taiko
mas prieš Sofijos ir Varnos 
buržuazes. Jis įėjo galioįf ge
gužes 1 d. )

Dabar įSkifijoj yra laikomas 
valstiečių kongresas ir į mies
tų suvažiavo tūkstančiai ūki
ninkų. Buržuazija delei to 
yra misi gaminsi, nes prisibijo 
paskelbimo valstiečių diktatū
ros ir todėl, bando išgabenti iš 
šalies savo brangmenis. Daug 
tokių jau tapo sugauta ir už
daryta kalėjimai!. | 

iS-tambuliski, kuris priklau
so valstiečių partijai, siūlo 
duoti balsavimo teises tik 
toms moterims, kurios užsidir
ba sau pragyvenimų.

“įMes dabar galime daryli 
kų mes norime”, sakė jis vals
tiečių kongresui. “Sofija yra 
nauja Sadoma ir Gomora, ap
gyventa spekuliatorių ir dykū
nų.

“Tegul svetimšaliai 
šo j musų reikalus, 
šiandie yra draugu
Vokietijos ir Rusijos, bet ne
pasirašė jokių sutarčių, išėmus 
Genoa nepuolimo “sutartį.”

• Francuzai priešinasi Vo
kietijos atsakymui.

PARYŽIUS, geg. 31. — Tarp 
Francijos atstovų buto narių 
gimė iimus .pasipriešinimas 
talkininkų kontribucijos komi 
sijos susitarimui su Vokietija. 
Komisija rengėsi pradėti savo 
posėdį, kuomet jai tapo pra
nešta, kad trečdalis Francijos 
atstovų buto narių priešinasi 
priėmimui Vokietijos atsaky
mo. ,

Komisija tarėsi pranešti 
svarstančiam apie " suteikimą 
Vokietijai paskolos internacio
naliniam bankierių komitetui, 
kad Vokietijos atsakymas, pa
darius nictkulrias permainas, 
bus priimtas. Bet dabar kįlus 
opozicijai, yra abejotina, ar 
Francijos narys komisijoj, 
Louis Dubois, sutiks veikti be 
tolimesnio pasitarimo\ su savo 
Valdžia.

Lietuvos žinios
Francuzai tiesty sau krrlią 

Rusijon per Lietuvą.
________

E. PARYŽIUS. — “Le Cab- 
logramme” 'straipsny “Musų 
kelias normaliniai įeiti į Rusi
ją” rašoma, kad dabar Genu
joj svarstoma, kokiu budu už
mezgus ekonominius santy
kius su Rusija. Lengviausias, 
kelias Rusijon per Klaipėdą, 
Kauną į Maskvą ir Petrogradą. 
Per Dencigą esą labai nepato
gu; reikia pereiti per Vokieti
ją, per Lenkų koridorį, vėl pa
tekti Vokietijon, atlikti bega
lės visokių formalybių. Klai
pėdos uostas yra laisvas, labai

poneliai išsigabeno, būtent: 
Įgrūdu l,16p p., bulvių 3,902 
ji., 5 kapos rugrtį, audeklo 3,- 
442 metrai, 17 pasiutų eilių 
rūbų, kurias nuvilko nuo pe

nčių, 18 porų batų. Julijonos 
Krušienės ir Rozalijos česnu- 

, levičienės 46 skepetas. Viso 
kaimo gyventojų paėmė be at

lyginimo: 32 kiaulės, 93 avis, 
i 10 karvių, 1 arklį, 14 padargų, 
21 pūdą mėsos, 80 svarų svies* 
to; Adomo Krušo 3 putlus me
daus. Viso kaimo paukščių 
atėmė 251 be atlyginimo. Per 
prievartą atėmė: Adomo Kru
šo 300 rb. sidabro, Petro Bag- 
dzevičiaus 100 sid. rbl., Lukšo 
S. 100 rb. s., St. Saulevičiaus 
100 rb. s., Martyno Bukausko

Riaušės Syrijoj tęsiasi.
DAMASKAS, geg. 30. — Di

delių riaušių ištiko čia ir ki
tuose didesniuose Syrijos mies
tuose. Padėtis esanti rusti.

Nežiūrint franeuzų koman
duotojo gen. Gouraud prigrų- 
sinimo, kad jis griebsis ašt
riausių priemonių, naujų riau
šių^ ištikimo diaųgeĮyj miestų, 
į kuriuos prisiėjo, siųsti karei
vius. kad riaušes numalšinus.

Visi Syrijos kalėjimai 
perpildyti sukilėliais.

PATVIRTINO SILEZIJOS 
SUTARTĮ.

Vokietijos reichstagas godu
liuose.

BERLINAS, geg. 31. — 
cbstagas vakar patvirtino 
kietijos-Lcnkijos sutartį 
Sileziją. Liaudies partija 
komunistai balsavo prieš

Rei- 
Vo- 
apic 

ir 
su-

Vokietijos vėliava ant reich
stago buvo nuleista iki pusės 
stiebo, kaipo ženklas godulių. 
Ih’ie prezidento Loeb vietos 
kabojo Silezijos vėliava apjuo
sta juodu kaspinu. Kancleris 
ir didžiuma ministerių irgi 
buvo pasirėdę gedulių rūbais.

Prezidentas iLocb pasakė at
sisveikinimų tiems vokiečiams 
Silezijoj, kurie patenka Lenki
jai. Laike jo kalbos visi ats
tovai stovėjo. Jis sakė, kad 
sutartimi Lenkijai atitenka 
400,(XX) vokiečių, kurie norėjo 
pasilikti Voki ei joje.

MASKVA, geg. 30. — Leni
nas išvažiavo kaiman dviem
menesiam pasilsėti. Jis ten ra
šysiąs knygą.

nešima i- 
Bulgarija 
naujosios

Lietuviai pašauti.
CHICAGO. — Vakar saliune 

prie 919 Cullerton Avė., tapo 
gal mirtinai pašauta to saliu- 
no savininkė .Petronė Viščiulie- 
nė. Ji guli pavieto ligonini tyj. 
Sužeistas yra* ir, Antanas Puč- 
korius. Jam pramušta galvų 
kuju. Jie sako, kad juos už
puolę plėšikai, atėmę $50 ir 
moterį pašovė, o vyrų sumušė', 
(Sumuštasis Pučkorius esųs 
jos vyras). Bet policija neno
ri tam tikėti ii’ dalykų tyrinė
ja, nes duktė sakanti, kad jie
du jau metai laiko kaip yra 
persiskyrę. Policija yra palin
kusi manyti, kad tai sėkmė 
savytarpinių muštynių.

40 užmušta riaušėse.
KONGKONG, geg. 31. — 40 

žmonių liko užmušta ir dau
giau kaip 100 sužeista susirė
mimuose ant Po .^ugalija'i 
priklausančios Mačao salos, 
dėlei ko tapo paskelbtas karo 
stovis. v- -

Negras £>policistas įžeidė 
chinietę moterį. Chiniečiai 
prieš tai užprotestavo. Polici
ja delei tdykelis chinieČius are 
štavo. Tada chiriivČiai paskel
ta streiką ir sankrovos užsida
rę! Prasidėjo demonstracijos 
prieš portugalus, kurias poli
cija puolė ir kuriose ir nušovė 
minėtus žmones.

Čili atmeta arbitraciją.
WASHHNGTON, geg. 31.

Kiek žinoma, šiandie Peru- 
Čili konferencijoj Čili atme

tė Peru pasiūlymą arbilraciją 
Tacna-Arica ginčo išrišimui. 
Vienok daromi niekuric nauji 
pasiūlymai, taip kad tarybos 
tarp tų dviejų Pietinės Ameri
kos respublikų nebus pertrau
ktos.

1 Janitorių byla prasidėjo.
-CHICAGO. — Naujas nagri

nėjimas janitorių unijos virši
ninkų bylos prasidėjo vakar. 
Jury buvo renkamas apie po
rų savaičių ir vakar pradėta 
statyti pirmuosius liudininkus. 
Valstija juos kaltina ėmime 
kyšių. Pirmesniainc bylos 
nagrinėjime jury nėsusit&ikė.

JOUNiSTON CITY, III., geg. 
31. — Mokytojas Lathrop aps
kaito, kad Illinois valstijoje 
anglių užteks 800 metų, jei jų 
kasmet bus iškasama tiek, 
kiek buvo iškasta 1919 m. Dar 
žeme tebeguli 98 nuoš. anglių. 
Jis betgi pataria jau dabar 
pradėti laupyti anglis, kad il
giau jų užtektų.

Mūšiai Belfaste.
BELFASTAS, geg. 31. — 

Didelių mūšių buvo Belfaste 
šiandie, pašovus du konstabe- 
lius. Buvo mėtomos bombos, 
o kariuomenė buvo priversta 
naudoti kųlkasvaid'žius. Keli 
žmonės liko užmušti.

Rusai traukiasi nuo Be
sarabijos linijos. .

1}UQIIAiRESTAS, geg. 31. — 
Rusijos sovietų valdžia iš

traukia kareivius nuo Besa
rabijos fronto.

PINIGU KURSAS
Vakar, geg. 31 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
uz 25,000 dolerių, bankų buvo skąi- 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.451
Austrijos 100 kronų ......... 1c
Belgijos 100 frankų ........... $8.45
Danijos 100 frankų ........... $22.00
Finų 100 markių ......   $2.11
Francijos 100 frankų ....... $9.14
Italijos 100 lirų ................... $5.26
Lietuvos 100 auksinų ........... 37c
Lenkų 100 markių __________  2%c
Norvegijos 100 kronų ........ $18.0.6 
Olandų 100 guldenų ....... $38.88

Atstovą nuteisė kalėjimai).
LONDONAS, geg. 31. — At-^ 

sdovas Horatio Bottomley, lei
dėjas laikraščio John Bull, 
tapo nuteistas Jhmetams kalė- 
jiman už neteisingą rinkimą ir 
pasisavinimą aukų ir paskolų 
karo vedimui ir nukentėju
sioms nuo karo. Tikimąsi, kad 
jis formaliai bus pašalintas iš 
parlamento. 1

GENUJA, V. —4 (Ar). — 
Ekonominės komisijos pasų 
klausimu posėdyj Galvanaus
kas pareiškė, kad Lietuva ne
gali taikinti prie Lenkijos 
priųdktuojamiųjų pasų paleng
vinimų, kadangi tarp Lietu-

Švedų 100 guldenų .............. $25.87
Šveicarų 100 markių ............... $19.15
Vokietios 100 Smarkių ........... 37c

vos ir Lenkijos nūra diploma
tinių ryšių.

patogus, neužšala net per did- 200 rb. Šieno paėmė 3,850 
žiausius šalčius. Nemunu ga- p., šiaudų 2,226 p. ir 12 p. 
Įima plaukti liki Kauno, o grybų. Valcntukcvičių Joną 
nuo Kauno gelžkeliu tiesiai į mušė nežmoniškai per galvą 
Maskvą. Bet jei dar dabar ir už tai, kad pasakė, kam jie 
negalima butų išspręsti santy- svirno duris išlauže; Marce- 
kių su Rusija, tai pačioj Lietu- linai Valentukevičienei sumu- 
voj yra prancūzų prekėms di-;šė visą krutinę už 'tai, kad ne- 
dėlės rinkos ir jau dabar že-jdavė laikrodėlio; 78 pietų Si- 
mės ūkini reikalingas dešini-( monas Krušas mirė nuo žaizdų 
tys tuksiančių visokių žemės sumuštas už priešinimąsi ne-
ukio mašinų, dirbtinių trąšų, duoti savo turto; 70 m. Vikto- 
medžiago^ir tt. Iš Lietuvos' rą Valantuke^čių sumušė jia- 
galima butų eksportuoti linų, j tys nežino už ką; ir dar mu-
kiaušinių, javų, suriu, bulvių 
ir lt. , f)

Pavergtoji LietiS.
Tolimesnieji plėšimai.

še: Vladrslavą Saulcvičių, Vin
centą Mazgelį, Juozapą Saule- 
vičių, Joną Juškevičią, Motiejų 
Garbų, Chaimą Gorbiką (žy
dą) sakydami, kad “jie pri
klausą Lietuvos politikai.”

Dirbti be atlyginimo varinė
jo po 20 varstų tolumo. O jei-

KAPINIŠKIAI, Merkinės val
sčiaus. -— čia Želigovskio ber
neliai labai “maloniai” pasiel
gė, pasižymėdami rainių gy
ventojų plėšimais. Plėšė ne
klausdami nieko, išlauže spy
nas ir visų, durų užraktus, kur 
tik jautė rasti ką nors. Visas

gu pastoliu išvarys, tai per 3, 
4 d. ir net į porą savaičių tik 
tebegrįši. Ypač gražiai elgia
si. kaip išsivaro važiuoti į 
Vakaru&ką; važiuodami blc- 
vizgoja apie tvirkinimą nekal
tų mergelių ir apkumščioja ve
žiką.

kairti'as lenkams atidavė šias MADRIDAS, geg. 31. <__ Au-
“dovanas”, kurias, remdamies fsrij()s ex-karalienei žilai šian- 
ginklais, durtuvais, neprašyti (pe gimė duktė.

Auksinai jau 
eis brangy n

Amerikos ir Europos finansistai ketina pas
kolinti Vokietijai vieną miliardą dolerių dabar, 
o jei dabartinė paskola pavyks tai vėliaus keti
na paskolinti dar daūgiaus. Tas didžiai pagel
bės Vokietijai atsistoti ant kojų. Tas taipjau 
didžiai prisidės prie pakėlimo markių kurso. 
Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, te
gul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio mar
kių atpigimo.

Geriausia patarnavimą pinigų persiuntime, 
pigiausia pasiuntimą ir visišką saugumo užtik
rina ir gali užtikrinti t»k tokia įstaiga kaip Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyrius.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos Valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maipo, 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, III.

■■■■■■ . ...... ........—

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CIHCAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.. Tel. Boulevard 9663

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
—...........................       i i
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Traukia darbininkus įŠ kitų 
miestų.

Statytojų Asociacija pasku
tiniame savo susirinkime nuta
rė traukti darbininkus iš ki
tur, nes čia jų labai trūksta.

Atpigus statymo medžiagai 
daugelis Detroito gyventojų 
ėmė statytis namus. Asociaci
jos prezidentas Kunihad nuro
dė, kiek per metus laiko atpi
go statomoji medžiaga; girdi, 
plytos atpigo nuo $17.64 iki 
$15 tūkstančiui; ( cimentas, 
nuo $3.16 iki $2.65 bačkai; 
mielas (pleisteris) nuo $12 iki 
$11.05 tonui; asfaltas stioge- 
lėms (dokaukomsi. nuo $5.70 
iki $5.22 100 ket. pėdų.

Darbininkų trukumas nelei
džia namų statymo darbus 
aprėpti. Vietos darbininkų la
bai maža ir tie patys reikalau
ju perdaug augštų algų, pasak 
prezidento Kunihado.

paaiškino, kad nuo 
įkandimo įkastasis 
Dabar ligonines tar- 
laukia, kada šitie

gydytojas 
tanui t olos 
ima šokti, 
na ntoj a i
simpto|mai pradės reikštis.

—t—————————

Norėdamas daugiau užsidirbti, 
pradirbo.

Geo. Jenkins, 2819 
River gat. per dienų 
mūrininkų policijos stoty, 
vakare ėmė pardavinėti muii- 
šainę, norėdamas daugiau už
sidirbti. Teisėjas M. Cotter jį 
nubaudė $135.

Siūlo Fordui kandidatūrą į 
Jungi. ValsL prezidentus.

