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Visi lietuvių laikraščiai 
. Vilniuje uždaryti

«•

Spaustuvės sunaikintos
Nebus visuotino^geležinkeliečių 

streiko

Lenkišky Muravjovą 
Darbai.

AVASIIINGTONAS, birž. 15. 
(Elta. — Naktį į antrą birželio 
lenkai padarė kratą Vilniuje 
Lietuvių leidžiamų laikraščių 
redakcijose bei spaustuvėse.

Išbarstė raides, paėmė antgal 
vių klišes. Visi lietuvių laikrasĮ- 
čiai “Vilnietis”,, “Garsas”, ir 
“Litsva”, “Nasza Zemia” užda
ryti. Iš redaktorių, leidėjų, ir 
spaustuvių vedėjų paimti rašti
niai pasižadėjimai, kad lietuvių 
laikraščių nebeleisią.

Lietuves vyriausybė yra pa
siuntusi delei to protestą Tau
tų Sąjungai.

paskelbimą balsuoja tik kelių 
prižiūrėtojai ir taisytojai ir 
geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkai. Kiek žinia, jie didele 
didžiuma- stoja už streiką. Bet 
jų streikas, jei jis ir kils, dar 
nesustabdys šalies transporta- 
cijos, kadangi klerkai atsisako 
dėtis prij^streiko ir streike ne
dalyvaus visi traukinių darbi
ninkai, kaip inžinieriai, pečku- 
riai, konduktoriai, brakeme- 
nai ir k., kuriems algos dar nė
ra nukapoto^ ir gal visai nebus 
šį sykį jiems kapojamos.
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Baigiant mokslą

Oi

Angliakasiai laimėjo.

NEWS

Chicagos universitetą baigiantįs mokslą eina universiteto salėn gauti diplomas. Šiemet 
tą universitetą baigė apie 600 studentų. Baigusių mokslą tarpe yra ir lietuvių. Dabar veik 
visur baigiasi mokslas ir panašius reginius galima matyti prie kiekvieno universiteto.
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Lietuvos žinios
Lietuvos delegacijos dar

bai Genua konferencijoj.

Nebus visuotino geležiu 
w keliečiy streiko.

A|xų nukapojimas paliečia tik 
dalį geležinkeliečių. Klerkai at
sisako streikuoti. Naujas algą 

nukapojimas.

liečia

aįJie

CHICAGO. —, Geležinkelių
darbo tarybos paskelbė naują 
algų ntikapojimą geležinkelie
čiams. šis nukapojimas 
apie 320,000 darbininkų. Nau
jas nukapojimas siekia
apie $26,000'000 į metus ir jis 
apima klerkus ir kitus stočių 
darbininkus ir depo darbinin
kus — inžinierius, signalistus 
ir kitus darbininkus. Algos nu- 
kapojamos nuo 2 iki 6c į va
landą.

Vos tik tapo paskelbtas tokis 
tarybos nuosprendis, klerkų 
unijos prezidentas Fitzgeral 
iš Cincinnati, pareiškė, kad 
delei algų nukapojimo nebus 
visuotino klerkų streiko. ■ Jis 
sako, kad daugelis klerkų tu
rį padarę sutartis su geležin
keliais, kuriose jie prisižadėjo 
nestreikuoti ir laikytis darbo 
tarybos nuosprendžių. Skai
čius klerkų siekia iki 200,000. 
Bus padarytas streiko balsavi
mas tik tarp tų unijos narių, 
kurie nėra padarę panašių su
tarčių.

Tai esąs paskutinis darbo ta- 
rybos kapojimas algos geležin- 

, keliečiams, išėmus , telegrafis
tus, apie kurių algą bus • nu-

ĘBiENSBtJRG, Pa., birž. 18. 
— Teisėjąs/McCann vakar iš
davė lai’ ' ‘ 
Vinton 
žiantį 
angliakasių unijai laikyti vie- 

Vintondale 
susiri n-, 

savo

į injudetioną prieš 
olliers Co., draud- 

;4i kompanijai kliudyti

irinkimus 
yj. Unija betgi 
turi laikyti ant

šus
miest 
kimu > 
nuosa^yb^s.

Teisėjui išnešus tokį 

 

sprendp unijos

nuo

Vintondale ir ten laikyti viešą 
susirinkimą ant unijai priklau
sančio loto.

25 žmonės žuvo laivui 
apvirtus.

. HAMBlTRG,\ bii’ž.z 18. — 1 
žmogus liko užmuštas ir dar 
25 pasigendama ir manoma, 
kad jie irgi yra žuvę apvirtus 
Brazilijos laivui Avaree. Lai
vas apvirto jį tempiant iš do
kų po pataisymo. 112 žmonių 

o išgelbėta, daugelį jau nu-

Airiai pritaria sutarčiai.
DUBILINAS, bifž. 18. — Nors 

dar tikrų žinių neturime, ma
noma, kąd į Airijoj seimą, ku
ris susidės iš 42 atstovų, tapo 
išrinkta 19 taikos šalininkų, 
18 jos priešininkų, 1 nepri
klausomasis ir 4 Trinitv kole
gijos nariai, kurie renną Airi
jos laisvos valstijos sutartį.

T. M. D. seimas jau prasidėjo ' 
vakar, šiandie prasideda ir S.

L. A. seimas. Puikus svečių 
priėmimas.

(Telegrama ‘Naujienoms).

Detroitiečiai tą yakarienę lėliai 
puikiai surengė.

Toastmaste įiu vakarienėj 
buvo Dr. F. Matulaitis, kuris 
nesenai Detroite apsigyveno.

Išpradžių * delegatų ūpas bu- 
vp neaiškus, bet paskui visi 
g/vai susidoničjo savojo Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
reikalais. Partivumų nesima-

E. KAUNAS. — Lietuvos 
Delegacija Genujos konferen
cijoj, be eilės specialių memo
rialų, pateiktų konfeAcncijos 
prezidiumui, ir Įvairių komi
sijų bei subkomisijų pirminin
kams, yra parūpinusi šiuos 
naujus leidinius apie Lietuvą ir 
jos klausimus: 1).The Vilna 
Problem (su penkiais jžemlu
piais) su priedu “memoran- 
dum on the Memel Question” 
2). Tą patį leidinį prancūzų kai 
ba “Le probleme de Vilne, 3). 
tą pat italų kalba; 4). liesume 
de 1‘histoire du conflit Lithua- 
ne — pelenais ant sujet du tc- 
rritoire de Vilna, 5). “Situa- 
tion economiųue et financiere 
de la Litiniame au debout de 
1‘annee 1922” (šioj didelio for
mato brošiūroj iš 63' pusi, yra 
išdėstytos plačiausios statisti
nes ir aprašomosios žinios apie 
Liet u vos_ ekonomiką/ ir finan
sus taip pat apie Klaipėdą, su 
trumpa bendra politine įžan
ga). 6) Ta pati brošiūra yra

Visi tie leidiniai, išskyrus 
pastaruosius diplomatinius, 
kurie dar ti’k baigiama spaus
dinti Paryžiuje, buvo Delega
cijos išsiųsti visiems konferen
cijos nariams, ekspertams ir 
viso pasaulio žurnalistams.

Iš priešakio žemė - iš 
užpakalio politika.

Hotcly, ten

nedaug

DETROIT, birž. 19. — Čia 
aikonia dabar dviejų didelių 
ietuvių organizacijų seimai. 

Tai Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje ir Tėvynės Mylėto
jų Draugijos, kurios seimo po
sėdžiai bus laikomi vakarais.

Tėvynes Mylėtojų Draugijos 
seimas jau'prasidėjo vakar, 11 
vai. ryte? Tuller 
kur bus laikomas
Geibias. Delegatų dar 
pribuvo iš ryto. T. M. D. seimo 
pirmininku išrinktas A. B. 
Strimaitis, o sekretorium Žilis 
iš Clevelando.

Iš raportų pasirodė, kad T. 
M. D. pastarasiais dvejais me
tais gyvavo'silpnai. Narių da
bar ji turi virš 650 ir pinigų 
kasoj arti $4,000. .1
Vakariene svečių priėmimui.

Vakare gi buvo Tuller Hotc- 
lyj surengta vakarienė S. L. A. 
delegatų-svečių priėmimui.

Vakarienėj kalbėjo S. L. A. 
prezidentas Stanislavas Gegu
žis, Kl. Jurgelionis, kuris parei
škė pageidavimo, kad .sekamas 
S. L. A. seimas. įvyktų xChica- 
goje, SLA. centro sekretorė 1?. 
Jurgeliutė, M. Damijoną i t ienė, 
adv. K. (ingis, Dr. L. Graičiu- 
nas, J. Liutkauskas iš Brook- 
lyno, svečiai iš Lietuvos kap. 
Natkevičius ir mok. Žygelis, K. 

| Kasparavičius iš Clevelando ir 
Raginskas iš Wilkes Barre.

Visi delegatai jautėsi. labai 
smagus ir draugiški. Baigiant 
vakarienę visi kartu pagiedojo 
Lietuvos Himną.

Susivienijimo (Lietuvių Ame
rikoje seimo pirmoj sesijoj 
bus laikoma šiandie ryte, Tul- 
ler Hotely.

Reikalaus apsaugoti unijas Girtybės vaisiai.

spręsta vėliau.
Delei visa to, kaip išrodo, 

visuotino geležinkeliečių strei
ko nebus.

Dabar apie visuotino streiko

Valdžios pranašas vyriau-

GROS,

RIO DE JANEIRO, birž. 18. 
— Portugalijos aviatoriai Cou- 
tinho ir Sacadura, kurie pers
krido ' Atlantiko vaųdenyną, 
atskrisdiįrni iš Portugalijos į 
Braziliją, atskridę į čia buvo 
priimti didėliailsiomis iškilmė
mis. Juos pasitiko veik visas 
miestas.' Skrisdamix iš Lisbo- 
nos į Rio De Janeiro jie 
krido apie 4,000 mylių.

pers-

arti-

gai ir apielinkei pranašauja 
šiaio:

Šiandie — apsiniaukę ir bis- užgavimą. 
kį šilčiau. ,

Saulė teka 5:14 v., leidžiasi 
8:28 V. Mėųuo teka 2:40 v. 
nakty. * «

RYGA, birž. 18. — Iš^ 
mų sovietams autoritetingų 
šaltinių patirta, kad • Leninas 

j pergyveno antrą paraližiaus
Birželio 6 dieną

jam buvusi daryta operacija, 
kurioj išimta dalis nugarkau
lio. Specialistai svarstą apie 
sniegenų operaciją. '

Vien kreditus gauti ji ir nore
■ tų Haagos konferencijoj.
Neratifikavo Italijos sutarties, paruošta anglų kalba; 7). Ke- 

turi dviejų didelių puslapių 
j “Manchester (4iar- 

dian” ekonominį priedą, kario 
Haagos (vienas numeris jau išėjo su 

tokis pat, aprašymu Lietuvos ckęnoini- 
a n t ras 

įas, 8). 
knygos”,

MASKa/a^ birž. 18. — Mak- straipsniai į 
sim Litvinov pareiškė, kad Ru
sijos nusistatymas 
konferencijoje bus 
kokis buvo Genujos konferen- kos ir finansų padėties, 
cijoje. numeris jau spausHinaib

Jis taipjau paaiškino kodėl Dvi “diplomatinės T 
Rusijos sovietai atsisakė ratifi-' liečiančios musų .koresponden- 
kuoti Rusijos-Italijos prekybi-Į ciją su Lenkija pradedant

. ’ ’ >7 T. Sąjungos
kuo t i
nę sutartį. Jis sakė, kad ta su-' nuo paskutinio 
tartis butų davusi Italijai dar Plenumo ligi pastarųjų laikų, 
daugiau privilegijų, negu Vo-' jr korespondenciją su T. Są- 
kietijai, kuri pripažino Rusiją 1 junga. Pas taroj on yra įtraukta 
de jure, kuomet Italija atsisa- ir paskutiniai T. S. Tarybos

ir korespondenciją «u

atstovą'Italijoje.
Haagoj, sakė Litvinov, pir

miausiu svarbiausiu klausimu 
bus kiek kreditų Rusijai gali 
duoti bankieriai. Esą nėra rei
kalo rupiu ties apie gvaranti- 
jas, nes Rusija jų turinti už
tektinai. " ?

Jeigu Haagos konferencija ir 
nebūtų sėkminga, Rusijos eko
nominis atsisteigimas eis savo 
keliu iš vidaus. Esą Francija 
bando suardyti Haagos konfe- 
r nciją, kaip kad ji bandė suar
dyti Genua konferenciją. .

Lenkijos ginčas su Lietuva
CI^VEILAND, O., birž. 18. 

— Lokomotivų inžinierių bro
lijos prezideųtas Stone paskel
bė, kad ta,brolija reikalaus, se
kamame Kongrese pravesti Įs
tatymus, kurie apsaugotų dar
bininkų unijų turtą nuo užve
dimo reikalaujančių atlyginti 
streikų nuostolius bylų.

Tais įstatymais bus stengia
mą si pašalinti tą pavojų, Į kurį 
unijos tapo pastatytos iš prie
žasties Corona<li\ Coal Co. by
los, kur augščiausUs teisėjas 
Taft nusprendė, kad unijos į- 
korporuotos ar ne įkorporuo- 
tos, gali būti traukiamos į teis
mą ir kad iš^jii^ galima reika
lauti allyginimo visų sėjiko 
padarytų nuostolių.

Vienas lietuvis užmuštas, kitas 
supiaustytas.

Vakar po pietų vienuose lie
tuvių namuose 21-moj gatvėj, 
tarp tLeavitt ir Oakley avė., 
įvyko girtų muštynes, su tokia 
pasekme, kad vienas puotavu
sių buvo užmuštas, o antras 
skaudžiai peiliu sužeistas. Muš
tynėse dalyvavę ir 
Kalbininkai ir visi toj 
puotoj dalyvavusieji 
rinti ir nugabenti 
nuovadon.

moterys.

tapo su- 
policijos

4 žmonės užmušti žaibo.

<<Numirėlis” prisikėlė.

NEW YORK, birž. 18. — 
Mrs. Rebecca Senst, 70 m., po 
to kaip buvo pripažinta miru
si, padėta į karstą ir apdė
ta ledais, kad galėtų lavorias 
išstovėti per šventes, urnai at
sisėdo ir dabar sveiksta. Gydy
tojai mano, kad tai buvusi 
apopleksija.

, Ky., birž. 18. 
____ _ ir

1 vakar 
žaibui užgavus tvartą, kuria
me jie bandė pasislėpti nuo 
taus.

{LiOŲISV
— 4 žmonės liko užmušti

5 gal mirtinai Sužeisti

2 užmušti kasykloje.

lie-

BERKELEY, Gal., birž. 18.— 
Jš Searchligh.t, Neb., praneša
ma, kad gaisre Qfiartet kasyk
loje žuvo du žmonės ir 4 liko 
sunkiai sužeisti.

t, . -y, ■ 1 A _V_1

E. VARŠUVA.—Sulig “Kur- 
jer Porany“ Skirmantas, atsa
kydamas Lietuvos dęlegatui 
paskutiniame plenumo posėdy 
pareiškė, kad Tautų Sąjungą 
jau nustačiusi provizorinę sie
ną tarp Lietuvos ir Lenkijos. 

 

Lenkija priėmusi Tautų Sąjun
gos nutarii . Jeigu Lietuva ir 
nopriimtų<7staus quo, tai Skir-. 
m u litas visgi galįs pareikšti, 
kad Lenkija nemananti pulti 
Lietuvos ir prisiruošusi kiek
vieną momentų pripažinti Lie-! 
tuvą de jure.

Kiek išvažiavo į Lietuvą 
gegužės mėnesį .J

WASHINGTONAS, birželio 
15 d. (Elta). —Per gegužės 
mėnesį šių 1922 m. (į Lietuvą 
išvažiavo: vyrų 686, moterų 
.126, berniukų 106, mergaičių 
124. Išviso 1,042 žmonės.

BERLINAS, birž. 17. — Mas
kvos žiniomis, daktarai įsakę 
Leninui apleisti Rusiją ir va
žiuoti į Dresdeno sanatoriu- 
mą, Vokietijoje.

Krašto Apsaugos jninistoris 
savo įsakymu ragina atatinka
mas įstaigas duoti žemės tiems 
kareiviams, kurie jau 'prisiruo- 
šę ūkininkauti. Žemė burianti 
dalinama penkiamargiais ir 
netoliau trijų kilometrų nuo 
Vilniaus miesto su sąlyga, kad 
butų vedamas .smulkus žemės 
ūkis, kuris butų naudingas 
miestui. /

iL. Ž. prierašas. Vilniaus mie
sto teritorija lenkų valdžios 
dekretu praplėsta suvirs trijų 
kilometrų radiusais į wisas pu
ses nuo faktinų dabar miesto 
rybų, taigi čia kalbama kolo
nizacija liečia Vilniaus miesto 
teritoriją, kad tuo budu suda
rius aiškią lenkų daugumą Vil
niuje.

