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Rusij atsakė
Anglijai

Tikisi susitaikimo
Lenkų blokada Dahzige
Poincare nenori parlamento

Rusija pasiuntė atsakymą 
Anglijai

Maskviečiai surengė didelę de 
monstraciją prieš Angliją 
kalbėjo ir čičerinas.

MASKVA, gegužės 13„ — 
Užsienio reikalų ministeris či
čerinas* pasirėdęs raudomosaos 
armijos uniformoj, buvo vy
riausias kalbėtojas vakar dide
liame susirinkime teatre. Jis 
kalbėjo jau po to, kaip Rusi
jos atsakymas į Anglijos ulti
matumą buvo įteiktas Angli
jos atstovui.

Teatras buvo pilnutėlis, kuo
met ir ant gatvės stovėjo tūk
stančiai žmonių, dalyvavusių 
milžiniškoj demonstracijoj. 
Jiems buvo kalbama nuo veži
mų ir balkonų iru visi kalbėto
jai neišvengti na i minėjo Angli
joj grūmojimą Rusijai karu. 
Taipjau nuolatos buvo minima 
ir apie Vorovskio užmušimą 
Lausannoje, Šveicarijoje.

Kalbėdamas apie Vorovskį, 
Čičerinas pasakė: “Tai yra 
simptomas abelnos Europos 
padėties. Tiesioginė atsakomy
bė puola ant Šveicarijos vald
žios, kuri nesigriebė išvengijmo 
priemonių, o morailė atsako

mybė puola ant ! 
Francijos ir Italijos, 
pirmiausia pakvietė 
delegaciją į Lausanną”.

Apie Anglijos notą, 
čičerinas skaito begėdiška, pa
sakė:

kurios

“Mes gauname telegramų, 
kad Anglijos kariniai laivai jau 
atvyko į Baltąsias juras; gal
būt dabar jie jau pradėjo ka
riavimą prieš musų laivus.

“Nota užveria melagingus 
faktus, neteifųngay, iššifruotus 
pranešimus, bet svarbiausiu 
dalyku reikia skaityti rytų 
klausimą. Mes turime atsaky
ti ramiai ir griežtai. Rusija ne
nusileis nė vieno žingsnio prieš 
reikalavimus, todėl mes siūlo
me kohferenciją. 
prisirengę 
aplaikytuš 
nuostolius.

*Iš savo
duos sąskaitą Anglijai už visus 
tuos, kuriuos Anglija sušaudė 
laike intervencijos šiaurėje, 
i^es norime taikos ir nenori
me nutraukimo ryšių, bet mes 
lauksime iki priešas mus 
puls.”

Trockis kalba apie karą.

Po čičerino kalbėjo karo

svarstyti 
Anglijos

Mes esame 
15)20 m. 

piliečių

ministeris Trockis. Jis parei
škė, kad Rusija nori taikos, 
bet jei yra reiUcalas, raudonoji 
armija yra prisirengusi.

“Jeigu karas ateis, jis bus 
ilgas”, sakė Trockis, “jis dau
geliui metų sutrukdys atbuda- 
vojimą musų šalies, bet rau
donoji arlmija, kuri nori tai- 
kds, atliks savo pareigą iki ga
lo.”

Jis be to pareiškė, kad dau
giau negu notų rašymas eina pa 
rubežinėse valstybėse, o pasie
nio atmosfera tirštėja. Tos pa
sienio valstybės pirmosios pa
josiančios smūgį,! jeigu karas 
įvyks. ,

Veikiantysis premjeras ir 
Maskvos sovietų pretfidenttfs 
Kamenev kalbėjo apie Vorovs
kio užmiršimą. Jis prisai’kavo 
kad buržuazijai bus atsimokė
ta už tą užmušejystę.

Kairiasparnių vadovas Bu- 
charinas kalbėjo, dar karinges
nių tonu ir tvirtino, kad kapi
talistinės valstybės sudaro bar- 
barinę civilizaciją. “Mes sako
me joms eiti į peklą”, šauk? 
jis, “mes neparduosime sav* 
prcletariato, net jeigu jos pri
siųstų ir daugiau karo laivų”.
Kreipsis prie Anglijos dar- 

biečių.

Susirinkimas prielmė rezo-. 
liuciją, kuri bus pasiųsta Ang
lijos Darbo partijos vadovu, 
parlamente Ramsay MacDo- 
nald. Joj pareiškiama, kad Ru 
sija nenusileis dėl Anglijos ul
timatumo, bet ji yra pasiren
gus taikintis, jei Anglija nori 
užvesti derybas. Taipjau bus 
pasiųstas laiškas Dr. Nansenui, 
kuris vadovavo tautų sąjungos 
šelpimo darbu Rusijoj. Jis bus 
prašomas pavartoti savo įtaka 
neprileisti prie nutraukimo ry
šių ir galimo ikaro.

Maskvos dirbtuves ir vald
žios įstaigos bus uždarytos, 
kad leidus darbininlkams da
lyvauti demonstracijoje pro
testui prieš Anglijos notą. De
monstracija buvo rami. De
monstrantai giedojo laidotuviv 
hnaršą atminčiai už Vorovskį 
ir nešė gaires su 
“Mirtis fašistams.”
važiavo automobilius, kuriame 
ant kartuvių kabojo pakartas 
Anglijos užsienio reikalų mini- 
sterio Curzono pavydalas. An
glijos misiją saugojo kareiviai

spaudimas prieš ryšių nutrau
kimą nuolatos didėja, o val
džia yra nusigandusi • galimų 
jai labai blogų pasękjmių iš at
stovų bute ateinantį antradie
nį debatų apie Anglijos ulti
matumą Rusijai.

Darbo partija griežtai prie
šinasi nutraukimui ryšių; abi 
liberalų srovės taipjau nutarė 
veikti išvien prieš nutraukimą 
ryšių. Tie konservatyvų gi, 
kurie atstovauja biznio apygar
das irgi spiria valdžią nusileis
ti ir sustabdyti savo agresyvę 
politiką linkui Rusijos.

Delei pavojaus, kad dalis 
konservatyvų gali bailsuoti 
prieš valdžią ir tuo Bonard 
Law valdžią nuversti, konser
vatyvų vadovai pašaukė visus 
Ikonservalymus datlyvariti: posė
dyje ir iš debatų padarys ban
dymą partijos lojalingumą.

Prašo Rusijos nedaryti 
kariniy žingsnių

LONDONAS, geg.^ 12. — 
Anglijos Darbo Partijos par- 

lamentinės frakcijos pildoma
sis komitetas pasiuntė Rusijos 
valdžiai kablegramą, kurioj 
pranešama apie pasiuntimą 
Rusiją ' 
Uarebclll
Rusijos valei 
nuo tokių žin 
tų prie karo. 
Darbo partija 
sti savo valdžią užvesti su Ru
sija derybas.

iglijos karinio laivo 
ir\ taipjau prašoma 

;ios susilaikyti 
jsnių, kurie ves- 

Tuo gi laiku 
stengsis priver-

Lenkija paskelbė blokadą 
Danzigui

Neleis gabenti j Danzigą mais
to.

VARŠAVA, geg. 13. — Len
kijos dekretas, atkertantis 
maistą nuo Danzigo jau pra
dėjo veikti. Dekretas tapęs iš- 

Danzigo miiitari- 
kurie esą įkvėpti

■tris ketvirtdalius

pusės, Rusija pa-

TIKĖTAI
Pasiskubinkite įsigyti tikė

tus garsaus lietuvių tenoro 
Juozo Babravičiaus koncertui, 
nes daug tikėtą perkasi sve
timtaučiai, o geistina, kad tie 
lietuviai, kurie neturėjo pro
gos jį girdėti pirmame kon
certe, turėtų progą dabar.

užrašais:
Taipjau

leistas delei 
nių puolimų, 
Berlino.

Kadangi
maisto Danzigas gauna iŠ Ang
lijos ir Danzigo laisvas mies
tas yra iš trijų pusių apsup
tas Lenkijos, tai padėtis yra 
gana rusti.

Lenkai tvirtina, kad Danzi
go policija a užėmė lenkų pre
kybos namus, išvarė lenkus ir 
juos deportavo. Benamius vo
kiečius policija sutalpinusi į 
kolegijos namus. Porcija taip
jau užėmusi Danzigo senatą.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministerija tvirtina, kad tai pa
daryta prieš lenkus tiesiogi
niais įsakymais iš Berlino. 
Lenkija taipjau užprotestavo 
tautų sąjungos komisionieriui 
Danzige pulk. MacDonnęll.

Poincare nori paleisti 
Francijos parlamentą

Ultimatumas Chinijai

Kad Poincare galėtų elgtis kon
tribucijos klausime kaip jam 
vienam tinka.

PARYŽIUS| geg. 13. — Pre- 
mieras Poincare ir visi jo ša
lininkai — kpngervatyvai, mo- 
narihistai it Jderikalai, ~ da
ro didžiausį spaudimą į prezi
dentą Millerandą, kad tasis pa
leistų parlamentą iki rinkimų 
sekamais mietais. Tai daroma 
tcdel, kad leidus vienam Poin
care, be jokio parlamento, iš
rišti kontribucijos klausimą ir 
elgtis su Vokietija kaip tik 
jam venani tinka. Millerandas 
vieikįiausia nesujilks. Už poros 
savaičių Poincare turės prašy
ti parlament^ pasitikėjimo ir 
jis to kaijį galėdamas vengia 
ir bando nuo to išsisukti.

Anglijos atsakymas Vokie 
tija! paslystas Francijai

Bei Anglija nepriinis Francijos 
pasiūlymų ar pataisų.

LONDONAS, geg. 12. — 
Anglijos atsakymas į Vokieti
jos pasiūlymus tapo pasiųs
tas šiandie Francijai. Tai pa
daryta tik de'l mandagumo, 
kad leidus Francijai susipažin
ti su Anglijos nusistatymu, bet 
nebus priimta Francijos kri
tika ar .pasiūlymai pakeitimų. 
Francijai dąvus nepriklauso

mą atsakymą Vokietijai be pa
sitarimo sUt Anglija, Anglija: 
pasilaiko teisę irgi tą pati pa
daryti. Franeužams duota 24 
valandos apsvarstyti Anglijos 
atsakymą, pirm negu tas atsa
kymas bus pasiųstas Vokieti
jai, kuri tą atsakymą veikiau
sia gaus ryto vakare,
tikisi viešai paskelbti notą pir
madieny.

Anglai

Francija susirupinusi Ang
lijos atsakymu Vokietijai

Paklausianti Anglijos ko 
kiši gauti iš Vokietijos.

ji ti-

PARYŽIUS, geg. 13.— Fran
cijos užsienio reikalų ministe
rijai prisiųstas Anglijos atsa
kymas Vokietijai j pastarosios 
kontribucijos pasiūlymus Fran
cijai ir Bedlgijai, yra laikomas 
didelėj slaptybėj ir tekstas ne
skelbiamas. Bet franeuzai pri
sipažįsta, kad jie yra labai su
sirūpinę Anglijos raginimu 
Vokietijos padaryti naujus pa- 
siutlymus. Franeuzai labai no
rėtų žinoti kokie,
nuomone, tie pasiulyhnai turė
tų būti.

Autoritetingai pasakyta, kad 
premjeras Poincare rengiasi 
pareikalauti iš Anglijos pasi
sakyti ko ji nori ir kiek pini
gų tikisi gauti iš* Vokietijos, 
kaipo kontribucijos.

Anglijos

Valstybės 
Chinijos 

rdins iki 
suimtieji

uždės pabaudą ant 
ir tą pabaudą di- 

nebus paliuosuoti 
svetimšaliai.

Suimtas dėl Wall St. 
eksplozijos

Floridos legislatura prieš 
evoliuciją

Šveicarija išvarys Ahrens?

Anglija tikisi susitaikinti 
su Rusija

Manoma, kad bus išvengta nu
traukimo ryšių su Rusija. 
Valdžia yra nusigandusi.

I ____ u,,..