Tlie (ireater Dearbom De- 
velopment Asociacija telegra
ma pasiūlė Fordui rezoliucijų, 
ištikšdama pasitikėjimų, kad 
jis apsibusiąs kandidatuoti į 
Jungt. Valstijų prezidentus. Po 
rezoliucija pasirašė Dr. J .F. 
(’onley, Asociacijos pirminin
kas, James G aiman, P. Care y 
ir kiti. Rezoliucijoj sakoma, 
kad Asociacija pasitikėdama 
Fordo gabu'mais apsireišku

siais pramonėj Detroite ir 
) Jearborne, mano, kad jis ga
lėtų daug gero nuveikti visai 
šaliai. Rezoliucijoj priduriama, 
kad daugelis asociacijos narių 
mano, kad Fordas butų antru 
Abraomu Lincoinu Amerikos 
tautoje.

“'šlapias” šerifas.

ap-Flint, Mfch. —» Genesse 
f križio šerifas John S. C lies-, 
nut yra šaukiamas teisman dėl 
svaiginamų gėrimų užlaikymo. 
Micliigano valstijos policija, 
padariusi pas jį kratų, sura
do daugybę butelių degtynės 
ir alaus. Dabar teisėjas E. 
Tanner turės pasikalbėjimų su 
šerifo liudininkais ir policija.

•Tarantula įkando j pirštą.

z Savininkui krautuves, 1397 
Fort gat., Mikui Boniereto be- 
skinant bananas kostumeriųi 
didelis vabalas tarantula įkan-

iŠ krautuves laukan. Pašauk
tas 'gydytojas nugabeno jį į

Grand 
dirbo 

o

Už dvi bonkas alaus užmokėjo 
varantu.

Policistas Bruce Philips, nu
ėjęs į E. Boels namus, 511 M t. 
Elliot gat. paprašė bonkos 
alaus. Tų gavęs išgėrė ir pap
rašė kitos, matomai buvo iš
troškęs. Antrų išgėręs, padėjo 
savininkui ant stalo 
kaipo 
alaus, 
kratų 
Roels
baudos.

varantą 
užmokesnį už dvi bonkas 

Negana to, jis padarė 
ir rado daugiau alaus, 

teisme užsimokėjo

Tai ihllžlnaa

$200

Anada |kojc, Oklaj. indi jo
nas vadi namas “Big Bili” iš 
Caddos dirbdinosi sau naujų 
drabužių eilę. Jo marškiniams 
reikia 10 jardų audeklo, o ke
linės per juosmenį turi 8 pė
das. Jis sveria 624 svarus, jo 
ranka ties pečiu turi 28 coilius 
juosmens. —J. Dagis.

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

| Jei Idbltf? 1Gre n, pakibs
į plalil^b, priduoda ii jiems 
| yelr^in]<x^TpqkŠHiino irhbesKS

5EVERA s 
haiR POMARE

Tai yra čystas. tVeilędS ir 
e|e/di|iislęd$ pldUlęjnptepalus.

KAINA 23c
1^1 a balaite pa* dptfe Igoriu s.

W. F. SEVERĄ CO.
cedar rapids, iowa

L

Amerikos gražio 
ji literatūra.

Bun/ karai padarė Angliju 
labai nemėgiamų Amerikoje.

Anglijos užsienio skyriui 
reikėjo kas nors daryti. Kiplin- 
gas parodė kas reikia < daryti. 
Jo “Soldiers Three,” “Stalky 
& Co.” “Kini” virto idealiais 
britų imperializmo didvyriais. 
Reikėjo4, 'kad kiti eitų Kiplingo 
pėdomis

Jas, 'žinoma, nebuvo daro
ma 'taip gramozdiškai, kad 
kiekvienas smalsusis ameriki
nės demokratybės gynėjas ga
lėtų parodyti kaip pinigai pe
rėjo iš Anglijos iždo į ameri
kiečių rankas. Tik tonas buvo 
visuomet tas pats ir jo našta 
neapsirinkama.

Amerikos dienraščiai, sa-( 
vaitnuščiai ir mėnraščiai pra
dėjo dėti britams patinkamus 
dalykus. Kųp toliau tuo labiau 
Amerikos redaktoriai ir rank
raščių skaitytojai pradėjo pa
matyti, kad kraujas yra tirš
tesnis negu vanduo. Amerikos 
apysakų rašytojai priėmė bri
tų didvyrius. Amerikos didvy
ris veda Anglijos {Minią, ąf 
mergelę/ Amerikos didvyrė 
teka už brito lordo, ar tarno 
ir atvirkščiai. Kartais Ameri
kos didvyris apsiveda su men
ka Balkanų kunigaikšte anglų 
kilmės. v

yra

fran- 
prieš

Gali būti ir kitų tautybių 
bliaraktcriai, bet visuomet tik 
kaip nenaudėliai, tarnai, pric-

laižos, pataikūnai anglo ar 
amerikinio anglo akyvaizdoje. 
Kai’kurie net labai pagarsėju
sių Amerikos raštininkų 
leidę sau tokių niekų. •

Apie dešimtį metų 
didįjį karą, kuomet rusų, 
euzų ir anglų suokalbis
vidurines valstybes įgijo aiš
kų pavidalą ir kardažvangis 
kaizeris pasipriešino talkinin
kams, vokiečių - kariškis ne
naudėlis pradėjo lenkti visus 
kitus pragaištingus charakte
rius talkininkų vaizduotėje ir 
jis tapo perkeltas į Ameriką. 
Prancūzų, anglų ir rusų didvy
riai patapo huminio pavojaus 
reiškėjai ir vyčiai.

- Toliau atėjo karas. Anglų ir 
franeuzų pinigai, paskolinti iš 
Amerikos niokosiu mokėtojo 
be jo sutikimo, gausiai plau
kė į Ameriką, Amerikos kny
gų rinką, sceną ir ekroną už- 
pludo vokiečiams priešingi did
vyriai ir didvyrės. Nenauda 
vokietys buvo toks atkarus, 
kad net Montmartres niokadė- 
jas, Limc house’o pašlemėkas 
ir Bolvvery’ės mušeika buvo do
ri palyginti su pirmosiomis 
Potsdamo šeimomis.

Dabar nauji anglų ir fran- 
zucų imperializmė reikalai 
atsispindi taip vadinamoje Anie 

rikos literatūroje ir dailėje. 
Anglas dabar pakeitė huną 
nenaudėlį franeuzu sukčium. 
Prancūzas dar vis tdbevdlž- 
duoja bošą, ypatingai Ameri
kos kinematografiniuose teat
ruose. Bolševikas ncnaiulėlis 
yra numylėtas visų užsienio 
propagaiKlininkų.

Japonas nenaudėlis —■ pa
lauk! Paleisk tą chinaitę! Šita 
clrinaite putinai ir visai pado
riu budu paeina iš anglų kil
mės ir ją visuomet apgina 
Amerikos didvyris. Apie Meksi
kos nenaudėlį geriau nei ne
kalbėti. Turkas nenaudėlis 
vėl žudo krikščionis armėnus, 
ypatingai gražias merginas, 
kaip visuomet, išžaginę. Būras 
nenaudėlis vis dar tebenešioja 
suveltą barzdą, muša savo ang
lę. pačią, skaito bibliją ir nie
kuomet nesiprausia.

Dabarties numylėtu didvyriu 
yra ^Karališkasis Šiaurvakarių 
Jotis. Jis parodo Amerikos 
(busimiems didvyriams (kaip yra 

daroma — “ten, kur vyrai yra 
vyrais.” Tai tokia policija jan
kiams reikalinga. Karališkasis 
šiaurvakarių Jotis taipgi yra 
“pragaru raudoniesiems ir 
streikininkams.”

Ant galo niekur neapsieina
ma be darbininkų nenaudėlio. 
Jis kursto bereikalingus strei
kus, garbina raudoną vėluką, 
nešiojasi Markso “Ka|fitalą” 
savo purvinuose anlvalkČiuose, 
nusišluosto kojas į žvaigždes 
su Juostomis, dinamituoja na
mus su moterimis it vaikais it 
keikia Wall-gatvio ameriko-

nybės idealų. Jo lyties dora 
mažne tokia jau bloga kaip ir 
keturšimčių arba vaidylų vai- 
dijančių ištikimuosius didvy
rius.

O darbo didvyris! jis visuo
met 'myli savo darbdavį. Kada 
jis pasiekia “dariio pergalę," 
jis veda milioninko dukterį ir 
patampa — nauju darbdaviu, 
kuris eina Moody’o, Sankey’o, 
Horatio Algero, Duchess’ės, 
Bilo Bryano ir Bilo Sunday 
tradicijas.

Panašus skausmas kokį 
ši moteris turėjo.

Per du mėnesiu negalėjo 
apsiverst lovoje. Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com- 
pound galutinai sugrąžino 
sveikatą.

DOLERIAISAUKSINAI r Veltui 1
Porcelėno viršum, 

Į ant kurio galima 
į plauti taipgi paran
kus kuknioj. Gręž
tuvą nuėmus, gali
ma viršų stalo nu

rimti . an/; kurio gali- 
I mA diriit ir valgyt

Seattle, Wash. — “Iš pradžių var
stė skausmai_jkad negalėjau ant ko- 

jų pastovėt, vė
liau ėmė šaltis 
krėsti ir karštis 
ir tokls skausmas 
kad negalima bu
vo pakęsti. Nega
lėjau lovoje apst 
versti ir negalėjau 
dešiniajne šone, 
užmigti. Tokia
me padėjime išbu- 
•vau per du mėne
siu, mėginau vis

ką, kas tik ką pasakė, koliai mano
sesuo neparnešė butelį Lydia E. Pink
ham Vegetable Compound. Ėmiau 
reguliariai, koliai didieji skausmai 
neapleido ir koliai negalėjau atsikel
ti ir atlikti savo darbą. Skausmas 
apleido mano šoną ir jaučiausi gerai
visame kūne. Žinau daugelį mote
rų, kurioms pagelbėjo.” — Mrs. G. 
RICHARDSON, 4640 Oscar St., Se
attle, Washington.

šis yra kitas nuotikis, kuomet Ly
dia E. Pinkham Vegetable Compound 
išdavė geras pasekmes po “mėgini
mui visko, kas tik ką pasakė” o nie
ko negelbėjo. .

Jei kenti skausmijį nerviškumą ii 
visuomet pailsusi; jei dvasioje nupuo
lusi ir nesijauti gerai, imk Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound. Gali 
netik pasiliuosuot nuo tų visų nesma
gumų, bet vengt išsivystimo į daug 
pavojingesni nesmagumą .

SAUGIAUSIAI SIUNČIA PINIGUS
LIETUVON

DAV1D RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

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

► Tel. Ytrds 2296.

METROPOLITAN STATE BANKAS turi ry-
\ ’ '‘“ri ■ »Į

sius su Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banku. 
Lietuvos Ūkio Banku, ir Lietuvos Tarptautiniu 
Banku; siunčia piniguąpagal dienos kursą, auk
sinais arba doleriais ir išhioka Lietuvoje tikrais 
amerikoniškais doleriais jei siuntėjas to reika-

I

lauja. Parduoda taip vadinamus dolerinius če
kius, “Travelers Checks.”

Jei nori kad Tamistos pinigai greitai ir teisin
gai nueitų, tai siųsk per Pirmutinį ir Didžiausį•
Lietuvišką Valstijinį Banką Amerikoje — Met
ropolitan State Bank. (

į savaitę
Nupirks naujo modelio “L”

FEDERAL
Elektrinę Skalbynę
Su 9 dideliais dalykais

1. Tokios mašinos niekur nėra.
Visa metalinė skalbynė; sunituota, 
no šriubuot’a.
Tik 2 aliejuvimui vietos.

2.

Socialdemokratas
Laikraštis Musų Draugų iš Lietuvos. 
Ateina Amerikon kas savaitę. Galima gaut 
“Naujienų” ofise. Kaina 5 centai. J

“Socialdemokratas’,ytai rimčiausios savo 
turiniu ir dvasia ir laibiausia atsidavęs dar
bininkų reikalams laikraštis, Lietuvoje. 
Pasirūpinkit užrašyti j j savo draugams gy- 
minėms ir pažįstamiems Lietuvoje, tai bus 
brangi ir naudinga dovana.

i ■ .

Kaina metams 50 centų.

Galima užsisakyti per “Naujienas”.

Kapitalas
Perviršis , 
Turtas virš $2,000,000.00

Moka į metūs už padėtus.pinigus 
ant taupymo.

$200,000.00
$45,000.00

Parduoda laivakortes ant didžiausių pasaulyje 

laivų: ^Majestic”, “Acąuitania”; “Olympic”, 
“Homeric”, uAmsterdam”, etc.

Mes aprūpiname visą kelionę — užčekiuojame 
bagažus ant stoties, parupinam pasportą ir in- 
come taksus.
Visais reikalais kreipkitės prie Langelio No. 5. 

p. Z

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd St. kampas Leavitt St. 

Chicago, Illinois.
Piririutiriis ir Didžiausis Lietuviukas Valstijinis 

Bankas Amerikoje.
Banko Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vak. 

Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

3.
4. Visiškai tykus mechanizmas.
.5. Gvarantuotas Du Pont balto ene- 

melio baigimo.
6. Dubeltava vilnis — panaši skalbi- 

bimo veikimas.
7. Daug spėkos motoras.
8. Ball-bearing nuimamas spėkinio 

gręžtuvas.
9. Paimtas kaipo kukninis stalas.

7 išmėginimo dienos 
’Telcfonuokit arba pasiuskit žemiau 
tilpstantį kuponą, o jis įsteigs skal- 
bynę į jūsų namus, aut musų “7 Die
nų Išmėginimo” plano. VELTUI ną- 

^muoso išparodymas.
Randolph 1280, Local 535 

arba pamatykit Federal ‘ demonstra- 
tuotoją sekamose krautuvėse.

Commonwealth Edison 
ELECTRIC SKOPS

72 W. Adams St. 1002 E. 63rd St.
4523 Broadway
2950 E. 92nd St. 12 S. Kedzie Av. 
448 N.Parkside av. 3127 Logan Blvd. 
4730 Irving Park 6350 S. Halsted st.

Blvd. 3039 Lincoln Av.
šios progresyvės elektros krautuvės 

taipgi parodys FEDERAL
Atlaa Electric Co. 2622 No. Clkrk St. 
Bell Electric Co. 7909 Exchange Avė. .. 
Berry & Company 818 Ea«t 47-th St. 
Beverly Electric Shop 1782 W. 96-th St. 
Bridgeport Electric Co. 1619 W. 47-th St. 
Calumet Electric Shop, 11115 Michigan Av. 
Cody Electric Co. 4815 W. Madison St. 
Coliaeum Electric Co. 5422 S. Halsted St. 
O. S. Daw8on 1031 E. 47-th St. *■ 
De Luxe Right Co. 1745 W. Mudiaon St. 
l)e Tumble Electr. Shop, 2549 W. North A. 
Fullerton. Electric Shop 744 ’Fullerton Avė. 
Gano Electric Shop 50-52 W. 110-th St. 
Lexington Electric Co. 719 S. Weitcrn AV. 
Linden Electric Shop 6031 S. Halsted St. 
Manor Electric Co. 3651 Lawrence Avė. 
Marka Electric Shop 2534 W. Chicago Avė. 
Murks Electric Shop 1001 I.^laml Avė.
O. R. Martin 8158 N. Clark St.
Meade Electric Co. 8253 W. Madison St. 
Neighborhood Shop 1715 W. 63-rd St. 
Ogden Electric Shop 3205 Ogden A ve. 
Bernard O’IIare 4141 W. Madison St. 
Principle Electric Co. 3306 Sauthport Avė. 
Rick’s Electric Shop 2734 Diviaion St. 
Seiler’s1 Electric Shop 6712 pheridan Road 
Spaulding Electric Co. 3248 w. North Avė. 
Szymunski Electric Co, 1018 Milwaukee Av.
A. VVauner 1227 E. 55-th St.