Austrija šaukiasi pagalbos.
VIENNA, birž. 15. — Aust

rija dabar šaukiasi pagelbės— 
pinigais ir maistu, kad galėjus 
išgelbėti savo šalį. Dabar už 
dolerį duodama 21,000 kronų 
ir šaliai gręsia 1,000,000,000,- 
000 kronų deficitas. Ekonomi
nis susmukimas ir todėl anar
chija išrodo visai netolimu da- 
lykti. Vienatiniu išsigelbėjimu 
Austrija mato susivienijimą su 
Vokietija, kam labiausia prie
šinasi Franeije.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus Jcuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie-

* tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ; *

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos' Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;
\ 5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėias at- 
siliėpia į Lietuvos Prekybos ir Prartionės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

CHICAGOJENAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI 
h ■■■■■ H ■■■■■■ ■ — 

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., . Tel.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street, Tel.

1ŠRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

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

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

Te!.

Boulevard 9663

Boulevard 0672
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NAUJIENOS, Chicago, UI r fcanedėlis, Birželio 19, *1922

VESKIT VIRKI,YSTA MARIAIS

Men’s Ass5
GEROS VERTĖS IR TEISINGAS APSIĖJIMAS GVARANTŲOTA
■ ■■■■■M

Iš Mokslo Srities
b———i ■ .»»■■» II

Žmoniy skaičius ir maistas. J
m

Tildomu pažymėti ir tas fak
tas, kad ' dąuginimos dėsnis 
pritaikoma ne tik žmonėms, 
bet ir gyviams. Buvo daroma 
tyrimų su vienos rųšies musė
mis (Drosophila). Nemažame 
butely} buvo auginamas reikia
mas musėms maistas. Maisto 
buvo auginama tiekį kiek to
kiame butelyj buvo galima 
auginti. Vadinasi, tai buvo sa
vo rųšies valstybė. Butelyj bu
vo uždaryta 10 musių: dvi se
ni ir 8 jaunos, Tyrimas pradė
ta spalių 8 d. spalių 12 d. mu
sių butelyj jau buvo 24; spa
lių 30 d. — 2^0, lapkričio 11 d. 
_346 musios. Tuo budu per 
pirmas 18 dienų musių skai
čius pasidaugino 246 individais, 
o per paskutines 18 d. naujų 
musių beprisidėjo tik 76.

O valstybė juk įr yra savo 
rųšies butelis, kur maisto ga
limumas yra aprubežiuotas. 
Vargu kam ateitų į galvų įtvir
tinti, kad Lietuva, sakysime, 
gali turėti 100 milionų gyven
tojų. Tai negalimas daiktus, 
kadangi tekiam dideliam žmo
nių skaičiui Lietuva negalėtų 
maisto pagaminti. Žinoma, Lie
tuva .gali pramaitinti daug 
daugiau žmonių, negu ji da
bar tufi. Bet neturint tikrų 
statistinių žinių apie Lietuvos 
gyventojų didėjimų, sunku pa
sakyti, kiek da žmonių Lietu
va galėtų pramaitinti. ' i : *

Remiantis tyrimo ar statis
tikos žiniomis moksle yra pri

imta daryti kreivas linijas. Tų 
linijų pagalba galima daryti 
tokių spėjimų, kurie papras
tam žmogui gali atrodyti pra
našavimu. Ir dakangi toks pra
našavimas remiama mokslo 
daviniais, tai jis tankiausia 
pasirodo teisingas esųs.

Vaduojantis- tos rųšies tyri
mais ir prieita prie išvados, 
kad Jungtinės Valstijos tegali 
turėti apie 200 milionų gyven
tojų, ir kad tas skaičius bus 
pasiektas 21(X) m. Maža to, 
laikas, kada Amerikos gyven
tojų skaičius labiausia didino
si, jau praėjo. Tai buvo ba
landžio 1 d., 1914 m. Nuo to 
laiko gyventojų dauginimos 
spartumas pradeda mažėti. Ir 
1920 m. Suvienytų Valstijų gy
ventojų cenzas tai kuo aiškiau
sia parodo. Iš visko matyti, 
kad nuo dabar Amerikos gy
ventojų skaičius didės daug lę- 
čiau, negu iki šiol. Tvirtinimas, 
kad Amerika tegali pramaitin
ti tik 200 milionų žmonių, iš- 
pradžių gali atrodyti labai abe
jotinos vertės. Bet daleiskile 
sau, kad kiekvienas Amerikos 
miestas ir sodžius turi beveik 
dvigubai tiek žmonių, kiek jų 
yra dabar. Tąsyk Amerika bu
tų pusėtinai tirštai apgyventa: 
išpultų 66 gyventojai kiekvie
nai ketvirtaini žemės myliai.

Tačiau 66 gyventojai ketvir
tainei žemės myliai juk nėra 

Itaip labai didelis skaičius. Bel
gijoj, sakysime, kiekvienai ket
virtainei myliai išpuola 673 
gyventojai. Yra ir kitų Euro
pos šalių, kur tas skaičius es
ti daug didesnis, negu 66. Bet 
reikia neužmiršti to fakto, kad 
Belgija negali pasilaikyti sa
vo šalyj auginamu maistu. Ji 
pasilaiko v tik savo industrija. 
Keliais žodžiais sakant, ji gau
tais • už savo išdirbinius pini
gais perkasi kitose šalyse sau 
maisto.

Amerika, žinoma, irgi galė
tų elgtis panašiai. Bet juk rei
kia žinoti, kad ir kitose šalyse

gyventojų skaičius auga. Vadi
nasi, ateis tas laikas,. kuomet 
įvežti iš užsierfių maisto nebe
bus galima. O kas reikėtų ta
da daryti? Anglija savo šalyj 
pagamintu maistu galėtų pra
misti tik-kokius tris mėnesius. 
Ji gabenasi sau maisto dalį iš 
Jungtinių Valstijų. Vienok už 
kokios penkiolikos metų Jung
tinės Valstijos vargu begalės 
daug maisto parduoti užsie
niams. Tiesa, da liks Australi
ja, Afrika ir Argentina. Bet ir 
tų šalių gyventojų skaičius 
dauginasi. Vadinasi, maisto 
problema vis darosi keblesnė 

<kaip atskiroms šalinis, taip ir 
visam pasauliui.

Prof. E. Al. East’as štai 
kaip apibudina gyventojų 
skaičiaus ir maisto klausimą:

“Internacionalinė padėtis Arą 
tokia: Chinijos gyventojų
skaičius yra pastovus — dide
lį gimimų skaičių balansuoja 
didelis mirtingumas. Ji šiaip- 
taip įstengia prasimaitinti, 
-šiaurinė Azija, Central! nė Azi
ja ir net Indija nedaug daugiau 
žmonių tegali pramaitinti, kiek 
jau ten yra. Australijos ir Nau
josios Zelandijos gyventojų 
skaičius auga. Už keliolikos 
metų tos šalys nebegalės par
duoti maisto užsieniams. Imant 
visą Europą, galima pasakyti, 
kad ji ir dabar jau turi per
daug gyventojų. Anglijos pa
dėtis gal yra blogiausia. Ta
čiau Europa dabartinį savo 
gyventojų skaičių gali pramai
tinti be dalelio sunkumo. Bet 
tam reikalinga, kad žemdir
bystė butų intensyviai vedama. 
Pasilieka Afrika ir Piėtinė 
Amerika, kaipo kolonizacijos 
centrai. Tos šalysf gali pramai
tinti daug žmonių. Tiesa, dide
li tų šalių , žemės plotai turi 
tropiškų klimatą. Baltvci- 
džiams ne kaip tesiseka gy
venti tokiose šiltose vietose. 
Bet beAlidelio optimizmo ga
lima visgi tvirtinti, kad balt- 
veidziai nugalės tas kliūtis ir 
pakartos šiaurinės Amerikos 
istoriją. Europos ir, gali būti, 
Azijos žmonės važiuos į tas 
vietas. Tačiau neįgaukite klai
dingos minties. Jeigu mokslas 
nurodo tų šalių išvystymo ga
limybę, tai reikia neužmiršti, 
kad ir ten numatoma maisto 
problema. Ir tai, palyginti, 
greitu laiku. Jei su Afrika ir 
Pietine* Amerika pasikartos 
Jungtinių Valstijų gyventojų 
skaičiaus augimo istorija, tai 
dabar gyvenančių jaunų žmo
nių anūkai bus liudytojai to, 
kad tos šalys turės vieną bi- 
lioną gyventojų,” >

Mes visi da gerai atsimena
me tuos laikus, kada Jungti
nės Valstijos “ekonomiškai” 
gyveno, kad sutausojus pakan
kamai maisto Belgijos gyven
tojų maitinimui. Sąryšyj su 
tuo bus, ne pro šalį priminti, 
kad, pasak prof. Easto, Belgi
jos gyventojų skaičius kas me
tą pasidaugina tik dviem bel
gam !

(Bus daugiau)

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS 
(Geras tonikas) 

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba m^no PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCKYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4918 

Chicugo, UI,

Hardingo vietoj kandida
tuosiąs Hooveris 1924 m.

Washington. — Republikonų 
partijos didžiojo verslo šali
ninkai planuoju atstatyti pre
zidentą Hardingą 1924 m ar jo 
papčdininku paskirti Herbertą 
Hooverį. Šitą naujieną, atnešė 
Washingtonan politinis agen
tas gerai žinomas Wall-gatvės 
verslininkų grupes, kurios iš- 
anksto žinojimas politinių nuo
takių dažnai padarydavo dide
lius “išmušimus” rinkoje. ,

Wall-gatvės manymu Har
dinius turi Didžiosios gatves 
protą,” ir nors jis yra gana 
geras įsakymus priiminėti nuo 
šalies pramonės oligarchų, bet 
jam trūksta sprendimo ir pa- 
jiegos vesti republikonų didžiu
mą kongrese pageidaujamais 
takais. Nesugebumo grobingu- 
mo ūpas įsiveržusią į tiek 
valdžios šakų, taipgi yra nuo
dėme Wall-gatvės žvilgsniu, 
kur pagavimas skaitoma nedo
vanotina kalte ir todėl didžio- 
jo verslo rateliuose Hardingo 
administravimo “mėgėjišku
mas” yra labai kritikuojamas.
Vardo nustojo dėl įplaukimų 

mokesčių.
Hardingas pirmiausia nusto

jo vardo Wall-gatvėj nesuge
bėdamas įtikinti kongreso įp
laukimus mokesčius panaikin
ti. Jo nesugebumas suturėti 
kaikuriilos ūkininkų bloko rei
kalavimus taipgi sukėlė širdgė
los, o dabar jis kaltinama už 
žadamą priimti kareiviams bo- 
nų projektą ią laivams pašal
pos projekto atidėjimą.

Hooveris, kuris sąmoningai 
lapo pavadintas “politiniu Ro4 
mos jočiu,” turi daug se
kėjų tarpe verslininkų be ajZ 
sižiurėjimo į jų politiką. Karo 
metu jis taip pritaikė maisto 
kontrolės aktą, kad malūninin
kai, pakaimių ir konservuotu- 
vių savininkai padarė didžiau
sius pelnus visoj pramones is
torijoj ir šitų pramonių gal
vos, suprantama, yra Ilooverio 
šalininkais. Kaipo prekybos 
sekretorius jis nuėjo toliau ne
gu kuris jo pinntakunų savo 
“vykdoviškais išaiškinimais” 
aplenkdamas prieštrustinių įs
tatymų išlygas, o jo puolingu- 
mas, uolumas ir aiškus prie
šingumas visokei pirmenybei 
įtikino tūkstančius verslininkų, 
kad Hooveris yra “valandos 
vyras.”

Priimtinas bankininkams.
Be to, visose visuomenės kla

sėse auga didelis ir platus ne
pasitikėjimas profesiniais poli- 
tilycriais, o Hooveris yra kelia
mas kaipo žmogus “irižinieruo- 
jamuoju protu,” kuris viešo 
gyvenimo klausimams suteigia 
verslo pažiūrą. Hooveris yra 
taipgi priimtinas didiesiems 
tarptautiniams bankininkams, 
kurie yra gyvai susidomėję iš
laikymu artimų ryšių tarp 
Anglijos ir Jungtinių Valstijų, 
ncs jis prieš karą didesnę savo 
laiko dalį praleido Anglijoj ir 
kas dėl jo pažiūrų jis buvo lai
komas daugiau anglu, kaip 
amerikiečiu.

Kai po prekybos sekretorius 
Hoov'eris tolydžio susiliečia su 
didžiomis šalies pramonės jie- 
gomis ir yra atvira paslaptis, 
kad jis 'ir jo vyriausi padėjė
jai retą progą praleidžia lie
sai prinę politinių tvorų. Julius 
BaTueift kuris karo melu vedė 
Jilngtiiuų Valstijų javų koope
racijos reikalus ir yra Hoove- 
rio .artimu asmeniniu, politi
niu ir veisliniu draugu, nese-

nai tapo išrinktas ; Jungtinių 
Valstijų I Prekybos Skyriaus 
prezidentu ir gali padaryti bai
sios įtakos Hooverio naudai. 
Barnes taipgi praleido dalį sa
vo karo laiko pelnų, nupirkda
mas Washingt6no laikraštį, 
kuris retai pamiršta atkreipti 
domę į prekybos sekretoriaus 
didelius gabumus,radęs, kad 
ir mažiausią proga.

Turi Curtiso /paramą.
Galingi Curtiso periodiniai 

leidiniai , “Saturday Evening 
Post,” “The Ladies Home 
Journal,” “The Couhtry Gen- 
tlemen” ir kiti taipgi yra pasi
žadėję remti Hooverį ir toly
džio veda propagandą, kartais 
apysakos formoje, už “versli
ninko prezidentą.”

Nėra nei mažiausios abejo
nes tame, kad Hooverio vajus 
yra toli nužengęs verslininkų 
rateliuose, nors Hooverio pa
dėtis prezidento kabinete ver
čia jį veikti slapta. Antra ver
tus, profesiniai politikieriai ne
myli Hooverio. Jie žiuri į jį 
kaipo į pašalinį, svetimą ir bi
jo, kad jis nemokės lošti pagal 
priimtas' taisykles. Nors Har- 
dingas yra silpnai, bet jis yra 
“tikslus” paskyrimuose ir ki
tur ir todėl senoji senatorinė 
sargyba jį iš pat pradžių pa
skyrė.

< ♦ ■ , . - \ Į

Nesveikata bus pasiteisinimu.
Nerašytasis republikonų įs

tatymas reikalauja, kad prezi
dentas butų nominuotas antrai 
tarnybai. Jei daroma kitaip, 
tai tuomi prisipažįstamą prie 
apsirikimo. Vienok esama po-

sauja, kad Hardingas 1924 m. 
pamatys, kad jo sveikatos sto
vis verčia jį pasitraukti ir 
kad Hooveris bus pakištas no
minuoti. Kaikurie net sako, 
kad priešnominuojamose kon-. 
ferencijose Hardingas buvo 
priverstas prižadėti, kad jis pa- 
si lenkins viena tarybw ir kad 
Hooveriui prižadėta ^hta 
biliete tuo patim tikslųjį

ka-

Konšuliai New Yorke
Lietuvių Skyrius prie Fo- 

rcign Language Informalion 
Service, 119 West 41-st Street, 
New York City, paskelbia al
fabetinį surašą svetimų konsu
lų ir jų adresus NexV Yorke:

Anglijos — H. G. Armstrong, 
14 Whiteball St.-

Argentinos — Ernesto C. Po- 
rez, 17 Battery Place.

Austrijos, r i)r# F, Fische- 
raucr, 24 State St.

Belgijos — Pierrc Mali, 25 
Madison Avė.

Bolivijos — Carlos Guinih 
cio, 233 Broadway.

Brazilijos — Helio Lobo, 17 
State St.

j Čilės — Emilio Edwards, 
280 JBroadway

Ghinų — E. Cuming Suez, 
13 Astor Place. \

Cohunbijos —. Jose M. A ran
go, 17 Battery Place.

Costa Ricos — J. R. Orea- 
jmuno, 17 Battery Place.

Cubos Pi l ipe Taboada, 44
Whitehall St.

Čechoslovakijos — Dr. Bori- 
voj Prusik, 31 E. 17-th’ Sl.

Danijos — George Beck, 
Bridge St.

Dominican Respublikos —
de. J. ęamacho, 17 Battery 
Place.

Ekvadoro — G. R. de Yea- 
za, 17 Battery Place.

Finų — E. Hagan, 5 State

16

M

St. .
Francijos — Gąston Liebert 
E. 40-th St.
Graikijos

9
Tfieo, J. Popa-

vanopoulogj y St. Luke’s PI.
GuatamaPį Fr. Vollacor- 

ta, * 50 Broad St.
Hayli — Andre w Faubert, 

123 Liberty St.
Hondūras — A. L. Ulloa, w 

John St.