LONDONAS, gegužės 13. X 
Anglijos-Rudijos padėtis gerė
ja ir gimsta viltis, kad bus 
rasta būdų ryšius tarp tų dvie
jų šalių palaikyti ir kad gru- 
mojamo lordo Curzond noto
je nutraukimo ryšių, neįvyks. 
Anglijos viešnios nuomonės

LAUSANNiE, geg. 13, — 
šveilarijos valdžia vakar įsa
kė išvaryti Alirens, kuris tapo 
pašautas kartu su Rusijos at
stovu Lausannos konferenci
joje Vorovskiu. Ahrens bus de
portuotas iš Šveicarijos kaip 
jis ant tiek pasveiks, kad jis 
galės keliauti. Tai daroma de
lei Ahrens pareiškimo, kuria
me jis kaltina Šveicarijos vai- 

už užmuSmą vsrBvįkib.
i«w<.IR'" 1 "'uųmar—

MADLSON, Wiso gęg. 13— 
Senatai vakar nutarė uidraus- 
ti Wjsconsųjd 
vesti (tokius įstatymu^; 
riais butų vasaros metei 
romi laikrodžiai.

Mokės pensiją seniams
HARRISBURG, Pa., gegužės 
. — Pennsylvanijos guber-

Prip
k*u-

pava-

11. 
natorius Pmchot pasirašė bilių, 
kuriuo skiriama 
niams.
Žmonės virš 70’ metų amžiaus 
ir atitinkantys kitoms sąly
goms. Pensija bus nedidesnė 
W į dieną. Turintys $3,000 ar 
daugiau vfertės nuosavybę, pen
sijos negalės gauti. Pensija 
skiriama iš talh tikro fondo, 
kurį skiria -legislatura.

pensiją se- 
Pensiją galės gauti

. 9

PEKINAS, geg. 12. — Už 
kelių valandų baigsis valsty
bių paduotas ultimatumas 

Chinijai sU reikalavimu pa- 
tyuosuoti svetimšalius, kuiliuos 
suėmė Suchowo banditai. Nė
ra gauta žinių apie tolimes
nius paliuosavimus. Tečiaus 
viešpatauja 'įsitikinimas, kad 
Chinijos valdžia veda su ban
ditais derybas ir kad suimtieji 
bus už kelių dienų paliuosuo
ti. Betgi nuo vidurnakčio vals
tybių nustatytosios (pabaudos 
ir atlyginimas kasdie didinsis 
iki suimtieji nebus paliuosuo
ti. Kiek žinoma, šantungo kal
nuose banditai laiko 14 svetim
šalių, jų tarpe penkis ameri
kiečius.

Dideli streikai Paryžiaus 
apskrity

NEW YORK, gegužės 13.— 
Noah Lerner, elektrikininkas 
iš Brooklyno, buvęs Wm. I). 
Hay,woodo kolonijos Kilzbas, 
Siberijoj, narys, tapo areštuo
tas ir yra kaltinamas dėl padė
jimo bclmbos rūgs. 16, 1920, 
Wall gatvėj, kurios ekspliozi- 
joj liko užmušta arti 40 žmo
nių. Lerner užsigina kaltinimo 
ir sako,, kad jis nieko apie prie
žastį tos ekspliozijos nežino. 
Tečiaus policija tvirtina, jog ji 
nuo ko tai girdėjusi, kad jis 
pažįsta tą vežėją, kuris pame
tęs Wall gatvėj bombas.

Priežasties Wall gatvės eks
pliozijos niekad nesužinota. 
Nors policija ir valdžios agen
tai po tūlam laikui tvirtino, 
kad kas tai padėjęs bombą, 
bet buvo davinių manyti, kad 
ta gatve neteisėtai buvo gabe
namas dinamitas, kuris eksplo- 
davo dinamito vežimui susidū
rus su automobiliu.

Nenori, kad darvinizmas butų 
skelbiama valstijos mokyk
lose.

TALLAHASSEE, Fla., gegu
žės 13. ----- Floridos atstovų bu
tas priėmė bilių, kuris jei pa
taptų įstatymais, uždraustų vi
sose viešose valstijos mokyklo
se ir kitokiose įstaigose, skelb
ti “kaipo tiesas“ darvinizmą, 
ateizmą ir agnosticizmą. Tą 
bilių labiausia rėmė Wm. J. 
Bryan, kuris užvakar kalbėjo 
legislaturai.

PARYŽIUS, geg. 12.— šią
nakt vidurnakty sustreikuos 
dviejų didžiausių Paryžiaus 
taksikabų darbininkai, o ryto 
sustreikuos skalbyklų' darbi
ninkės. Seino departamento 
unijos deda pastangų dar šian
die paskelbti visų metalo dar
bininkų streiką. Devynių dides
nių metalo kompanijų Pary- 

strei’kuoija 
d. Niekurių 
darbininkai

žiu j e darbininkai 
jau nuo gegužės 1 
Francijos bankų 
irgi streikuoja.

< . B...... .  .....

Belgija militarizavo gele 
žinkelius

Kad tuo sulaužius geležinkelie
čių streiką.

BRIUSELIS, geg. 13.— Val
džia vakar įsakė militarinę mo
bilizaciją (pašaukti kariuome
nėn) geležinkelių darbininkų, 
kad tuo sulaužius geležinkelie
čių streiką. Tie, kurie nestos 
pašaulkiman, bus. paskaityti 
dezerteridis. Valdžia jau at- 
steigė dalinai telegrafo ir tele
fonu susisiekimus, pagalba 
“savanorių’’ — streiklaužių.

Sumušė buvusį premjerą
11. — 
Juozas 
minios 
namo, 
o pas-

TOULOUSE, gegužės 
Francijos ex-pi*em)ieras 
Caillaux liko sumuštas 
prie prekybos kameros 
Jį nuvežta į ligoninę,
kui į jo hotelį. Jis pasveiksiąs.

Džingos jau nuo karo laikų 
labai rūstavo ant Cailaux dėl 
jo padarytų pastangų susitaiki- 
mui. 1920 metais jis buvo nu
teistas už susižinojimą su prie
šu 3 metams kalėjiman, 5 me
tams pašalinimui iš Paryžiaus 
ir 1Q metų netekimui politinių 
teisių.

Pašovė policistą.
Policistas Hassett prie 167 

Institute place sustojo apžiū
rėti automobiliaus, nogėdamas 
sužinoti, kam jis priklauso. 
Tuo tarpu Edward Hugg pa
leido į policistą pro langą ke
turis šuvius. Viena kulka pa
lietė pakeisto koją. Po'licistas 
žaibo greitumu įbėgo į namus 
ir areštavo Hugg’ą.

Pakelyje į policijos stotį 
Hugg pareiškė, jog ji sumaišęs 
policistą su automobilių vagi
mi, ir todėl šaudęs. Policistas 
patarė jam kitą kartą apsižiū
rėti ir nešaudyti be jokios ato
dairos.

Francija nori Amerikos 
pinigą

NEW YORK, gegužės 11. — 
Jun'gt. Valstijų prekybos ka
meros konvencija išsireiškė už 
Amerikos dalyvavimą interna
cionaliniame tautų sąjungos 
teisme.

Kalbėdamas toje 
joje Francijos 
Robert Masson 
kad Jungt.
Francijai tuos pinigus, kuriuos 
Francijai yni skolinga Vokie
tija, bet jų nemoka.

Majoras nori sumažinti 
mokyklų globėjų 

skaičių.
Buvo reiškiama nuomonių, 

jog geriausia butų mokyklos 
globėjus rinkti. Bet kita nuo
monė, kad tie globėjai butų 
majoro paskiriami, paėmė vir
šų. Pastarajai nuomonei 
pritaria ir majoras, tik jis no
ri, kad globėjų skaičius butų 
sumažintas nuo 11 iki 9 žmo
nių.

Be to majoras pareiškė, jog 
kol kas jis išdarysiąs jokių 
permainų. O tai dėl to, jog 
kai kurie globėjai yra patrauk
ti atsakomybėn. Tik tada, kai 
tų globėjų byla pasibaigs, bus 
galima reorganizuoti menamą 
įstaigą.

konvenci- 
finansininkas 
išreiškė viltį, 

Valstijos duos

studentų.
TERREHIAUTE/ Ind., gegu

žės 13. — Rose polytechninio 
instituto “juniors” vakaras už
sibaigė nelaimingai. Apie 50 
svečių ir studentų užsinuodijo 
punšu ir reikėjo šauktis dakta
rų pagalbos. Niekurie jų yra 
pavojingai užsinuodiję. Mano
ma, kad prie punšo buvo pri
maišyta medika'lio alkoho- 
liaus.

Užsinuodijo

BEiRLINAS, gegužės 13. — 
Bertha Krupp, savininkė dide
lių Kruppo dirbtuvių, kurios 
vyrą franeuzai nuteisė 15 me
tų kalėjimai), gavo iš franeuzų 
įsakymą užleisti į keturias die
nas franeužams savo didelį 
dvarą, kuris bus vartojamas, 
kaipo gen. Jaųueminot štabo 
kvaliera.

niaukę'; mažk perinama tem
peratūroje.

Saulė teka 5:31 vai., leidžia
si 8:01 vai. Mėnuo teka 5 vai. 
lyte.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursiją Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik j svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portąT^^p^tuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri- . 
kus tuoj aus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
d ' Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
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jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą
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Rusij a f atsakė 
Anglijai

Tikisi susitaikimo
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Lenkų blokada Dahzige
Poincare nenori parlamento

Rusija pasiunta atsakymą 
Anglijai

Maskviečiai surengė didelę de
monstraciją prieš Angliją; 
kalbėjo ir čičerinas.

MASKVA, gegužės 13. — 
Užsienio reikalų ministeris Či- 
čerinas, pasirėdęs raudclnosios 
armijos uniformoj, buvo vy
riausias kalbėtojas vakar dide
liame susirinkime teatre. Jis 
kalbėjo jau po to, kaip Rusi
jos atsakymas į Anglijos ulti
matumą buvo įteiktas Angli
jos atstovui.

Teatras buvo pilnutėlis, kuo
met ir ant gatvės stovėjo tūk
stančiai žmonių, dalyvavusių 
imilžinišk oj depionst radi j o j.
Jiems buvo kalbama nuo veži
mų ir balkonų irA visi kalbėto
jai neišvengtinai minėjo Angli
jos grūmojimą Rusijai karu. 
Taipjau nuolatos buvo minima 
ir apie Vorovskio užmušimą 
Lausannoje, Šveicarijoje.

Kalbėdamas apie Vorovskį, 
čičerinas pasakė: “Tai yra 
simptomas abelnos Europos 
padėties. Tiesioginė atsakomy
bė puola ant Šveicarijos vald
žios, kuri nesigriebė išvengiamo 
priemonių, o morallė atsako

mybė puola ant Anglijos, 
Francijos ir Italijos, kurios 
pirmiausia pakvietė Rusijos 
delegaciją į Lausanną”.

Apie Anglijos notą, kurią 
čičerinas skaito begėdiška, pa
sakė:

“Mes gauname telegramų, 
kad Anglijos kariniai laivai jau 
atvyko į Baltąsias juras; gal- 
but dabar jie jau pradėjo ka
riavimą prieš musų laivus.

“Nota užveria melagingus 
faktus, neiteitųnga^ .iššifruotus 
pranešimus, bet svarbiausiu 
dalyku reikia skaityti rytų 
klausimą. Mes turime atsaky
ti ramiai ir griežtai. Rusija ne
nusileis nė vieno žingsnio prieš 
reikalavimus, todėl mes siūlo
me kohferenciją. Mes esame 
prisirengę svarstyti 11)20 m. 
atlaikytus Anglijos piliečių 
nuostolius.

*Iš savo pusės, Rusija pa
duos sąskaitą Anglijai už visus 
tuos, kuriuos Anglija sušaudė 
laike intervencijos šiaurėje, 
fies norime taikos ir nenori
me nutraukimo ryšių, bet mes 
lauksime iki priešas mus 
puls.”

Trockis kalba apie karą.
Po čičerino kalbėjo karo

TIKĖTAI
Pasiskubinkite įsigyti tikė

tus garsaus lietuvių tenoro 
Juozo Babravičiaus koncertui, 
nes daug tikėtų perkasi sve
timtaučiai, o geistina, kad tie 
lietuviai, kurie neturėjo pro
gos jį girdėti pirmame kon
certe, turėtų progą dabar.

.........................       mi^ 

ministeris Trockis. Jis parei
škė, kad Rusija nori taikos, 
bet jei yra reikalas, raudonoji 
armija yra prisirengusi.

“Jeigu karas ateis, jis bus 
ilgas”, sake Trockis, “jis dau
geliui metų sutrukdys atbūda
vo j imą musų šalies, bet rau
donoji admija, kuri nori tai
kei, atliks savo pareigą ikį ga
lo.”