— "■ ---------------- ------'"T------------------------------
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
, DYĮCAI PATARIMAI 

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo 
Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedSl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj 'ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

budai nuo

bito kokią ligą, 
Ątvažiuokite kad

6245 Normai Blvd.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

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

be laiko eikvojimo.
Mes turime būdą, kuris^ suvaldo 

dusulį ir norime, kad bandytumėt už 
musų iškaščius. Nežiūrint ar jau įsise- 
nšjęs, ar da neseniai pasirodė, kaipo 
chroniškas dusulys jus privalote pa
reikalauti ant išbandymo musų budo. 
Nežiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musą bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

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

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradekite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokšti n« u* 
pasiuntimą.

KUPONAS — PASIUSKIT ŠITĄ 
Connnonivcalth Edison Co.

72 W. Ądams St., Chicago.
Noriu pamatyt naują Federal Elec
tric Washer’į veikiant. Galite iš- 
parodyt mano namuose ir paai.š- 
kinsit 7 Dienų Namie Išmėgini
mą. Tas nėpadeda ne po jokia at
sakomybe nei jokiu žvilgsniu.
Vardas ...........................................
Adresas ..........................................

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 229 G.
Niagara and Hudson Strdets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai .-w

127 N. Dearbom St., Room 1111-11
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St

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

JOHN KUCHJNSKAS
LETUVIS ad 

2201 W. 22nd SU i
RATAS
i Leavitt St.

Telephone Cahal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir n|o 

7 iki 9 vakaro. f •
Veda visokias bylas, visuose 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvą išlygą.

Tel. ftandolph 4758

, A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmdestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. ____ _
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namą Tel.t Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom Sf. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Rea. 1102 a Ashland Blvd.

Seeley 8676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 538 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 StM Chicago. 
Tel. Yarde 4681

Tel. ąarket 36$
PH W. GRIGAI!

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

iki 9 vakaro.

<, S.W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 8203 So. Halsted SL 
yards 1015. Vai, t 6 Jki 9 vaL

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas •

Ofisas: 2816 So. Michigan Are.
Valandos:

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

Z—' ------
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 kreipkitis
8307 Auburrt Av&

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant limokesSią, jai pagei

daujama.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50 7<į. Turime 
didelj siutu pasirinkimą madingą ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
linės $2.50 ir aukščiau.

Trunkai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Viekšnių Viešojo Knygy 
no laiškas

Gerbiamoji “Naujienų” Redak
cija! Maloniai prašome neatsi
sakyti atsj>ausdinti Tamstų 
laikraštyje šį musų laiškų.

šių metų “Draugo” 54 nu
meryje (kovo 6 d.) atspaus
dintas Viekšnių kapeliono 
kun. Būdvyčio laiškas, kuria
me tarp kito ko liečiamas ir 
Viekšnių Viešasis Knygynas. 
Knygyno Komisija, susipaži
nusi su tuo laišku, taip pat su 
korespondencija iš Toavii of 
Lake, tilpusią “Draugo” .45 nu
meryje (vasario 11 d.), kur 
irgi kalbama apie tą knygyną, 
taip pat remiantis kitu -kun. 
Būdvyčio laišku, Tado, 
amerikiečiai,

Senegalo upę, rytuose ties 
Chiniškųja jura. Tai yra pietų 
Azijos ir šiaurės Afrikos žmo
nių veislė ir lik pripuolamai ji 
yra europine. Be šitų trijų 
jokia kita žmonių paderme ne
turi svarbos europinėj antro-

ka tam, kad kvapas neužšalĮų. 
Vyrai ir moters sėdi susispau
dę aplink žarijas, o pliki vai
kai niurzgia alkani ir čiulpia 
sausus kaulus. Urve nieko 
valgyti nėra. Mėsos nėra, mal
kų nedaug. Vyrams plikiems

K’ įgijoj. Rusijos mongolai nėra noro tokiam ‘šalty stirnų
ietų Europos negrinis krau- medžioti. Jie ir jų šeimos lu-

Komisiją 
vartotojų 
susirinki-

nean-
Jic iš-

kad 
aukavusieji tam 

knygynui ir prisidėjusieji prie 
jo įsteigimo, galėjo būti giliai 
suklaidinti.

Įspūdis gaunamas toks, kad 
tas knygynas partyviškai lais
vamaniškas, knygos knygyne 
nerimtos, brukamos visiems 
“Naujienos,” knygynas vidk- 
šniečių prijautimo neturi, pati 
knygyno komisija irgi laisva
maniška. (Žiūrėkite minėtųjų 
korespondencijų ir laiškų).

Į tai atsakome papunkčiais
1. Del knygyno pantyvišku- 

mo. Knygyno įstatuose pažy
mėta, kati knygyne neturi vy
rauti kokia nors partyvinė ten
dencija, jame turi būti išlai
kytas bepartyvumo principas.

Knygyno komisija tai kelius 
sykius pabrėžė ir prižadėjo 
saugoti tų principų: viešai ati
darant knygyną, savd posėdyje, 
laiške Viekšniečių Kliubui Chi- 
cagoje.

Chicagos viekšniečiai, kurie 
padėjo tam knygynui įsisteigti, 
irgi tą patį pabrėžė, rinkdami 
aukas išvien ir išrašydami kny
gynui “Draugą” ir “Naujie
nas.”

Ar ištikrųjų knygyno komi
sija išlaikė tų principų? Pažiū
rėkime. n . <■ -ą , ,

Ketvergas, Birželio 1, 1922

gyntii prijaučiu, rodo skaityto
jų skaičiaus augimas. .

Prieš Kalėdas skaitytojų 
buvo 60, ’ vasario mėnesy — 
apie 100, o dabar jau 168.

Jeigu bus galimybės knygy
nas padidinti, skaitytojų skai
čius greitu laiku pasitiks kelių 
šimtų, nes viekšniečiams nėra 
dėl ko kreivai į tų knygyną žiū
rėti.

5. Del komisijos, 
išrinko visuotinas 
bendrovės “Ąžuolo”
mas. Toji bendrovė turi virš 
1(XX) narių viekšpiečių.

Niekas nežino, 
j e komisijoje yra laisvaananiš- 
kuino, kiek — katalikiškumo, 
nes komisijai, kaip jau gali 
būti aišku, nėra progos paro
dyti tų dalykų.

Manydami, kad išsklaklėmc 
tuos neaiškumus, kuriuos bu
vo sukėlęs kun. Būdvyčio laiš
kas, kad visų pasakėme, kaip 
tikrai yra su knygynu, taria
me ačiū visiems prisidėjusiems 
prie jo įsteigimo amerikie
čiams, taip pat prisidedantiems 
prie jo palaikymo ir padidini
mo, ypač Viekšniečių Kliubo 
nariams Cbieagojc.

Mes ir toliau pasiryžę varyti 
tų kultūros darbų, neleisdami 
jam iškrypti iš tų vėžių, į ku
rias įstatėme, nežiūrėdami ir 
nebodami plepalų, melų ir už
sipuldinėjimų —. vi^ tiek, iš 
kur jie eitų.

Viekšnių Viešojo Knygyno

iek išrinkto-

Knygininkas J. Žilevičius
Sekretorius J. Aukštikalnis.

1922 m. gegužės 8 d.
Viekšniai.

Pirmieji Europos 
gyventojai

laikšraščiai:
1. “Tėvynės Sargas” — krik

ščionių dem., 2. “Lietuvos Ūki
ninkas” — valstiečių sąjungos, 
3. “Vienybė” — katalikų, 4. 
“Socialdemokratas” — social
demokratų; iš Amerikos pri
siunčia “Naujienas” ir “'Drau
gą.” • ; i

Knygos pirktos tokios, ko
kios* gautos, neišskiriant šv. 
Bašto ir šventųjų gyvenimo.

o 
de- 
ki-

rios pakraųx)s žmonių.
Tai kurgi čia gali būti j>ar- 

tyviškumąs ir laisvamanišku- 
inas? Iš paties kun. Būdvyčio 
sužinojome, j^jg jis knygynų 
vadina partyvišku štai delko:

a) kad tenai yra įvairių par
tijų laikraščių

b) kad įvairių ^partijų laik
raščių išrašyta po lygiai, 
Viekšniuose krikščionių 
mokratų busiu daugiau už 
tų partijų.

Kiek čia rimtumo — spręs
kite patys skaitytojai.

2.z Del knygų rimtumo. Kny- 

gos pirktos tokios, kokios gau
tos didžiuose Kauno 
n uos e —r ”A.
Kazimiero,
sinės Sąjungos.”

Ar Maironio, žemaitės, Laz
dynų , Pelėdos, Vaižiganto, Bi

liūno, Vaičaičio, Duonelaičio, 
Vydūno, Krėvės, Biržiškos, 
Vienuolio, Sruogos, Pietario, 

• Baranausko, Šekspyro, Ibseno 
ir tt. veikalai rimtos knygos 
ar ne, spręskite patys. Viekš
nių knygyne jos visos yra.

Taip pat spręskite patys, ar 
rimta knyga šv. Kazimiero 
dr-jos išleistasis šv. Baštas ar 
ne. Viekšnių knygyne jis irgi

knygy-
Švyturio,” “švento

“Mokytojų Profe-

13. Del brukimo “Naujienų”. 
Knygos ir laikraščiai duodami 
tokie, kurių prašo patys žmo
nės. Apie tai mes turime rašti
nių paliudymų pačių skaityto 
iu.

4. Del viekšniečių prijautimo 
knygynui. Kad viekšniečiai kny-

Pirmieji Europos gyevntojai 
buvo Ncandertalio klonio žmo
nės. Trys kaulkazinio kamieno 
padermės, arenai, alpenai ir 
semitai buvo atėjimai. Iš jų 
tik arenai turi šiokių tokių tie
sų sakytis esu europiečiais. 
Pirmuosius arenų pėdsakius 
parodo geltonplaukių laukinių 
žmonių padermė gyvenusi dau
giausia lytų Rusijos pelkėse. 
Tais laikais nieks negyveno va
karuose, ar Baltijos juros pa
upiais, nes tos vietos buvo ap
šalusios ledais ir atrodė taip, 
kaip šiandieninė Grenlandija.

Alpėnai aiškiai yra azijatai. 
Jie buvo atėję iš Pamiro rūg
štumų. Puse dabartinio pasau
lio alpėnų tipų, turkomanai, 
turkai ar totoriai, armėnai ir 
Ieva n tinai lig šiol tebegyvena 
Azijoj. Gyvieji žmones iš Ro
mo Sapiens Alpinus padermės, 
arba noriųaliai Francijos ir 
Vokietijos apskritagalviai yra 
randami Afganistane ir Sa- 
markande, tokiose vietose, iš 
kurių jų proseniai niekuomet 
nesikėlė.

Semitai paeina nuo arabų ir 
abisinų. šitos šalys atskirtos 
tik keliomis Raudonosios' ju

 

ros myliomis, visuoiApt turėjo 

 

daug bendro savytarp\ Euro

 

piniai semitai dabar šbturėje 

 

yra susibūrę Škotijoj, Lenki

joj ir Lietuvoj, pietuose apie

jas yra mokslinė retenybė, o 
ne tautinis klausimas.
Tai kur gi senoviniai 

dėrtaliečiai ? paklausi, 
nyko taip kaip indi jonai nyko
tarp baltųjų Amerikoje, kol 
valdžios jų neužtarc. Niekas 
nepakėlė balso prieš jų naiki
namų. Visi geide, kad 
išmirtų.

Mes nedaug žinom 
tuos keistus žmones, 
tolimi giminaičiai m 
nų padermei, bet jie 
nuo kelio į augštesnį žmonišku

 

mų. Jie nebuvo gyvumai. Atras
ta maži kapai, kuriuose buvo 
neandertaliečių vaikų kaulai su 
jų žaislais, gražnomis ir liku
čiais maisto, padėto jiems •*jų 
kelionei į didįjį anapusį. Gy
vuliai to nedaro.

Neandertaliečiai buvo bu
kapročiai, tingus, nepažinigus, 
barningi ir nupuolę senai prieš 
arenų pažinimų jų. Vienok nė
ra abejones, kad jie buvo žmo
nes.

Penkiolika tūkstančių metų 
atgal ledų gadynes glctčeriai 
nuslinkę nuo Alpų atsirėmė 
savo lediniais snukiais į Fran
cijos širdį. Skandinavijos le
dų laukai nudryko per Vokie
tijų. Kartais šitų dviejų ledi
nių laukų glctčeriai susisiek
davo; kartais siauri pelkių ir. 
dykumų vartai ėjo per dabar
tinę Turingiją, vedą iš vakarų 
Europos į klaikias, šaltas vėjo 
pučiamas rytų lygumas.

Šitoj neandertaliečių žemėj 
žiema buvo ilga. Liępos ir rug
sėjo menesiais nevisus pernykš 
tis sniegas buvo ištirpęs, šalies 
žvėrys turėjo šiltus kailius. 
Didieji plaukuoti manio tai ga
nėsi po tundras, kur ledas bu
vo pusiau nutirpęs. Raganosiai 
vaikštinėjo gletčerių kraštais. 
Tai buvo pienžindžių gadynės 
viršūne. Žmogus buvo bekįlųs, 
bet jis dar buvo nežymus.

šaltų vasario vakarų saulė 
leidžias ant urvo, kur neander
taliečių šeima pasidariusi sau 
namus. Ugnis kūrenas vidury 
aslos, bet jos kaitros neužten.-

ir

gii'-
Šitų 
a'k- 
Tai

užpuolikai, urgzdami ir loda
mi puola ant jo, ir papjauna. 
Jie ėda jo mūsas kiek tik 
jiems telpa.

Kada paskutinis vilkas prisi
rijęs nuėjo, neandertaliečiai at
eina. Jie džiaugias taip lengvai 
radę šitų tniesų. Jie paima ge
resnę iš tos, kurių vilkai pali
ko. Badę mėsos daugiau negu 
jie tikėjos, jie ir malkų dau
giau atsineša. Tuoj mūsa už
deda ant žarijų kepti. Iškepę 
jie valgo, tyja; pririję gula ir 
pramigę vėl ryja.

jie visi

apie ši- 
Jie yra 

arė- 
ukrypo

ri daugiau išalkti, ikol 'jie su 
krus. Ir taip šeima sėdi 
mirkso į žėruojančią ugnį.

Lauke, sutemai užėjus, 
dėtis tik vilkų staugimas, 
žvėrių visur buvo pilna 
niens gadynės laikais,
nuožmus žvėrys, kurie suėda 
žmones kaip tik gauna progą. 
Susispaudę žmonelių i pasižiūri 
į vienas kitų. Argi tie pilki bė
gimai butų atėję jų? Tas atsi
tikdavo įpirmiaus. Vilkai alka
ni ir būdami darbštesni . už 
Žmones, išėjo medžioti. Kitas 
^sustaugė, trečias, ketvirtas ir 
kaip bematant tylus oras su
aidėjo jų staugimu. Matomai 
jie rado peniagį. Bet kas to
kio butų? Trukšmas vis cinu 
artyn ir ant užšalusios upės 
ties 
va. 
tiis 
šęs 
kasi ratu, o jo kankintojai 
viens po kito prišoks ir kanda 
jį. Baganosis prunkščia ir bau
bia, kada tie maži velniukai jį 
kramto. Kiti jų atsitupia ant 
pasturgalinių kojų, iškišę lie
žuvius velniškai šaipydamies il
sis, o jam nėra pasilsio. Jie 
kankina jį iki vėlios nakties. 
Užteka mėnulis, kad pamačius 
pabaigų. Didžiulis žvėris pail
sęs ir kruvinas pargriūva, jo

urvu įvyksta mirtina ko- 
Tai ^yra raganosis apipul- 
soptynių vilkų. Jis, atki- 

savo ilgų ragį, aršiai su- 
ratii,

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Sukankamai valgio •— pui- 
įs uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St., 

Chicago, 111.

NFAYYOTIK

><HUI KIMI 
♦»%ALCOHO1.

Nutrinkite savo 
skausmus 

Rcumatiškns, 
Neuralgija, 
Šlubumų, 

Niksterčjimą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimų.

Tėmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽfcN- 

KLIS.

CRENCH LINE?
■ Cohpa&hie Genėrale Transamzintioųe I 
0 |>wt«4 $«rv»«9 .nu

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

LA SAVOJE ................ Birželio
PARIS ...................     Birželio
CHICAGO .................... Birželio
LAFAYETTE ............ Birželio
ROCHAMBEAN .............. . Birž. 1
‘ Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

Puikiausi 3-ios klesos paranku- 
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių Hiformacijų kreipkitės 
prie vietinių Fgęnch Line agentų.

10
14
15
24

švieži, gvaran-
Šiame pardavime 25c

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S'o. Halated St., kampan 31 gat.
Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak' 
tikavusi Penn- 
silvanijof hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose reb 
kainose mo
terims ir mer- 
ginoms.

IŠ 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 ir kitokias 
elektros prietaisus,

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

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

Dienomis: Canal
3110 arba 357

Nakt. Drexel 95® 
Boulevard 4136

Telefonai

už

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland A v.

Chicago, Ilk

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
0=G moteriškų čeverykų

VERTES IKI $15
Nevienodo ' dydžio, be pilnos eilės O’Connor & Goldbergo O—G 

moteriškų čeverykų, kurie yra surinkti iš aštuonių O—G krautuvių 
ir sudėti į O—G taisymo dirbtuvę, prie 115 South Dearborn Street, 
greitam išpardavimui.

Pinigų negrąžinam, tavoro atgal nęprimam,
- nepristatom!

Parduodama tik po šiuo antrašu

115 So. [Dearborn Street
Antros lubos — tarpe Adams ir Monroe Sts.

ĮE1TERSTORES
vAN BUKLN .\tilhGRE5S

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

Dr. A. Rf Blumentha!
Akių Specialistas

4649 So. Ashland Avė,
Kampan 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437 
...................................   . ,ii

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
Į LIETUVA

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS ' 

per Gvthenburgą, Švediją.' Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepojų
S'.S.Drottningholm Liep. 15, Rugp. 19 
S. S. Stockholm Liepos 27, Rugp. 5

Trečlou klesos kainoo:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LPEPOJŲ ir MEMELI .......  $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi-, 

nūs tiktai su 2—4 lovukėrn.
Nereikia Švedijos pa sporto vizos. 

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

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

WHUB STAR
Į Cherbourg ir Southainpton 

Olympic — Birželio 3; Birželio 24; 
Homeric — Birželio 10; Liepos 1; 
Majestic — Birželio 17; Liepos 8;

Tuoj pribuvus j Southanvptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
pojų su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisingų bagažo pervežimą.

^RedStarLin?
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liari s plaukiojimas

> American Line
| Hamburgą 

Minnekahda(3 klcsa)Geg. 24, Birž. 28 
St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolia Birž. 21; Liep. 26; Rugp. 30 
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
Manchuria Liep. 5; Rugp. 9; Rūgs. 13

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

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

Kreipkitės prie:
PA ŠSENGER DEPARTAMENT

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

VYRAMS 25c. ir 35c. pančiakos, 
marškonės ir merkarizuotos lisle, ka
dangi 25c. ir 35c. kaina, OS 
tad ryto pora

BARGENO SKEEPE 3.OOO&DRESIU, $3.69RYTO

visos po $3.69. Pardavimui skiepe.

KIAUŠINIAI 
tuoti.. 
tuzinas
ŠILKINĖS VESTfiS, šilko crepe de 
chine ir spalvuoti, miera C* << 
36 iki 46 po

DR. G. M. GLASER
IVaktikuoja 30 metai 

Ofissts *
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų, Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7
Vakare. Nedėliomis nuo 10 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

...... ...................... 1 ---------- -- i ----------------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

, Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboti 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

• Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880 

k .......................... —

' j Telefonas: Boulevard 7042

Ė DR. C. I. VEŽELIS :
Lietuvis Dentistaa ■■ B

4712 South Ashland Ave.j ■
t"? M
■ arti 47-tos gatvės 
?ai ■■■■»■■■■ ■■>■■■■ ■ » J*

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė) ,

Akušerka
3113 Š.IIalsted st.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. D.uodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

DR. C. K. KLIAUGA
, DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1-4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų
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1739 SO, HALSTED SI-
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Subscriptiou Rateai 
>84X1 per year lu Canada. 
$7.W per year outside of GhloegOi 
$84)0 per year ta Uhicago, 

8c. per oopy,

Entered ne Sacfind CUm Matter 
March 17th, 1914, M M* Post Office 
vf Chicago, HL. uudac th* sct ftf 
March tad, 1B79.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1739 So. Halsted SU Chicago, 
111. — Telefonas i Rooseyelt 851ML

JJiaimoMjtaao kainai
Chicagoja — / paltu;

Metaną* ,-------- - t.. ■ i".-*-.
Pusei meti ..o . į’£*
Trims minusiame t , L ,-y.i
Dviem mėnesiams , „ L . l*7į>
Vienam menesiui t. w n.n L**'

Chlcagoje per neliotojusl *. ’ 
Viena kopija ,------... > ■j*
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Suvienytose Valstijose na Chicagoj

žiaurumu, savo pogromais 
ir žudynėmis nekaltų gyven
tojų ir neapsakomais perse
kiojimais tiek bolševikų tiek 
socialdemokratų ir socialis
tų revoliucionierių, Ypatin
gai jis pasižymėjo Nikolaje
vo mieste, kur jis surengė 
miesto rinkoj bolševikų 
skerdynes, šimtais juos su- 
šaudydamas. Tasai “Kri- 
mo budelis'' generolas Slaš- 
čevUs yra dabar Maskvoj, 
kalėjime? Anaiptol. Bol
ševikų valdžia ne tik atleido 
jam visas jo nuodėmes, bet 
dagi padarė aukštu karo de* 
partamento valdininku. Bol
ševikų partijos organas 
“Pravda” nesenai išspaus
dino ant pirmojo puslapio 
/žymiausiųjų sovietų vald
žios žmonių nuomones apie 
Genuos konferencijų, ir 
tarp tų penkių-šešių bolše
vikų viršylų paduodančių 
savo nuomones figūruoja ir

Metama —♦ '•Vy 
Putei metų .......... . », t < 4J0
Trims mėnesiams ... t ............. 2.00
Dviem mėnesiam*.......... . 1-50
Vienam mėnesiui ....... —<

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
i Mtptetata) '

Metame >8.00
Pusei metų ........ . ..w 4.50
Trims mėnesiam* , . ........  8-25

Pinigus reikia siųsti paltą Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga j 
įį^BĮ^arT-TTi-^-iir i u i T'Hffl 

POLITINIAI KALINIAI
BOLŠEVIKIJOJ.

Rusų socialistiplaikraštis 
“Golos Rossii” paskelbė ofi- 
cialinį bolševikų slaptosios 
policijos viršininko prane
šimą apie politinius kalinius 
Rusijoj. Tuo pranešimu, 
bolševikų kalėjimuose Ru
sijoj yrą dabar daugiau 
kaip 30 tūkstančių politinių.

Kas yra tie politiniai ka
liniai? Justicijos komisaro 
oficialiniu K pranešimu, iš 
kiekvieno šimto politinių 
kalinių šešiosdešimtys yra 
įvairių socialistinių partijų 
nariai, penkiolika šiaip dar
bininkų, kurie jokiai politi
nei partijai nepriklauso, ir 
tik dviedešimt penki “kontr
revoliucionieriai”.

Vadinas, pati bolševikų 
valdžia pripažįsta, kad iš 
kiekvienų keturių politinių 
kalinių tik vienas tėra 
kontr-revoliucionierius; ki
ti trys yra socialistų dar
buotojai ir šiaip darbinin
kai. Tarp tų 25 nuošimčių 
taip vadinamų ”kontr-revo- 
liucionierių” yra tik ma
ža dalis monarkistų ar cari- 
ninkų, visi kiti gi yra jo
kioms partijoms nepriklau
santys kaimiečiai, suimti dėl 
šian ir ten įvykusių 'kaimie
čių sukilimų. Tūkstančiai 
įvairių spekuliantų, šmugle- 
rių ir kapitalistų, kuriais 
buvo pirmiau užpildyti Ru
sų kalėjimai, tapo paliuo- 
suoti praeitų metų pabaigoj, 
kada bolševikų valdžia pas
kelbė jiems amnestiją. Tuo- 
meį buvP iš kalėjimo paliuo- 
suoti taipgi visi kareiviai ir 
daūgybė jų oficierių, kurie 
kariavo prieš bolševikus 
kontr - revoliucionierių — 
Ęolčako, Denikino, Vrange- 
lio ir kitų vadų — armijose. 
Vyriausias Vrangelio armi
jos generolas buvo Slašče- 
vas, kuris tuomet buvd ga
vęs “Krimo budelio” vardą. 
Jis buvo ‘ pagarsėjęs savo

Slasčevas su Brusilovu, abu
du ką tik buvę carininkai- 
monarkistai!

Nesenai užsienio laikraš
čiai buvo pranešę žinių iš 
Maskvos, kad sovietų vald
žia šių metų pradžioj palei
dus iš kalėjimų daugybę —
tūkstančius politinių kali
nių ir kad dabar kalėjimuo
se belikę jų ne kiek daugiau 
per trejetą šimtų. Pasiro
do, kad ta žinia buvo prasi
manyta ir bolševikų tyčia 
paleista užsienin pasaulio 
akims dumti. Bolševikai 
savo kalėjimuose tebelaiko 
suviršum trisdešimt tūks
tančių politinių, kurių tik 
ketvirta dalis —• kaip pati 
“čeką” pripažįsta — yra 
“kontr - revoliucionieriai”; 
visi' kiti — socialistai ir 
šiaip nepartiniai darbinin
kai.

i i.'ae.......... *...... .. i. «i* ■ i»i l* )' ■ ■> ' T i'V

Del bendro fronto.
Lietuvos Komunistų pasiūly
mas ir Liet. Socialdemokratą 

atsakymas.

Kauno “Socialdemokratas” 
gcg. 4 d. lękliny įdėjo., šitokį 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto ♦pasiūlymą 
Lietuvos Socialdemokratams ir 
pastariyų atsakymą:
Lietuvos Soc. Dem. Partijos 

C. K-ui.
{Lietuvos klerikalinė buožija 

visu ruožu pradėjo pulti Lio 
tuvos darbininkų Liesą. Eina 
griovimas darbininkų organi
zacijų; spekuliacija, valdžios 
palaikoma, sukėlė neapsakomą 
brangenybę; algos kuomažiau- 
sios, o darbo laikas įstatymo 
keliu legalizuojamas lauko 
darbininkams nuo tamsos iki 
tamsos (12 vai. vasarą); kiek
vienas darbininkų mėginimas 
ajysiginti užgniaužiamas /Laro 
stovio pagalba; darbininkų kle- 
sa sistemačiai skaldoma vi
liojant dalį į valdišką dar>o 
fed., persekiojant kitą dalį, 
anotant provokacinius apkalti
nimus, buk pro f. sąj. — tai 
visvien ką mus partija. Alkio 
ir reakcijos spaudžiami darbi
ninkai galės tik bendromis jė
gomis atremt savo priešų puo
limą. Čia kyla gyvas bendro 
dubininkų fronto reikalas. Jo 
pasisekimas Lietuvoj priklau
sys nuo to, ar darbininkai be 
pažiūrų skirtumo ras bendrą 
kalbą akyvaizdoje puolančių 
priešo; ar š.^d. tikrai eis sykiu 
su visais darbininkais į kovą 
už opiausius darbininkų reika
lavimus.

Visi trys internacionalai ra
do tuos reikalus, kurie bendri 
visiems darbiniii'kams. Trijų

Internacionalų konferencija 
Berlyne priemč nutarimą su
rengti 20 bal., kur tą dieną 
nesuspėtų, 1-jų gegužės, de
monstracijas visose šalyse ke
liant, šiuos obalsius: 1) 8 v. d. 
d., 2) kova prieš bedarbę, 3) 
solidarė proletarų atrama prieš 
kapitalo puolimą, 4) Rusijos 
revoliucijos apsaugojimas, 5) 
pagalini Sov. Rusijos badau
jantiems, 6) atnaujinimas vi
sų ekonominių ir politinių sau- 
tilkių su Sov. Rusija, 7) Bend
rojo daibininkų fronto atgaivi
nimas visose šalyse, tiek val
stybės, tiek tarptautiniame plo
te.

L. K. P. C, Ę, prisidėdamąs 
prie šio trijų Internacionalų 
nutarimo ir siūlydamas L, S, 
B. P. C. K. .surengt kartu mjr 
notas demonstracijas ar mitin
gus 1-ją gegužės, — siūlo dar 
iškelt tą dieną tuose liūtinguo
se oįiiaųsius Lietuvos darbinin
kų klcsos reikalavimus: algų 
padidinimas, griežta kova sų 
spekuliacija, karo stovio panaj- 
kiniinas. laisvė darbininkų 
spaudos, sąjungų ir streikų, 
paleidimas sėdinčių už darbi-
ninku reikalus, leidimas giižti 
politiniąims epiigrantams, visos 
žemės dykai .perdavimas darbi
ninkams ir mažaižttimanis, (

Atsakymas reikalingas kuo- 
skubiausia, nes laiko beliko la
bai mažai.

Jei atsakymas butų teigia
mas, ir rastumėt j’oilcaJmgų 
konkrečiai aptart šį pąsiųjymą,
— siūloma išskirti atstovą pa
sitarimui.

Su tokiu pat pasiulymu krei
pėmės į Liet. Rev. Soc. Liaud. 
Partiją, o dėl trijų Internacio
nalų nutarimo kreipėmės ir 
pas Liet. S. Liaud. Demokra
tus.
Lietuvos Komunistų Partijos

Centro Komitetas,

Liet. Socialdemokratą atsa
kymas:

L. S.-D. Partijos Centro Ko
mitetas balandžio dieną yra 
gavęs aukščiau paskelbtąjį laiš- 
faį. ■

Po laišku nėra jokio ant
spaudo, jokio parašo. Iki Šiol 
mes nesam turėję jokių san-1 
tykių su vedamomis Komunis
tų Partijos įstaigomis ir nepa
žįstame asmenų. 'Dėlto negali
me pasakyti, ar laiškas tikrai 
L, K. P-jos Centro Komiteto 
rašytas. Bet imant domėn ne
legalią komunistų padėtį ir ne
žiūrint formalybių, o iš laiško 
turinio spėjant, kad jis yra tik
ras. Taigi atsakome. Atsakom 
viešai, nes laiške iškeltas klau
simas musų supratimu reika
lauja viešai jį svarstyti.

Mes papratę tuos, su kuriais 
bendrai einame į kovą už so
cializmą ' ir danbininkų reika
lus, tuos, kurius vadiname idė
jos draugais, geriau pažinti.' 
Pažinti ne tik iš vieno kito 
gesto, iš gražiai pasakyto žo-. 
džio, liet visų pirma iš jų dar
bų. Mes norim būti tikri, kad 
tie žmonės, su kuriais mums 
sektųs sudaryti bendras fron
tas, ištiesų tą frontą brangina 
ir širdingai jo -siekia. Mes skai
tom save teisėtais reikalauti, 
kad musų idėjiniai kaimynai, 
kartu su mumis žygiuodami, 
neslėptų savo širdyje noro 
skaitlyti darbininkų eiles, nu
sineštų pilnas kišenes intrigų, 
nelaikytų mums akmenio savo 
anty. MH

Jei tą laišką yra parašęs L. 
K. P. Centro Komitetas, mes 
norėtume, kad jis dabar prisi
mintų, ką Lietuvos Komunis
tų partija yra lig šiol dariusi 
bendram socialistų frontui su
kurti, sudaryti bent .pakenčia
mus tarp jų santykius, suvieny
ti darbininkų jėgas. Mes ma
nom, kad tai nesunku: reikia 
tik prisiminti komunistų takti
ka profesinėse -sąjungose, ku
rias dėka gavo įsigalėti ta pati 
Darbo Federacija, ir peržiūrė
ti ^oanunistų literatūrą, kurioj 
kibiipis liejamos pamazgos kad 
ir ant socialdemokratų.