SUSIRGIMAI RAUPLĖMIS PA
DAŽNĖJO 1921 M.

A. Berea, 158

F. Bcrnardi, 20

Kyo Kumasaki,

— . Dr. Pavle

W. 14-th St.
Italijos i T.

E. 22nd St.
Japonijos —

165 Broadway.
Jugo-Slavijos

Karovich, 443 W. 22nd St.
Liberijos — Edward C. -M^- 

rill, 326 W. 19-th St.
Lenkų — Dr. S. Grotowski, 

953 Third Avė.
Lietuvos — Represeutativc, 

V. Čarneckis, .‘18 Purk Row.
Meksikos — R. P. Negrių 5 

Dey St.
Monąco — Paul Fuller, 2 

Rector $t.
Nicaragitos — F. Elizondo, 

1|7 Stale St. |
Norvegijos — Halis Fay, 115 

Broad St.
Olandijos — 1). J.

Parve, 44 Bcaver St.
Panamos — Belisario 

ras Jr., 17 State St. .
Paraguajos — Wm. Wallacc

White, 233 Broadway.
Persijos — H. H. Topakyan, 

40 W. 57-th St.
Perų — Eduardo

42 Broadway.
Portugalijos -L

Duarte, 15 Whitehall St.
Rumunijos — T. F. Wells,

1834 Broad way.
Rusijos — Oustinoff, 249 W.

34-th St. 3

■ \Metropolitan Life Insurance 
kompanijos statistikos skyriaus 
sudėtais skaitmenimis susirgi
mai rauplėmis ir mirtys nuo 
rauplių žymiai padaugėjo 1921, 
m. visose Jungtinėse Valstijose.

Ištikimi skaitmens apturėti 
[iš 93 miestų, parodo, kad tuose 
miestuose 1921 m. buvo 15,410 
susirgimų rauplėmis, 138 nuoš. 
daigiau ^f’gu metais pirmiau. 
Mirtingumas ‘ taipgi padažnėjo. 

“I^caitmens parodo, kad kuomet 
1920 m. iš tūkstančio susirgusių 
rauplėims mirė du, tai 1921 m. 
iš tūkstančio mirę ^trylika. Va
dinas, skaičius mirčių nuo raup
lių pernai buvo daugiau kaip še-

šis kartus didesnis už skaičių 
užpernai metais. )

Mirtimis nuo rauplių ypatin
gai pasižymėjo Kansas City,Mo 
Tame mieste 1921 m. susirgimų 
buvo 943, o mirčių 156, arba 165 
mirtys iš tūkstančio susirgusių. 
Šitas marumas tur būt didžiau
sias už marumą kurio nors Ame
rikos miesto pastai’aisiais me
tais. Šito didelio marumo prie
žastis yra priskaitoma įsigalė
jusiai ten propagandai prieš 
skiepijimą nuo rauplių.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 5—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted Stn Chicago, III.

Steyn

Por-

Higginson,1Į

Geo.

Halsted
Street

Halsted
Street

So

Specialu mai šiai Savaitei
h Moterų juodi satin, 1 i/2
m juostelių šliperiai, ranka
■ prisiūti padai. FranciJ ziško išdirbimo kul
■ Khina $8.50. Šiame išįj

s

Į J davime

Vyrų darbiniai čeverykai
Vyrų $3.50 briedžio odos ■ 
darbiniai čeverykai, vidų- 5 
tiniais 
Juodi 
porai

ir storais padais, 
ir geltoni, dabar

SiĮlvadoro' —” T ‘ Homero, 42; 2
Broadwav. ■■

Serbijos — V. H. Savich,-443 2
W. 22nd St. H

S u m- 'SSiamo — F. Warren 
mer, 18 Broadway.

Šveicarijos — Louis 
nod, 104 — 5-th Avė.

^yedijos —— O. H. Lamui, 6 
Beckman St.

Turkų — (rep. by Spain), 
158 W. 14-th St.

Uraguajos — Jose Richling, 
17 Battery Place.

Vcnczuclos — Fedro R. Ri- 
cones, 80 South Si.
H - * , /

Vengrijos — Dr. Charles 
Wintor, 25 Broadsvay.

Vokietijos —• Dr. Lange, 11 
Broadway.

H. Ju-

v Leo’s Čeverykų

KRAUTUVE
ČEVERYKAI ŠEIMYNOSDEL

pądarome senu$ č'everykus 
ir naujus. Prisiuvame vy- 
s puspadžius už $1.00.

. A. WELDŽIUS
5 So, Halsted St., 
ihone Yards 0604

3528

. Mes
kaip

Moterų minkšti juodi ožio 
oxfordo 'čeverykai, ranka 
prisiūti padai, žemos robe- 
rio kulnįs, dailiais galais. 
Kaina $5.00. Šiame išpar- 

2 davime 
IH ii M

Moterų Pumps
Pidelis- bargenas moterų 2 
Dul Kid Rumps. Lengvais 
padais, gražių stylių, su 
baby, franeuziško išdirbi
mo padais, kaina iki $4.50. 
Dabartiniame išpardavi
me ų

' ! $1.95
Vyrų Florsheim čevery
kai ir oxfordai, paprastas 
naujas stakas, visokios 
odos. Kaina iki $12.50. 
Šiame išpardavime ,

$7.85

Merginų balti šliperiai 
1101 porų merginų baltų 
šliperių su vienu dirželiu. 
Paprasta kaina $2.50. Vi
sokių mierų iki 3. Parda
vimo kaina

$1.45 .

n
K 
M

THE LION SHOE STORE
3445 So. Halsted St.

M. J. KIRAS & CO.,
3331 S. Halsted St., ' Pitone Yards 6894

Kožno vieno reikaluose išpirkime laivakorčių ar siuitimo 
pinigų, prašome kreiptis į mus, o visuomet gausit TEISŲ 
ir NUOŠIRDŲ PATARNAVIMĄ.
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 9 Vakaro; Panedė- 
liais, Seredomis ir Pėdnyčiomis^ iki 6 vakaro. •— Ne- 
dėliomis iki 2 po pietų.

— 10 Metų šitam Bizny —

Parduodamo LAIVAKOR
TES Geriausiu Linijų.
Siunčiama PINIGUS Lietu
von ir į kitas Pasaulio dalis. 
Parūpinami PASUS ir visus 
kitokius DOKUMENTUS, 
reikalingas KELIONEI.

Ofiso Durų W T
JfJSs olkJrN O

Visokio apnašyipo

Stiklinės, Lenti
nės, Drobinės ir 

Sienų Rainos

3614 Halsted Street

Telephone Boulvard 9783

• >
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SHALMAR, MD.

Angliakasiui streiko padėtis.

Lietuvių čia yra nedaug, už 
tai ir pranešimų laikraščiuose 
apie musų kolonijų nematyt.

Čia yra dvi anglių kasyklos, 
kurios priklauso Wolf Den 
Coal kompanijai. Kaip kitur, 
taip ir pas* mus'nuo balandžio 
pirmos visi išėjom į streiką. 
Po kokios savaites laiko atsira
do streiklaužių; šitais streik
laužiais buvo keli anglai ir vie
nas lietuvis nesenai atvažiavu- 
sis iš kitur. Iš pradžių jis atro
dė labai laisvas, bet dabar jis, 
matyt, yra pirmas streiklau
žys. Negana to, kad jis vienas 
dirba, bet dar atsikvietė 5 ar 6 
savo draugus.

Birželio 3 d. angliakasiai nu
tarė sustabdyti jų darbą. Susi
rinko apie 200 žmonių, bet tą 
dieną streiklaužiai pėjo dirbti. 
Birželio 5 d. prie kasyklos su
sirinko apie 300 žmonių; atė
jus streiklą'užiams dirbti, jie 
gražuoju prašė, kad jie neitų 
dirbti, vienok jie nepaklausė 
ir visi nuėjo dirbti. Birželio 
6 d. susirinko apie 400 žmonių, 
tarp kurių buvo apie 70 mo
terų. Tą dieną streiklaužiai nė
jo dirbti. Kompanija, matyda
ma šitą, nusisamdę mušeikas, 
vadinamus geltonaisiais šuni
mis streiklaužiams saugoti, ^et 
šita pagalba taipgi nepavyko. 
Birželio 7 d. prie kasyklos su
sirinko apie 700 vyrų ir mote
rų vėliava nešini; moters pri
vertė mušeikas nusiimti kepu
res prieš Arriėrikos vėliavą, o 
kuris nenusiėmė, tai jam jos 
pačioŠ nuėmė kepurę ir galvą 
įvyniojo į Anterikos vėliavą, 
šitaipos mušeikos buvo pri
versti atsisakyti nuo savo džia- 
bo. Bet vėliau kompanija pri
sivežė daugiau, streiklaužių ir 
visus apginklavo šautuvais ir 
“blaek Jack’iais.” Jų buvo apie 
b0 ir visi vaikščiodami po 
miestelį priekabių j ieškojo pas 
žmones. Jie pradėjo areštuoti 
streikininkus, bet. streikininkai 
to neišsigando ir jų nepaiso. 
Kaip matyt, mūšiai gal: greitai 
prasidėti.

Labai męs dėkingi Gleasono, 
Iknlsono-, Potomooo Manoro, 
Blaines ir Windo žmonėms, 
kurie mus lig šiol galbėjo. Iš 
Kittsmillcro, Md. kasdien atei
na pas mus po kelias desimtu 
žmonių, šeštadienį birž. 10 d. 
buvo susirinkęs labai gražus 
būrelis žmonių. Viši maršavo 
per Shallmarą ir Dodsoną su 
Amerikps vėliava; iš čia visas 
būrys nuėjo į Kittsmillerį, o-iš 
ten į Blaine’ą, vakarų Virgini
joj. Kaip tik jie perėjo tiltą, 
tuojaus ginkluotas vakarų Vir
ginijos mušeikų būrys pasto
jo jiems kėlią su kulkasvai- 
džiu. Mušeikos rengėsi pradėti 
šaudytį, bet vyrai suėjo į vieną 
vietą, o moters pradėjo stum
dyt tuos šunsnukius ir vyrams 
buvo gera proga pabėgti. Tuo
jaus telefonu duota žinia šeri
fui Ke^sery, kuris atvykęs nu
ginklavo visus.

Kaip bus toliau, nežinome 
Aš nuo savęs patarčiau drau
gams darbininkams neklausy
ti jokių agentų ir jokių apga
vikų, kurie prikalbinėja juos 
važiuoti į’čia, ar kitas kasyk
las, nes. visose anglių kasyklo
se dabar eina strykas. Kompa
nijos užsispyrusios sulaužyti 
streiką, jieškosi streiklaužių.

Pagelbėkite mums šitą strei
ką laimėti, neikite streiklau- 
žiauti! —. Mainerys. I

“EKONOMISTO” TOLUČIO 
PRAKALBOS.

Detroit, Mich. — Birž. 11 d. 
čia bažnyčios skiepe buvo pra
kalbos, kurias surengė “Rūbo 
Bendrovė,” Kalbėjo, kaip jis 
vadinosi, ekonomistas Tolutis. 
Savo įžanginėj kalboj kalbėto
jas pasisakė studijavęs Euro
pos ir Amerikos pramonę.

t./
4 ’

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Jei p. Tolutis butų papras
tas žmogus, tai sakyčiau,, kad 
jis verta priskirti prie neblo
gų kalbėtojų, ypač jis gali bū
ti geru korporacijų agitatoriu
mi; bet, būdamas ekonomistas 
profesionalas, jis ne koks kal
bėtojas. O gal jis kalbčjo'pras- 
tai tik dėlto, kad kalbėjo ben
drovei ir agitavo už bendrovės 
akcijas?

Tačiau, kaip ten nebūtų, 
ekonomistui neleistina savo 
profesijos vardas žeminti. Ant 
galo, gal tam yra ir kitokia 
priežastis. Kaip žinome Lietu
voj dabar veik visi ♦ kunigai 
vadinas daktarais ir profeso
riais; gali būti, kad ir visi vy
čiai vadina save visokiais mok
slo vyrais. Bet tiek zto\su tuo. 
Aš čia noriu paduoti šiek tiek 
jo kalbos dvasios..

Tarp kitko jis nurodė, , kad 
Amerikos pramonė yra jau iš- 
s iru tūlojusi iki augščiausio sa
vo laipsnio' ir todėl Amerikos 
darbininkų gerbūvis jau pra
ėjęs: nedarbu skaičius tolinus 
didėsiąs ir didesiąs. Todėl jis 
pataria savo klausytojams su 
savo kapitalu ir jiega važiuoti 
į Lietuvą ir ten plėtoti Lietu
vos pramonę, jei jie nori išsi
gelbėti nuo tp nedarbo, kuris 
gręsia Amerikos darbiniu-
kams.

Kad Amerikos pramonė yra 
pakilus ir nedarbas dažnai čia 
atsikartoja, tai su tuo pilnai 
galima sutikti. Bet jokiu*budu 
negalima sutikti su tuo,, kad 
darbininkai, sugrįžę į Lietuvą, 
pataps laimingais, šitaip tvir
tinti gali ne ekonomistas, o 
paprastas vytis.

Ekonomistas turėtų suprasti, 
kad kuomet Lietuvos ar kitos 
kurios atsilikusios valstybės 
pramonė pakils iki tokio laips
nio, kokį yra pasiekusi Ameri
kos pramonė, tai ir tose šalyse 
turės įvykti nedarbas ir skur
das darbininkams, kaip ir A- 
merikoj — kur tąsyk darbinin* 
kai galės važiuoti gerbūvio sau 
j ieškoti? ^itas klausimas Lie
tuvos “ekonomistui” matomai 
visai neatėjo į galvą. Aš ma
nau, kad p. Tolutis niekuomet 
nesutiktų su tuo, jei atėjęs koks 
gudruolis lieptų jam krausty
tis laukan iš jo paties ir jo* pa
ties darbu įsigyto namo, rody
damas pirštu kažkur į slypą 
žemės: Eik apsirink tą sklypą 
žemės ir pasistatyk sau kitą 
narna. 

C

Jis ne tik nesutiktų, bet dar 
visa savo fizine jiega bandytų 
jį apginti. Bet dabar jis drą
siai pataria Amerikos darbi
ninkams apleisti tą šalį, kurią 
jie savo triusu sukūrė.

Toliai^ kalbėtojas linksmai
šypsodamos papasakojo, kaip 
jis mate žemaičius du Ameri
kos lietuvius komunistus ko- 
čiojant už jų “revoliucingas” 
prakalbas.

Kad iš Amerikos išvažiavo į 
Lietuvą “Laisvės” sufanatizuo
tų darbininkų, kurie nežinojo^, 
kad pirma reikia susipažinti 
gu šalies sąlygomis, tai tas tie
sa. Todėl nenuostabu, kad jie

nė turi gerų teoretikų, o jus, 
gerą praktikų, tai abi sujungę 
savo jiegas sudaris didelę spė
ką.” Vadinas, bus sistematin- 
ga šmugelninkų organizacija.

Dar jis drąsino nebijoti Lie
tuvos raudonojo pavojaus; gir
di, jums yra pranešama, kad 
Lietuvoje yra įsivyravę raudo
nieji, nieko tam panašaus ne
są; Jen girdi esama 80 nuoš. 
gerų katalikų.

Ant galo jis papasakojo, kaip 
jie Lietuvoj iš amerikinių ko
munistų padaro geriausius Lie
tuvos patriotus. Kaip tik iš 
Amerikos parvažiuoja komu
nistai, mes tuoj pasiunčiamo 
juos į bolševikų rojų; kaip jie 
ten pabūva porą savaičių, tuoj 
rašo ilgiausius prašymus Lietu
vos valdžiai, kad ji įsileistų 
juos Lietuvon. Mes įsileidžia
me ir kai jie sugrįžta, tai bū
va geriausi Lietuvos patriotai. 
Kaipo į pavyzdį tokių gerų 
patriotų jis nurodė į Anuprą 
Karalių. Z

Prakalbose žmonių bifvo ne
daug. Daugumas išvažinėjo į 
parkus tyru oru pakvėkuoti; 
Keli padavė savo adresus^ ža
dėdami pirkti akcijas.
P-as C. J. Maicke, Rūbo B-vės 
vice-prezidcnlas pareiškė, kad 
rugp. 1 d. Rūbo B-vės akcijos
užsidaro ir daugiau nebus par
davinėjamos iki direkcija vėl 
nenutars jas pardavinėti. Akci
jos dabar pakilę 15%, o nuo 
liepos 1 d. pakilsią dar 35%.

—Laisvės Mylėtojas.

Barkauskytės reikalo 
likvidavimas.