Jis be to pareiškė, kad dau
giau negu notų rašymas eina pa 
rubežinėse valstybėse, o pasie
nio atmosfera tirštėja. Tos pa
sienio valstybės pirmosios pa
josiančios smugį,i jeigu karas 
įvyks. *

Veikiantysis premjeras ir 
Maskvos sovietų prezidentas 
Kamenev kalbėjo apie Vorovs
kio užmušimą. Jis prisai'kavo 
kad buržuazijai bus atsimokė
ta už tą užmušejystę.

Kairiasparnių vadovas Bu- 
charinas kalbėjo dar karinges
nių tonu ir tvirtino, kad kapi
talistinės valstybės sudaro bar- 
barinę civilizaciją. “Mes sako
me joms eiti į peklą”, šauk? 
jis, “mes neparduosime sav< 
proletariato, net jeigu jos pri
siųsti^ ir daugiau karo laivų”.

Kreipsis prie Anglijos dar- 
biečių.

Susirinkimas priclmė rezo
liuciją, kuri bus pasiųsta Ang
lijos Darbo partijos vadovu, 
parlamente Ramsay MacDo- 
nald. Joj pareiškiama, kad Ru 
sija nenusileis dėl Anglijos ul
timatumo, bet ji yra pasiren
gus taikintis, jei Anglija nori 
užvesti derybas. Taipjau bus 
pasiųstas laiškas Dr. Nansenui, 
(kuris vadovavo tautų sąjungos 
šelpimo darbu Rusijoj. Jis bus 
prašomas pavartoti savo įtaka 
neprileisti prie nutraukimo ry
šių ir galimo karo.

Maskvos dirbtuvės ir vald
žios įstaigos bus uždarytos, 
kad leidus darbininkams da
lyvauti demonstracijoje pro
testui prieš Anglijos notą. De
monstracija buvo rami. De
monstrantai giedojo laidotuviv 
Imaršą atminčiai už Vorovskį 
ir nešė gaires su užrašais: 
“Mirtis fašistams.” Taipjau 
važiavo automobilius, kuriame 
ant kartuvių kabojo pakartas 
Anglijos užsienio reikalų mini- 
sterio Curzono pavydamas. An
glijos misiją saugojo kareiviai

Anglija tikisi susitaikinti 
su Rusija

Manoma, kad bus išvengta nu
traukimo ryšių su Rusija. 
Valdžia yra nusigandusi.

LONDONAS, gegužės 13.
Anglijos-Rudijos padėtis gerė
ja ir gimsta viltis, kad bus 
rasta būdų ryšius tarp tų dvie
jų šabų palaikyti ir kad gru- 
mojamo lordo Curzond noto
je nutraukimo ryšių, neįvyks. 
Anglijos viešnios nuomonės 

spaudimas prieš ryšių nutrau
kimą nuolatos didėja, o val
džia yra nusigandusi - galimų 
jai labai blogų pasękimių iš at
stovų bute ateinantį antradie
nį debatų apie Anglijos ulti
matumą Rusijai.

Darbo partija griežtai prie
šinasi nutraukimui ryšių; abi 
liberalų srovės taipjau nutarė 
veikti išvien prįeš nutraukimą 
ryšių. Tie konservatyvų gi, 
kurie atstovauja biznio apygar
das irgi spiria valdžią nusileis
ti ir sustabdyti savo agresyvę 
politiką linkui Rusijos.

Dėlei pavojaus, kad dalis 
konservatyvų gali balsuoti 
prieš valdžią ir tuo Bonard 
Law valdžią nuversti, konser
vatyvų vadovai pašaukė visus 
Iko'nservaityMųs dallyvariti: posė
dyje ir iš debatų padarys ban
dymą partijos lojalingumą.

Prašo Rusijos nedaryti v 
kariniy žingsnių

LONDONAS, geg.^ 12. — 
Anglijos .Darbo Partijos par

lamentinės frakcijos pildoma
sis komitetas pasiuntė Rusijos 
valdžiai kablegramą, kurioj 
prkpešama apie pasiuntimą 
Rusiją Anglijos karinio laivo 
Harebdll ir taipjau prašoma 
Rusijos valdžios susilaikyti 
nuo tokių žingsnių, kurie ves
tų prie karo. Tuo gi laiku 
Darbo partija stengsis priver
sti savo valdžią užvesti su Ru
sija derybas.

v

Lenkija paskelbė blokadą 
Danzigui

Neleis gabenti ,į Danzigą mals 
to.

VARŠAVA, geg. 13. — Len
kijos dekretas, atkertantis 
maistą nuo Danzigo jau pra
dėjo veikti. Dekretas tapęs iš
leistas delei Danzigo militari- 
nių puolimų, kurie esą įkvėpti 
Berlino.

Kadangi tris ketvirtdalius 
maisto Danzigas gauna iš Ang
lijos ir Danzigo laisvas miės- 
tas yra iš trijų pusių apsup
tas Lenkijos, tai padėtis yra 
gana rusti.

Lankai tvirtiną, kad Danzi
go policija užėmė lenkų pre
kybos namus, išvarė lenkus ir 
juos deportavo. Benamius vo
kiečius porcija sutalpinusi į 
kolegijos namus. Porcija taip
jau užėmusi Danzigo senatą.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministerija tvirtina, kad tai pa
daryta prieš lenkus tiesiogi
niais įsakymais iš Berlino. 
Lenkija taipjau užprotestavo 
tautų sąjungos komisionieriui 
Danzige pulk. Mac'DonneH.

Šveicarija išvarys Ahrensą
LAUSANNiE, geg. 13. — 

Šveilarijos valdžia vakar įsa
kė išvaryti Ahrens, kuris tapo 
pašautas kartu su Rusijos at
stovu Lausannos konferenci-^ 
joje Vorovskiu. Ahrens bus de
portuotas iš Šveicarijos kaip 
jis ant tiek pasveiks, kad jis 
galės keliauti. Tai daroma de
lei Ahrens pareiškimo, kuria
me jis kaltina Šveicarijos val
džią už užfi^priy Vbr^vįkib.

MALWN, 13.^
Senatas vakar nutarė ^draus
ti Wjsconsųįb tnlWąW Pra
vesti tbkiuš įstąt^US; Mi
nais butų vasaras metei pava
romi laikrodžiai. ’

Poincare nori paleisti 
Francijos parlamentą

Kad Poincare galėtų elgtis kon
tribucijos klausime kaip jam 
vienam tinka.

< -------- i!—.
PARYŽIUS) geg. 13. — Pre

mjeras Poincare ir Visi jo ša
lininkai —- kįbnservatyvai, mo- 
narihistai if klerikalai, — da
ro didžiausį spaudimą į prezi
dentą Millerahdą, kad tas i s pa
leistų parlamentą iki rinkimų 
sekamais mietais. Tai daroma 
todėl, kad leidus vienam Poin
care, be jokio .parlamento, iš
rišti kontribucijos klausimą ir 
elgtis su Vokietija kaip tik 
jam venam tinka. Millerandas 
vietikjausia nesutiks. Už poros 
savaičių Poincare turės prašy
ti parlament^ pasitikėjimo ir 
jis to kailį galėdamas vengia 
ir bando nuo to išsisukti.

...................-___________ L

Anglijos atsakymas Vokie
tijai paslystas Francijai

Bet Anglija nepriims Francijos 
pasiūlymų ar pataisų.

LONDONAS, geg. 12. — 
Anglijos atsakymas į Vokieti
jos pasiūlymus tapo pasiųs
tas šiandie Francijai. Tai pa
daryta tik de'l mandagumo, 
kad leidus Francijai susipažin
ti su Anglijos nusistatymu, bet 
nebus priimta Francijos kri
tika ar .pasiūlymai- pakeitimų. 
Francijai dąvus . nepiril^lauso- 

mą atsakymą Vokietijai be pa- 
sitariįmo su. Anglija, Anglija, 
pasilaiko teisę irgi tą pati pa
daryti. Francuizams duota 24 
valandos apsvarstyti Anglijos 
atsakymą, pirm negu tas atsa
kymas bus pasiųstas Vokieti
jai, kuri tą atsakymą veikiau
sia gaus ryto vakare. Anglai 
tikisi viešai paskelbti notą pir
madieny.

Francija susirupinusi Ang
lijos atsakymu Vokiotijai

Paklausianti Anglijos ko ji ti
kisi gauti iš Vokietijos. f 

-.
PARYŽIUS, geg. 13.— Fran- 

cijos užsienio reikalų ministe
rijai prisiųstas Anglijos atsa
kymas Vokietijai j pastarosios 
kontribucijos pasiūlymus Fran
cijai ir Bedėjai, yra laikomas 
didelėj slaptybėj ir tekstas ne
skelbiamas. Bet franeuzai pri
sipažįsta, kad jie yra labai su
sirūpinę Anglijos raginimu 
Vokietijos padaryti naujus pa
siūlymus. Franeuzai labai no
rėtų žinoti kokie, Anglijos 
nuomone, tie pasiūlymai turė
tų būti.

Autoritetingai pasakyta, kad 
premjeras Poincare rengiasi 
pareikalauti iš Anglijos pasi
sakyti ko ji nori ir kiek pini
gų tikisi gauti iš' Vokietijos, 
kaipo kontribucijos.

Mokės pensiją seniams
HARJUSBDRG, Pa., gegužės 

11. — Pennsylvajnijos guber
natorius Pinchot pasirašė bilių, 
kuriuo skiriama pensiją se
niams. Pensiją galės gauti 
Žmonės vir& 70 metų amžiaus 
ir atitinkantys kitoms sąly
goms. Pensija bus nedidesnė 

j dieną. Turintys $3,000 ar 
daugiau vfert&s nuosavybę, pen
sijos negalėk gauti. Pensija 
skiriama iš tam tikro fondo, 
kurį skiria .legislatura.

Ultimatumas Chinijai
A

Valstybės uždės pabaudą ant 
Ohinijos ir tą pabaudą di
dins iki nebus paliuosuoti 
suimtieji svetimšaliai.

PEKINAS, geg! 12. — Už 
kelių valandų baigsis valsty
bių paduotas ultimatumas 

Chinijai sti reikalavimu pa- 
tyuosuoti sveti m šalins, kukiuos 
suėmė Suchowo banditai. Nė
ra gauta žinių apie tolimes
nius paliuosavimus. Tečiaus 
viešpatauja 'įsitikinimas, kad 
Chinijos valdžia veda su ban
ditais derybas ir kad suimtieji 
bus už kelių dienų paliuosuo
ti. Betgi nuo vidurnakčio vals
tybių nustatytosios (pabaudos 
ir atlyginimas kasdie didinsis 
iki suimtieji nebus paliuosuo
ti. Kiek žinoma, Šantungo (kal
nuose banditai laiko 14 svetim
šalių, jų tarpe penkis ameri
kiečius.

Dideli streikai Paryžiaus 
apskrity

PARYŽIUS, geg. 12.— šią
nakt vidurnakty sustreikuos 
dviejų didžiausių Paryžiaus 
taksikabų darbininkai, . o ryto 
sustreikuos skalbyklų darbi
ninkės. Seino departamento 
unijos deda pastangų dar šian
die paskelbti visų metalo dar
bininkų streiką. Devynių dides
nių metalo kompanijų Pary
žiuje darbininkai streikuoja 
jau nuo gegužės 1 d. Niekurių 
Francijos bankų darbininkai 
irgi streikuoja. <—- - - -  <

* r

Belgija militarizavo gele
žinkelius

Kad tuo sulaužius geležinkelie
čių streiką.

BRIUSELIS, geg. 13.— Val
džia vakar įsakė militarinę mo
bilizaciją (pašaukti kariuome
nėn) geležinkelių darbininkų, 
kad tuo sulaužius geležinkelie
čių streiką. Tie, kurie nestos 
pašaukiman, bus paskaityti 
dezerteridis. Valdžda jau at- 
steigė dalinai telegrafo ir tele
fonu susisiekimus, pagdlba 
“savanorių” — streiklaužių.

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

Sumušė buvusį premjerą
TOULOUSE, gegužės 11. — 

Francijos ex.-preanieras Juozas 
Caiilaux liko sumuštas minios 
prie prekybos kameros namo. 
Jį nuvežta į ligoninę, o pas
kui į jo hotelj. Jis pasveiksiąs.

Džingos jau nuo karo laikų 
labai rūstavo ant Cailaux dėl 
jo padarytų pastangų susitaiki- 
mui. 1920 metais jis buvo nu
teistas už susižinojimą su prie
šu 3 metams kalėjiman, 5 me
tams pašalinimui iš Paryžiaus 
ir 1Q metų netekimui politinių 
teisių.