Ai* pakeitė L. K. Partija sa
vo nusistatymą ir taktiką pa
čiu pastaruoju laiku, mes jo

NAUJIEMM ChtcagS, M
kių davinių neturime Ir abe
jojame. Jog ŪL. K. 'Partija iki 
šiol visuomet žengdavo žiūrė
dama į Maskvą, o Rusijos ko
munistų pozicija net i>ask uti
nėj -trijų Internacionalų kon
ferencijoj buvo labai įitaiiama. 
Kuomet Radekas Berline vis 
gi sutiko su bendrais konferen
cijos nutarimais, Leninas Mas
kvoje, kaip praneša Vokiečių 
nepriklausomųjų laikr. “Frei- 
heit,” išpeikė už tai Radcką, 
nes jo sujiTatimu visos kitos 
socialistinės partijos, tai tik 
reakcinės buržuazijos atsto
vai.

Ar mes pritariam Berline iš
keltiems obalsiąms? Taip, (mes 
rašomės jx) jais visais nuo pir
mutinio iki paskutinio, nuošir
džiai juos ne tik žodžiu, bot 
ir darbu jau ne nuo išiandien 
dienos ir remsim, kiek tik pa
jėgsiu;. Prie jų -tik da vieną 
norėtume pridėti: politinių ka
linių paliuosayimą iš kai ėjimo 
urvų visam pasauly, ir visų 
pirma Tarybų Rusijoj. Mums 
nesŲprantama, delko L. Ę. R- 
pati to obalsio neiškėlė, jei 
nuoširdžiai siekia bendro fron
to. Nogi galima komunistams 
Lietuvoje kviesti s.-d. ir rev. 
liaudininkus prie bendrų žygių, 
o Rusijoj to paties nusistay- 
mo žmones 'laikyti už geleži
nių krotų. i

Ar tikrai eisime sykiu su vi
sais darbininkais į kovą už 
opiausius jų reikalus? Musų 
Partijos uždavinys visuomet 
buvo ir yra kuo tik galima 
stiprinti klasinę darbininkų ko
vą. Juo gręsime savo darbuo
tę ir ateity. Bet mes turime 
vieną pastebėti. Komunistai 
perdaug įprato savimi padeng
ti daAininkųs. Jie nuolat kar
toja: mes, —• tai vjsi klasiniai 
susipratę darbininkai. L. K. P. 
gerai žino, kad ji senokai su
bankrutavo, kaipo socializmo 
monopolistas ir bankrutuoja 
vis labiau .Žinom apie tai ir 
mes. Tat dėl piusų ne tas pats 
susipratę darbininkai ir komu
nistai. Kai L- K P. supras tą 
skirtumą ir išmoks stovėti sa
vo vietoje, tai tas palengvins 
susipratimą ir kitais kiausi^ 
mais. ’ ‘

įtt- - ' »
Pagalios, išviso dėl susiprati

lpo galimybės. Ypač pastaruo
ju laiku komunistai, skaudžiai 
gyvenimo pamokinti, skubotai 
maino savo nusistatymą pag- 
rindiinia|is taktikos klausimais. 
L. K. P. šiandien daug ką pat^ 
išpažįsta, už ką dar mefai at
gal miĮ-s .plūdo darbininkų rei
kalų išdavikais. Mes neąbejo- 
janie, kad gyvenimas mokins 
komunistus ir toliau. Ir jei jie 
sugeibes .pamokomis pasinaudo
ti, jei L. K. P. stengsis supras
ti ypatingą Lietuvos darbinin
kų padėtį, vaduosis -savo dar
buotėj jų reikalais, o nesirū
pins visų pirma būti Maskvos 
agentais, itai susipratimo gali
mybė nėra be vilties. Tik mes 
skaitome, kad bendro , fronto 
sudarymas negali būti pasiek
tas vienog dienos nutarimu: 
buvo lengva jis suardyti, daug 
sunkiau bus atitaisyti.

Pagalios, mes nespėjome dar 
užmiršti ir tos šmeižto ir me
lo taktikos, kurios laikėsi ko
munistai savo spaudoj ir agi
tacijoj prieš Lietuvos Socialde
mokratų Partiją. Mes to neuž
miršome. Ir užmiršim tik tuo
met, kai komunistai ištikrųjų 
atsisakys savo senosios takti
kos.

Apie siūlomus obalsius spe
cialiai Lietuvos ^darbininkų 
reikalams mums nerenka daug 
kalbėti: juos mes .vipuomet kė
lėm tiek Seime, tiek savo spau
doje, tiek susirinkimuose. Kel
sime ir toliau.
L. S.-D. Partijos Centro K-tas.

/ ' 1 ’i ’ •’ H,- •/ i ' P • ■
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PAPILĖTE, Talilti, 30. 
— Australijos grupes salose į 
pietus nuo Taliiti siaučia tyfo 
epidemija. Mirtingumas labai 
didelis, kadangi nėra nė. gydy
tojų, ne vaisių.

Viešo ir privatinio iždo 
eikvojimas,

ĮSįprendžiant pagal dabar su
keltą triukšmą tenka manyti, 
kad ištikro žmonės^ priešingi 
viešo iždo eikvojimui ir kad 
ištikro norima pelnagaudos 
Įraukti tiesom

Sumos, kuria? jie karo 
kontraktais suplėšė iš val
džios, sako eaą milžiniškos. Jie 
turėtų jas

Bet neteisėtasis viešojo tur
to eikvojimas, jei prisižiurė- 
siin, yra tik menkniekis paly
ginti su teisėtu privatinio “iž
do” eikvojimu. Pelnagaudos 
viena .ranka iš valdžios pava
gia centą, o kit^i rapka iš dar
bininkų pavagia maišą aukso.

Abiem šitom vagystėm yra 
vįena /pamatinė priežastis: pri
vatinis pramonių valdymas.

Jei valdžia valdytų ir ope
ruotų didžiąsias pramones pa
ti, nebūtų reikalo daryti karo 
kontraktus su privatinėmis 
kompanijomis, "Nei viena pri
vatinė kompanija . neturėtų 
progos visuomenės iždą išeik
voti.

Bet tąsyk kuopiniai valdant 
ir operuojant didžiąsias pra
mones, nebūtų nei karo; kuo
pinis valdymas ir demokrati
nis vedimas didžiųjų pramo
nių sustabdis visuomenės iždo 
eikvojimą sustabdis karą — 
ir sustabdis privatinio “iždo” 
eikvojimą.

'Privatinis valdymas leidžia1, 
palyginti mažai žmonių gru
pei — tiems, kurie pramones 
valdo, namus išnuomoja ir pi
nigus skolina — paimti sau vi
sų kitų žmonių uždarbius, ši
tie uždarbiai yra paimami iš 
paprastų žmonių įvairiais bu
dais — kaipo pelnai, nuomos, 
palukiai ir it,

Tai yra didelė vagyste. Ji 
yra su'btclina ir dažnai nopas- 
tebiama ir yra skaitoma priim
tina dėlto, kad ji yra teisėta, 
Ji visuomet eina, kasdien ir 
kas valandą, lįelnagaudos ši
tokiu budu pavagia vagoną 
ant kiekvieno šaukštelia pa
vogto iš valdžios.

Šita vagystė turi būti sus
tabdyta.

Tai yra socialistų uždavinis 
ją sustabdyti visam pasauly.

Ji galima sustabdyti pada
rius pramones kuopine nuosa
vybe demokratiniai vedama vi
sų žmonių naudai, kad nebūtų 
didelių pramonių privatinių 
savininkų jiems įplėšti.

Privatinė nuosavybė tarp mi
nių bus nuo to daug didesnė,— 
bet tai bus privatinis valdymas 
tokių^ daiktų, kui^ic privačiai 
vartojami — tai nebus priva
tinis valdymas pramonių, ku
riomis kiti turi naudais, no
rėdami gyventi.

Milwaukec iLcader,

Valdžios plėšimas
Washingtono laikraštis “The 

Searchlight” paduoda p. Wood- 
ruffo žodžius, kuris kalbėda
mas apie “oro laivyno skan
dalus padarė tokių apkaltini
mų, kurie turėtų priveikti pa
daryti ištyrimą. Nebuvo nieko 
ątsakyta ir tur būt negalima 
atsakyti į šitą drąsų apkaltini
mą žmonių, esančių dabai’ ga
lėję, kurių priederme yra da
lyką ištirti ir traukti atsako
mybėn.”

P. Woodruff pasaite;
“Pone pinnsčdi, vas. 16 d., 

1920 m. šito raino karo sky
riaus parinktinio komiteto iš
laidoms tirti palkomitetis num. 
1 įteikė savo paręiškimą. (Pa
reiškimo jnim. 637, 66 kongre
so 2 posėdį).’ Tas pareiškimas 
tarp kitų dalykų kalba apie 
pacifikinio pakraščio šiaurva
karių pušies medžio gamy
bą. " Su pareiškimu bu
vo daugybės davinių su
teiktų rūpestingo ir nuo
seklaus išklausinėjimo laiku, 
kurie patvirtina didžiumos ko
miteto suradimus. Šitas pareiš
kimas ir su juo įteikti davi
niai parodo tokią padėtį ir ei

lę tokių darbų, kurie aiškiai 
reikalauja, ka<l daugelis įmai
šytų žmonių ir verslų tuojaus 
ir1 su griežtumu butų patrauk
ti teisman, pilietiniu ir krimi
nali n. Jis parodo negirdėtą eik-’ 
vonės ir nesugadimo padėtį 
pušies medžio gamyboj. Jis 
parodo, kad pragaištingos įta
kos ir galingi žmonės Pacifi- 
ko pakraščio šiaurvakariuose 
išleido milionus dolerių šalies 
pinigų tokiems dalykams, ku
rie tiesiai ir visų pirmiausia 
buvo naudingi privatiniams 
reikalams ir kurie valdžios 
žvilgsniu žiūrint, išeikvojo vi
suomenės pinigus ir savingais, 
pelnagaudingais tikslais su
trukdė oro laivyno programą. 
Davinių, kurie atatinka ši
tiems priekaištams, yra tokia 
daugybė, kad jų čia negalima 
suminėti. ■Skandalingoms smul
kmenoms pamatyti teųka žiū
rėti pareiškimo.

“Kiek man teko patirti, tei
singumo skyrius neužvedė nei 
vienos bylos, pilietinės, ar kri
minalas, dolei šitų suktybių. 
Toliaus aš sužinojau, kad ši
tų įvairių veikslų sutaikymas 
pavesta Pušių korporacijai ir 
Oro Tarnybai, kuri juos pra
dėjo ir vykino karo metu, ka
da šitos suktybės darės. Aną 
dieną kullicdamas su vienu 
žmogum apie šituos dalykus, 
aš paklausiau jo, kaip pacifi- 
kinių šiaurvakarių žmonės 
žiuri f dabartinės administra
cijos nedarymą nieko po šito 
rūmo komiteto ištyrimų ir 
atkartotinų pasižadėjimų duo
tų atsakomingos partijos vadų 
paskutiniame prezidentiniame 

yajuj. Jis atsakė maž daug ši
taip — žmonės jaučiasi labai 
apsivylusiais ir jie pradeda įsi
tikinti, kad žuionės ir reika
lai, kurie pejiegė apiplėšti val
džią prie paskutinės administ
racijos, pajiegs savo grobimus 
palaikyti prie dabartinės ad
ministracijos ir kad karo me
to sukčiai aixsaugojimą nuo at
sakomybės randa ainiuose par
tijose.”
^■mpįKim, |irWl„., ,, i , ..... . .................. . ...........

L. S. Sąjungoje
. LSS. VIII Rajono kon

ferencija.

LSS. VIII Rajono konferen
cija įvyko 28 d. gegužės Nau
jienų name. Konferenciją ati
darė rajono organizatorius J. 
M. Vainauskas kaip 12 vai. die
ną ir mandatų sutvarkymo 
komĮsijou paskyrė J. Lapaitį ir 
J. F. Vjlį. Konferencijos vi'dė- 
ju išrinkta J. Degutis. Laike 
mandatų tvarkymo konferenci
ja pakvietė 4 kuopos delegatą, 
P, Grigaitį, pasakyti konferen
cijos įžangos kalbą. P. Grigai
tis susirinkimo atsiprašė, ka<| 
dėlei nesveikatos to padarytį 
jis negali. Sunki liga buvo pa- 
guldžiiisi jį lovon keletas mė
nesių atgal. Nors jis dabar 
pradeda vaikščioti ir sveikti, 
bet jo senosios jėgos ir ener
gija dar negrįžo.

1 Mandatų komisija praneša, 
kad konferencijoje dalyvauja 
5 kimpos su 11 delegatų, iš 
kurių vienas delegatas konfe- 
rencij on "rfcpribuvo.

Išklausius pereitos konferen
cijoj protokolą, rajono rašti
ninkas perskaitė 22 kuopos 
įnešinią, kad Rajonas sureng
tų draugišką laivu per ežerą 
įvažiavimą, šį įnešimą susi
rinkimas atidėjo į nebaigtus 
reikalus.

Paprašius Pajond valdybos 
raporto, organizatorius prane
ša, kad Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimui buvb surengtos 
prakalbos, per kurias keletas 
dolerių surinkta (Lietuvos So
cialdemokratų Partijos rinki
mų agitacijai. Rajono raštinin
kas nieko ypatingo nepranešė. 
Jis tik pasisakė ėjęs savo pap
rastas pareigas. Savo raporte 
apie Rajono stovį raštininkas 
pranešė, kad pagal sumokėtų 
Rajonui mokesčių Rajone prik
lauso tik keturios kuopos. Bet 
konf erenci j o j c daly vau j antis 
174 kuopos delegatas paaiškį- 
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no, kad jų kuopa lik-ką tapo 
perorganizuota ir prie Rajono 
prisideda.

VIII Rajono propagandos 
mokyklai steigti komisija pra
nešė, kad mokyklą įsteigti bu
vo bandoma susidėjus su 81 
kuopa. Bet 81 kuopai pradėtą
jį darbą atidėjus, Rajono ko
misija delei dKsiartinančio pa
vasario irgi nieko praduti ne
galėjo. Konferencija patarė 
propagandos mokyklos steigi
mo darbą pradėti sekamą ru
denį. t I

Suradimui Rajono stalo ir 
rašomosios mašinėlės komisi-i 
ja raportavo, kad jie suraddv 
bdas, kurios rodo, jog tie da
lykai nuo buvusio Rajono raš
tininko, J. Šmotelio yra išvež
ti. Bet kame tie dalykai yra 
dabar, komisija negalėjo pa
tirt. Pereitoj /konferencijoj ro
dos buvo daromi užmetimai, 
buk tie dalykai randasi pas J. 
Šmotelį. Norėdama konfeikni- 
cija patirt ar tai yra tiesa, ji 
išrinko komisiją. Išklausius 
raportą ši konferencija komisi
ją atšaukė. ' z

Pereita konferencija buyo 
įgaliojusi Rajono viršininkus 
išgauti iš buvusio iždininko 
Kazlausko Rajono turtą. Šioj 
konferencijoj viišininkai pra
nešė, kad jie iš savo tarpo 
paskyrė vieną žmogų, kuris 
tais reikalais pasitartų su ad
vokatu. Tam įgaliotiniui kon- 
fcrencijon neatvykus, susirin
kimas negalėjo patirt kas yra 
tuo reikalu daroma.

Paėmus aptarimui 22 kuo
pos įnešimą didei rengimo iš
važiavimo, konferencija iš

rinko komisiją dėl smulkme
niško to įnešimo apdirbimo, 
kuri pasitarusi su Rajono Cen
tro komitetu išvažiavimo ren
gimo reikalą išspręs.