Naujienoms paskelbus (lap
kričio 22, 1921) Liudvikos Bar- 
kauskytės’ laišką, kur ji prašė 
amerikiečių ^pagalbos — 5000 
markių akių operacijai daryti, 
trumpu laiku žin/nės suauko
jo jai nemažą si/ną. Vien per 
Naujienas kabdliu ir draftu 
buvo pasiųsta jai $158.38 — 
35,523 markės (žr. N-nų 285 
nr. Ip21). Kituose laikraščiuo
se buvo matyt pranešimų, kad 
šian ir ten aukotojai patys tie
siai jai siuntė keletą tūk
stančių markių,, taip kad, ap
lamai paėmus, trumpu laiku jį 
gavo iš Amerikos nemažiau 
kai 50,000 markių.

Nežinant vienok kas ta Bar- 
įauskytė ištiktųjų yra, Naujie
nos likusias aukas, viso 
$405.30, sulaikė iki bus gauta
aiškesnių apie ją žinių. Po 
kiek lą^ko gauta 1) iš Liet. 
Raudonojo Kryžiaus raštinės 
Kaune liudymas (No. 47) ir 2) 

( iš Lietuvos konsulato Kara- 
<diaučiuje liudymas (No. 702), 

kad L. B-tė tikrai serganti 
akim.

Tais liudymais pasiremiant, 
gegužės 24 d. š. m. Barkairs- 
kytei pasiųsta dar 50,000 mar
kių arba $180.50, o likusieji 
$228.80 arba 59,100 auksinų, 
aukautojams pritariant, birže
lio 1d. pasiųsta Kaunan Liet.

Phone Monroe 4680
'North American

gąvo ragaišių nuo žemaičių.
Bet “ekonomistas” nė pusė lu
pų neprasitarė apie kun. Pu- 
rickį ir kitus šmugelninkus. 
Gal jo ekonomijai šmugelis 
nėra kenksmingas.

Savo kalbos pabaigoj jis dar 
ragino visus rašytis į vyčių

Accordion Mfg. Co.

Mes mainome 
darome naujas.

Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu

sų armonikos yra 
gvarantuotos. 

senas armonikas ir

924-26 So. Halsted St, 
Chicago, III. Į

Moterų Globos Komitetui su
vartoti Lietuvos našlaičiiĮ šel
pimo ir auklėjimo reikalams.

r/uo visą L. Bgi’kauskytės 
reikalą lik vid no j alne.

Naujienos.

OINAR^CHOR'
ANCHOR- D ONA L D SO N

K. GUGIS
ADVOKATAS

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

Panevėžio Knygynas 
prašo knygą.

Iš \Pąnevežio gavome šitokį 
laiškelį:
Gerb. Naujienų Redakcija!

Panevėžio mieste įsikūrė 
Valst. knygyno skyrius. ^Labai 
yra reikalinga knygų ir laik
raščių. Ministerija mažai ski
ria tam dalykui pinigų. Todėl 
maloniai prašau Tamstų Re
dakcijos siuntinėti savo laik
raštį veltui, o taip pat labai 
prašau paprašyti kitų^Tamslų 
pakraipos Redakcijų, nes mes 
neturime jų adresų, kad jie 
galėtų irgi siuntinėtų savo 
laikraščius. Taip pat prašyčiau 
atsiųsti kiek galima knygų, 
ypač 
to, 
raštų 
viską

Greičiausi moderniški 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  ....................... July 29
SAjČCONIA ...................... Liepos 1

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

Keliaujant per Liverpool ir
Glasgov.
SCYTHIA ......................  Birž. 22
LACONIA .......................... July 6
CARMANIA ....................... July 13

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
Per Southamptoną kas Utaminkas 
MAURETANIA — AŲUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą į Dan

zigą $106.50 j Liepojų $107. Tak
sų $5.00.v. —a

Miešti ofisai
127 N. Dearborr. St., Room 1111-13

TeL Central 4411. Vai. nuo 9-G
Gyvenimo vieta:

S323 So. Halsted St.*
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
nų vakarą, išskyrus utarninkų ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Uokumen- 
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo rn^rje- 
čiaus ant lengvų išlygų.

3101 So. Halsted St., kampas 81 tai 
Telefonas Y arda 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos ho«- 
pitalčse. Pa
sekmingai ’ pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer- 
ginoms.

o 
tai mums stoka Vaižgan- 
Žemaitės (Sinkevičiaus) 
ir Kudirkos, Šeiniaus. Už 
tariame iš anksto ačiū. 
Vedėja E. Jodinskaitė.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

... . ■—...4-------- --- -- .
___________ .________ V

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumriestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St_____ _

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

k
Namų Tel.: Hyde Park 8395 

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

----------- ——

^uR.iiEifZMAN^M 
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

0fį?as ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

'Dienomis: Capal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 95f 
Boulevard >4136

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

Telefonai:

Pagalvokite Apie, Jūsų 
Gavimą Pieno "

Jei jus asmeniškai galė- 
siUiatlankyli pienines, tai 
likraK jąs pasirinksite 
Borden’s pieną.

Besiartinant šitam orui, Į Į 
jus turite būti saugus, j Į 
vartokite geriausį pieną I 
pasaulyj. Ii

BOBDENS
Farm Products Cb, Ine.

Tel^Franklin 3110

KIHNBROC
■ B HALSTED. 2OT,‘ ST S 
B B. CANALPORT AVĖ

Dubelta- 
vps stam- 
pos Utar- 

•ninke

LICITACIJOS
Išpardavimas Croserio

GOLAN* & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899 \ 

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

Seeley 3676

r v w. Rutkauskas"
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 536 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago. 
Tel. Yards 4681S—------- -/■ y j.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

v Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg., j 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 valnnre.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
, Phone Central 2560

Rez. 3203 Sq. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

k.________________________ ■__

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas: /
3149 S. Morgan St., kerti 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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikaoja 15 metai

' Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubas 

Chicago, Illihois.
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 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vali po piet.
Telefonas Drekel 2880

organizaciją, sakydama^, kad 
“musų (Lietuvos) jaunuome-

Nev%rk.NY.
TIESI 
KELIONE

/- - ARDA DEPO JU.
Z Važiuokit visi tarankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliavą 
aplenkia I/Onkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALTN- 

rSf TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ 

POLONIA ............................. Birželio ‘28
■į LATVI A ................. ........................... July 5

TREČIOS KLASOS KAINOS I:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50 

k —LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00. 
| Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Kuomet Samuel Charman pasitraukė iš biznio ir 
pardavė visą savo staką ant licitacijos, mes atpirko- 
me visą jo staką, žinodami jo gerą vertę. Tas sta- 
kas yra geriausias ir mes nupirkome geriausį mate- 
rijolą, tik jus pasižiūrėkite kiek jus sutaupysite pini
gų kasdien. c • 

I

1847 butelių Snider’s Tomato Catsup, butelis ...-.............. ............  22 %c
912 pakelių Argo Lump Mielės, 5 sv. pakelis .................................. 33c
Ceresota Miltai — % sv. maišelis .................................................. $2.19
812 New Century Frand Fancy Roudonas Salmon, No. 1, kenas 24c 
2246 Kenų Carnation Evaporated Pieno, didelis kenas ............... 7%c
1137 Stiklinių Gryno Obolių Sviesto, 19 uncijų stiklinė ..............  15c
4900 šmotų Armour’s Namų Skalbimui Muilas, 10 šmotų ........  27c
Geriausios Rūšies Maišytas Paukščių Maistas, 100 sv. maišelis $1.98 
972 cans Unome Brand Reti Salmon, No. 1 tall. can ......................  20c
1046 cans Free Lance Early June Peas, No. 2 cans.only ........  11c
1800 jars Strawberry or Raspberry Pure Fruit Preserves, 30c jar 19c 
1161 paskages of Swift’s Fride washing powder, large paskage 14 %c 
786 cans Menarch Brand pork and beans, 15c size, 3 cans 
1240 Ibs. fancy Oregon prunes, 1b. .........................
1525 packages Grandma’s Macaroni, package ....
1850 Ibs. hand pickled navy beans, 1b................. :..
412 bottles Armour’s Grape Juice, ųuart ..............
948 cans Karo corn syrup, No. 1% can ................
624 cans “Templer” Red Kidney beans, No. 2 can 
2153 bars Wool soap, for toilet or bath, 6 bars ... 
376tcans Libby’s fancy yellovv eling peaches, 2% can 
18? boxes Red Star macaroni, 10 1b. box ....................
240 cans Rumford’s baking powder, 1 1b. can .............
1850 Ibs. fancy Blue Koše ricc, 3 Ibs............................
182 cans Portuguese sardines, boneless, % 1b. size, 50c. value, at 28c 
1344 cans Unome tomatoes, No. 2, cans.......................................... 12 %c
1264 cans Grated Pineapples, No. 2 cans.......................................... 19c
2146'No. 2 cans of Luxury, West Road and Midland Brands Com 13c 
1827 jars sweet pickle or sweet mixed,' jar .........................  11c
427 Ibs. packages Cherman’s high grade coffee, 1b.....................  29% c
1114 Ibs. best ground blaek pepper, 1b. ............................................ »• 21c
876 Ibs. best breakfast cocoa, 1b......... .............................................. -12c
124 cans Pompeian Olive Oil, quart ..................... .....................— $1.19
230 bars Swift’s Classic laundry soap, 10 bars ........................ •....  89c
847 cans “Big R” tomatoes, No. 2. cans .......................   13%c
645 Ibs. best Yellom Coęnmeal, 4 Ibs....... ...... :....................................  11°
586 packąges Quaker Rolled Oats, package .............................  -9c
1021 paękages Kellog’s Comflakes, package .................................
315 jars Red Heart extra finje mustard, jar..................................
510 Ibs. best mixed piekling spices, 1b. ......................................   22°
259 cans4“Congress” imported oil sardines, can ..........................  11%c

• _ _____ ■

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, III. k j

. ...............................■„ ■ ,, ...........

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir 
Taip
me gerus aut 
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Ąuburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139 
V-—-,... ...... ..............................

J Telefonas: Boulevard 7042

Į DR. C. Z. VEŽELIS :
Lietuvis Dentistas

H ■
31 4712 South Ashland Ave.j ■

■g arti 47-tos gatvšs

T. Pullman 6482

~ . 'lį. / ' .r

DRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

... 28c 
13 %c 
2%c

11 %C 
... 49c 
...  7c . 
ll%c 
... 29c 
... 35c 
... 87c 
... 26c 
.. 20c

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su 
fixturea

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard Į

1619 W. 47th Street

AKUŠERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; rū
pestingai prišiu 
riu ligonę ir kudi 
kf laiko ligos. 
19929 S. State St, 

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ 

(Banienė)
Akušerka

3113 S.Halsted st.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist 
Tel. BOU levard 6487 
4649 8. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

Tel. Blvd. 3138
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

gimdymo. 
at

sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui. •

Ant ttn.'okesčių, jei pagei
daujam*.

Išpardavimas
Mes dabar pirkome bankrutijusios 

firmos staką, 400 vyrų siutų ir over- 
kotų, vėliausių madų ir galime ati
duoti jums už 40% mažiau, negu pa-4 
prastai. Ateikite ^anksti ir pasirinKi- 
te sau patinkamą siutą. Vyrų ir jau
nų vyrų siutai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnes už *$2.50 ir 
daugiau. Siutkeisai ir skrynelės.

S. GORDON,
14th ,ir Hahded St., 2 įėjimai: 

1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 
ątdara vakarais iki 8:30 vai. yakare.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicafo, 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 SU 

Tel. Lafayette 4988.
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jie kritikuoja valdžios^ dar-įkartų davė progos Lietuvos (ir 
bus. O Rusijos kalėjimai Amerikos) klerikalams skelbti; 
yra tikri 'limpamų ligų —J kad socialdemokratai esąjaol- 
siltmes, choleros ir k. — hz- gevikai”.
dai. Kai kurie tų socialistų! Bet, nors iškreipdama tiesą, 
yra ilgiaus ir daugiaus dar- “'Laisvė” šį 1 kartą prisipažįsta, 
bavęsi darbininkų judėjime,; kad nesenai ji sužiniai melavo 

. Ji rašė, 
kad socialdemokratų organas 

į “su džiaugsmu” praneša apie 
komunistų areštus; o dabar jau 
ji sako, kad jię žiuri į tą “per 
pirštus”.

Vienok, jeigu ir butų “Lais
vės” tiesa, kacĮ Lietuvos social- 
demokraai “žiuri per pirštus” j 
komunistų areštus arba net 
“džiaugiasi” jais, tai tas visgi 
nepateisintų nė Jos, nė Rusijos 
bolševikų. Nes Rusijos komu
nistai ne žiuri į socialistų areš
tus, o areštuoja juos, laiko juos 
be teismo ir tardymo kalėjimuo
se po keletą metų, ištremia juos 
į tolimus užkampius; tukstąn- 

,čius socialistų jie yra net sušau
dę. O “Laisvė” visus šituos bar
bariško despotizmo darbus giria.

šitaip elgdamasi, ji neturi jo
kios moralas teisės protestuoti 
prieš valdžias, kurios persekioja 
komunistus. Nes jos vartoja 
prieš komunistus tas pačias prie
mones, kurias komunistai varto
ja prieš savo politinius priešus.

ševikai”.
Bet,

nei Leninas arba kuris kitas1 apie socialdemokratus, 
bolševikų vadų. Vienok kai 
jie aįpserga, tai nė gydytojo 
prisišaukti negali.

Komisarams — brangus 
užsienio specialistai ir sana
torijos, o socialistams — 
purvini kalėjimo urvai arba 
ištrėmimas į Turkestaną. 
Tokia šiandie yra Rusijoje 
“lygybė”.

Bet mums yra įdomu, kaip “re- 
vo’liucioniniai liaudininkai” ke
tina būdavot savo socializmą ant 
individualizmo pamato.

Socializmas pirmiausia reiškia 
suvisuomeninimo tvarką, ir tuo 
jisai principialiai skiriasi nuo 
kapitalizmo ir kitokių buržuazi
nes visuomenės sistemų, kurių 
pamatas yra 4ndividuumo, t. y. 
atskiro asmens gerovė. Sočia,-

t

Lygybė
Sovietų respublikos gal

va, Leninas,' sunkiai serga. 
Ji gydyti tapo pakviestas 
specialistas iš Berlino. Kai 
tas specialistas neįstengė pa
taisyti jo sveikatą, tai buvo 
pakviestas dar antras speci
alistas. Dabai’ tie vokiečiai 
specialistai ir jTusai dakta
rai, kurie jį gydo, paliepė 
Lėninui, kaip praneša tele
grama, važiuoti į Dresdeno 
sanatoriją.

Iš visa to matyt, kad bol
ševikų vado sveikata rūpina
masi kuolabiausia. Tame nė
ra nieko bloga. Žmogaus gy
vybę reikia gelbėti visomis 
galimomis priemonėmis. Bet 
bolševikai giriasi, kad jie 
įvykinę savo respublikoje to
kią tvarką, kad visi žmonės 
esą lygus. Tuo gi tarpu ši
tokios rūpestihgos gydytojų 
pagelbęs Rusijoje nėra tei
kiama nė vienam, kuris nėra 
valdžios viršūnės.

To negana. Bolševikų 
valdžia areštuoja ir po kele
tą metų laiko kalėjimuose 
socialistus, kurių vienintelis 
nusidėjimas yrą tame, kad

Žemiaus 
kritikos.

“Keleivis” apsiėmė spaus
dinti vieną Bostono lenkų 
dienraštį — ir štai mūsiškių 
katalikų spauda pakėlė 
triukšmą, šaukdama, ( kad 
socialistų laikraštis susidė
jęs su “tautos priešu”. Prie 
to, deja, pridūrė savo balsą 
ir oficialis sandariečių or
ganas.

Kritikuoti juos dėl to bu
tų bereikalingas darbas, nes 
skaitančioji lietuvių publi
ka jau yra tiek prasilavinus, 
jogei supranta, kad spaustu
vė, atlikdama kam nors dar
bą, neima ant savęs atsako
mybės už to žmogus pažvaL 
gas. Bet daugelio musų. lai
kraščių redaktoriai dar to 
laipsnio nėra pasiekę.

STOJA UŽ INDIVIDUALIZMĄ.

Apžvalga
ATŠOVĖ.