Pašovė policistą.
Policistas Hassett prie 167 

Institute place sustojo (apžiū
rėti automobiliaus, norėdamas 
sužinoti, kam jis priklauso. 
Tuo tarpu Edward Hugg pa
leido į policistą pro langą ke
turis šuvius. Viena kulka pa
lietu policisto koją. Po'licistas 
žaibo greitumu įbėgo į namus 
ir areštavo Hugg’ą.

Pakelyje į policijos stotį 
Hugg pareiškė, jog ji supaišęs 
poHcis'tą su ąutomobilių vagi
mi, ir todėl šaudęs. Policistas 
patarė jam kitą kartą apsižiū
rėti ir nešaudyti be jokios ato
dairos. i.
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Suimtas dėl Wall St. Floridos legislatura prieš 
eksplozijos evoliuciją

NEW YORK, gegužės 13.— 
Noah Leriier, elek trik minkąs 
iš Brooklyno, buvęs Wm. D. 
Haywoodo kolonijos Kitzbas, 
Siberijoj, narys, tapo areštuo
tas ir yra kaltinamas dėl padė
jimo bclmbos rūgs. 16, 1920, 
Wall gatvėj, kurios ekspliozi- 
joj liko užmušta arti 40 žmo
nių. Lerner užsigina kaltinimo 
ir sako,, kad jis nieko apie prie
žastį tos ekspliozijos nežino. 
Tečiaus policija tvirtina, jog ji 
nuo ko tai girdėjusi, kad jis 
pažįsta tą vežėją, kuris pame
tęs Wall gatvėj bombas.

Priežasties Wall gatvės eks
pliozijos niekad nesužinota. 
Nors policija ir valdžios agen
tai po tūlam laikui tvirtino, 
kad kas tai padėjęs bombą, 
bet buvo davinių manyti, kad 
ta gatve neteisėtai buvo gabe
namas dinamitas, kuris eksplo- 
davo dinamito vežimui susidu- 
ruš su automobiliu.

Francija nori Amerikos 
pinigy

NEW YORK, gegužės 11. — 
Jungt. Valstijų prekybos ka
meros konvencija išsireiškė už 
Amerikos dalyvavimą interna
cionaliniame tautų sąjungos 
teisme.

Kalbėdamas toje konvenci
joje Francijos finansininkas 
Robert Masson išreiškė viltį, 
kad Jungt. Valstijos duos 
Francijai tuos pinigus, kuriuos 
Francijai yra skolinga Vokie
tija, bet jų nemoka.

Užsinuodijo 50 studentų.

TERREHAUTE, Ind., gegu
žės 13. — Bose polytechninio 
instituto “juniors” vakaras už
sibaigė nelaimingai. Apie 50 
svečių ir studentų užsinuodijo 
punšu ir reikėjo šauktis dakta
rų pagelbos. Niekurie jų yra 
pavojingai ^užsinuodiję. Mano
ma, kad prie punšo buvo pri
maišyta medikalio alkoho- 
liaus.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

Naujienos vėl surengė ekskursijų Uetuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik į svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie- 

, nose reikalingas popieras.
Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 

portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri- . 
kus tuoj aus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagią kelionę Lietuvon, 
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisą 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
0 Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 

kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisą ir čia išaiškinkit savo reikalą.
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1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Nenori, kad darvinizmas butų 
skelbiama valstijos mokyk
lose.

TALLAHASS'EE, Fla., gegu
žės 13. — Floridos atstovų bu
tas priėmė kilių, kuris jei pa
taptų įstatymais, uždraustų vi
sose viešose valstijos mokyklo
se ir kitokiose įstaigose, skelb
ti “kaipo tiesas“ darvinizmą, 
ateizmą ir agnosticizmą. Tą 
bilių labiausia rėmė Wm. J. 
Bryan, kuris užvakar kalbėjo 
legislatura i.

Maj’oras nori sumažinti 
mokyklų globėjų 

skaičių,
Buvo reiškiama nuomonių, 

jog geriausia butų mokyklos 
globėjus rinkti. Bet kita nuo
monė, kad tie globėjai butų 
majoro paskiriami, paėmė vir
šų. Pastarajai nuomonei 
pritarid ir majoras, tik jis no
ri, kati globėjų skaičius butų 
sumažintas nuo 11 iki 9 žmo
nių.

Be to majoras pareiškė, jog 
kol kas jis išdarysiąs jokių 
permainų. O tai dėl to, jog 
kai kurie globėjai yra patrauk
ti atsakomybėn. Tik tada, kai 
tų globėjų byla pasibaigs, bus 
galima reorganizuoti menamą 
įstaigą.

BERLINA'S, gegužės 13. — 
Bertha Krupp, savininkė dide
lių Kruppo dirbtuvių, kurios 
vyrą franeuzai nuteisė 15 me
tų kalėjimai!, gavo iš franeuzų 
įsakymą užleisti į keturias die
nas franeuzams savo didelį 
dvarą, kuris bus vartojamas, 
kaipo geri. Jaųiieminot štabo 
kvaliera.

ŠIANDIE — veikiausia apsi
niaukę'; maža perinama tem
peratūroje.

Saulė teka 5:31 vai., leidžia
si 8:01 vai. Mėnuo teka 5 vai. 
tyte.

'■Z' ./V>.



Kaunas

Suėmė lenkę šnipę

statyti

Be pieno, nėra vyro

Rašo C. Houston Goudiss

Tel. Dearborn 9057

Namų Tel.: Hyde Park 3395

RIŠTINES - IMTYNES IKI UŽBAIGIMUI

Yards 1015,

Vardas

Antrašas

uNSWEE-TENED

Bordeno Išgaruodintas Pienas yra parankiausia, taupingiausia 
pieno forma. Del virinio ir kepimo jis susilygino skoniu su ge-

. . ■ • •- • ■, 

riausiu/šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gėrime kavoje. Priežiu- 
ra sutaisyme užtikrina tyrumu pieno, kuris pilasi kaip Smetona.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Duonos 
Saldainiai 
žuvįs

mio- 
krei- 
kuri 
pini-

daiktai 
sičius.

Jei nori sužinot kaip virt su Bordeno Išgaruodintu Pienu, pasiuskit mums kuponą pa 
ženklinant kokias pamokas1 norite, ir mes prisiusime dovanai.

Bordeno Išgaruodintas Pienas suteikia pilno, tyro karvės pieno 
maistingumą geriau, negu koks kitas produktas. Yra tyriausias, 
šviežiausias pienas su Smetona. Karvės yra geriausiai prižiūri
mos ir veterinariai nuolat peržiūri jas.

KUPONAS’
Rašalai
MeSos
Pyragai

Chicago Office
510 N. Dearborn St.

Tel. Dearborn 3105

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319Auburn 
Ava,, Chicago.

9), 2) Linčytė AL, 3) 
(gyv. Kęstučio 

(gyv.

ttęsą paša 
nčržis vyro”

šiomis dieno- 
ma- 
kaip

Karve maitinasi žalumynais., Gamtos stebėtinu surėdy- 
mu, karvė ištraukia iš ju naudingus elementus ir per
duoda juos piene. Dėlto, pienas yra vyriausias maistas, A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:

1 Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Monroe gat. arti State beper«to- 
ginis Vodevilius šeštadi, Sekm., 
Šventomis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. rateliams 10c (išeki- 
riant Seštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krit paveitelM.
“Kur gauni pilną pinigų vertę*”

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Ukmergė, 
mis ukmergiečiams teko* 
tyli nepaprastą reginį: 
kariška sargyba varė per mies
tų į gelžkclio stotį, jauną, gra
žią ponią. Paskui sužinota

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietavya Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SU 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais t 10736 S. VVabaab Ava 

Tai.: Pullman 6877.

PLUMBERIO IR APšiLDYlflO 
ĮTAISYMAI 

ojselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATJPJG 
SUPPLY COMPANY

490 Milvvaukee Av., 461 N. Halstei 
Telephone Havmaiket 1018

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

V ak. 3223 S. Halsted St. Chicago

Vienas žymiausių Rusijos 
dailininkų Mstislovas Dobužin- 
skis, kilęs iš Panevėžio apylin- 
kęs, optavo Lietuvos pilietybę 
ir dabar važiuoja su savo ku
rinių paroda Berlynan. Jisai 
dviem savaitėm apsistos Kau
ne ir mano čia padaryti savo 
Vilniaus paveikslų ir piešinių 
serijos parodėlę. P. I>obužins- 
kis yra tas asmuo, kuris drau
ge su Benna parėmė musų 
Čiurlionį, o jo tėvas buvo Lie-

Kau-
UgoAinėn tapo atgabentos

4 merginos — tarnaitės,

809 W. 351h St., Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

šviesa ir pajiegą suvedamo i senus ir nauju* namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant iimokSjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporactjr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

r A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

rių. Čia vienas žydas ištraukė 
jam iš kišenes 50 dolerių ir pa
bėgo. A. Vilimas rytoj turėjo 
į Argentiną išvažiuoti, o čia 
paskutiniaJi įmigai pavogti. 
Bėgiojo po Kaimą nelaimin
gas keletą valandų, surašė 
vatloj protokolą, pagalios 
peši į kriminalę miliciją, 
ir surado jam pavogtus

rusų sidabrinių rublių 
Prisigretinę tuoj du 

ėmė patys tuos rublius 
Nepažįstamas prašė A. 

jam su žy
nes jis nesenai iš

Kauno kriminalinio skyriaus 
valdininkai suėmė netikrų do
lerių skleidėjus,* — Kauno paš
to laiškininkų S. Penkaitį ir jo 
žmonų. Juodu skleidę netik
rus banknotus po 20 dolerių. 
Juos atskirti nuo tikrųjų esu 
labai sunku ir taip padaryti 
tegali tik pinigų žinovai.

Susekta, kad tie netikrieji 
doleriai atgabenti iš Vokieti-

Savižudybės epi< 
Nuo Š. m. balandžio 
no 
net 
kurios nusižudymo tikslu bu 
vo išgėrusios azoto esencijos 
1) Kirvelytė AL, (gyv. Lais 
vės Al 
^dedytė’ Ona 
g-vė 41) ir 4) Fezyte 
Ukmergės pi. ^9)\ PHežastys 
kėsinimosi nusižudyti buvo 
įvairios: nusibodo gyventi, ne
susipratimai, negavimas darbo, 
apvilta meilė.' Visoms nusi
nuodijusioms greitai buvo su
teikta medicinos pagalba ir to
dėl pavojus jų gyvybei negrę- 
sia.

Ofiso Telefonas TAI? TJ A A TA Busto Telefonas
Central 4104 Dlv. D. 21. I>XW2kV Armitago 3269

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chlhirgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madkon St., kaiz.b. 1202. Kampu State ęat. ( 
Ofiso valandos: Nuo 8 Iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Kauno Miesto Valdybos kri
minalinio skyriaus žiniomis 
sausio mėnesį 1923 m. vagys
čių buvę 51, sulaikyta įtaria
mi asmens — 35; vasario mė
nesį buvę 30 vagysčių, sulai
kyta — 45 asmens. Kovo me
nesį buvę 48 vagystės, sulai
kyta — 55 asmens. Rastieji 

nukentėju-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248/ 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

' ' '
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri

imami nuo 18 iki 50. m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “T3h 
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 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANČE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, > • New York, N. Y.

derėti
Vilimo pagelbėt 
dais derėt
Rusijos atvykęs nepažįsta ge
rai litų. A. Vilimas įėjo kartu su 
visais į namo Nr. 21 korido-

K. S. JURGaiONIS 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 

rūpina visokius dokumentu*. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padarų kon
traktu* ir kitu* raitu* prie parda
vimo ir pirkimo namą ir lotą, far- 
mą ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičiu*.

- Vakarai* iki 8 vaL

1739 So. Halsted St.
Telef. Rooeevelt 8500

Kunigus į bažnyčią.... “Strze-
cha Rodzinna” 13 Nr. ir IV — 
8 d. veik visa pašvęsta kun. 
Kiaušo, žinomo varšavines 
dvasios skleidėjo ir lietuvių 
lenkintojo, apveršlenimuįi, Kad 
Žemaičių vyskupas uždraudęs 
jam “politikuoti 
savo kandidatūrą Seiman.

Geras pavyzdys, kad kuni
gams draudžiama politikuoti, 
nes jie vjsai užmiršo tikybos 
reikalus, savo aveles. Tik ko
dėl vyskupas neužgina ir lie
tuviams kunigams eiiti Sei
man? [“L. ž.”]