Rajonas nutarė dalyvauti 
Socialistų Partijos presus pik
nike, kuris įvyks birželio 18 d. 
Riverview parke. Sudarymui 
piknike lietuvių skyriaus ir pa
ruošimui programo išrinkta 
tam reikalui tvarkyli komisija, 
kurion įnč^o Kavaliauskas, De
gutis ir Kemėža.

Presus komisija: J. F. Vilis, 
. J. Lapaitis.

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA ........................ Birž. 17
SAXONIA  ................... . Liepos 1

Antra klesa $130, 3 klesa $103.5U 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glusgov 
LACONIA .......................... Birž. 8
ALGE1UA ......................  Birž. 14

YpatiŠkai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southainptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą rr Libavą. 
Per Southamptoną kas Utarninkaa
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

zigą $106.50 į Liepoją $107. Tak
sų $5.00.

MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 Ę. Washington St. ‘
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone .Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

• DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va-c 
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted Stn Chic^go, 111.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.
' M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chicago, III.
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Šiaurinis polius.
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Wilhjalniar Stefansson’as 
vienoj savo* lekcijų ironingai 
pasekė: “Mes turime daug
įvairių mokyklų, kolegijų ir 
universitetų, kur žmonės mo
kosi. Bet butų ne pro šalį įkur
ti ir tokių mokyklų, kur žmo* 
nes galėtų užmiršti klaidingas 
žinias, įgytas dabartinėse musų 
mokyklose.”

O kad mokyklose įgijama
daug bereikalingo balasto,

Wilhjalmar

engta sniegu
’vių, jokių
Visur kapų

negalima. Imkime tik. geogra
fijos sritį. Kokių žinių mes įgi
jome iš geografijos rankvcdžųi 
apie šiaurius? Štai kokių, šiau
rėj, apie polių, nėra jokios ga
limybes ^žmogui gyventi. Ten 
viešpatauja amžįna žiema. Že
me visuomet t 
ir ledu. Jokių 
augmenų nėra.’
tyla. Jokis žmogus to negalėtų 
pakelti: jis išeitų iš proto. C 
šaltis ten toks, kurio negali sai 
žmonės įsivaizduoti.

Tai]) tai vaizduojama šiaurė 
dabartinėse goorgifafijo^e. Tie
sa, pasiekti šiaurinį polių ir iš
tirti visa, kas ten dedasi, pasi
sekė visai nesenai. Bet nežiū
rint to, geografai per metų ei
les rašė apie jį, o žmonės tuo 
tikėjo. Žinoti neėinau, bet ra
šyti ir kalbėti galiu, — tai jau

kiai žmones pasako dešimt kar
tų daugiau, negu jieŲtino. Ant
ra vertus, jei butų rašoma tik 
tai, kas tikrai žinoma, tad vi
siems teologams reikėtų susi
rasti sau kito užsiėmimo. Bet 
tiek to.

Stefansson’as gavo mokyk-

mauti ir, galop, griežtai pareiš
kė Stefansson’ui, kad jie to
liau neisią. Jų žodžiais tariant, 
tolimesniam tyrimui šiaurių 
pasiliko tik “vienas pamišėlis 
ir du apgaut nežmogų.” Tuo 
“pamišėliu” pbuvo Stefans
son’as. Jis su kavo dviem paly
dovais ir šešiaifc šunimis tęsė 
kelionę. Maisto pasiėmė tik 
tiek, kiek reikalinga vienam 
įnėmjsiui. Stefansson’as galvo
jo tah>: pirmosios ekspedicijos 
nepa’HS’S’kė tik todėl, kad buvo 
imama Vperdaug maisto. • Ke
liauninkai tvėrė tik tol, ko 
maisto turėjo. Kai maistas pasi
baigė, keliauninkai* nežinojo, 
kaip susirasti sau maisto šiau
rėje. Stefansson’as spėjo, kad 
ir šiaurėj galima susirasti sau 
maisto. Ir jo spėjimas pasirodė 
teisingas. Jiems nesunku buvo 
surasti ronių (seals), kurių 
mėsa jie ir maitinosi. Bet mais
to specialistai tvirtina, kad vie
na mėsa žmogus negali ilgai 
gyventi, “Tiesa,” sako Stefans
son’as, “mėsa mums taip įky
rėjo, kad mes į ją ir žiūrėti 
nenorėjome. Mes pasijutome 
kone ligonys. Bet kadangi nie
ko kito nebuvo, tai priprato
me ir prie mėsos. Geriau mė
sa, negu badas.” Stefansson’as 
sako, kad jis ištisus vienuoli
ka metų maitinosi vien dik ruo 
nių mėsa, o nežiūrint to, jau
čiasi gerai.

(Pirmoji Stcfanssono ekspo-t 
dicįja tęsėsi drpie dvejus metus. 
Jis buvo atskirtas nuo viso 
Į>asaulio. Jam nebuvo žinoma 
net tai, kad Europoj siaučia 
baisusis pasaulio karas. Per 
tą laiką jis ištyrė didelius že-

m. (Apgarsinimas)

BALTIC STATES BANKAS 
JT

Rengia
DIDŽIAUSIĄ EKSKURSIJĄ 

LIETUVON
KELlONfi LIETUVON PER 

DEVYNIAS DIENAS
BALTIC STATES BANKAI 

siunčia savo keleivius ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Šią 
vasarą sudaroma yra milžiniš
kas Baltic States Banko kelei
vių būrys ant didžiausio pasau
lyje laivo, — ant to laivo ke
liaudami MUSŲ KELEIVIAI 
PASIEKS KAUNĄ Į DEVIN
TĄ DIENĄ! Tokios greitos 
kelionės dar niekas negalėjo tu
rėti. Juo greičiau keliauji tuo 
mažiau įvargsti ir išsikaštuoji 
kelionėje. Greitą kelionę gali
ma atlikti tiktai keliaujant per 
BALTIC STATES BANKĄ, ši
sai keleivių būrys, ruošiamas 
Vasaros Ekskursijai, iškeliaus 
ant White Star Line laivo MA- 
JESTIC, 2 d., Liepos (July), 
1922 m. Keleiviai pasieks Kau
ną apie 7 d., Rugpjūčio, t. y. už 
9 dienų. i
KELlONfi ANT DIDŽIAUSIO 

PASAULYJE LAIVO.
Laivas MAJESTIC, kuriuo 

važiuos musų keleiviai, yra did- 
žiausis visame pasaulyje. Apie 
to laivo didumą galima spręsti1 
iš šitų faktų: Jo ilgis yra 956 
pėdos, beveik penktadalis my
lios; jo plotis yra. 100 pėdų; jo

KIEKVIENOS MOTINOS 
UŽDUOTIS.

Yra aprūpintas užsiganėdiji-

tuvoje kinematografistas .pil. 
Rapolas Kručas, kuris keliaus 
nuo New Yorko iki pat Kauno.
Jis patarnaus musų keleiviams ’ mu ir visai geras maistas kudi- 
savo patarimais ir nurodymais kiams.
visu kelionės laiku. Prie to p.J Motina iš Brooklyno rašė: 
Kručas nufotografuos keleivius, “Kuomet mano pieno nebuvo 
New Yorke, ant laivo MAJES-j pakankamai, mėginau beveik 
TIC ir Europoje ant krutamųjų, viski) — galiaus mano gydyto- 
paveikslų (“moving pietures”) jas prisakė vartot Bordeno 
ir tie paveikslai bus rodomi Eagle Brand Pieną ir mano ku- 
Amerikoje ir Lietuvoje. TO
DĖL, kas. nori patekti ant kra
tomųjų paveikslų kelionėje, lai 
pasistengia keliauti ant laivo 
MAJESTIC, su BALTIC STA
TES BANKO keleivių palydovu 
pil. R. KRUČU.
viai lenkų koridorių nesieks ir. 
niekur kelionėje nebus trukdo
mi. * .i

REIKIA TUOJAUS UŽSISA-
I RYTI VIETAS.

Musų kelei-

reikia at-
ar bent

BANKAS

dikis ūmai pradėjo eit riebyn.
šiandien yra sveikatos paveiks
lu.”

Šiame laikraštyj, liuks nuo j M****w*w 
laiko matote pagarsinimą Bor-1 gėlės norite

dcno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Iškirpkite par 
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York, ę 
jie prisius veltui tų knygelę, ko
kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo kudikioJ 
instrukcijos Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų mąistą su Eagle Brand, Pa
minėkite žodžiais, kokios

MANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pei mm 
40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrinto
Trumpame' Jųike 

Central Manufa^tnring 
Dfetrict Baiub 
State Bank— 

CIearing House Bank 
We«t 85th Street 

16,000.000.00

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Sipavičius
M. Grigaliūnas 
Karužienė 
Povilaitienė

T. Pullman

AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; rū
pestingai priiiu- 
riu .ligonę Ir kudi 
kj laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, UI.

kokių ir mes išmokome.
čiau jis ne taip reagavo į tai, 
kaip dauguma reaguoja. Visos 
tos pasakos apie šiaurę atsida
vė kuo tai dirl)timi, netikru. 
Jo galvoj kyla klausimas: jei 
niekas nebuvo ten, tai iš kur 
buvo galima išsemti tikrų ži
nių? Tos minties vedamas, jis 
])ąsirįžta tirti šiaurę. Išpradzių 
niekas nenorėjo nė klausyti jo. 
Esą tai beprotingas darbas, 
l iek jau buvo bandymų ir visi 
nuėjo niekais. Iš šio bandymo 
irgi nieko gėra negalima lauk
ti. Bet Stcfanssono pasiryži
mas buvo tvirtas. Savo argu
mentais, galop, jam pasisekė 
palenkti Kanados valdžią (Ste- 
lansson’as yųą kmiadietis). 
Mokslo draugijos irgi pradėjo 
juo domėtis. Ir štai po ilgų ta1- 
rybų ir derybų 1913 m. liko 
suorganizuota ekspedicija šiau
rių tyrimui. Prie ekspedicijos 
prisidėjo žymus mokslininkai. 
Viso susidarė apie 30 žmonių. 
1913 m. liepos mėnesį prasidė
jo ekspedicija. Pradžia buvo 
sunki. Keliauninkai ėmė neri-

Ta-
Jr kas pasirodė? Pasirodė, kad 
visi spėjimai apie šiaurę buvo 
klaidingi. Vasaros metu tem
peratūra ten pakyla iki 80 su 
viršum grudų. Nę tik žolės, 
bet ir įvairiausių gėlių ten yra 
Įiakankamai. šių žodžių rašy-

Ir Ste-
nepra- 

žunonės 
šiaurinį

DETROIT, MICHIGAN
/"........... ... >
%West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRA BŪRIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

v

paveikslų, kuriuos Stefans- 
son’as nuėmė. Gyvių ir paukš
čių ten irgi yra nemaža. O nuo 
vabzdžių tai sunku ir atsi
ginti. Žiema ten irgi nėra taip 
jaisi. Kai,kuriose Jungtinių 
Valstijų dalyse žiema yra daug 
aršesnė, negu šiaurėj, 
’ansson’as spėja; kad 
eis daug metų, kai]) 
ims apsigyventi apie
polių. Esą gamtos turtų ten 
yra nemaža. Ir kada visos ]>a- 
sakos apie šiaurių nedraugin- 
gumą išdils iš' žmonių galvų, 
. ie pradės ten važiuoti.

Šis Stcfanssono tyrimas lai
dare tikrą revoliuųfją geografi- 
. os moksle. Visa( tai, kas ten 
iiivo mokoma apie šiaurius, 
reikės keisti. Ncužilgio bus 
>asiųsta kita ekspedicija šiau
riams tirti. Tąsyk susilauksime 
da (platesnių žinių. Bet ir da- 
>ar butu galima nurodvti i

įdomią Stefans- 
“The Friendly 

ai gan stambi kny- 
<a. Bet (Jęaityti ją tikrai ver- 
:a.

šono

tonažas yra 56,000 tonų. Jei 
pastatytum tą laivą galu, tai 
jis butų Augštesnis už augščiau- 
sį pasaulyje namą, Woolworth 
Buiding’ą ant 206 pėdų. MA- 
JESTIC inžinai jrra taip dideli, 
kad jie gali pagaminti 100,000 
arklių iegą, kurios užtenka lai
vo varymui per juras su grei
tumu 23-jų mazgų arba 26 my- 
ių per valandą,

TRECIOJE KLASfiJE KELlO
Nfi YRA MALONI.

Laivas MAJESTIC turi devy
nis plieno deniu (dekus). Tre
čiosios klasės keleiviams yra pa
vedama vietos dalinai ant šešių 
denių, ruiminguose ir gražiuose 
kambariuose, kuriuose yra 
rengtos gražios lovos dėl dvie

jų, keturių ir šešių žmonių. Tie 
kambariai yra moderniškai įtai
syti: Kelionė yra tiek maloni, 
kad žodžiais sunku yra tinka
mai aprašyti. Trečios klasės 
keleiviams yrą paskirti du val
gomieji ka/hbariai, su geromis 
kėdėmis prie stalų. Valgio 'lai
te keleiviams gražiai ir mauda,- 
giai patarnauja. Maistas yra 
pirmos fųšies, — sveikas, gar
dus ir apstus.

BALTIC STATES BANKAS 
SIUNČIA PALYDOVĄ.

BALTIC STATES BANKO 
keleivius ant laivo MAJESTIC 
lydės žinomas Amerikoje ir Lie-

Norintieji keliauti taip pato
giose sąlygose, privalo kuogrei- 
čiausiai užsisakyti vietas. Lai
vakortės kaina antros klasės, 
nuo New Yorko iki pačiam Kau
nui $158.50. Trečios klasės tik
tai $107.50. War T;ax $5. Vai
kams tarp 1 ir 10 metu — po, 
pusę laivakortės ir Wdį’ Tax: 
Antroje klasėje $5, trečioje $3.

Užsisakant vietas 
siųsti visus pinigus, 
$20 rankpinigių.
BALTIC STATES

APRŪPINS VISUS REI
KALUS.

Kad keleiviai patys neturėtų 
vargo ir rupesnio BALTIC STA
TES BANKAS parūpins jiems 
visą, kas tik reikalinga kelionei, 
kaip tai: pasportas, pervežimas 
bagažo, atlikimas visų formalu
mų su “income tax” ir tt.

Tiems keleiviams kurie norėsi 
gryžti Amerikon atgal, pasisve
čiavę Lietuvoje BALTIC STA
TES BANKAS išrūpins popie
rius, kad galėtų nekliudomi 
gryžti.

poliaus, BALTIC STATES 
BANKAS sąžiningai aprūpins 
visus keleivių finansinius reika
lus, kaip tia: 1) norintfems imti 
draftus išmokamus Lietuvos 
bankuose, tokie draftai bus iš
duoti dienos kursu: 2) norin~( 
tiems parsivežti pinigus dole
riais, bus išduoti musų čekiai, 
pagal kuriuos Lietuvoje bus iš
mokėta doleriais, pilna suma; 
3) norintiems palikti pinigus 
ant depozito, • bus išduotos Bal
tic States Banko knygutės ir, 
tie pinigai bus persiųsti Lietu
von doleriais.

BALTIC STATES BANKO 
keleiviai bus pilniausiai ir tei
singiausiai aprūpinti tad ir Jus 
.busite užganėdinti draugišku ir 
teisingu patarnavimu.