<• Į “Naujienų” nurodymą,-Lad 
bolševikuojantys elementai/ ku

prio pritaria Rusijos valdžios te
rorui, stato save atžagareivių 
pozicijon, Brooklyno “Laisvė” 
neturi ką atsakyti. Todėl ji mė
gina atremti njjįsų priekaištą 
Lietuvos socialdemokratų kalti
nimais, ir tarp kitko sako:

“Ar gali vadintis socialis
tais ir revoliucionieriais tie, 
kurie nesako, kad Lietuvos 
valdžia laiko kalėjimuose ko
munistus ir profesinių sąjun
gų narius? Ar gali vadintis 
socialistais * ir revoliucionie
riais tie, kurie per pirštus žiu- 

■ ri, kaip Lietuvos buožių val
džia žudo komunistus?...”
Brooklyno “centristai” čia 

prasilenkia su tiesa, nes Lietu
vos socialdemokratai nuolatos ir 
nuolatos smerkia Lietuvos val
džią dėl komunistų persekioji
mų. . šitie jų protestai daug

Lietuvos socialistinės jaunuo
menės reikalams pašvęstas laik
raštėlis “Draugas”, vedamas 
“revoliucinių socialistų liaudi
ninkų” dvasioje, labai pyksta, 
kad socialdemokratai ėmė leisti 
“žiežirbą”, kaipo- priedą prie sa
vo partijos organo. Jo piktumas 
darosi suprantamas, kuomet 
perskaitai įdėtą paskutiniame 
“Draugo” numeryje pastabą 
apie nesenai įvykusią “aušrinin
kų” konferenciją. Girdi: ■

“Ji (konferencija) galuti
na^ išrišo principų ir taktikos 
klarisimus. Aušrininkų prin
cipų pamate pasiliko, kaip iv 
pirmiau; individualizmas, gi 
taktika — aiški socialistinė.

“Socialdemokratams ir įvai- 
riems marksininkams nepasi
sekė paversti ‘Aušrinę’ savo 
ramaus gyvenimo’ kramelių 
ir jie išstojo iš aušrininkų or
ganizacijos. Atsikratę nuo 
varžiusių aušrininkų veikimą 
gaivalų, tikrieji aušrininkai 
'sėkmingiau varys savo svar
bų darbą .— socializmo sklei
dimą darbo jaunuomenės tar-

A. JASIUNAS

VELYKINE
Iš ciklo “Pavasario stebuklai.”

(Pabaiga)

Išgriovus stabus,, išnykus bažnyčioms, ką 
sumanys šėtonas, kad temdyti žmonių protą, 
sunku numatyti, — besistodamas kalbėjo Lau
rynas. — Na, Tamošiau, žiūrėk, jau ir pamal
dos pasibaigė, o aš mat beidamas aplankyti sū
naus kapelį, užėjau čia pasilsėti — šlapia ki
tur, — ir ve užsikalbejova. Ačiū tau, brolau: 
tikrą Velykinę atlikau. Na, sudiev, sudiev, Ta
mošiau. Žiūrėk,, antai tavo žmona jau besidai
ro. r -A s ■

Tamošius nenorams irgi atsistojo, f . • • *
Nelinksmas jis buvo.
—Sudiev, Lauryne. Vžudavci tu man mįslį! 

O kas teisybe — ateidavo ir man pačiam į gal
vą panašios mintys...

Pąnedėlis, birželio 19, 1922

Sveikatos Dalykai
.................................. .. 1 ... ....—1111................

Vakarų kapitalo atstovais, Rusų 
komunistai negalėjo iškarto at- 
suklaupti. Ir anglai, kaipo prity 
rę diplomatai, to nei nesiekė. Bet 
kas su jais bus toliau, gana aiš
ku. .

Derybos perkeliamos Hagon, 
kuklesnėn vieton, kur publikos 
akių bus mažiau ir pasilenkti 
bus lengviau. O kad neapsako
mai sunki rusų padėtis vers Ta
rybų valdžią gaudyti kapitalis
tų ranką ir prieš juos nusilenkti 
kad ir sunkiausiomis sąlygomis, 
tai manau, neabejojamas daik
tas.
Anglai eina Rusijon ne vieni 

patys. Jie sąmoningai leidžia 
pirmutiniais vokiečius ir jų pa
galba tikisi kieton saujon su
spausti Rusą ekonominį gyveni
mą. Anksčiau, ar vėliau — tas 
turi įvykti, Turi dėlto, kad ne- 
sutvirtėjus Vokietijai ir nepra
dėjus eksploatuoti Rusijos, ne
galės atsigauti nei anglų preky
ba, nei jų pramonė.

Ryšiai tarp Vokietijos ir Rusi
jos ūkio srity mezgasi skubotu 
budu. Mainas tarp tų dviejų 
kraštų didės kas mėnuę. Mainas 
sausuma turės vykti žymia savo 
dalim ir per Lietuvą. Iš tos 
priežasties musų kraštas įgyja 
abiems Lietuvos kaimynams 
ypatingos reikšmės. Jiems bu
tų patogiausia Lietuvą visai su
trypti savo kojomis. Bet dabar
tinėj padėty tai negalimas daik
tas. Neleįstų to padaryta ir vy
riausias Europos kerdžius—Aib 
R'lija. Tat reikia nustatyti geri 
kaimyniniai santikiai su Lietu
vos respublika, bent dėl akių.

Konferencijos sa^ Ir va Vokiečių taktika ima 
keistis. Pačioj Genujoj Vokie
čių delegacija pavaišino atskira 
vakariene Pa'baltės kraštų atsto
vus, kartu ir Lietuvos. Kiek 
ankščiau susidaręs aštrus Lie- 
tuvos susirėmimas su Vokietija 
dėl vagonų rasta naudinga iš
spręsti taikiu ir Lietuvai palan
kiu budu. Tariantis dėl transi- 
to Rusijon, vokiečiai palaiko pa
togesnes Lietuvai sąlygas, žo
džiu, tų užriestų a la kaiser Wil- 
helm ūsų, kuriuos dar nesenai 
rodė Kaune Vokietijos pasiunįi- 
nys, dabar kaip ir nematyti.

Tie nežymus vokiečių nusilei-

lizinas stato visuomenę augš- 
čiaus, negu asmenį, o kapitaliz
mas stato asmenį ąugščiaus, ne
gu visuomenę. Taigi aušrinin
kai priėmė kapitalizmo, o ne so
cializmo principą.

Jie gali būt revoliucingi, bet 
jų revoliucingumas negali eiti iš 
buržuazinės tvarkos ribų, kadan
gi,- pripažindami v/riausįuoju 
savo principu individualizmą, 
jie tą tvarką stato sau 'idealu.

N^u^okimės vasara.
i Dr. A. Montvidas.

Genujos konferencijai pasibaigus

žiema sumažina sveikatą, to
dėl pavasaryj serga daugiau 
žmonių; negu kokiame kitame 
/sezone. Neveltui žmones sako, 
kad “dusulingi žmonės miršta 
arba lapams krintant arba la
pams skleidžiant.” Rudens 
trumpos dienos, mainus oras, vė
jai, lietuš pakerta silpnų žmo
nių sveikatą. Pavasario oras 
kur kas yra geresnis, dienos 
saulėtos, žmogus daugiau pa
silsėjęs per žiemą, vienok ligų 
daug ir mirtingumas skaitlin-Valdžios delegacija, ’ kad ir 

; nevisa, jau sugrįžo Kaunan, itfas 
Lietuvoje laukė p. Galvanausko 
atvežant iš Genujos kiškio py
rago, tas gavo nemaloniai nusi
vilti. Kiškio pyragą ir šiuo kar
tu prarijo Europos imperialisti
nis vilkas.

Visi skaudieji musų kraštui 
klausimai,^ kurių greito išspren
dimo tiek ištroškusi laukia vi
suomenė, pasiliko atviri. Val
džios delegacija kiek pajėgdama, 
kaip mokėdama šaukė dėl jų 
konferencijoj gvoltą, bet nieko 

 

aiškesnio nualmėjo. Negu tiek, 
kad Genujo sirinkusi publika 

dar kelintą kartą 
išgirsti mažos tautos pasiskun
dimą, kaip poliškas, šuleri u vir 
tęs Lenkas grobia ir vargina 
svetimus kraštus.

Amerikiečiams jtiu žinoma,, 
kad Vilniaus klausimas, nors 
bandyta pastatyti konferenci
jos svarstymui, tapo išbrauktas 
iš dienotvarkės dėl griežto fran
euzų ir lenkų užsispyrimo. Giil 
tiek telaimėta, kad ir lenkai ne
gavo /pritarimo savo grobimo 
žygiui, ir Lietuvos rytų ateitis 
pasilieka neišspręsta, tebestovi 
atvira. P. Skinnuntui, kaip sa
koma, ruošiama Varšuvoj už tAi 

jotagų.
Nieko nepasiekta ir dėl Klai

pėdos. Nebuvo svarstytas ndt 
pats klausimas ir Mažoji Lietu
va pasilieka kaip ta pypkė, ku
ria anais laikais apdovanoda- 
Rygos pirkliai musų ūkininkus, 
bet tik tuometę kai gaudavo iš 
jų pigiai nupirkti jų linus.1

Lietuvos valdžia ir. dalis vi
suomenės laukė iš Genujos kon
ferencijos dar-vieno daikto, — 
tai finansų klausimo sutvarky
mo. Tuo atveju tikėtasi dviejų 
daiktų. Viena, kad Vokiečiams 
jus patiekta palengvinimų kon
tribuciją mokant, bus sutvirtini 
ta jų valiuta, kartu ir Lietuvos 
dabartiniai pinigai. Antra, bu
vo vilties, kad tvarkon vedant 
Europos ūkį, bus patiekta pagal
bos atsigauti labiausia karo su
vargintiems kraštams, kartu ir 
Lietuvai. Kol kas konferencija 
bent formaliai nieko nepadarė 
tam reikalui, ir musų finansų 
ministeris grįžta namo su trečia 
tėrbele, ries sėdėdamas Genujoj 
suvalgė ir tuos lašinius, kuriuos

gavo prog

Atviromis akimis žiūrint į 
padėtį ir Genujos konferencijos 
uždavinius, kitokių rezultatų nei 
neteko ląukti. Genujon buvo su
važiavę Europos galiūnai visų 
pirma savais reikalais. Kiek jie 
buvo susirūpinę savais vargais, 
aišku buvo iš to, kad tariamieji 
draugai—anglai ir franeuzai/— 
visą laiką vaikščiojo apie vienas 
kitą pasišiaušusiais plaukais, 
kas valandą gatavi kibti kits 
kitam į kailį. Lietuvos skau- 
duolės tebuvo dėl jų mažas kau 
las, kuriuo neapsimokėjo labiau 
domėtis, nes dabartinėj padėtyj 
ir Jis butų galėjęs supiudyti iš
alkusius buržuazijos atstovus.

j Ir vis tik negalima pasakyti, 
kad Genujos įvykiai neturi svar
bos musų kraštui. Jie turi di
deles reikšmes tiek, kiek konfe
rencijoj yra padaryta pradžid 
naujam Europos valstybių susy- 
grupavimui.
lėse Genujoj įvyko didelis mušis 
kad ir be kanuolių. Angių bur
žuazija L. Džordžo diplomatinė
mis rankomis paėmė už pakar
pos franęuzų kapitalistus ir į- 
laužė jiems sprandą. Įlaužė 
švelniai, tikrai diplomatiniai, 
^ad nepasigirstų tratinamas 
priešo stuburkaulis ir kad prie
šas nebūtų tuojau ištiestas ant 
žemės, bet visgi aiškiai įlaužė.

Imant konferencijos “darbuo
tę”, buvo matoma, kad anglai 
žut-but skina sau kelią Rusijon, 
griežtai lipdami per galvas savo 
“draugų” — franeuzų, belgų ir
jų neskaitlingų talkininkų. Buvo dimai jiems, žinoma, netrukdo 
aišku, kad vokiečių susitarimas tylėjimu atsakyti į Lietuvos 
su rusais, vokiečiams teikiamoji valdžios reikalavimą, kad Vo-

raugas” džiaugiasi, kad 
^aušiuninkų konferencija nuta
pę dati savo principų pamatan 
individualizmą ir atmetė mark- 
sihinkų poziciją'. Apie mark
sizmą čia nėra reikalo kalbėti 
kadangi mes labai abejojame, ar 
“atmetusioji” jį aušrininkai 
(kartu su “Draugo” redakcija), 
yra kuomet nors perskaitę bent 
vieną svarbesnį Markso veikalą; 
“atmesti” kokią nors teoriją yrą 
daug lengviaus, negu pažinti ją.'buvo pasiėmęs iš namų.

K

—Na, tai ir ąstyk. Nesibijok jų, — dar 
kartą drūčiai spausdamas delną savo susi rūpi
nusiam draugui tarė Lau^nas, ir buvo beei
nąs.

—Lauryne, — sustabdė Tamošius: — Ne
užmiršk, ateik tarpušvenčiais... pasikalbėsiva 
dar apie tai.

—Gerai, gerai, — maloniai tarė Laurynas, 
ir draugai pasiskirstė, keliaudami katras sau.

Sočiai prisimeldus, Yamošiaiis žmona jau 
senai numatė, kad jps senis trinkučiuo ja *su 
Laurynu, ir davė' valios. Bet dabar besiartinan
čiam išlėto, lygiai nešant sunkią naštą, Tarno, 
šilu jau iš tolo ji šaukė: ♦

Į —Na, ar ne mano viršus... ar ne mano 
viršus? Sakiau tau, kad Laurynas įkalbamas — 
m štai teisybė! O ’Žhir, gal su Dievo apveizda ir 
Velykinę atbuvo

—Atbuvo, — burbtelėjo Tamošius, ir dar 
žemiau nulenkęs galvą nuliulino kinkyti 
mą.

Per kėlias įhiriutes miestely tik ir

veži-

buvo

—Ar girdėjai naujieną, Pranciškien?
—Kokią, Tamošien?
-—Gi Laurynas iš Paupių išpažintį atbuvo.
•—ką tu kalbi, Tamošien?vStebukldi Dievo 

tik ir gana!

finansinė pagelba buvo išanksto 
apgalvota ir pritarta Londone. 
Genujos konferencijoj reikėjo 
taą anglų politikos žygis tik pa
puošti atatinkamais gražiais 
obalsais ir atlikti jis viešai, pa
traukiant savon pusėn kiek gali
ma daugiau šalininkų iŠ tų vals
tybių, kurios tikisi lesinėti nuo 
anglų buržuazijos stalo nukritu
sius trupinius.

Ir tas konferencijoj kad ir ne
galutinoj formoj atlikta. Nekas, 
kad raišai iškarto nepriėmė visų 
jiems pastatytų reikalavimų. 
Atvirai iš karto nusileisti Tary
bų valdžia nei negalėjo, — ji vis 
gi priversta rokuotis su savųjų 
minių upu. Pirmą kart išeida
ma pasaulinėn scenon derėtįs su

kieti j a pagalios’ atsilygintų už 
karo metu padarytus plėšimus, 
liad ji užmokėtų musų kraštui 
padarytus jos išleistais bsto pi
nigais nuostolius.

Su tuo Vokietija besiskubins. 
Tečiau neabejojama, kad jeigu 
Vokiečiai plačiais ratais įvažiuos 
Rusijon, dalis jos kelių eis irį per 
Lietuvą. Jau pats tranzitas da
rys didelės įtakos į Lietuvos ūkį. 
Bet kartu su grynai ekonomi
niais klausimais bus surišti ir 
neišspręstieji politiniai Lietuvos 
klausimai— Vilniaus ir Klaipė
dos klausimai. Kaip atrodo tų 
klausimų išsprendimas naujai 
besikeičiančiuose Europos santi- 
kiuose, apie tai teks kitu kaltu

zįssu parašyti.

—Kokie čia Dievo stebuklai’ Tai aš įtai-' 
siau, šaukė ant viso miestelio Tamošienė. ,

Ir Prančiškienė skubėsi prahešti naujieną 
Antanienei, Antanienė kartojo Jonienei, Jonienė 
atidūlinusiai į bažnyči^4iet už vienuolikos vars
tų Grižicnci ir t.t. ir t. t.

Praeis valanda kita, hyvisas apielinkis žinos 
jau, kad šventą Velykų /ieną ištiko stebuklas.

Dar viena pasimetusivavis atėjo j^-ti^rą ke
lią, — atsivertė prie Visagaiįp.

Tuo tarpu sujudęs subruzdęs miestelis vėl 
aprimo.

Išsiskirstę maldininkų būreliai vėl balavo 
laukuose ir tik iš tolo dar buvo girdėtis jų links
mas kliksmas, lydžiamas ^tipriu vieno kito vy
riškio juoku.

Bcpigą, dabar jos ne vienos. Vaikai jau vi
sai bebaigiu tvenkti pakalnėj tvenkinį, gavo ge
rų pipirų nuo begrįžtančių jų iš pamaldų moti
nų, ir išnyko kaip nebuvę. v

Atsirado ir bežvengįanči(xs kumelės šeimi
ninkas — jaunas apsukrus vyrukas, ir nespė
jus jam dar gerai užšokti k*aip kumelė pasilei
do sparčia riščia, taškydama toli didelius purvo 
gabalus. Prašliadžė keli vežimai su storoms 
bobomis ir vyriškiais.

f Senas zklebonas piktai sutrenkęs zakrasti- 
jos durimis^ pūkštė per šventorių į klelJojiiją su 
mašna surinktų pinigų.

Jis .pyko ant ankstyvo pavasario, ant be- 
šildančios saulutės, kuri pagadino kelius, suda
rė pbtviniu^ ir sudarkė jam gešeftą..