S. W. BANES
ADVOKATAS 

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

Vest Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
— —5. Vai.: 6 iki 9 vai.

JOHN KUCHINSKA3
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt Si 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sero- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. Iki 6 vek 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktu* 
ir padirba visokius Dokumentu*, 
perkant arba parduędant Lotus, 
Namus, Farsas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgižiaua 

lengvomis išlygomis.

THE BORDEN COMPANY
Borden • i
Building i

New York

Tarpe “Strangler”
Ed. Lewi* — pasaulinis čampijonas ir 

Renato Gardini — Italų čampijonas
Atsibus ■

Namiuko vakare, Gegužės-May 15,1923
COLISEUM, CHICAGO

Didelis programas kitų mažesnių ristikų bus šiame vakare.
Tos ristynės, tarpe Lewis ir Gardoni nuspręs ant visados kuris iš 

jų yra čampijonas.
Sąlygos tarpe ristikų yra sekamos: Lewis kiekvieną sykį turi pa

risti Gardini neduodamas progos jam tapti pasauliniu čampljonu.,
Emest Sigfried, vokiečių geriausias atletas, taipgi bus programa 

su kitu dideliu ristikų.
Kainos įėjimo yra populiares

; Abelni įžangos tikietai yra $1.00.______________ __

A. Vilimai Lialaiidžio 7 <1.

Gedimino g. dienų ties Nr. 21 
koks tai nepažįstamas pasiūlė 
sauja 

pirkti.

Leidėjas The Foresost, Suvienytų 
Valstijų geriausio maisto magazino 
lektorius apie virškinimą, įsteigėjas 
The Forescast Virimo Mokyklos.

“Nėra pienoj nėra vyro” tai yra di
delis ir daug reiškiantis pasakymas.

Kiekvienas turi apsistoti ir pagal
voti apie tą pasakymu. L

Bet mes savo šiose rašiniuose mes 
neerikalausime jūsų, kad jus tai viską 
analyzuotumėt moksliniu budu, be; 
kad atkreiptume! atydą į paduodamus 
faktus kuriuos jus žinote šiandien ir 
žinote juos nuo pat mažen^.

Jus patįs pripažįstate 
kymui, kad “Nėra pieno

Jūsų pirmutinis maistas yra pienas. 
Bo pieno jus negalite tinkamai išsivy
styti ir pasidaryti stipriu ir sveiku 
žmogumi.

Kuomet jus susergate, tai jūsų dak
taras tuojau jums įsako vartoti leng
vą maistą, lengvai suvirškinamą. Ir 
tas valgis susidės daugiausiai iš pie
ninių produktų arba tiesiai PIENO.

Kodėl pieno? Todėl, kad pienas 
yra tikras maistas ir gali būt suvir
škintas, kuomet kitų valgiij negalima 
suviršKinti. v

Mes žinome, kad tai yra tiesa — 
nes pienas yra vartojamas nuo pat 
pradžios istorijos — ir taipgi pasilie
ka dar faktas, kad mes patįs pralei
džiame nepastebėję tikro naudingumo 
kaipo dalies musų kasdieninių valgių.

Daugelis musų nevartoja užtektinai 
pieno. _ Ar tai nebūtų ^era idėja, Iracl 
pi'ižiurejviK joję meš išvartoturnem 
kožną dieną po kvortą gero tyro pie- 
no kiekvienas žmogus? Nes pienas 
yra tikras maistas ir suteikia vai
kams augimą ir sveikatą suaugusiems.

PąsirenkaYit vartojimui pieną, /švie
žumas ir švarumas jo yra natūraliai 
paprasti dalykai kas reikalinga.

Nuo 1857 metų, šimtai tūkstančių 
net milijonai žmonių pasitiki vardui 
“Borden” kaipo garantiją gero pieno. 
Bonden’s Evaporated Pienas, suprati
mu milijonų žmonių šiandien, yra ty
riausias ir geriausias pienas kokį jus 
galite pirkti.

Tikslas šių apskelbimų yra, kad su
pažindinti žmonės su nekurtais fak
tais liečiančiais pieną kuris turi būti 
žinomas ir vartojamas.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn Stn Room 1111-43

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai ■ f."'-
3323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 kiek
vieną vakarą, išskyrų* utarninką 
ir ketvergą. NedSliomi* nuo v

• iki 12 ryto.

kad tai esanti turtinga dvari
ninkė iš neirtralės zonos nuo 
Giedrai^ų p. dntuliėnė, našle, 
3 dvarų savininkė, lenkė (vy
ras’ buvęs ant pavardės lietu
vis), musų žvalgybos susekta 
šnipinėjime lenkų naudai ir 
tarnavusi jlenkų žvalgyboj! 
Vilniuje, kaip tai esą matyt 
iš pagautų dokumentų.

P. Untulienė vedė gana sma
gų (gyvenimą ir dažnai važinė 
davo Ukmergėn ir Kaunan 
Praeitą vasarą turėjo ir savo 
automobilį. [“K.*B.”]

Suimta du apgaviku, Grigo- 
revičius ir Dobkevičius, kurių 
žmonos, susitarusios su vyrais, 
užsikviesdavo nepažįstamus 
turtingesnius piliečius pas sa
ve į vaišes, sakydamos, kati jų 
vyrai kaž kur išvažiavę. Ir jei 
koks svetys atsilankydavo, tai 
tuoj atsirasdavo ir vyrai ir su
keldavo trinksią. Svečiai, bi
jodami viešumos mokėdavo 
tiems apgavikams kiek reika
laudavo už tylėjimą. Apgavi
kai suimti ir sėdi kalėjime, o 
byla penluota teismui.

MAJESTIf
rn-THEAT»£-W
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PASKELBIMAS
THE

GREAT NORTHERN 
STEAMSHIP COMPANY

(IKORPORUOTA)

BOSTON, MASS.

Algos ir reikmenų 
kainos.

Paskelbia, kad prirengimai dabar yra daromi 
mėnesinių važinėjimų

$110 I EUROPĄ IR ATGAL

Boston — Southampton

$110
i vieną pusę $65
Susijungia su 

Londonu, Liverpoliu, Le Havre

Boston — Gothenburg
$138

• j vieną pusę $75 
Susijungia su 

Christiania, Stockholmu, Helsing- 
forsu, Danzieru, Riga, 

Coperfhagenu
Už GELŽKELI IKI VIETŲVIRS MINĖTOS KAINOS ĮSKAITOMOS

I ŠIAURŲ TAIP TOLI KAIP STOCKHOLMaS.
Kompanija pienuoja pervežimo pasažierių apie du tūkstančiu kas mė- 

D6sį. Darykit savo keliones planus dabar ateinančiam sezonui.
Pasažierių gyvastis bus apsaugotos per
EVER-WARM SAĘETY-SUITS

kurie apsaugoja nuo paskendimo ir peršalimo
A tound trip (kelione Europon irm žmonių, kurie nori pamatyti mu- 
ataral). su visomis išalidomis ant H šio laukus Francijoje, Shakes- 
laivo, su ne dąugiau išlaidų vaka-| peare šalį, Skandinaviją, salj vi- 
cijoms kaip čia namie! Kad užga-B dumakčio saulės, ir tt. lai gy- 
ganedinus kiekvieną reikalavimą! venimo proga! Bet tai yra dau- 
Sioje šalyje nebrangiam, bet tuoj giau negu tas. Kompanija atsi- 
pačiu sykiu labai maloniam pasi-B stoja ant tikro biznio pape- 
važinėjimui Atlantiku, yra pir-L dės, padaro naują nustatymą aug- 
mutiniu tikslu Great NorthemB stos klesos, važinėjimą viena kle; 
Steamship Kompanijos. Organi-F sa pamatą. Tas galima padaryti 
zuota yra progresyvių biznierium su mažu pelnu, kuns yra musų 
vyrų kuri pripažįsta nepaprastąū patvirtintas ir ką nrces manome 
Serumą ir pigumą pasivažinėjimoH daryti ir tolimesniuose prospek- 

uropon. Kompanija dės pastan-B tuose. Jus surasite tame daug 
gų, kad tūkstančiai inteligentiškų® žingeidumo.
MES TAIPGI PARODYSIME JUMS KAIP JUS GALITE TAPTI DA- 

LIMI-SAVININKU LABIAUSIAI APKALBAMO PLANO
ŠIAIS

Iškirpkite šį kuponą ir su jūsų

METAIS
vardu ir adresu atsiųskite mums

A. Wikstrom 
Information Dep’t • 
Edmund Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

Aš žingeidauju gauti visas in
formacijas kas link kelionės.

(Pažymėk kryželiu) į vieną 
pusę į abi pusi.
Angliją
Francus
Vokietiją
Švediją
Norvegiją
hmmHr ’
Baltijos Provincijas
Slnlandiją
Rusiją
Vardas .................................  .....
Gatvė ar R. f. d.............................
Miestas  ............... ——...........
Valstija .................

A. Wikstrom
Information Dep’t
Edmund Bldg., Suite 54, 
Boston, Mass.

Aš žingeidauju tapti partneriu- 
dalininku Great Northern Steam
ship Kompanijos. Malonėkite at
siųsti man propektus ir kitas 
smulkmenas.

Vardas ........................................
Gatvė ar R. f. d.............................
Miestas ..........................................
Valstija .,—...... ..... ......................

TELEGRAMAS
ęgBE—ągg=sa^B m..................

Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 
šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame par 
šauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai* raštai 
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.

Kada tik darbininkai parei
kalauja didesnių algų, samdy
tojai ir jų atstovai ima įrodi
nėti, kad visuomenei, “suvar- 
totojams” didesnės darbininkų 
algos tūpsiančios sunkia našta, 
nes samdytojai privesti busią 
pakelti prekių kainas. Samdy
tojai deda pastangas parodyti 
taipgi, kad ir darbininkams iš 
didesnių algų negali būti nau
dos: girdi, padidėjus aigoms, 
turės pakilti pftduktų kainos, 
o pasekmėje — už didsnes al
gas darbininkai pajiegs įsigyti 
tik tiek gyveninio reikmenų; 
kiek pajiegdavo pirmiau už 
mažesnes algas. Ir reikia pri
pažinti, kad net tūli darbipin- 
kai pasiduoda samdytojų pro
pagandai ir ima kartoti samdy
tojų nukaltas frazes: girdi, 
kas iš to —■ pakils algos, pa
brangs gyvenimo reiktmenės.

Taigi ve klausimas: ar gyve
nimo reikmenų kainos kįla 
pirmon galvon dėl darbininkų 
algų kilimo? <

ProfesoriiMr David Friday, 
ekspertas ekonomistas, savo 
knygoj “Profits, Wages and 
Prices” tarpe kita ko negrinė- 
ja. klausimą, kodėl pakilo 
Jungt. Valstijose produktų 
kainos pasaulinio karo pra
džioj. Kalbėdamas tuo klausi
mu jis tiesiog pareiškia, kad 
karui prasidėjus Europos rei
kalavimai pakėlė produktų 
kainas šioj šaly. Kariaujančiai 
Europai reiikalinga buvo pro
duktų, ji todėl mokėjo tokias 
kainas, kokių iš jos reikalauta. 
Darbininkų algofs, pasak Fri- 
day’o, kilo daug pamažinus. 
Jos kilo, kad pasivijus gyveni
mo lėšų kilimą.

Taip kalba pi;of. Friday. O 
jo nieku budu negalima įtarti 
perdideliu noru patarnauti dar
bininkams. Jis yra liberalių 
pažiūrų ekonomistas — tai ir 
viskas.

Reikia pasakyti, kad ir kiti 
ekonomistai, ir prie to buržu
aziniai ekonomistai, kart kar 
temis, oficialėmis skaitlinėmis 
yra parodę, jog produktų kai
nos didžiumoj atsitikimų kįla 
dėl rinkos apystovų, dėl to, 
kad gimsta nepaprastas pro
duktų reikalavimas. Kapitalis
tai tuo pasinaudoja ir lupa dė- 
vynius kailius nuo pirkėjų, jų 
tarpe ir darbininkų, už par
duodamas prekes.