Del platesnių infdrmacijų ra
šykite: j

BALTIC STATES BANK}
294 Eighth Avė., (cor. 25th St.), 

New York, N. Y.
Telephone: WATKINS 2142

12466—J. Černiauskis 
12476—A. Bartkus 
12478—I. Masiokas 
12479—V. Grigaliūnas 
12481—J. 
12483—J. 
12486—0. 
12487—4.
12488—K. Masilionis 
12494—E. Šimkevičienė 
12406—J. Siekis 
12512—D. Paulaitis 
12514—J. Zdanavičius 
12518—J. Garkauskiutė 
12519—O. Bubulienė 
12524—B. Wirbickius 
12525—E. Gedvilienė 
1^528—M. Janusevįčius 
12530—A. Kaukus ‘ 
12532—V, Kačinskas 
12533—P. ZdąnHuskas 
12534—į^arulis 
12535—J. Draugelis 
12539—I. Romaškas 
12541—S..Syrus 
12547—P. Junčienė 
12549—B. Kibartienė 
12550^-K-. Lukšis 
12553—J. Pielaitienė 
12555—K. Sprindžius 
12560—P. Gliozevienė 
12561—T. Glebauskas 
12561a—J. Trakimas 
12562—K.
Perlaidos 
12565—K. 
12566—K.

12578—K. 
1258^U. 
12585—P.
12593 J. 
12599—0. 
12624—K.

' 12628—E. 
12670—4. 
12671— B. 
12701—A. 
12702--M. 
12721—P.
12729—J 
12730-

Žoreckis
Valiukevičius 

Jaruševičienė 
Budrecfkis 
Ulitė
Bučinską
Gokmant
Kiu’causkienė 

Ivoška
Valančius •* 
Slakis
GerulienS 

Kontrimas 
Pieterienė

. Pieterienė
12738--4A. Vanagienė 
12751-r-M. Andrušyte.

Kaukelis

Baranauskas

12768—K.
12779—A.’
12781—P. (Stukonis
12783
12797—M. Narušis
12804—P. Dargvainis
12820—J. Poskevičius
12846—A. Liudkevičius

12857—M. Alikonis 
Tulovskis 
Mickevičienė 
Galina uskienė 
Kukevičius 
šapinskiutė

Pagojus

13081—^B.
50095—J.
50163 -10.
50167—A.
50221—M.
50222—A. šapinskas 

Mickevičienė 
Namaj imas

50230y-B. 
50231—T.
5026(1—A.
50261—0.
50267—A.

Karčmoniutč 
įvobienč

Bumenas
Simaičius

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
‘^Naujienų” ofise,/

Telephone Yards 5834

OR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1041

dOl

RIS

, Dr. Yuška ,
1900 So. Halsted SL

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reei&ncijai 2811 W. 68rd 89.

Tek Prospect 8466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8197 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 1M 11 ryte 

h nuo 5 iki 8 vakarą

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:8354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedčliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd, Chicago

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ii Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryja

8303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA > 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Califomijog ir 
Vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedčldieniua.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki l’ 
ir 7 iki 9 v. nedčldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Ai* manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 
pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinigų.

Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.
Morgan Park Lumbcr Co.,

Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

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

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

4G01 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.
• Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

Raising the Family*' ‘lis np tlmė to argtie vidfMh a rhan’s b’ack fs futfof a trlmft 
-- ■■ -  ‘ - -- ■- ....-• - - - - - - - - --■■ - ~ ___ _ • — • *T~ ~ " 22 ■' .--'---I  .•.•>—»- E f • , > ._______________... .    - 4
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ILĄTORIS 
CHIRURGAS

Canal 0257 
Naktinia Tel. Canal 2118 

DR. P. Z.
GYDYTOJAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 3 
po piet, 6 iki 9 vakare

Nedlliomls nuo 9 ild 12 ryta 
1821 8o. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vak: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare 

8259 So. Halsted Stn Chicago. '

? d
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ŽINIOS

VAIKAMS SUSIPEŠUS SUSI
PEŠĖ IR MOTINOS.

S. Feldman’ui, 8 metų am
žiaus, 918 Orleans gat., susipe
šus su įW. Gcary, to paties am
žiaus ir tame pačiame name 
gyvenančiu, susipešė jų moti
nos, būtent Mrs. B. Geary, 45 
m. amžiaus, ir Mrs. A. Fold- 
inan. Jiedvi buvo t<4ip susiki
busios, kad pašaukta policija 
vos vos jiedvi perskyrė.

Mrs. B. Geary tapo areštuo
ta ir dabar sėdi džėloj. Ji 
penkiolikos vaikų motina.

yra

’mas komiteto narių tam su
manymui pritarė, bet vienai 
ar du jų griežtai pasipriešino 

. ir neleido kap. Natkevičiui 
, kalbeli. Daugumas geros va
lios žmonių, kaip girdėti, tokiu 
vieno ar dviejų komiteto narių 
pasielgimu labai pasipiktinę. 
Buvo girdėti, jeigu butų buvę 
prašoma leisti kie£ aukų pa
rinkti Rusijos baduoliams šel
pti, tai šie komiteto nariai bu
tų leidę atvira širdimi tatai 
daryti, bet kai savo tautos ne
laimingiems našlaičiams šelp
ti, tai jie griežtai pasipriešinę.

Piknikas, galima sakyti, 
vyko gerai. Tikimasi, kad 
gražaus ]>elno.

žmonių buvo privažiavę 
maža. Buvo galima pastebėti 
ir lietuviškų “šrainierių”; kai 
kurie jų buvo pusėtinai ”nusi- 
šraininę”. —- Rep.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Mano pranešime apie “Že

maitijos” L. V. Komiteto po
sėdį, tilpu’siame “Naujienų” 
No. 126 (May 29, 1922) įsi- 
briovė klaida. Ten pasakyta, 
kad nuo p. Jono Spakausko iš 
VVoodhaven, 
$15.44 Sibiro 
lietuviams, o

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI

TAI BENT KLAIDA.
pa-

kad
pa-
pa-

iš dc-

vidur-
Miss.
avė., 

nieko
Ji su j110 

Pa- 
Ro- 
Bo-

Gyvenant ant šios ašarų 
kalnės pasitaiko padaryti klai
dų kiekvienam, nežiūrint 
jis butų neklaidingas. Bet 
daryti tokių klaida, kokia 
darė Albert Rowe, 1820
Trumbull ave.,> labai retai kain 
pasitaiko. Tai klaida, už kurių 
baudžia, taip sakant, ir 
šinės ir iš kaires.

štai Rowe eidaanas 
miesčio gatve pasiveja 
E. B. Schcps, 4218 Ellis 
už rankos jai paima ir 
nesakęs vedasi jų.
eina iki pamato policistu. 
skui poli'cistų pasišaukus 
we areštuoja. Ir tik tada 
we pamato, kad tai ne jo žmo
na. Jis ir šiaip ir taip polieis- 
tui aiškinasi, kad jis 
ji esanti jo žmona, bet 
s tas a t šaunus, kad 
šių pasakaičių esųs

jis 
jau

manęs 
polici- 
pana- 

tiok ir

butų dar 
beda tame, 

kad jis tapo už tokių klaidų 
dikčiai nubaustas teisme, 
nuo savo žmonos
paskui prisėjo nukentėti, 
ir aiškinti nebeapsimOka.

Ketvergas, Birželio 1, 1922
"" ......... r

Bet su policistu 
maža bėdos. Visa

o
kiek jam 

tai

“Burdingierius” II. Noriu 
iejČs namąn skustuvu pasikė
sino ant Mrs. Hoffman, 1230 

gyvybės, 
metų ani- 
gatvėn ir 
rėkti. Kai- 

motina

N. \V esteri! avė.,
Tuo tarpu jos trijų 
žiaus vaikas išbėgo 
ėmė nesavu balsu 
mynai atbėgo ir jo
nuo mirties išgelbėjo. Ji tapo 
tik nepavojingai skustuvu su
žeista ir nugabenta į Mt. Sinai 
ligoninę.

(Nežinomas apie 14 metų 
amžiaus vaikėzas pasiėmęs nuo 
pridurio, 1422 W. 13 gat, .vie
nų ir pusėj metų amžiaus mer
gaitę įsinešė jų beizmantan ir 
matomai norėjo ten jų nužu
dyti. Išgirdus mergaitės kly
ksmų, bėgta žiūrėti kas su ja 
atsitiko, o tuo tarpu pabūgęs 
vaikėzas pabėgo. Mergaitė bu
vo sunkiai sužeista, bet sako, 
ji pasveiks.

Lietuviu Rateliuose
dienoj, 
ibtuvių 
šiiĄi ties

pa
liks

ne

ROSELAND.
”Toweha” kliubas.

Gegužio 27 dienų p. S. Ku- 
karaičiv.tės namuose (10613 
Edbrooke avė.) “To.vvcha” mer 
ginų ir jaunų moterų kliubas 
surengė šaunių vakarienę pa
gerbimui p. M. Vaitčicnes 
(Wailches), kuri birželio 8 
išvažiuoja į iLictuvą. Beveik vi
sos narės dalyvavo ir visos 
linksmai praleido yakarą.

Laike vakarienes kliubo vice 
pirmininkė p. S. Samolionienė 
visųy narių vardu pasakė trum
pų prakalbėlę. Vaitčienė labai 
susigraudino, ypač kai įdavė 
jai puikių dovanų nuo visų na
rių. Priėmus Rovimą ji nega
lėjo daugiau pasakyti, kaip 
tik “ačiū/’

Ponia Vaitčienė yra šio kliu
bo organizatorė. šis kliubas 
yra netik pasilinksminimo, bet 
ir lavinimosi. Po susirinkimų 
daugiau patyrusios narės 
kiną mažiau 
namų ruošos 
nirno valgių.

Šis kliubas 
bot žada 
ateityj.
savo narėms prakalbas bei pa
skaitas apie įvairius moksliš
kus dalykus, kaip tai iš geo-

mo- 
inoka ličius nares 
dalykų bei gami-

yra dar jaunas, 
daug kų nuveikti 

Dabar nutarė rengti

lt.
vardas yra

yra sutrum-
kalbos: “To-

(Drau-

zoologijos, astronomijos ir
Šio kliubo 

“Ttnveha”. Jis 
pintas iš anglų
gether wc are happy 
ge mes esame linksmios).

Kliubo susirink i ihai yra lai
komi kiekvienos narės namuo
se paeiliui. Sekamas mėnesinis 
susirinkimas bus ip-lės E. Ma- 
karaitės namuose (10538 Per- 
ry avė.) birželio 16, 7:30 vai. 
vakare. —O. Sedviliutė.

BRIDGEPORT.
’ Iš “Birutės” darbuotės

laikė 
ku- 

įvai-

Gegužio 27 “Birutė” 
savo metinį susirinkimų, 
riame valdybos nariai bei 
rios komisijos išdavė savo ra-

buotėj. Spaudos komisija sa
vo raporte pareiškė, kad, iš
skiriant “Draugų,” vietos laik
raščiai, o ypač “Naujienos” re
mia “Birutę”. Apie “Draugų” 
tarp kitko štai kų komisija 
sako: ‘Gaila, kad tenka “Biru
tei” pertraukti 
“Draugu” bent 
kol dabartinis

sau t iki u s su 
tūlam 

“Draugo” 
eksistuos. 
yra ta, 
nesiskaito

laikui, 
re-

LIET. TAUT. KAPINIŲ 10 
METINIS APVAIKŠČIOJIMAS, 

Kaipinių pagerbimo 
gegužės 30, įvyko 
Tautiškų kapinių
molų sukaktuvių apvaikščįoji-1 dakcijos štabas 
mas. Ant kapinių programas to priežastis 
prasidėjo devintų valandų ry-1 “įDraugo” red.

ir neatsako
Kalbėjo Dr. nustojo doros, gėdos

A. Montvidas, Dr. S. Biežis ir lietuvių progresyvių laikraščių 
T. Dundulis. Dainavo Laisvės principų. Ir kadangi “Drau- 
Jaunuomenės Vyrų Choras ir gas” tarpe chicagiečių turi ne- 
Laisvės Kanklių Mišrus Cho- ’ garbingų “šlamšto” vardų, tai 
ras. Žmonių buvo suvažiavę jeigu jo taip vadinami repor- 
veik kone tiek pat, kiek jų bu- toriai ir rašytų kų nors prie- 
vo pereitais metais. \ 

(Laike programo
Stankūnas nuėmė paveikslus.

Prog^amiu pasibaigus buvo rinkimas valdybos. Valdyba li- 
surengta kapinių naudai pikni-'kosi išrinkta sekanti: Choro 
kas A. Blinstrupo naujame vedėju A. S. Pocius; pirm, 
darže Justice Park. I adv. A. Olis ir vice pirm. P.

Kapt. Lk Natkevičius kreipė-, Petraitienė; Sus. rašt. A. Mice- 
si į komiteto narius, prašyda- vičius; fin. rašt. M. Juozavitas; 
inas, kad pikniko darže jie ižd# L. Puišis, ir kasos glob. 
leistų jam kalbėti Lietuvos A. Maskoliūnas, A. Micevičius, 
našlaičių reikalu ir tam tiks- A. Jakutis ir J. Gedraitis. 
lui parinkti kiek aukų. Daugu- —A. M.

to. Programas susidėjo iš 
kalbų ir dainų.

žodžiais

kad 
su 

už juos; 
ir visų

lankiai, tai irgi jokios svar- 
W. J. bos iš to “Birutei” nebūtų.”

IPo įvairių raportų sekė

t remi i nia m<s — 
turėjo būti $15. 
L. A polis.

Pranešimai
Lietuvių Mot. Dr-jos Apšvieta mė

nesinis susirinkimas įvyks ketverge, 
birželio 1, 8 v. v., nuolatinėj svet. Vi
sos narės malonėkite laiku susirinkti.

— Raštininkė.

Racine, VVis. T.*M. D. 121 kuo
pos draugiškas išvažiavimas birželio 
4 d. į Root River Parkų, “Four miles 
road”. Pradžia 1 vai. po pietų Įžan
ga dykai visiems. Parūpinta geri 
muzikantai. širdingai kviečiame vi
sus vietos lietuvius atvykti.

— Rengėjai.

Local 269 A. C. W. of A. mėnesi
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
birželio 2 <1., 8 v. v., 1564 N. Robey 
St., Unijos svet. Susirinkime dele
gatai išduos savo raportus iš buvu
sios Amulgametų konferencijos. Tai
gi visi nariai malonėkite susirinkti.

— 1’. Chapas, sekr.

Cicem. —, S. L. A. 194 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks birželio 4, 
1 v. po pietų, O. Somuliunės svet., 
1449 So. 49 Avė. Svarbiij reikalų 
clelei, malonėkite visi nariai laiku su
sirinkti.

— K. Genis, Fin. Sekr.

Dr-stes Palaimintos Lietuvos prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyks suba- 
toj, birželio 3 d., 7 v. v., paprastoj 
svet. Nedėlioj, birželio 11 d., susi
rinkimo nebus, nes tą dieną bus dr-jos 
piknikas.—Raštininkas.

Baltos Rožės Lietuvių Pašelpos 
Kliubo priešpusmetinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčiojc, birželio 2 d., 8 v. v. 
Kliubo kambaryj. e

— Vice-pirm. Leon Paukšta.

L. S. S. 22 kp. rengia draugišką 
išvažiavimą nedėlioj, birželio 4 d., 
H vai. ryte, į Beverly Hill miškus. 
Bus “bėsket pienie”, programas, žais
mes ir/diskusijos. Mėgstantjs tokius 
išvažiavimus ir norintįs smagiai pra
leisti l\i 
skaitlin 
dalių r 
gatvekarihis iki 87 gatvei. Ten iš
lipus eiti į vakarus — j giraitę.

—- Komitetas.

i tyrame ore, kviečiami yra 
i atvykti. Iš visų miesto 
ia važiuoti Ashland Avė. 
tis iki 87 gatvei.

ASMENŲ IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU SAVO SUNAUS 

Martino, aš tėvas Feliksas Pranašas, 
jieškau savo sunaus Martyno 
kuris išvažiavo iš Chicagos gegužio 
mėnesyje 1915 į Jenkins, Ky. Jeigu, 
kas žino apie jį meldžiu prariešti arba 
pats lai atsišaukia. Kurie praneš- 
man apie jį kur jis randasi bus atly-. 
ginta. F. Pranašas, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111. Laiškai siunčiant 
turi būt registruoti.