—Kas čia... kad butų nors truputį pašalę, 
argi tiek butų suvažiavę parapijonų! — mur
mėjo jis: beidamas, jr nusispiovęs į didelę val
ką prie pat gonleų, pranyko klebonijos duryse.

Kelios davatkos 
čios, ir miestely viską 
dieninę vagą.

Saulutė jau žymiai persirito į vakarus, ir 
karias nuo įkarto pradėjo slėptis į susiradusius 
padangoje debesėlius. Vejalis dar nerimastin- 
giau judino plikas nuodelių šakeles ir lyg žadin
to žadino: kelkite^, pabuskite augalai, jus jauni 
miegaliai, iš žiemos sapno...

Sotus žvirbliai purpčjo ant nutuštusios aikš
tės ir tingiai lesinėjo primėtyta® guobas kiauši
nių, trupinius ragaišio ir balto pyrago.

Ir jiems Velykos! f
Ateis naktU nešdąina paiįsio pavargusiom^, 

rytoj vėl kaitriai šildys saulutė; praslinks ke
lios odenos ir nemačioms nenuilstanti ranka 
išpuoš lankas, pieveles, medžius medelius ža
liais parodais.

lik gerai prisiklausykite, prisižiūrėkite, o, 
užgirsite, o pamatysite dar daugelį stebuklųužgirsite, i 
per šias dienas.

prasiskubo iš *bažny- 
ilo, įėjo į savo kas-

Kodėl?
Per žiemą žmonės ‘•stovi na

mie, kur stoka tyro oro ir sau
lės šviesos. Jie yra labiau susi- 
kimšę, todėl gauna ligas vienas 
nuo kito. Kas ir žiemos laike 
būna lauke, daug atvirame ore, 
tas pavasaryj yra stiprus.

Buvimas namie irčviršijautis 
sėdėjimas, stoka mankštinimo- 
si, stoka vandens gėrimo, nes 
nešilta ir troškulio nėra, stoka 
šviežių daržovių — visi šitie da
lykai veda prie šiokio-tokio Vi
durių kietėjimo ir kūno nuodi
jimo.

Žalios šviežios daržovės, pav., 
kopūstai, stalotos, špinatai ir 
kt., turi savyje vitaminų.’ Pre- 
zervotuose ir virtuose maistuo
se vitaminų nelieka arba lieka 
mažai. Net karvės pienas, kada 
jos ganosi ganyklose, turi dau
giau vitaminų, negu šiaudais ir 
šienu jas šeričyft. . O vitaminų 
stoka maiste veda prie skorbu- 
to, richito ir kitų ligų, ypač tū
lų nervų suįrimų. .Neveltui, pa
vasaryj daugelis jaučia kokius 
tai reumatiškus skaudėjimus ir 
silpnumus. <

Stoka geležies daro žmones 
išblyškusiais. Geležies daug ga 
Įima gaut valgant ridikėlius, spi- 
nakus, salotas, kopūstus, barš
čius, cibulių 'laiškus, žalius 
agurkus ir kitas šviežias daržo
ves, kokių žiema gauname ma
žai. Tai yra tokia geležis, kokios 
aptiekose nenupirksi.

Kalkių ir fosforo nervams ir 
kaulams šviežiose daržovėse ir 
vasaros piene irgi gauname ga
na.

Kiek per žiemą nuskriaudžia- 
me savo -sveikatą, tiek per va
sarą galime atgriebti ją ir pri
rengti kūną, kad jis butų stip
rus atsilaikyti per busiančią 
žiemą. Tik nereikia užmiršti 
naudotis vasara.

Daržoves dabar pigesnės ir 
įvairios. Reikia jų valgyt daug 
ir nevirus. Vaisių irgi randasi 
vis daugiau. Kodeinų nevalgyt? 
Jie pigesni, negu mėsa. Ypač 
pavasaryj žalumai traukia, kol 
jie nenusibosta per vasarą, todėl 
juos reikia dabar vartoti. Da
bar jie labiausiai kunui reika
lingi. 'šilumoj daug mėsos ir 
riebumų nesveika valgyti.

Žieminis nusisėdėjimas ir ne
rangumas nusilpnina raumenis, 
sumažina degimą kūne, jei lau
ke nepraleidžiama daug laiko. 
Vaikščiojimas, 'lankymąsi į so
dus ir girias, žaidimai vasaros 
laike yra patogus. Net pavargęs 
nuo darbo žmogus geriau mie
gą, pasilsi ir jaučiasi geriau po 
mankštinimpsi ore. žaidimai so
duose .ir laukuose paliuosuoja 
nuo šproto pribukime. Namuose 
sėdinti žmonės lieka erzus, ne-/ 
draugiški, pesimistiški ir kaiV 
tais melancholiški.

Pajūriuose ir Paežeriuose at
sidaro nemokamos maudyklos. 
Reikia patiems mauditis ir vai
kus maudyti. Vasaros laiko 
daug prakaituojama. Prakaito 
skylutes pdoj užtunka, oda ap- 
sivelii, jei nemaudytis. Ne visi 
turi vonias namie, todėl žiemą 
maudymąsi yra retesniu ir gal 
ne tiek reikalingas.

Vandens gėrimas turi žymiai 
padidėti. Jis išneša nuodus iš 
kūno, apart kitų užduočių. Pra
kaitavimas jo daug paima, šilu
ma verčia mus gert vandenį ir. 
gerkime jo daug.
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karštai remianti ijhkų aspira-Amerikos spauda apie 
Lietuvą

(Iš Liet. linf. Biuro)

Gegužės pabaigoje Amerifkcfe 
žydai laikė Philadephijoje 
vo suvažiavimą. Žydų veikimo 
garsas paprastai toli eina; tad 
ir šiuo kartu laikraščiai pla
čiai rašė apie tą suvažiavimą. 
Tarpe kitų dalykų visi laikraš
čiai pažymėjo žydų rezoliuci
ją, sveikinančią Lietuvos Stei
giamąjį SeimąĮf kad jisai patik
rinęs žydų autonomines teises, 
ir žadančią nuolatinę prietelys- 
tę lietuvių tautai.

Kaikurie laikraščiai, dar pa
minėjo apie 24 milionus mar
kių, siųstų Lietuvos žydams jtj 
atsistatymui, pažymėdami, kad 
tie pinigai btts sunaudoti atsta
tymui sugriautų žydų namų 
Lietuvos miestuose * ir mieste
liuose. Ypač plačiai tuo klausi
mu rašė “Detroit '“Jevvish Chro- 
nicle.”

Gegužės 19 r. New Yorko 
žydų laikraštis “American 
Hcbrcvv“ įdėjo tris žinias palie
čiančias Lietuvą. Vienoje sako
ma, kad Lietuvos prezidentas 
atsiuntęs kablegrama Rabinų 
Sąjungai, kurioje jisai tikrinęs, 
jogei “žydų teisės jo [? Red.] 
respublikoje busią užtikrin
tos.“

Kitoje kalbama apie tai, kad 
Lietuvos vyriausybe atsisakiusi 
priimti D-ro Soloveičiko žydų, 
reikalų minis torio rezignaciją, 
nes tikisi kad žydų teisių klau
simas, dėl kurio dabar einąs 
ginčas, busiąs laimingai išriš
tas. Christian Science ‘Monitor 
dar prideda, kad Dr. Soloveiči- 
|<as vis dėlto laikąsis ir neatsi- 
imąs rezignacijos savo, nesą 
Žydų Tautos Taryba liepusi 
jam taip padaryti ir jisai tu
rįs jos klausyti.

Pagalinus trečioje žinutėje 
pranešama, kad žydų kongresui 
paprašius kongreso atstovas 
p. Chandleris aplankęs Lietu
vos Atstovą Washingtone, kad 
pareikalavus (to urge) pripa
žinimo žydų teisių Lietuvoje. 
P-as Chandleris pasikalbėjime 
su Lietuvos atstovu pareiškęs, 
kad jeigu tik žydai užprotes
tuosią prieš įneštą kongresą n 
rezoliuciją — Lietuvos pripa
žinimo reikalu, toji rezoliuci
ja niekuomet nepereitų (šita 
žinia neatatinka tikrenybei, nes 
1). Chandleris tuo reikalu nėra 
kalbėjęs su Lietuvos atstovu).

• . J \
New Yorko dienraštis 

“World” geg. 28 d. redakcijos 
pastaboje “The Economic in- 
terdependetfce of the Wqrld” 
kritikuoja kalbą pasakytą į at
stovo Andrė Tardieu, francu- 
zų parlamente, kurioje jisai nu-’ 
peikė elgimąsi Anglo-Saksų 
tautų: Britų ir Amerikos.

Redakcija ]>astebi, kad Fran
ci j ir nėra kompetentinga kriti
kuoti Anglo-Saksus, nes jai to
li iki bešališkujho; ji kibai

ei jas prieš vokiečius, bet nu
duodant! negirdinti lietuvių ir 
uk rainų' skundu prieš .lenkus.

“Boston Transcript“ geg. 17 
dieną padavė) žinią apie Lietu
vos prekybą. Laikraštis gavęs 
žinių, kad nuo 80 iki 90% Lie
tuvos prekybos su užsieniu 
esą vokiečių rankose (tai yra 
padauginta - L. L B.) Prie
žastys esančios: geografinis 
artimumas, tie patys pinigai, 
ir politiniai geografinė padėtis^

Ką Lietuva išgabena.

(Iš Liet. Inf. Biuro)

Lietuvos eksporto skaitlines 
apima 1-ties [? Red.] mėnesių 
laikotarpį nuo pradžios 1921 
m. ir iki laipkričio [? R<xl.] 
men. šių metų.

Tuo laiku per Lietuvos mui
tines išviso išgabenta Ą>rcskių 
už 399,182,625.21 auks. Tame 
skaičiuje išgabenta:

Maisto produktų už 123, - 
272,838.35. (Tame skaičiuje 
vienų kiaušinių už 105,340,- 
076L \

Negamintos (medžiu) me
džiagos už 88,845,848.1).

Gamintų medžių už’ 76,567,- 
658.80. \ *

Sėmenų už 48,345,461.
Šerių už 17,787,921.
Kailių ir odų už 8,894,893. 
Jąvų ir miltų už 8,254,170. 
Skarmalų už 5,695,223. 
Ašutų už 3,035,862.50.

, Be čia išalkaiHiuotų dar bu
vo gabenta: žąsų (2,380,528), 
bulvių (2,224,007), seklų 2,- 
145,281.65) ir Įvairių kitokių 
prekių. ,) >

Pagal didumo išvežimo iš 
Lietuvos valstybės eina šioje 

seilėje:

Vokietijon už '213,193,908.85
Anglijon už 103,182,009.

- Maž. Liet, už 59,301,035. 
Latvijon už 14,885,311.

- čeko-Slov. už 4,618,202.84 
švedijon už .. 2,151,001. 
Amerikon už .. 936,200.
Rusijon už .... 683,680. . 
Vilniun už .... 215,477.
Danijon už ..... ^ 15,800.

Morgano gniaužtas sui
ma Austrijos Res- 

publftę 
-a-------- ;----------------

Ndw York. — Mažiau taip 
duv mėnesiai atgal atstovų'"Kli
mas priėmė>senato jau priim- 
lą projektą, A kuriuo einant 
Jungtinės Valstijos per Javų 
Korporaciją apsiima paskolin
ti Austrijos valdžiai $24,000,- 
000 atmakėjimui per 25 metus; 
dabar paaiškėja, kad J. P. Mor
gan ir kohip. rengiasi paskolin
ti Austrijai.' Žinią apie tą Mor
gano žingsnį paduoda Londono 
laikraštis “Nation.“ Straipsny
je sakoma:

“Kuomet politinė Amerika 
laikosi ištolo nuo Europos, tai 
finansine Amerika ateina ar-

I

čiau, įsikišu^ J. P. Morganui 
ir komp.j Tokiu jau badu turė
tų būti sutvarkyta Vokietijos 
paskola ir tąsyk krežis praeitų. 
Tai yra antra ir išlyginę tran
sakcija — 8,(XK),(M)O svarų 
sterlingų paskola Austrijai, ku
ria susidomėję Morganai ir 
Anglijos Bankas; nors ji yra 
pradžios laipsny, bet tikimasi 
geros sekines. Pasiūlymu yra, 
kad 5,000,000 svarų eitų Aust
rijos biudžeto subalansinjinui, 
of likusi dalis bankinės siste
mos sustiprinimui.“

Minėtas laikraštis nemini to, 
kiek Morgano firma laukia te
palo už savo dalį paskolos Au
strijai. Morgano raštinės atsi- 
sako ką nors sakyti apie tai.

Amerikos kareiviai 
Francijoj

J - ,
Minneapolis. — Charles G. 

Greeu, kuris be tarnybą Franci 
joj buvo dar penkiuose Kiluošą 
karuose, ^ako, kad .20,000 Ame
rikos kareivių buvo laikoma 
francijoj prie aržuolinių sijų 
kirtimo per šešis mėnesius po 
paliaubų, ir kad šitos sijos gelž 
keliams; už kurias Jungtines 
Valstijos mokėjo Francijai po 
$16 vienai, vėliaus buvo parda
vinėjamos Penpsylvanijos gelž- 
kčliui po '38 centus vienai.

Pasak Greeno, Pennsyivanijos 
gelžkelio vice-prezidentas gen. 
Atterbury prižiūrėjo sijų kirti
mą ir kaipo A. E. F. gelžkelio 
transportacijos direktęrius turė
jo progos gauti jas Pennsylvani 
jos gelžkeliui.
ji Girdi, “Ilgus metus Pennsyl- 

vanijos gelžkelis ir kiti gelžke- 
liai negalėjo gaut arauolinių si
jų. Francijos giriose^a^daug 
aržuolų, bet iki Amerika neį- 
stojo Į karą franeuzai nenorėjo

BUILDOG BLUE
LAZtJRKOS

Dabar goriausios
Geriausios lazurkos namų r|M|KSa9QM 

darbo drapanoms, kurios pa- H/hM 
darys baltas kaip sniegą.

Puikiaį
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras-* 
tos lazurkos; tik keletas la
šų' reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.BULLDOGBLUF

J'’A
Prašyk savo groserninko Bull Dog|-i 

lazurkų. V

J. L PRESCOTT C0
Nevy York

NAi>S, Ciitca^o, iii. 

pardavinėti šitų medžių Ameri-^ 
kos gelžkeliams. Kada kkras 
iškilo, Atterbury tapo pasiųstas 
Franci j on gelžkelinės transpor
tacijos žiūrėti.

“Didžiausia pasauly inžinierių 
pulkas tapo pristatytas kirsti. 
Dvidešimts tūkstančių vyrų su
darė pulką, kuris naikini pui
kiausius francijos miškus per 
pusantrų metų, karui laimėti,, 
kaip Atterbury ^akydavo jiems. 
Po paliaubų šitas pulkas buvo 
padidintas mažne iki 40,000 vy- 
riį ir jie kirto sijas dar per šešjįs 

! mėnesius. u *
“Būriams padarantiems dau

giausia darbo buvo siūlomos do
vanos. Buvo duodama paliuosa- 
vimai ilgesniam laikui už stropų 
darbą. Viršininkams surašinė
jau tiems padarytą darbą buvo 
duodama, augštesni laipsniai ir 
nuo Belgijos pasienio iki Pire- 
nėjų kalnų, visu ruožtu dirbo ši-

........ — i * ■ 1 1 ’■ ■> '''į . 1

tie kareiviai. Mi'lionai sijų ir 
medžių tapo prikrauti eile pagal, 
eilę Artesniuose gelžkelio punk
tuose. 

jr ' ' ■

“Transportacija ir užlaikymas 
kareivių užimtu šituo darbu bu 
vo pridedama prie nuostolių mo
kamų franeuzams, ačiū kam 
kiekvienas nukirstas medis pa
rėjo mažne iki $16., Gen. Atter- 
bury vėliau nupirko šitas sijas 
Pennsyivanijos gelžkelįui mokė
damas po 38 centus vienai.“

Grcen yra pasaulio karo su
žeistų veteranų nariu; jis sako

apsiima liudyti kiekvienam kon
gresiniam komitetui ir atkarto
ti tą patį, ką jis čia yra pasa
kęs.

Jis. tarnavo būrų kare, bokse
rių sukįlime, Amerikos kare su 
ispanais, Amerikos ekspedicijoj 
Meksikon ir dabąr Francijoj.