Pasekmėj tokio kainų kili
mo gyvenimo lėšos pakilę 
Darbininkams nelieka niekas 

kitas daryti, kaip reikalauti 
didesnių algų, kad pasivijus 
pabrangusį gyvenimą. Taigi 
daugumoj atsitikimų gyveni
mo reikmenės pabrangsta vi
sai ne todėl, kad darbininkų 
algos pakįla. Antrą gi pusę 
vertus, daugumoj atsitikimų 
darbininkai būna priversti rei
kalauti didesnių algų todėl, kad 
gyvenimo reikmenų kainos 
pakilo ir senosiomis sato algo
mis jie nebepajiegia suvesti 
galų su galais.

Pažiūrėkime dabar į eina
mųjų dienų padėtį. Kaip ži
noma, šiuo laiku Jungt. Val
stijose darbin)inka)i re|ika|lauja 
didesnių algų. Tatai duoda 
samdytojams ir jų atstovams 
vėl progos šaukti, kad darbi
ninkų reikalavimai užgulsią 
sunkia našta ant visos visuo
menės, o naudos nė patys dar
bininkai neturėsią, ba gyveni
mo reikmenės ipabrangsią.

Pažiūrėkime, ar algos grū
moja padidinimui gyveninio 
lėšų? O gal darbininkai reika
lauja algų pakėlimo todėl, kad 
jau gyvenimo lėšos pakilo 
pirm, negu jie sukruto savo al
gas pakelti?

Paimsiu tik vieną pavyzdį— 
plieno trustą. Plieno darbinin
kai, kaip žinoma, yra neorga
nizuoti. Pereitą rūgs, mėnesį, 
t. y. 1922 metuose; samdytojai 
patys pakėlė jų algas 20 nuo
šimčių. Bet plieno produktų 
kainos pradėjo kilti jau nuo 
balandžio mėnesio 1922 metų 
— reiškia, daug pirmiau, negu 
darbininkų algos buvo pakel
tos, ir plieno kainos iki tam 
laikui jau buvo pakilusios 40 
nuošimčių aukščiau. Paskiau,

balandžio mėnesy, 1923 metų, 
darbininkų algos pakelta dar 
11 nuošimčių. Taigi viso labo 
plieno darbininkų algos 1922 
ir 1923 metais pakilo 31 nuo
šimčiu, kuomet plieno kainos 
jau buvo gerokai pirm to pa
kilusios 60 nuošimčių aukš
čiau. \ Plieno darbininkai šian
dien (gilina dvigubai didesnes 
allgas, negu 1915 metuose. Tuo

tarpu plieno kainos šiandien 
yra pusėtinai didesnės, kaip 
dvigubos, jeigu palyginsime 
jas su 1915 metų kainomis.

Ir kaip' plieno industrijoj 
darbininkų algos šlubuoja sek
damos paskui kįlančias plieno 
kainas, taip daugely kitų pra
mones šakų darbininkų algos 
seka paskui tų pramonių pro
duktų kainas. [“Darbas”]

V lentytes Agentūra
Keliauk Lietuvon ir iš Lietuvos per 

Vienybės Agentūrą.
VIENYBĖ parduoda laivakortes ant visų greitų laivų ir parū
pina keleiviams reikalingus poperus sugrįžimui Amerikon.
VIENYBE prigelbsti jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir 
suteiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBES Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; par
duoda čekius^ draftus ir išmoka pinigus kablegramomis Lietuvoje.

Reikalauk Vienybės Kelionės Knygelės, kurioje rasite aprašyta 
kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip galima atsiimti gi
mines iš Lietuvos.

KELIONES KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI
— Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3181 So. Halsted SL, kampas 81 gal. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegt 
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn> 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek- 
pa

tarnauja 
prie ginv 
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose

moterims it 
merginoms.

TAUPUS ŽMOGUS

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 8410 So. Halsted St.

herzman^a
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas rar II 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas llgta, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

į Dienomis: Canal 
3110 arba 0875

Maktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

u

a

<•] <x«ru < ima w >1 rra

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

Kaspar State Bank
1900 Blue Isląnd Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

F<

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas

Lietuviai Daktarai
Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

• . . • , ■ . >

DR. A. J. BERT ASHJS
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.; 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nerišlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3199 So. Ukhna Avė. 
Tel. Yards 1099

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ €hUa»^ AL 
kampa* 184h Steeet 

Phone Ganai

Telephone Yards 1532

OR. S. RIETIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

DR. U. T.
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

- Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0268

V

JAetnvis Gydytojas ir Oirurgaa 
Ofiso va!.: O iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼. 
3259 fjo. ftalated 6t^ Gtdaągo, UI.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

« OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 18 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKDSERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ni 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State SL

Chicago, III.

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be ka- 
pMmtinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
stais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir ■•praleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
horirimgas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN-

“TELEGRAMAS"
666 West 18th Street, Chicago, iii.

P, S. Telegramas taipgi yra gaunamas CHoagoje ir kituose mies- 
Wom» galMtoe ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS 
NUMERIS 5 CENTAI.

/■— 1 ....... .

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigrų, Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas viri $7,000,000.10.

Z

A. L. DAVIDONIS, M. D, 
4643 So. Michigan Avė, 

TeL Kenwood 5107
Valandas: nuo 9 ild 11 vai. rytoj 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir

Telephone Yards 5832

DR. M. STUPNICKI 
8107 So. Morgan Stn 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 Ari 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytai

Office Hours: 10 iki 12 pietą 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Dr. Maurice Kahn
' GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ava.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto1, 1 Ud 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniaia nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
--,u1,n- - —.— . -- ............ ■■ ——

Z"...........— ------\
Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną Ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldieaiua.

s ....... '
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So; Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piot, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicaga

Garsinkitės Naujienose L

DR. V. A. ji 
lytoji*, CHrtirgU ir Aktffcrtl II

Itarid&tco Canal 2118

1824 Wabaaaia Avė. 
Valandos: ano 6 iki 8 vakaro 
Iteridenrijoe UI. KmMto 7718

' Gydytojai, CSIrtirgM __
8261 Soath Halsted Si. 

Tai. Boulevard 5052

DR. A. MDNTVID
Uetavis Gydytojas ir Chirurgą* 

25 E. Waahi*gton St.
TaUpkoao Yards 5884

DR.P,G.WfflEB

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

OR. P, l, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 Iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Blvd. 3138

Ji

^g^mų. Duodu pata- 

“■jir merginama vrl 
pJluL

8118 Smath 
Halsted St.

I M. Woitkewicz 
| BANIS
įTurfu
I Pa sėkmingai pa- 
J tarnauju prm 
t gimdymo hir,l< 
viename a tai tikt* 

Jme. Teikiu y pa

3325 So. Halsted St„ Chicago, 111.
. .. .■■■nj,UUĮi.u.i J . ............. . J.........
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NAUJIENOS
Tke Lithaanian Daily Nevi 

ęob||flhod Daily ncapt Sanday ky 
fVtithuanlan l«wi Pub. Co.] Ine.

fditor P. Grigaiti!

South Hautea 
Chicago, Ui.

Telephooa BooMralt 8501

Subscrlption RatMi 
88.00 per year in Canada. 
$100 per year caitaide of ChlngD. 
$8.00 per year in Chicago 

8c per copy.
1 ■■■■■■...................... —........................     .....i

Entered as Second Clasg Matter 
Mvrh 17th. 1914, at tha Poet Office 
af Chicago, I1L, todot the act ftf

Naujienos eina kasdien, liskiriant

UL — Telefonasi ReoMvalt 8500.

$8.00
4.80
2.00

. 1.50
.75

18c
75c

Uisimokijima kalnai
Chlcagoje — paltai 

Metama _-____________ _
Pusei meta......... ............ .4...
Trims mėnesiams 
Dviem minamam - 
Vianm minėsiu! .......... ..

Chicagoje per niiiotojUMl 
Viena kopija ........... ..... „... .

Savaitei ________________ _
Minasiui....... ... .......
Suvienytoje ValatijoM ne OUcagoJe 

paftu.
Metams —......    |7.00
Pusei metų ..........................     3-50
Trims mėnesiams ...................1.75
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam minėsiu! ....................

Lietuvon ir kitur užsienieosei 
(Atpiginta)

Metams _ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims minesiams 2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Monąy
Orderiu, kartu su užsakymu.
<įl. -J .. .L. U.. ... 1U! JMI

Ar ilgai skaitys?
Vakar ir užvakar Lietu

voje žmonės rinko atstovus 
j Seimą. Kažin ar šį kartą 
ims daug laiko suskaityt 
balsus ir surasti balsavimų 
rezultatus?

Pernai tas darbas tęsėsi 
kuone mėnesį laiko.

Jeigu klerikalai vėl pralai
mėjo rinkimus, tai balsų 
skaitymo darbas veikiausia 
bus tųks pat ilgas.

Rubsiuvių 
laimėjimas.

į Amalgamated 
Workers of 

gavo : apie 
pakėlimą, ku-

Chicagos rubsiuviai, susi
organizavę 
Clothing 
America, 
10% algų
ris įeina į galią nuo 1 dienos 
šio mėnesio. Kartu su tuo 
tapo paskelbta, kad rubsiu- 
viams yra įvedama apdrau- 
da nuo nedarbo (bedarbės). 
Adraudos fondas susidės iš 
mokesnių, kuriuos lygiomis 
dalimis mokės darbininkai 
ir fabrikantai.

Svarbu yra pažymėti, kad 
šitie stambus darbininkų lai
mėjimai yra įgyti ne strei
ko, bet arbitracijos keliu. 
Kai kam tatai gali atrodyti 
labai “nerevoliucinga”, bet 
nėra abejonės, kad arbitra- 
cija yra sveikesnis dalykas, 
negu streikas, ir darbinin
kams ir j jų samdytojams. 
Streikas (darbininkų ir sam
dytojų ginčuose yra tas pat, 
kas yra! karas tarptauti
niuose ginčuose.

Galimybė išspręsti ginčą 
tarpe darbininkų ir fabri
kantų be streiko pagęlbos 
anaiptol nedaro bereikalin
gu daiktu darbininkų kovos 
organizacijas, • unijas. At
virkščiai, ji padaro naują 
tokių organizacijų reikšmę. 
Be unijos darbininkai nega
lėtų ramiu keliu išgauti 
stambesnį nusileidimą iš 
samdytojų pusės.

• Dėbso telegrama.
Į viso pasaulio socialistų 

kongresą, kuris neužilgio 
prasidės Hamburge, jau iš-

[Piraom chcijo, a
... —, ............ linui,, ,, I ,    ..IRI    .................... ■ 11 ■■—.Ii—

keliavo Amerikos Socialistui Be to, itas prasimanymas da 
Partijos delegatai, išski- Yra ir kvailas. Jeigu Lietuva 

ir ketintų skelbti karą Lenki
jai, tai ji tikrai nesakytų vi
sam pasauliui, kad tas karas 
prasidės tada ir tada.

Į gryną korespondento fan
tazijos produktą yra panašus 
ir sekantis jo pareiškimai apie 
Amerikos konsulą Kaune. Ta^ 
sai konsulas, girdi, ažuot mal
šinęs karo propagandą Lietuvo
je, vedamą daugiausia pagrį
žusių iš Amerikos

riant drg. V. Debsą, kuris, 
kaipo netekęs f “pilietybės 
teisių” dėl anti-militaristi- 

I nes propagandos karo laiku, 
tur-but negalėjo gauti paso 
iš valdžios. \ j'

Yra nemenkų klausimų, 
kuriais daugelio Amerikos 
socialistų nuomonės skiriasi 
nuo Dėbso nuomonių. Bet ^usių iš Asmerikos lietuvių, 
viename dalyke tikrai ne: pritariąs šitokiai propagandai, 
pasiryžime atgaivinti sočia- ..Jisąi net pasaks kalbą 
Įhstinį judėjimą Šioje šalyje! (Lietuvos nepriklausomybės 
ir atsteigti galingą tarptau- dienoje, už ką gavo pabari- 
tinę socialistų organizaciją, mą iš valstybės departamen- 
Gegužės 1 d. Amerikos soči-Į 
alistų veteranas pasiuntė se- Dar piktesni tečiaus, negu 
kantį pasveikinimą Angli-Įšitie prasimanymai nebūtų da- 
jos Darbo Partijos sekreto
riui, Arthur’ui Henderso- 
n’uį:

“Su ypatingu pasitenki
nimu aš pranešu musų 
draugams Britanijoje, 
kad Socialistų Partija, 
kuri buvo kuopė'suardyta 
karo metu, dabar sparčiai 
reorganizuojasi dar sau-j 
gesniu pamatu ir aš jau
čiuosi tikras, jogei galiu 
praųašauti, kad per 12 
mėnesių partija bus stip
resnė ir visais atžvilgiais 
geriaus suorganizuota, 
negu kuomet nors pir- 
miaus.”
Dalindamasis šitokiomis 

mintimis su Anglijos darbi
ninkų vadais, drg. Debsas 
praveda aiškią liniją tarp 
savęs ir tų neva revoliucio
nierių, kurie niekina ir 
šmeižia Amerikos ir Euro
pos socialistų organizacijas.