JIEŠKAU GIMINAIČIO JUOZA- 
no Kaupo, Kauno rėd., Panevėžio an., 
Ramygalos vaisė., Šukelių kaimo. Jis 
vadinasi Joe Kapar. Jis pats malo
nės atsišaukti, arba jį žinanti teiksis 
pranešti adresu, nes turiu svarbų rei
kalų. J. P. Kaupas, 8409 Kerfoot Av. 
Chicago.

JIEŠKAU POVYLO JUODGU- 
džio, Papylės valsč., Smalaičių kai- 

‘mo ir Zenono Pilkausko, Biržų valsč., 
’ Mickumi kaimo. Meldžiu pačių atsi
šaukti šiuo antrašu.

ANTANAS KAIRYS, 
1225 So. Winnebago St., 

Rockford, III.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU kailioflkalrderių 

Tautiškose Kapinėse Utaminke, 
Geg. 30 d., ar Justice Parke. Jei 
kas suras, meldžiu sugrųžinti 
atgal. A. J. 5427 Princenton Av., 
Phone Yards 5606, 2 ft.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
A^T RENDOS KAMBARYS DEL 

2 ar vieno vaikino. Taipgi turim 
kambarį dcl vedusios poros”. Yra vi
sokį parankumai. Atsišaukit:

J. LAURINAITIS,
3252 So. Halsted St., 3 lubos frontas 

Tel. Yards 4276

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 5 KAMBARIŲ, ANT 

2-ų lubų, labai tinka daktaro, dan
tisto, okulisto, advokato, arba bile 
kokio ofiso darbui. Kambariai švie
sus iš visų šonų, Halsted St. ir 19th 
PI. Karšto vandenio šiluma, gasas. 
elektra. Ištaisysime pagal rendaunin- 
ko reikalavimo. Kreipkitės prie sa
vininko Thomas Barosko, 1919 So. 
Halsted St. Tel. Canal 0285.
r.1. ... ....... ....... .... ....... ..  - ■ • -- - - - —

ĮVAIRUS SKELBIMAI
A. J. KALASAUSKĄS

Vienatinis žmogus West Sidėj, tai
sytojas visokiu naminių rakandų 
(fumiture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas'pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

• STOGŲ DENGĖJAI
Varvanti stogai sutaisomi ir gva- 

rantuojami. 4 automobilių trokai 
važiuoja į visas dalis miesto ir apic- 
linkėn. Įsteigta 34 metai. Didžiau- 
sis ir geriausiai įrengta stogų kie
mas Chicagoj. Vien tik unijistai ir 
patyrę darbininkai dirba. J. J. Dunne, 
Roofing Co., 3411-3413 Ogden Avė. 
Tel. Lawndale 0114 — Visi/skyriai.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA —
Jaunų moterų 
17 iki 30 metų

VYRŲ
REIKIA paprastų darbinin

kų į steeil yard $4.00 į dienų. 
CONCRETE ENGRNG. CO.

1926 So. 52nd Avė.

REIKIA paprastų darbinin
kų dienomis ar naktimis. 
Goru Products Refining/ Co., 
63,St. & Archer Avė, Argo, III.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Overland Saden (1917 modelio self 
starter, elektriko.4 šviesos, 5 sėdynių, 
geri tairai ir visak geram padėjime, 
labai pigiai, tik $\50. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju ^ kitą miestą. 
2423 W. 46th St., gali matyti va-, 
karais po 6 valandai.

PARDAVIMUI ‘

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI medinis na

rnas su eonerete beismantu, 1 
pagyvenimo. Atsišaukite pas 
savininka. 4412 S. Francisco Av. 
Brighton Park.

REIKIA
f

kaipo

musųTvirtos ir apsukrios į 
įvairius skyrius darbui, pana
šiai :

Paprastų darbininkų, 
pagolbininkų prie mašinų dar
bo. Darbas nuo šmotų. Pa
tyri mas nereikalingas.
ACME STEEL GOODS

2810 Archer Avė.
GO.

Tvarkymui orderių 
Rišimui tavorų

Vyniojimui pakelių

Patyri mirs nore i k ai i n ga s.

SEARS, ROEBEGK & CO. 
įlomiui Avė. ’ & Arthington St.

BELT SANDERS REIKIA.
Atsišaukit.
GREAT NORTHERN CIIAIR

COMPANY, \
2500 Ogden Avė.

REIKIA 50 MERGINŲ dirb
tuvės darbui —> nuo šmot 
gera alga, nuolatinė vieta. 
Kreipkitės. , 
American Insulated Wire 

954'W. 21-st St.

REIKIA PAPRASTŲ DAR-
bininkų. Atsišaukit:
GREAT NORTHERN CIIAIR 

COMPANY, 
2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAŠ; VIE- 
ta apgyventa lietuvių, senas biznis, 
gerai išdirbtas ir biznis gerai eina. 
Gali pirkti visą arba pusę. Parda
vimo priežastis, cinu į kitą biznį. Tu
ri būt parduota greitu laiku.

1737 So. Union Avė.—.......... ...... . ! ■ - ------  1 - - t
SAL1UNAS turi būti parduo

tas šių savaitę už $450. Vieta 
apgyventa rusų ir lietuvių. Prie
žastis pardavimo; išvažiuoju į 
Lietuvą.' 1400 S. Union Avė.
“ PARDAVIMUI barbemė, 3 
pakeliami krėslai, geroj vietoj, 
lietuvių ir kitų tautų apgyven
ta; priverstas parduoti greitu 
laiku ir už pigiai, nes einu į ki
tą biznį. 4600 S. Majfthfield Av.

PARDAVIMUI DEllKATESEN ir 
groseris — turi būt pašluota tuojaus. 
Ši yra puikiausia apielinkč North 
Side.

Daug naujo stako ir geriausi fixtu- 
res: mėsos pjaustytojas; rokuojanva 
voga, sha\vcases ir tt. Reųdos tik 
$30 su 2 pagyvenimo kambariais. 
Viskas už $1,250 arba geriausias 
cash pasiūlymas; geras lysas: dalį 
ant laiko jei bus norima. Kreipkitės: 

2875 Elston Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. La
bai gražioj vietoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio kito 
biznio.

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

^PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant namo Chicagoj 80 akrų fanną 
su gyvuliaiil ir mašinoms, labai ge
ra žeme, new>li Chicagos.

Kreipkitės! .
R. ZAUGAS, 
\Box 102, 

E(k?ewood, III.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namas, viena kai’vė, 12 vištų, 2 
barnės, du. lotai. Kaina $2,900. 
Kreipkitės prie savininko: *

KAZIMIERAS PUŠINSKAS 
5529 S. Kildare Avė.

$750 NUPIRKS 2 FLATŲ MŪRĄ 
Visą balansą rendos išmokos.

3709-21 So. Paulina St., netoli Mc- 
Kinley parko. Kaina numažinta 
$3,000 tikro kainayimo.

B nauji moderniški, gerai pabuda- 
voti 2 faltų namai ir prijungta prie 
abiejų po 5 didelius šviesius kamba
rius antaukščio: elektro šviesa, mau
dynes, kietmedis, cemento sklenas. 
Patikite mane prie 3709 S. Paulina 
St. nedėlioj, 2—5 po pietų. E. J. 
Batten, 118 N. LaSalle St. Tel. 
Main 2213.

Co.,

REIKIA DAR DVIEJŲ LIETU- 
vaičių ne jaunesnių kaip 17 metų bai
gusių grammer school mokintis už 
slauges (nurse). Uniformos ir kny
gos, valgis ir kambaris; $5 į mėnesį.

ST. PAUL’S HOSPITAL, 
828 W. 36th PI.

REIKIA FINISHERIŲ PRIE KO- 
stumerskų kelinių. Patyrę gali ge
rai uždirbti, nuolatinis darbas. Kreip
kitės 1231 N. Ashland Avė., arti Mil- 
waukee, užpakalinis namas, 3-čios 
lubos.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAT- 
synvo dirbtuvė su visais reikalingais 
įrankiais, kurie puikiame stovyje, biz
nis senas, gerai išdirbta. Parduosiu 
pigiai, pasinaudokite gera proga. Pir
kite biznį, nusikratysite bosų jungą; 
dirbkite ant savęs. Kreipkitės: 

UOS E. 55th St.

REIKIA paprastų darbinin
kų.

NORTHERN CHAIR CO.
2500, Ogden Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, visokių tautų apgyventa, 
prie didelių dirbtuvių, gera ateitis, 
parduosiu pigiai.

4837 So. Hoyne Avė.

REIKIA merginų ir moterų 
nuo 16 iki 3(j metų — leng
vam dirbtuvės darbui — prie 
punch press, kiek press, ben- 
chiaus ir tt. Geri pinigai. Taip
gi merginos nė jaunesnės Į6 
metų kreipkitės
VICTOR MFO. & GASKET 

COMPANY,
5750 Roosevelt Rd.

REIKIA ištikimų vyrų į ge
ležies atmatų kiemų dirbti.
ANSIIEL SHAMBERG IRON

& 1STEEL CO.
459 N. Wood St.

PARDAVIMUI VISOKIŲ DAHC- 
tų krautuvė, puikiame, industriiiniam 
distrikte; visokis dry goods, drabu
žiai, čeverykai ir tt. Biznis nuo 15 
metų, stebėtinai daug rėmėjų. Savi
ninkas priverstas urnai parduoti ir 
parduos inventorių už invoice kainą, 
su 5 metų lysu.

RAYNOLD BROS.
38th & Archer Avė. 
Tel. Lafayette 0074

MERGINŲ reikia dirbti deš 
rų departmaeųte.

Atsišaukit:
ARNOLD BORIITERS, 

660 W. Randolph S t

REIKIA PAPRASTŲ 
bininkų kaipo pagalbininkų prie 
mašinų; šmotų darbas, patyri
mas nereikalaujamas.

ACME STEEL GOODS CO. 
2840 Archer Avė.

DAR-

PARDAVIMUI saldinas, lietu
vių kolonijoj, geriausioj vietoj. 
Priežas I i s par d avi mo—1 i ga.

3428 S. Halsted St.

PALIKSIU GROJIKUI PIANĄ 
atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
Į Naujienų ofisą num. 35.

‘ PARDAVIMUI NAUJAS MURT- 
nis namas 5—6 kambarių. Viskas 
nirmos klosos. Ruimai apšildomi 
Furnece heat. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. Namas randasi 4420 S. 
Campbell Avė. Savininkas 2438 
W. 46th PI. _____________ __

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU NA-> 
mu arba be namo biznis senas. Vis
kas parduodama už cash. Renda pi
gi • su mažu pagyvenimu, lystas ge
ras ant 3 metų.

A falSoiilrit' •
GARFIELD MEAT MARKET 

5706 So. Morgan. St. 
Phone Wentworth 6181

MORTGECIAI -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus notas ir 
kontraktus.

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

T STOCUI-SMS
PERKAME ŠERUS

REIKIA MERGINŲ IR MO
TERŲ 16 iki 30 metų dėl leng
vo šapos darbo, punch press, kiek 
press, bench etc.s Gera alga. 
Taipgi mergaičių jaunesnių kaip 
16 metų.

Atsišaukit:
VICTOR MFG. GASKET CO., 

5750 Roosevelt Road

JIEŠKAU gero porterių^ Ge
ras darbas ir gera mokestis.

P. METRUKAS
5360 S. Wcstern Avė.

NORIU PIRKTI GROSERNE IR 
bučernę arba visną grosemę. Turi 
būt geroj vietoj ir su kokiais 4 ar 
5 pragyvenimui kambariais ir elek
tro šviesa kad butų ir nelabai aukš
tos kainos. Arba gera Ice Cream 
parlor. Turinti panašų pardavimui 
biznį, malonėkite pranešti. Mathews, 
742 W. 51st St.

, REIKIA moters pridabojimui 
2 metų mergaitės.

Kreipkitės;
, 1835 North Avė.

2-ros lubos iš užpakalio

REIKIA bučerio, atsišauki t 
tuojaus:

’ 3453 S. Halstcd St.

PARDAVIMUI 5c. IR 10c. IR 
aukštesnių kainų krautuve, kurioje 
randasi visokiij smulkių daiktų. Biz
nis labai gerai eina, apgyventa viso
kių tautų.

Kreipkitės į Naujienų ofisą No. 44. 
______________________________i—

Atpitksime sekančių bendrovių Še
rus:

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

už savo Šerus.
K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds 
25 N. Dearborn St.

* ’ ■

MOKYKLOS

REIKIA moterų ir mergi
nų prie dirbimo kilbasų.

FAMOUS SAUSAGE CO., 
905 W. 59th St.

REIKIA ATSAKANČIO 
rio.

Atsišaukite greitai:
A. SUCILLA, 

12300 Emerald Avė. 
Wcst Pullnvan. III. 
Tel. Pullman 3990

BUČE-

REIKIA merginų ir moterų 
lengvam dirbtuvės darbui.

2301 So. Paulina St. *

RAKANDAI
Trr

REIKIA DARBININKU
VYR

REIKIA 10 AGENTŲ TUOĮAUS. 
Jei nori pirkti arba parduoti Real 
Estate arba formos žemę, ateikite ir 
pamatykit mus. Mes tokiame padė
jime, kad suvesime į daiktą.

* PUBLIC RE A LT Y CO., 
not inc.

4509 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 1303 O

Insurance, Foreign Exchange, claim 
adjusting, legąl papers. Veltui pa
tarimą. Reikia tuojaus 10 agentų.

L. A. Jacobson, advokatas, 
Walter S. Tadda, Notary Public.

REIKIA vyrų į geležies atma
tų kiemų. $4.00 į dienų.

Kreipkitės:
PRICE IRON & STEEL CO., 

67th & 48th Avė.

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempąi kaurą ir paveik
ius. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos 
lubos.

RAKANDAI, 3- WILT0N KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario 
setai grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kanvbario setas, 2 mieg- 
kambario setai, 'ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną ir 
vakarais, 704 S. Independence Blvd.

PARDAVIMUI rakandai, di- 
ning ruimo setas, vartotas tik 4 
mėnesiai ,keričiukas mažam kū
dikiui ir vygė. Parduosiu pigiųi 
2532 W. 46th PI. 2-os lubos.

PARDAVIMUI GROSERNĖ — 
geroj lietuvių ir kitų tentų apgyven- 
toj vietoj. Parduosiu su fomišiais 
ar be fornišių. Turiu parduoti greitu 
laiku — priežastis pardavimo, va
žiuoju į Lietuvą.

4511 So. Hcrmitage Avė.

PARDAVIMUI RESTAURACIJA, 
lietuvių ir kitų tautų apgyvento j vie
toj Town of Lake, biznis geras, rei
kia įnešti $2,000, o likusius ant leng
vo išmokėjimo. Kreipkitės i Naujie
nų Skyrių Town of Lake: 1614 W. 46 
St. nuo 12 vai. iki 8 vai. po pietų. 
Klauskite L. Paukšta.

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, tabako, saldainių, icc 
ream ir notion krautuvė. Lysas 
3 metų, renda $30.00.

5039 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, sal
dainių ir ice cream krautuvė 
prie daikto. Gera vieta, biznis 
gerai išdirbtas.

1822 S. Peoria St.

a 4

PARDAVIMUI komoda 
gramafonas, su 20 regordų.

2540 W. 45 PI.
. 2 fl. iš užpakalio.

ir

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

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
arba mainysiu ant automobiliaus. 
Biznis randasi geroj viętoj.

Atsišaukite:
T Nauiienu Skyrių

8210 So. Halsted St., num. 116

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos blz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininke.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

I <

3

I)eXigning, kirpimo, fitavitno, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne-
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake Str., airt 4 lubų.