Jonesi
Kreditoriams

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

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

' arba
250 už $1.00 

Pigesnis kursai «iunčiant 
didesnei luinas 

Pristatyams Užtikrintai 
Trumpame laike / 

Central Manufacturing 
District Bank 

« State Bank— 
CIearing Honse Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

{Cleveland Standard Parts 
kompanijos šėrininkams)

3107 So. Morgan St., 
CHICAGO, IH.

LANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.
Netolioms ofisas yra 

uždarytas

REO
Kuomet jus perkate vartotą Reo automobilių Jus-*- 
neturite nieko bijoti. Visi vartoti Reo automobiliai 
yra sutaisyk pirmos klesos mechanikų geriausiame 
stovyje. Jie yra pataisyti ir turi naujus Royal Cord 
tajerus ir naują Willard battery. Reo vartoti auto
mobiliai yra gvarantuoti ir susilygiha su naujais au
tomobiliais. Žemiau paduodame listą nepaprtstų 
kainų:

1021 REO 5 pasažierių 6 cyl. Touring car 1100* 
1920 RJEO 5 pasažierių 6 cyl. Touring car 1100 
1919 RĘO 5 pasažierių 4 cyl. Touring car 750 
1918 REO 7 pasažierių 6 cyl. Touring cafr*500 
1917 REO 5 pasažierių 4 cyl. Touring car 350

Mes turime daug kitų išdirbimų automobilių pasirin
kimui. Mes sutinkame padaryti labai lengvas sąly
gas išmokėjimui kaip kas nori.

REO MOTOR CAR CO. OF CHICAGO, Ine.,
Calumet 6050 2501 So. Michigan Avė.

Dirbtuvės SkyriusLIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 

* mėgsta. ■ ū i• -

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

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

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

Tegul Tavo Pinigas^ 
Uždirba Daugiau

Nesivaikydamas nebūtų uspešeln pelnų, kiekvienas atsar
gus žmogus gali šiandien gauti už savb pinigus šešis ir 

J, septynius nuošimčius, o laimei pasitaikius gali gauti ir 
daugiaus. >

u Y '
**Kas nori gauti didesnio pelno, tas perka ŠĖRUS.-
Kas užsiganėdina 6% ar 7%, tas perka BONUS.
Šerai ir bonai dabar eina augštyn kainoje ir gal eis augš- 
tyn dar per dvejetą motų.

SERAI Iš daugybės įvairių gerųjų ŠĖRŲ šiandien 
patartina pirkti šiuos: 
American Teleph. & Tele- 
graph (moka po $9 divi
dendų): .

. American Tobacco Co.

(moka po $12 dividendų); 
Canadian Pacific R. R. 
(moka po $10 dividendų); 
New York Central (moka 
po $5 dividendų);

Iš daugybės geresnių bonų šiandien patar
tina pirkti šiuos:

• 'p/'-.'i^W American Smelt. & Ref 
į’jt

BONAI
5’s ,1947, atneša apie 6%- 

J- St. Lounis-St. Francisco, 
& Adjust. 6, 1955, atneša

apie 7^i%.
“ Hudsoiy-Manh. Ref. 5’s,

1957, atneša apie 7%.
Cųba Cane Sugar 7’s at
neša apie 10%.
Miškįssippi River1 Power
5’s, V1951, atneša apie

Galite įmokėti už Šerus ar bonus tik trečią dalį, o 
likusius pinigus sumokėti po truputį.

—' '■ J

Kol dar galima gauti toks didelis nuošimtis ant pinigų, kiekvienas turi 
pasinaudoti ta proga pilnai.

Tuojaus išpildykite čia pridėtą kuponą ir pasiųskite nurodytu adresu.

i

Lane, Richards & Co.,
7

Investment Bankers
Sixth Floor

Union Bank Bldg.,
Chięago.

J KUPONAS
LANE, RICHARDS & CO

611 Union Bank Bldg., 
Chicago, III.

Gerb- • .C
AMonėkite suteikti man. daugiau žinai apie Tanfstų 

patariamus šorus ir bonus ir apie lengvą išmokėjimą už 
juos.

Vardas/ ...»............................................................................

.Adresas .............................. ............ ................... ................
• 'Z1 - i • ■

Agento Jonesio pereitais 
metais Apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cle^feland Standard 
Parts kompanijos šefus.. 
Kas iš Jonesio. kreditorių da
bar norėtų už tuos Šerus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
į musų ofisų. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijų Šerus pagal mar- 
keto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. į ofi
są Lane Riėhards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 N®. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir serus.

Lane, Riėhards & Co.

Dr. AL. DAVIDONIS
, Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 8 vai. po plot. 

Telefonas Victdry 9082 
Jk

Tel. Aaustin 787

v DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikąvimą po No.

'15208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 ) kasdieną ir 6—€ 

Vakare išskiriant nedėldieniua.
U

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

Reikalingi altiniai. -
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidia susilieja,
Jei ii raidas darosi dvi, 

w Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ai* siuvant akis skaa* 

da, tubmet reikalaukit akinių.

John J. Smatana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augito viri Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

DR. VAITUSH, O. D
Lietvvis Akių Specialistas

Taiengvins akių įtempimą, kuris 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas alps, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teinipgni akinius. Visuose at
sitikimuos? egzaminavimas dąromąs 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speeialo atyda atkreipiama 
.mokyklos vaikus.

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

" Phone Boulevard 7589 .

DR. W. YUSZKIEWICZ
. Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humbojdt 5849

........................... ............................ ................... ••------------------—

DETROIT, MICHIGAN
1 >

West 1394 ■ HemL 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS.
8709 Jos. Canipan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet. 
k-;----- ......... ,.... ..... ------------ <

/Ar, p. mins
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3315 S. Halstcd St.
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 
' < Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. CanaI 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro*
Reaidencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 3466V—.......... . ............... .>

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 1G 
iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. .KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro. f

330,3 So. Morgan Street, 
CHICAQO. ILL.

—......  ■ I ■ ' ......

Canal 0257
, Naktini! Tel. CanaI\2U8
DR. P. Ž. ZALATORIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 

po piet, 6 iki 9 vakari 
Nadilioinis nuo 9 iki 12 ryta

1821 So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

-...............................— - . ■ ■■ ■

:------------ ■
Telephone Yards 5884

DR. P. 6. WIESNER
Priimim® valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted S't., Chicago, III. į

tyr. A. J/BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3464 So. Halsted St.
Chicago, IU.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1041

4
4

-...... ■■ ■ - . .......v ' £
Telephone Yards 1532 *

DR. J. KULIS .
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą^

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

8259 So. Halsted Si., Chicago.
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CH1CAGOS
ŽINIOS

tą vasarinės kėliautės laikotarpi no vyriausybei, suprantama, 
anot Goodricho linijų pasažieri- tik ir reikėjo. Ji lietuvaitę 

■ perpetinę vienieiAs metams su- 
i spendavo, o jos vieton pasky- 
• re lenkę perdėtine vienuolių 

sesbrų.
Parapijopys apie tai sužino

ję labai pasipiktino ir žutnbut 
pasirįžo kovoti tol, kol visos 
lenkės seserys nebus pašalintos 
iš parapijines mokyklos, 
reikalu šaukta parapijos 
rinkimai ir net du kartu 
žiuota .pas vyskupą.

Pirmame parapijonų 
rinkime atbėgęs klebonas 
šiaip ir taip graudeno para
pijomis nekelti “bunto” jo 
parapijoj. Pagalios jis sakė, 
kad jis bijąs užrūstinti lenkų 
zokoną, nes girdi, paskui tas 
zokonas atsiimsiąs visas lenkes 
mokytojas iš parapijinės mo
kyklos, o lietuvaičių mokytojų 
nebus galima gauti, hes jų dar 
užtektinai nėra 
nys paliepė jai 
konkas arba vyrus mokytojus, 
bet tik ne lenkes, nes, girdi, jie 
neleisią savo vaikams “polskos 
vieros” mokintis.

Kai parapijonų išrinktas ko
mitetas nuvažiavo pas vyskupą 
ir jam dalykus išdėstė, tai sa-i 
ko, vyskupas pasakęs kaip čia 
girdi,, galėjo būti, kad lenkės 
miniškos mokino lietuvių vai
kus. < Juk, sakė jis, kokia tau
ta, tai tokios turi Luti ir sese-| 
rys. Pagalios jis 
kad visos lenkės 
po Vakabijų bus pašalinto.* 
lięti^vių parapijinės mokyklos, 
•-Jį vieton bus paskirtos lietu
vės kazimerietės.

Lenkės, sako, jau rengiasi 
apleisti lietuvių parapijinę mo
kyklą. Jos su savim kviečia 
eiti ir tas lietuvaites seseris, 
kurios mokinos lenkų zokone, 
bet jDs lenkių seserų klausyti 
nenoftį. ’ Jos, sako, sutiksią ge
riau eiti dar po vienus metus 
pasimokinti lietuvių vienuoli
ne, negu eiti prie lenkų. Mat 
lietuvių vienuolyno mokslas 
yra vienais metais aukštesnis 
už lenkų zokonO^

— Parapijonas. i

; nes kėliautės vedėjo Parko Rob- 
i binso dabar pasigaunamų laivų 

J talpa yra daugiau kaip 
000.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
1,000,-

AUKŲ RINKĖJŲ UŽSIRAŠY- 
MO STOTYS.

POLICIJA IŠGELBĖJO 
NUO VIRVĖS.

VYRĄ

Visuotinas Aštuonioliktos kolonijos 
lietuvių susirinkimas Aukso-Sidabro 
vajaus reikalu bus pirmadieny, birž. 
19 d., 8 v. v«, Dievo Apveizdos par. 
svet. Kviečiame susirinkti visų drau
gijų t>ei organizacijų vadlybų narius, 
,L» L. .Paskolos Stočių darbuotojus ir 
visus lietuvius be skirtumo partijų 
bei įsitikinimų, kuriems tik rupi Lie
tuvos gerove.—Komisijos narys.

VYRŲ
REIKIA vyrų į darj4
Kreipkitės:

GREAT NORTHERN CIIAIR
COMPANY,

2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI cigarų krau
tuve ir pool-room. Parduodu la
bai pigiai. Pardavimo priežas
tis—liga.

2562 S. Halsted St.

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargeną.

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavas namas ir šalę jo yka ant
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu štonf ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš abiejų namų per 
mėnesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, 
kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per menesį, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 18 gatvės ir yra se
na lietuvhuužeiga.

Federąt Bond & Land Company 
666 W. 18th Street, Chicago.

PARSIDUODA saliunal iš 
priežasties važiavimo į Lietuvą, 
biznis geras. Parduosiu už prl-

Reikia shape hand ir rip siu
vėjų. Švari ir šviesi dirbtuvė..____  o___
407 Osvvego St. Ashland Avė. iki ( einamą kainą. 
Kedzie paskui 1 bloką į vakarus. 
Western Store & Office Fixtures

rinkęjai šeštadienio vakarą per pusę 
aukoms valandos policija su šautuvais ir 

2(; brūkliais mušės su didele north- 
sidiečių minia užsispyrusių pa-

rinkę jaiSavanoriai aukų
Rusijos baduoliams 
rinkti “Tag” dieną birželio 
randas šitose vietose:

VidurmiesHy
Soviet Russia, kamb.
W. VVashington gat.

Waldeno knygynas, 
Plymouth Ct. 
Radical Book 
Clark S t.

Northside: ■*— Voice of La- 
bor, 2003 N. California avė.

T. Braut Victor Art
3430 W. North Avė.

Westsi<le: Proletarian
Store, 1237 W. Matlison

Bridgeporte: Darbo Žmonių 
Knygynas, 3113 S. Halsted St.

Vilnis, 2613 So. Halsted St.

Fricnds of i ^artl vyr‘) neprideramą pasi
307,166

307
Northside:

Store, 832 N.

Shop,

Book

AREŠTAVO KATILUS.

Birželio 13, apie dešimtą v. 
vak. atvažiavo policistai, su 
detektivais į namus nr. 1914 
So. String St. ir ėmė veržtis į 
vidų. Negalėdami įeiti, atplėšė 
langą ir ąu lindo vidun. Viduj 
rado tik munšaino katilus 
bačkas su raugu, virėjas 
turbut pabėgo 
nes rado užpakalinį langą at
darą. Neradus degtindarių, p<y- 

’ licija areštavo katilus ir nusi
gabeno į Maxwell policijos 
stotį. * — Tas.

ir 
gi 

pro kitą galą,|

Tuo 
susi- 

va- ASMENĮ! JIESKOJIMAI
i

elgimą su jauna mergaite. Poli
cija jį atėmė, bet jis buvo bai
siai sumuštas. Tuo vyru buvo 
Emil Hcnson, 1551 lludson 
Avė.; mergaitė su kuria jis ne
prideramai pasielgė, buvo Mary 
Crause, 1350 Webster Avė. Ji 
prapuolė iš namų ir nuvyko ,į 
Linco'ln Parką. Liudininkai sa
ko jis įsiviliojo ją į beizmentą, 
1754 St. Michael Ct., kur kaimy
nai, .pamatę, sukėlė triukšmą.

Kaltinamąjį vyrą nusivedė po-

3,000 ‘‘SAUSINIMO” BYLŲ UŽ
PLŪDO TEISMUS.

3,000 bylų dėl svaiginamųjų 
gėrimų laukiant nagrinėjimo 
šiaurinėj Illinojaus apygardoj ir 
140 naujų bylų prisidėjus per 
pereitas tris savaites, prohibici- 
jos agentas Chas.- R. Gregory ir 
jo padėjėjas pulk. L. G. Nutt, 
užvakar pareikalavo daugiau 

i teisėjų ir Jungt. Valstijų gynė
jų byloms vesti.lį; Reikalaujama 
mažiausiai 3 naujų teisėjų ir 3 
naujų gynėjų.

3 MĖNESIŲ JAUNAVEDĖ 
BANDĖ NUSIŽUDYTI.

Mrs. Jennie Kaptrski, 2127 
W. 18 gat. už trijų mėnesių po 
apsivedimui bandė nusižudyti 
šeštadienio vakarą, šaudama sau 

situųs mechanifcos1' Š°T' Ją n,ugaben» 1
Darlingtono viešbuty .1700 NJŠV; Antano ligoninę kur gydy- 
Kacine gat. užvakar išsigert toJal sako' kad J1 gah Pasvelktl- 
nuodų ir numirė. Jis paliko to
kį raščiuką: * ,

“Mano pačiaį: , , 
“Tu ilgai laukei šito, bet da

bar gali parašyti Unadillai ir pa
sakyti Fredui, kad jis gali ateiti' 
pas tave, kai]j jis yra žadėjęs 
ateiti, kada tu busi liuosa.

“Geriaus tas negu kad tu ir 
vaikai gyventumėte artimuose 
santykiuose su tavo pasirinktais 
žmonėms. Tu man pasakoji,!. - ¥ 
busią tu retai juos matanti. bet‘ Puji'o ^mogatis hauką. 
aš žinau, kad tu man'meluoji.

“Jei mano mirtis nereikia nie-i 
ko geresnio, tai 'aš tikiu, kad ji • 
bent tave sužadins. Man paka
ko širdgelo^pragare. — Guy.

^imynoje yra du jauni vaikai

UŽBAIGĖ SAVO GYVASTĮ, 
KAD PATI GALĖTŲ VESTI 

SAVO MYLĖTINI.
Guy L. Klufer, 47\^neti^ j)a-

MILIONININKAS UŽMOKĖJO 
BETURČIUI $500 Už JO GY

VASTIES prailginimą.^

susi- 
ir

ada parapijo
danti ameri-

užtikrinęs, 
mokytojos 

iš

EŽERINĖS KELlAUTĖS
KAS PRASIDĖJO.

Septynių dešimtų dienų 
nes kėliautės laikotarpis
kar tapo oficialiai pradėtas. Per

Daugiamilionis Harvestcrio 
i kompanijos galva, Harold F.
■ McCormick, 51 metų amžiaus, 
'jausdamas susenusiu, gydytojų

■ patariamas sutiko, kad jam pa
darytų taip vadinamą atjaunėji-

i mo operaciją, įskiepinant jam 
. Jis su

rado tokį darbininką, kuris su
tiko išsižadėtu savo sveikatos ir 
leido sau jaunybės liauką iš- 

, piauti, kad milioninkas galėtų 
vėl gėrėtis jaunybe. Už tai jis 
davė tam'darbininkui, kurio pa
vardė nepaduodama, $500. Mc^ 

j ^į. Cormick sako dabar tikisi jąrreitu 
laiku išeiti iš ligoninės sveikas 
ir gyventi iki 100 metų amžiaus.

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegu] 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 
r Adams gt.) atsiimti. Reikia 
daust prie langelio, kur padėta 
‘škaba “Advertised Window”, 
lobėį nuo Adams gatvės, v paša- 
kantiško*NUMERĮ, kaip kad 
šianje sąraše pažymėta, pais
tus paštas laiko tik keiurioliką 
dienų nuo paskelbimo. 
502 
503

6
,0

ežeri- 
užva-

Lietuviu Rateliuose
521
527
539
5

G

įKI. Jurgelonis
ADVOKATAM

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

BRIDGEPORT.
Parakijonys laimėjo; lenkėfe — 

mokytojos bus prašalinta. 
Kaip jau buvo 

rašyta,, Šv. Jurgio 
mokyklos lietuvaitė 
seserų — mokytojų perdėtinė 
buvo lenkių seserų—mokytojų 
įskųsta lenkų zokono vyriausy? 
bei už tak kam ji rūpinos lie-

' tuvių reikalais. To lenkų zok6-

Naujienose 
parapijines 

vienuolių

555 
,,556 
Iri559

560
561
563
567 

' 569
574 

, 577
581

1 582 
, 583

587 
‘ 588 
l 590

594
595

• 602
603
604 

. 60

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKO)
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos dr- 

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku- 
rięfg tutras arti $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $&4J,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuo\e miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai $150,300,,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — /

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N.