šelmenis

Lietuvos Universiteto
'r ,

Socialistinė Studentija

. z •' /

firmadiems, Geg. 14, 1923
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MELAGINGA PROPAGANDA.

Vakarykščiame Chicagos 
“Tribūne” laidoje buvo įdėta 
labai nepalanki Lietuvai p. 
Donajd Day kordspondenoija, 
atsiųsta iš Ęygos. Jisai rašo, 
kad Lietuva daranti daug 
triukšmo dėl Vilniaus ir gra
sinanti gegužes mėnesyje pas
kelbti karų Lenkijai, jeigu 
tarptautinis tpibunolas 'Rango
je neišspręsiąs Vilniaus klau
simo taip, kaip Lietuva įnori.

Bet tai, pasak “Tribune’os” 
koiKįspondento, esanti t'komiš- 
koji opera”, kurioje Lietuva 
vaidinanti svarbiausias roles, 
— kadangi Lietuva neturinti 
galimybės kariauti su Lenkija. 
Nors vokiečiai kurstų lietuvius 
prieš Lenkiją, bet jie visai ne
ketiną padėti lietuviams. Ru
sai taip pat šiuo laiku nesiren
gią pulti Lenkiją.

Toliaus p. Donald Day rašo 
apie tai, kad Lietuva esanti la
bai nekultūringa ir nepajie- 
gianti valdyti save; kuriuo 
nors laiku šiemet ji tikrai 
“pulsianti.”

Pažiūrėsime, kiek yra tie
sos to korespondento išvadžio
jimuose. Pirmiausia, imsime 
kai kuriuos jo paduotus “fak
tus”.

P-as Donald Day sako, kad 
Galvanauskas įteikęs tautų są
jungai notą dėl Vilniaus, 
kalaudapnas, 
klausimą iš naujo apsvarsty
tų tarptautinis tribunolas Ha- 
agoje.

“Šitoje notoje,” tęsia ko
respondentas, “Lietuva pa- 

, silaiko teisę paskelbti karą
Lenkijai gegužės mėnesyje^”
Tai yra prasimanymas. Apie 

lai, kad Lietuvos valdžia savo 
reikalavimą tarptautinio teis
mo butų mėginusi paremti 
“teise” paskelbti karą Lenkijai, 
niekas iki šiol nėra girdėjęs.

rei-
kad Vilniaus

lykų, yra p. Day sprendimai 
apie lietuvių ekonominio ir 

I kultūrinio išsivystymo laipsnį.
Jisai atranda, kad lietuviai dar 
esą nątoli nužengę nuo to sto- 

Įvio, kuriame jie buvo, gyven- 
| darni kaipo barbarų paderirfė 
I (tribe).

“Lietuvos ūkininkai”, sa
ko korespondentas, “yra la- 

I blausią neapšviesti ir ne
kultūringi žmonės šioje pa
saulio dalyje. Jie nedaug tė
ra pakilę nuo baudžiavos 
laikų, ką įrodo tas faktas, 

I jogei Ajnerikoje yra dides
nių ir labiaus prasiplatinu
sių lietuvių laikraščių, negu 
pačioje Lietuvoje.” ' .
Kitoje vietoje savo kores

pondencijos p. Day pareiškia:
! “Svečias, atsilankęs Lie- 
! tuvoje, įgija įspūdį, kad Lie- 
i tuva turi daug-maž tiek pat 
1 teisės valdyti save, kaip Pu- 

eblo paderinės indijonai tu
ri teisės valdyti Arizoną.”
Pagalios’, jisi^ų pranašauja:

“Lietuviai važiuoja į pra
pultį, kurios ‘ jie Susilauks 
kuomet nors šiemet, nes su
lig visais ekonomijos įstaty
mais jie plaukia linkui 
lų.”
“Tribune’os” rašytojas, 

tomą, nedaug težino apie 
tuuvos įstoriją, jeigu jam ro
dosi, kad savo galybės laikais 
Lietuva buvo dar puslaukinių 
padermių stovyje. Tais lai
kais, kai Lietuva buvo stambi 
valstybė, jos socialinis ir poli
tinis sutvarkymas buvo pasie>- 
kęs daug-maž tokio pat laips
nio, kaip didžiosiose feodalinė
se valstybėse vakarų Europo
je, — apie ką geriausia liudi
ja Vytauto paskelbtasai “Lie
tuvos Statutas”. Todėl yra ne^ 
sąmonė pasakoti, kad Lietuva 
savo kultūrinių išsivystymu 
šiandie esanti artima Ameri
kos indijonų paderlmėms.

Kai dėl Lietuvos 
tamsumo, tai, kad 
pripažinti, jogei 
jiems labai trūksta, bet jie tik-) 
rai nėra tamsesni už pūstis, uk
rainiečius, gudus ir lenkus. 
Jie nėra tamsesni nei už bet 
kurios Balkanų pusiausalio 
tautos arba artimų Balkanams 
sričių ūkininkus — bulgarus, 
serbus, slavokus, rumunus 
ir tt. Kažin tečiaus, ar p. Day 
sakys, kad ir visos šitos tautos 
neturi teisės valdyti save, kaip 
ir Lietuva?

Apiq “ekonomijos įstaty
mus” Chicagos laikraščio ko
respondentas irgi, matyt, turi 
savotišką supratimą,jeigu 
jam rodosi, kad jię lemia pra
gaištį Lietuvai. Vienas svar
biausiųjų ekonominio gyvėm
imo veiksnių šioje gadynėje 
yra pinigai. 'Lietuvos gi pinigų 
sistema yra nepalyginamai 
geresnėje padėtyje, negu dau- 
guinos šalių Europoje. Rusai, 
vokiečiai, austrai, lenkai ir net 
latviai daug duotų, kad įsigi
jus tokią pastovią valiutą, kaip 
Lietuvos litas.

Taigi visas to pono 
apie Lietuvą yra piktas šmeiž
tas. Kokie motyvai padiktavo 
jį, mes nežinome. Bot yra kėL 
sta, kad tas pats “Tribune’os”

uo-

ma-
Lie-

ukininkų 
ir reikia 
aplietos

Lietuva socialistinės inteli
gentijos šiais laikais nemaža 
rnri, bet iš naujos kartos, pri
augančios jaunuomenės mažai 
ko gera gali tikėtis. Šiandien 
kur pasisuksi Lietuvbj, kur 
mesi savo žvilgsniu, visur te
matysi vien klerikalu vjiešpa- 
tavimą, vien atžagareivių idė
jų skleidimą bei kunigų tiesi
mą savo rankų aprėpti visa, 
kas tik jų kartai naudinga.

Tai taip atrodo asmeniui 
mažai Lietuvą žinančiam, ar 
asmeniui nepaiegiančiam ana-; 
lizuoti visuomenės gyvenimą.

Tas viršutinis apsirikimas 
gali kilti vien todėl, kad dabar 
Lietuvos atžagareiviai mono
polizavę visas viešąsias įstaigas, 
kame tik gyvas ar-spaudos žo
dis gali reikštis. Jų • rankose 
šiandien mitingai, laikraštija, 
valdžia, bažnyčia bei dalinai 
mokyklą; Socialistinė visuo
menė negali tvirtai kovoti su 
klerikalija, nes jai sunku išsi
gelbėti nuo dažnai dedamų pa
baudą iš valdžios pusės. Socia
listų spauda nevaldo dideliais 
turtais, neturi savo pašonėj 
Ūkio ar Prekybos " bei Pramo
nės bankų ir užtat jai pinigi
nės bausmės ytin pavojingos.

Taigi matome kokius laikus 
gyvena darbo Lietuva ir sąly
gas, kame ugdosi socialistinė 
mintis. Tatai pažymėję eisi
me prie savo tikslo —; nagri
nėjimo esmes Lietuvos Univer
siteto Studentų Socialistų Drau
gijos.

Kaip ir kitos Sociajistų 
Draugijos,' ši besimokinančios 
jaunuomenės organizacija per
daug viešai neafišuodamosi va
ro užsibrėžtų išsiluosavimo iš 
kapitalo bei dvasios vergijos 
darbą. Jai likimo buvo lenita 
gimti ir vytstytis jaunutėj Lie
tuvos Aulkštojoj Mokykloj. 
Tai Aukštą j ai mokyklai teks 
ąuvaidinti Lietuvos tolimesniam 
gyvavime nepaskutinę rolę. 
Juk dažniausia šalies kultūri
nis vystymosi priklauso nuo 
•spalvos inteligentijos tą kultū
rą ant savo pečių nešančios. 
Taigi nenuostabu? kad ir dėl 
Lietuvos Universiteto kilo daug 
smalkių ginčų, ypatingai už 
jo vadovavimą,

‘“Krikščionuys” nors ir ma
žai turėdami mokslo paiegų, 
bet kunigų pastangomis grie
bėsi paimti aukštąją mokyklą 
savo ranicosna. Prieš atžaga
reivius kovojo kairioji visuo
menė, tame neatsiliko ir sočia 
listine studentija, susispietusi į 
Studentų Socialistų Draugiją.

Įsikūrus 1922 met. vasario 
mėnesį Lietuvos Universitetui, 
greitu laiku pradeda jame veik
ti Socialistų Draugija. Pirmi 
žingsniai apsireiškia Orgalniiza- 
vime savo paiegų, traukime 
artimų žmonių Duaugijon, žo
džiu, stengtasi tvirtai atsistoti 
ant savo kojų. Kiek vėliau 
griebtasi kultūros darbo. Suor
ganizuota keliolika viešų ir ne
mokamų paskaitų, kame Kari
nu publika turėjo geros progos 
!išg|irstli apie naujovės mokslą 
ir apie 
prasmę.
cialistų|-studentų

torius įvairiais klausimais.
Toliau, atskiri Draugijos na

riai darbavosi liaudyje bei dar
bininkijoje, juos organizuoda
mi ir teikdami visokeriopos 
pagalbos. Kad Urėti kiek lė
šų savo darbui varyti, suruo
šė gegužinę, kame dar ir pasi
linksminta gerokai.

Apskritai, Draugijos darbas 
pirmais Univ^siteto gyvavimo 
metais (1922) ėjo apygeriai, 
tik šiek tiek trukdėsi deliai 
skirtingumo narių politinio 
nusistatymo. Čia tai iš St. So
cialistų Draugijos narių susi
daro dideli^usis konglomera
tas. Kokių 'Lietuvos politikos 
partijos atstovų čia nerasi? Vi
sokeriopi liaudininkai, mark
sistai, progjrešistai, jei gerai 
paieškojus tai ir anarchistų 
rasi.

Šion Draugi j on sutraukė vi
sus bendra kova su klerikalais 
ir tenka pripažinti, kad š* 
Draugija gana pasekmingai ši 
atžagareiviais kovojo. Tas ma
tyti, ypaingai, šiais mokslo 
metais, nes naujai įstojusieji 
Draugijon žymiai padidino 
narių skaičių. Tikrųjų narių 
skaičius siekia arti šimto, šim
tas susipratusių studentų—so
cialistų, juk tai nemaža!

Daug energijos teko studen
tams socialistams padėti tvar
kant studentų šelpimosi darbą. 
Čia “krikščionių”. pakalikai at
eitininkai ir t. v. “tikrieji lie- 
tuviai”, tautininkai-korfora'n- 
tai stengėsi užgrobti L. Uj. Stu
dentų Savyšalpos Draugijos 
vadovybę savo rankosna. Tik 
dėka enlergingam studentų-so- 
cialistų pasipriešinimui jiems 
tas nepavyko. Apie svarbą 
neaįtiduoti Stud. Savyšalpą į 
dešiniųjų rankas netenka kal
bėti, nes jie turėdami pašonėj 
bankus mažai su si šelpim u ru 
pinsis, o studentai-socialistai 
daug delei to turėtų nukentėti.

Kilusi kova tarp studentų 
socialistų ir “krikščionių”, lai-, 
kui bėgant, taip paaštrėjo, kad 
kartais viešuose susirinkimuo* 
se “‘tikrieji 
“krikščionys’ 
kumščiomis 
priešininkus

griežtesnė kova buvo, kai žy- 
ujami, už 
pasiūlymus 

“krikščio-

lietuviai” 
šaukiasi) 

norėdavę 
įtikinti.