Andrulaitcui Antanas 
Armonas Antana 
Balcunas Chas 
Butvilaviciui Petrui 
Daraska Juozas 
Danciunu Mutejuj 

ūda Karol 
avene John

Gudžiūnas Ignacas 
Jasilionis Domininkas 
Jckubauskienė Marijona 
uJrga Antoni 
Judas Ana \ 
Kalinauskaita Pilųta 
Karpavicienei Tufifei 
Krincei?ici P M 
Kveder Aug 
Kunzelis Russen 
lUiutra F B 
Malinauskas Antanas 
Mankus Damininkas 
Mazenis Piter 
Milaszevice Joe 
Misevičiene Marijona 
Narbut Walerija 
Peteris Adam* 
Pettjtys Mieczyslaw 
Prakuliauskis A K 
Puceta Jos 
PukstisjMr 
Radzevice netas 
Rimkus PoįVilas 
Ruginaitė L 
Rujos Jonas 

Ann
/ Stanulis n

Saltene Marijona

> 614 
616 
617 
618 Lapinskas Jozapas 
621 Sedis Alex 
623 Sbaulis Johsepas
627 Giedrimas Ignacas
628 Skirka Povilais 

Slikas Jadviga 
Sliazas Klement 
Stankus A 
Stelingas Adam 
^bakenas Jonas 
Sutdkas Zekon 
Ttrainis Jonas 
Toleikies Francisku 
Tukuseionu Augustinu 
Valinkinaitei Veronikai 
Vaičikauskienė Ona 
Wasilius Jonas 
Zansitis Pitar 
Žąsinu Wincentu 
Zaliwcui Alfonui 
Zemgulis Juzunas 
Zeukeavicius S 
Zykones Jonas 
Zakauski Johan

629 
630 
631 
634 
<687
639 
644 
645 
647
649 
650 
656 
663
664
665
667
668 
672 
674

......... .

ATEIKIT “NAUJIENŲ” OFISAN.
ANTANAS POCEVIČIA, gyvenan

tis -273? N. Mobile Avė., Chicago, III. 
Malonėkite užeiti į “Naujienų” ofisą 
reikale atvažiavimo savo šeimynos is 
Lietuvos. Y?a svarbus reikalas.

PAJIEŠKAU Domicėlės Česražiutės 
pirmiau gyveno ant Halsted St. Mel
džiu jos pačios ar kitų kurie žino jos 
adresų pranešti man adresu.

Naujienos, 3210 So. Halstėd Street. 
C. Teliar.

REIKIA vyrų medžio tekin 
tojų. Gali uždirbti nuo $40 
$50 j savaitę.

GROSS MFG. CO.
1456 S. Wabash Avė.

iki

REIKIA 4 patyrusių vyrų 
prie darbo į geležies atmatą 
yardą.

COHEN IRON & STEEL CO. 
2034 Southport Avė.

>■ .......- ...... ""‘T ........... .................................—

Reikįa stipraus vyro prie di-

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisdmi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias. ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. TiMai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne. Roofing Co.,1 tfelio ku j o. Mokestis kol išmoksi- 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale „ .. . r
0114. — Visi Skyriau site. Valandos nuo 7 iki 5 v. v.
—r — Subatoj iki pietų. ■

PRANEŠIMAS i I Cassady-Fairbanks ]Yfrg.VCo., 
Turiu garbę pranešti savo gerbia- qoiu ki

miems kostumeriams, kad aš peikė-1 blZb b. La baile bu 
liau savo laikrodžių krautuvę į ant
rą nuse gatvės.

Neužmirškite dabartinių" numerio: 
3258 So. Morgan St. 
K. MICHALOWSKIS

-____t, i.-----------------------

5REIKIA darbinikų. Atsišau
kite į dirbtuvę.

1319 W. 32nd Place >

558 W. 37th St.
‘ '■ ’ 17 ■ m ~ I ■■■■ ■ ii i III i   I II—|,|| HIIMI IMIi I ii—. I II n

TURIU apleisti Chicagą par
duodu minkštų gėrimų krautu
vę su gerais * įtaisymais, biznis 
daromas geras; parduosiu pigiai.

537 W. 26th St.
DIDŽIAUSIAS BARGENAS

Parsiduoda didžiausia- bučernė ir 
grosernė už visai mažai pinigų, di
delis ice box, 5 skėlos, safe, registeris, 
daug stako ir visas naujas, renda pigi, 
lysas ilgas, 4 kambariai pragyvenimui, 
biznio daroma $700 į savaitę, verta 
4 tūkstančių dolerių; parduosiu už pu
sę to.

PARDAVIMUI namas su saliunu 
ir visais įtaisymais, elektra, gesas, 
didelė salė mitingams, 2 gyvenimai po 
4 kambarius. Biznis senas apgyven
ta visokių tautu. Parduosiu pigiai.

J. KAWARSKAS,
2458 So. Western Avė.

SKUBINKIS! NEPRALEISK ŠITO 
BARGENO!

JIESKO DARBO
JIEŠKŠAU namų darbo prie 

lietuviškos šeimynos. Atsišau
kite laišku į Naujienas 3210 S. 
Halsted st. No. 124

REIKALINGI darbininkai į 
galvanizavimo dirbtuvę, 42 cen
tai už valandą darbo.

Kreipkitės prie
JOSLYN MFG. CO., 
37th ir Morgan St.

REIKIA DARBININKU
' MOTERŲ
REIKIA moterų dirbtuvės, 

mašinų ir benčiaus darbui. ^Va
landos nuo 7 iki 5 v. v. Ir su- 
batomis. Cassady I/Hrbank 
Mfg. Co. 61X6 S. La Šalie St.,

REIKIA 100, jaunų merginų 
prie vyniojimų kendžių (sal
dainių). Atcikįte pąsirengusios 
gauti mokyklos certifikatą.

The Gurinian Gandy Co. 
728 W. Jackson Blvd. •

............................. ........... iii,..., . ........................ 1 »

, . 47REIKIA Amerikoj gimusios 
lietuvės mėrįjartčs į daktaro 
ofisą. Algos <$184)0 į savaitę. 
I )a rįas-ad resa v i ma s laiškų.

avienos.” Bcx 55.

REIKIA DARBININKU

4

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, geroj vie 

toj. lietuvių ir airių apgyventas, biz • • v i • t . •• A J* 1 • .1 _

S. J. MITCHELL
3214 So. Halsted St.

2 lubos

GERA PROGA.
Pardavimui bučernes ir grosernes 

įrankiai. Lentynos, barai, kalados, 
registeris, trokas, mėsos malimo ma
šina, sliceris ir tt.

10742 So. Michigan Avė.
Roseland, III.

PARSIDUODA saliunas geroj biz
niaus vietoj nes randasi ant kertės ir 
visokių tautų apgyventoj vietoj. Ran
dasi svetainė ir4 ruimai dėl gyvenimo. 
Renda pigi. Turiu parduoti greitu 

i laiku. Priežastį patirsite ant vietos.
4400 So. Honore St.

nis išdirbtas nuo seniai. Arti dide
lių šapų. Ir\5 kambariai gyvenimui.

PARDAVIMUI saliunas lie
tuvių ir rusų apg. vieto, biznis 
išdirbtas per 30 m. parduodu, 
kadangi neturiu patyrimo bizny
je, kitką patirsite ant vietos. 
1400 So. Union Avė.

5 kambarių muro namas, su beis- 
mantu, 5 lotai ant kampoj improve- 
mentai sudėti ir išmokėri<T)usę bloko 
nuo bulvaro. Kaina $55u0. priimsiu 
automobilių ar lotą ir mažą įmok ėji
mą, o likusius kaip renda. Atsišau
kite. J. N. Zewart, 4400 So. Kedzie 
Avė., prie Archer Avc. >

KAS NORITE pigaus namo ir ty
ro oro? Namas 4 kambarių, aržuo- 
linės grindis, elektra, gasas, maudy
nė. Pigiai. Kitas 5 kambariu na
mas, augštas skiepas. Galima padary
ti gyvenirr-ą. 1 karvė, 30 vištų, pi
giai parsiduoda. Savininkas perka 
bizni arba ir mainytų ant biznio. 
Mūrinis naujas namas, 6-6 kambarių, 
aržuoliniai trimingai, elektra, maudy
nės, viskas naujos mados/ priešais 
M‘”'<iuette Parka. Perkant ta narna 
galima pinigus ir sveikatą sučėdvti. 
Taipgi 2 lotai priešais Marųuette Par
ką, 1 bizniui lotas, 33x125, nria 71 St. 
parsiduoda pigiai, 6955 So. Talman 
Avė. v \

1

AUTOMOBILIAI
Pąrduodu pusę arba visą. Pardavimo ( 
priežastis dėl laisnio. Savininką ra
si 6 vai. vakare, subatom ir nedėliom 
po pietų. Prašome eiti per šonines 
duris. 901 W. 37th St. Phone Boulc- 
vai’d 7447.

PARDAVIMUI Saliunas. visokių 10250 So- Michigan Avė 
tautų apgyventoj vietoj, biznis yra! 
daromas neblogas, priežastis parda- 
vujao turiu du saliunus, parduosiu už 
gana prieinamą kainą. , 

6057 So. State St.

PARDAVIMUI labai nigiai automo
biliai National 7 sėd., Heines 5 sėd., 
Kfesels 7 sėd., ir trokai 2Z14 tono For
do tr. 1% tono trokas U tono. Kam 
reikia naudokitės proga.

♦ /B. ERECKSON, w '
Roseland.

Tel. vakarais Pullman 2006

EXTBA geras investmentas, 
2812 Union Av., pardavimui 5 
flatų mūrinis frame namas. 
Rendosi. $57. Kaina $3750. Gali
ma mokėti mažais išmokėji
mais. Winton & Nartcn, 6507 
So. Halsted S t.

_________f _________________________ 
ANT MAINYMO

Turiu gerą namą, puikioj apielinkej 
ir pigiai. Mainysiu ant bučernes, 
grosernes ar kito kokio biznfb, nepai
sant kekioj apielinkej, atsišaukit tuoj 

808 W. 33 Place.
Phone Boulevard 1550

RAKANDAI
PARDAVIMUI salunas, gera 

 

biznio vieta, visokių tauti^fap- 
gyventa. Važiuoju į seną 
tą. /k

900 W. 14-ht St.

PARDAVIMUI rakandai . dėl 8 
kambarių flato. Riešuto medžio mie- 

. gamas kambarys, parlioro rakandai 
apsiūti, skūra. Kaurai, fonofrafas,
grojiklis pianas, lempa pastatoma ant 

■'žemės ir tt.
4643 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas dėl 
penkių šeimynų; apačioje saliunas. 
Arba mainysiu ant mažesnio namo 
South sidėj.

Antanas gudelis
3564 S. Halsted St.

................... .... ........■■■ !■■■■................ ............ 1 1

MOKYKLOS
PARSIDUODA saliunas ir namas,, 

namas mūrinis 5 pagyvenimų, 2 pag. 
po 5 kambarius, 3 pafc. po 4 kamba
rius. Apačioj saliunas. Turiu par
duoti j.
parduosiu labai pigiai. Vieta angy- į 

, venta lietuviu ir vokiečiu* Kreipkitės: 
AGENTŲ prie sveikatos ir | 32 j2 s Wallace St., Tel. Boulevard 

8979.

VYRŲ

PARDAVIMUI rakandai, seklyčios 
setas iš trijų šmotu ir prie jo staliu
kas . Kainavo $130.00, parduodame 
pigiai iš priežasties persikėlimo į 

npuc.uj | biznio namą. Galės ir kambarius pa-
J v:L.! rendavoti. 2430 W. 46 PI., arti Wcst- 

ern Avė., 1 flatas.

t

j

REIKLU 
susižeidunų apdraudos kompanijos; 
yra mokama posmertine mokestis. 
Mėnesines premijos duodamos. 

FEDERAT. SAVINGS &
INSURANCE CO.,

175 W. Jackson Blvd., Room 1440

REIKIA vyrų prie darbo į 
saldainių dirbtuvę. Geriu alga. 
Nuolat darbas. 'j

GURINIAN CANDY GO., 
. Jackson Blvd.

PARSIDUODA snliunas su barnis, 
vieta apgyventa visokių tautų. Biz
nis eina gerai. Užpakalyje 6 kamba
riai pagyvenimui. Renda $35.00. Tu
ri būti parduotas į triumpą laiką nes 
išvažiuoju i kitą miestą. Atsišaukite 

3758 So. Normai Avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI

' Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarines klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresaa.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkit?s ypatiSkai arba rašy
kit išlygoj paklausdami.

Sara Patek, pirmininke.

t

7

REIKIA ietu^io bučerio, kuris mo
ka savo <1 bą.y Goram darbininkui 
gera mokjssti^ Atsišaukite tiktai 
laišku. lones pažymėti, kur pas
kiausiai diitoo. ,

“Naujienos” Box 52.

PARSIDUODA bučernč ir grocemę 
lietuvių, 'lenki} ir rusų apgyvento] 
vietoj. Biznis išdirbtas nėr daugelį 
metų ir randasi geriausioj vietoj ant 
Town of Lake. Kreipkitės į Nauiienų 
Town of Lake pįrvriu Box No. 13.

1614 W. 46th St. v

REIKIA vyrų ir moterų. 
Atsišaukite:

NAT’L. RAG & METAL CO 
5300-Ęederal St., 

Tel. Kenwood 9120

REIKIA DARBININKŲ ’

KAIPO PAGELBININKŲ

PRIE MAŠINŲ. DĄRBAS NUO
ŠTUKŲ. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. ATEIKITE PASI

RENGĘ DARBAN.

ACME STEEL GOODS CO.
3840 Archer A>e.

GROSERNĖ saldainių ir vi
sokių smulkmenų storas par
davimui. Biznis yra daromas 
geras, turi būti parduotas grei 
tu lai^u nes išvažiuoju Lietu
von. 5

REIKIA 4-5 darbininkų į ge
ležies atmatų yardą.

Warshawsky Auto Parts Co
1915 So. State St.

See rMr. Scott.

< <iiž HMM ^>1!

. 32-nd St.

PARDAVIMUI Saliunas vi
sokių tautų apgyventoj vietoj, 
biznis daromas geras. Priežas
tis pardavimo -važiuoju Lietu
von. Parduosiu pigia kaina.

3201 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI prosinimo siu
vimo, kriaučių dirbtuvė. Biznis 
labai geras, 3 kambariai gyveni 
mui; parsiduoda kambarių ra
kandai ; pardavimo priežastį, ap
leidžiu Chicagą, 240 W. 51 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bueernė gera vieta, biznis iš
dirbtas. * parduosiu pigiai.

Atsišaukite 604 W. 31-st St.
PARDAVIMUI elektrikinis. pianas, 

registeris, saugioji šėpa ir elektriku 
nis fanas. Parduosiu pigiai, nes mare 
nereikalingi: O-

Atsišaukite:
K. ZABULIS,

1411 PortlamKAve , 
Chicago Hights, III.

3814 ir 3816 Emeržild Avė., 2 namai, 
2 augštų, mūriniai, po 6 kabarius 
kiekvienas. Priimsime $1000, ki
tus išmokėjimais. Kaina ...  $2500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2552 Emerald Avė., 2 augštų frame
namas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina ...................................... $2400
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2553 Emerald Avė., G kambarių mū
rinis cottage, geramę stovyje. Pri
imsime $500. Kitus Tšmokčjimais. 
Kaina ...................   $2200
Klauskite savininko,

2G03 So. Halsted St., ’ 
Phone Yards 1148

2570 Emerald Avė., 2 augštų pfurinis 
ir frame, krautvė ir flatas augštai. 
Priiimsime $1000. Kitus išmokėji
mais. Kaina .. !................... $2450
Klauskite savininko,

2G03 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

654 W. 31st St., 1 augšto mūrinis su 
krat’uve namas, didelis lotas. Pri
imsime $750. Kitus išmokėjimais. 
Kaina .....     $3500
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., . 
Phone Yards 1148

2717 Emerald Avė., 3 augštų muriiis 
narnąs, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana? gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. Kitus išmo
kėjimais. Kaina ............... $7800
Klauskite savininko,

2603 So. Ųąlsted St., 
Phone Yards 1148

5
KRIĄUČYSTA

Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 
kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S'. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
. Persikėlė

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

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinė rezidenbija. Naujai de
koruota. Garadžius. Paaukaus 
siu už $1,600.

6437 So. Talman Avė. 1

PRIVATUS' AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk str mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W.T4adison St.