‘ net 
savo 
Dar

dėmi jos sienų nieko pozity
vaus neįstengia atlikti. Tas ir 
suprantama, nes Jnegali Drau
gijos nariai, nors ir socialistai, 
viešame gyvenime susitarti. Ir 
kas vienam brangu ir šventa, 
tai kitam niekšinga ir pasi
bjaurėtina. O šis *> reiškinys 
gana apgailėtinas, nes bergž
džiai eikvojama daUg socialis- 
tiniai-inteligentinių -paiegų.

Įvairenybės

Mirtingumas pakilęs nuo 16,8 
iki 18,5. Pereitais metais gi
musiųjų skaičius Vokietijoje 
prašokęs mirusiųjų skaičių 
100,000 asmenų. Palyginus su 
prieškariniais laikais tat reiš
kia gyventojų priaugimo su
mažėjimą 50%. Ypač bloga 
tuo atžvilgiu padėtis Berlyne, 
kur gimimų skaičius sudaro 
tik 13,5 iš 10,000 gy veji tojų, 
t. y. 40% mažiai! negu 1913 
lųetais. čia mirtingumo skai

čius prašoka gimimus 4,000 
žmonių. • (L. S. B.)

socializmo’ teoretinę 
Daug nagrinėta So- 

ruošiamose 
paskaitose tokių dalykų, kurie 
Universitete, einant sistematin- 
gam dėstymui, neliečiami ir 
dar į pastarąsias, Universiteto 
paskaitas, galėjo atsilankyti 
tiktai nedidelis studentijos bū
relis, o šiaip trokštančiai mo
kslo inteligentijai buvo nepri
einamos. Čia tai ir pagelbėjo 
Stud.-sociailistai kviesdami lek-

šių atgal siuntinėjo iš Klaipė
dos labai palankias : Lietuvai 
telegramas. Vejįiaus, atsidūrus 
Vilniuje, jisai jau ėmė pritarti 
lenkams. Gal biit, kad Lietu
vos valdžia “nesusiprato” atsi
lyginti su j uo už j p pirmesnį 
pą^idąrbavimą, ir jisai

korespondentas keletas meile- pyksta ant jos...

raštas

dabar

dai, /‘krikščionių” 
socialistus ar jų 
balsuodavo. Tada 
nys” studentai netekdavo lyg
svaros ir vulgariškai kolioda- 
miesi šokdavo ant žydų visaip 
jiems grąsinldamii. Žftnoma, 
sdctialiijstaLstudentai mekuoimet 
nepabugdavo to klerikalų ner- 
vinimosi ir visuomet keldavo 
savo fbalsą smerkiant prieši
ninkų biaurius žingsnius^

Ta studentų kova Virė, kol 
galutinai studentai-socialistai, 
palaikomi daugumos Lietuvos 
U. studentijos, pasiliko vado
vauti L. U. Stud. Savyšalpos 
Draugijai. Aršiais socialistų 
priešininkais buvo visuomet 
“•Lietuvių studentų ‘korporaci
jos’” nariai. Ši “korporaci
ja”, įkurta nudėvėtais bei su
pelijusiais pagrindais, L. U-te 
atstovauja t. v. ura-tautinin- 
kus. Jie ir “numerus clausus” 
svetimtaučiams siūlo, ir viso
kiom priemonėm su žydais ko
voja, žodžiu, visiems reikalams 
yra pasirengę. Ateitininkai, 

jų sėbrai, tą pat darbą varo, 
tik kiek nedrąsiau. Tai su ši
tom ofrganiizacįijolm ( Studentų 
Socialistų Draugijai ir tenka 
kovoti. Visus kovos apsireiški
mus sunku butų įvardinĮi įę 
pasilieka tik bendrai pasakyti, 
kad Lietuvos Universitete Stu- 
dentaLSocialistai (niekuomet 
nepraleidžia progos nekėlę sa
vo balso ir neprotestavę prieš 
begėdiškus studeptųnatžagarei- 

vių darbus.
Taigi iš aukščiau įkalbėtų 

matome, kad St. Socialistų 
Draugija Universiteto sienose 
atlieka savo darbą, bet už aka-

ir • . *Vogimai ant rusų geležinkelių.

Suomių spauda praneša apie 
vogimus Rusų geležinkeliuose 
1922 metais. Tomis žiniomis, 
valstybes kontrolės inspekcija 
davusi “Sovnarkomui” sekan
čius davinius apie žuvusius 
krovinius rusų geležinkeliuo
se: pražuvo 2,640,000 pūdų 
maisto produktų, 7,8’26,000 pū
dų kuro, 65,000 pūdų manu
faktūros, avalinės, odų ir kai
lių, 680,000 pūdų žalios me
džiagos, siunčiamos valstybi
nės pramonės įstaigoms ir 
Į96,000 pūdų įvairių kitų pre
kių. Bendrai yra išvogta 11,- 
400,000 pūdų prekių už 50,- 
000,000 aukso rublių, kas su
daro 22% viso susisiekimo ko
misariato biudžeto. Komisaro 
Ciuriupos pranešimu priemo
nės prieš vogimus nedavę ir 
šių metų sausio ir vasario mėn. 
jokių rezultatų, priešingai, tik 
paįvairinę vogimo budus ir su
darę valdžiai naujų sunkeny
bių. (L. S. B.)

Gyventojų skaičiaus priaugi
mai Vokietijoje.

« “Matin” praneša, pasirem
damas paskutiniais istatistfnSais 
daviniais, kad gimimų skai
čius Vokietijoje žymiai suma
žėjęs. Gimimų skaičius, 1913 
metais sudaręs 29 iš 10,000 
gyventojų, nupuolęs iki 25.6.

NAUJ1ENŲEKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos'iš 
Chicagos Birželio 20 d. Todėl 
kurie norite turėti smagią 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisą, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas-, 
porto, nes pagal: Lietuvos 
valdžios patvarkymą, netu
rintiems aiškių priparody- ' 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.
v Šitų visų kliūčių galima 

išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
_____________ Skyrius.

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes1,-turime pilnų 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyram-s, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. Įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

Jusi) pradžia

motina suranda, kad ji 
net ir vaikai dadeda savo

Tėvas pradeda 
gali biskį dadėt 
centus it labai trumpu laiku, visa šeimyna 
pasinaudoja patogumais turėjime Fordo, 
štai l^aip jus galite padaryti per

Paduokite savo orderį dėl 
Fordo dabar

Atneškite pirmutinius $5 mums. Užsirašykite nau
jomis lengvomis sąlygomis, lengvu budu nusipirkti 
kąrą. Pąsiripkite karą kokį norfte. Mes padėsi
me jūsų pinigus į vietinę banką ant nuošimčių. 
Dadėsite po JtKiskj kas savaitę. Jus nusistebėsite, 
kaip pinigai greit augs kuomet visi tam pagelbės, 
kaip greit išmokėsite reikalaujamą sumą pinigų, 
bankui karas bus jūsų.

Pasimatykit su faile vienu autori 
zuotu Chicagos Fordo 

' pardavinėtoju.
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(Seka ant 6-to pusi.)

Puikiausios, parankiausios

Iš Lietuvos Amerikon

Naujienų Laivakorčių Skyrius
Chicago, III

lieka nežinomi arba turi prisi
glausti po kitos tautos skraiste 
kaip, pavyzdžiui, Jonas Maye-

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks 
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų 
palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Yorko. (

dusulį 
terų ir vaikų

Visi, kas tik rengiatės dabar važiuoti Lietuvon, tuoj aus kreipkitės j Naujie
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų; o taipgi išpildymui reikalingų 
popierų, aplikacijų pasportui ir vizoms, i

Rašomosios Ma
šinėlės Del. Jūsų 
-Del Kiekvieno

sinnnars
gan
mui ir $12.50 savaitei užlaiky 
mui šeimynos”.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistai

Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines,

* I
kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar
navimų. Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel
bėtų jūsų giminėms pergalėti kliūtis atvažiavimui Amerikon, tuojaus kreip
kitės į Naujienų Ofisų. ‘

Šios ekskursijos vadu bus pats Nau
jienų redaktorius P. GRIGAITIS

Puikiausios, parankiausios — geriausios 
rašomosios mašinėlės su lietuviškais akcen
tais, padarytos dėl lietuvių

United States Linijos laivas GEORGE WASH1NGTON, kuriuo važiuos Lietu- 
f ' • • • • • von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų, 

su patogiausia trečia klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia 
klesa nei viena kita linija neduoda tokių patogumų ir tokio gero ir skanaus 
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama linija United States Lines, o 
laivas George Washington yra tos linijos geriausias laivas.

visokias staigias ir kroniškas ligas: 
‘ jržių, naktinį, 

sas kitas Ii- 
Pato-

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su" viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akiu darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akjs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksft-

Važiuoti Lietuvon vasarai pasiviešėti yra smagiausia vakacija. Kelionė Lie
tuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų 
ekskursijų vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė. Kas nori gali da- k
bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujięnų vadovu. Grį
žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

Mašinėlė yra uždaroma gražia oda apmuš 
ta skrynute ir užrakinama su raktu.

Remingtono Portable
Specialiai užsakytos per NAUJIENAS dėl 
lietuvių, padarytos per Remington Type- 
writer Company ir parduodamos NAU
JIENOSE.

Mašinėlė su keturioms eilėms raktų, lengva 
operuoti dėl mokančiu ir lengva išmokti dėl 
nemokančių, su kiekviena mašinėle yra duo
dama instrukcijų knygelė, kurioje yra aiš
kus, suprantami pamokinimai, kaip reikia 
mašinėlę užlaikyti, operuoti ir, kaip išmokti 
praktiškai rašyti į trumpų laikų.

eresnės ir parankesnės rašomosios 
Kaina $60. Par-

JOHN J. SMETANA 
AKINI# SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšlo virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 13 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Septintadiąniais 9 r. iki 12 dienos.

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujienų Ekskur *
sija birželio 23 d.

Trečia. Pas mus gerai gy
vuoja ir prasiplatinęs tennis, 
kuriame ypatingai ima dalyvu- 
mų musų jaunimas. Pavyzd
žiui: Socialistų Jaunuomenes 
Lyga įvede šio sporto skyrių ir 
sutVailkytmui. skyriaus ylra iš
rinkta p-lės Agota Viščiuliutė 
ir N. Kazlauskaitė.

Ketvirta. Kumštynes, čia ir
gi daug lietuvių ima dalyvu- 
mą, ypatingai šis sportas turi 
gana daug pasekėjų rytinėse 
valstijose. Tarp garsiųjų kum
štininkų lietuvių yra —r Billy 
Miskey (Mickevičius) ir Geor
ge Chips (čipulionis). Kadangi 
Illinojaus valstijoje šis sportas 
buvo užgintas, tai męs mažai 
kų apie jį žinome.

Gal jums reikalingi 
akiniai

Antra. Rys tynęs. Daugelis 
musų lietuvių yra mylėtojai ir 
jame ima dalyvumą. Pavyzd
žiui, mes turime Jonų Meyer 
vidutinio svorio pasaulinį čem
pionų, Karolį Sarpalių, kuris 
stengiasi įsigauti į pasaulio 
čempionus sunkio svorio. Mes 
jų turime, tik nevisi pažįsta
me, nes mažai tenka matyti 
spaudoje: ir jie daugiausia

Lengva ir paranki nešiotis kelionėse ar 
laukuose, nes su visa skrynute sveria tik 11 
svarų. Galima rašyti pasidėjus sau ant ke
lių važiuojant traukiniu, gatyekariu, lau
kuose ar parkuose. Paranki' laikyti» na
muose ir padėti bile kur.
Nėra
mašinėlės, kaip kad šita 
duodamos ant vietos ir siunčiamos paštu ar 
ekspresu. Užsakymus reikia siųsti:

nuo
Tikras išty- 

i- 
Gydo'me

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tų iigų.

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MĄ GYDIME VYRŲ IR MOTE 

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant kūno ar vidupiuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, gali būt, kad .tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli 
teisingo pažinimo ligos 
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa 
darytas su X-ray ? metodu, 
Tadiumu, serumu ir elektr 
cialis gydymas lytiškų ligų vyrų' ir 

moterų. Taipgi gydau:
Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija: 

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo T iki 9.

fesionalus, dabartiniu 
yra .populcris golfas, 
profesionalai kasdien 
ryto jau muša golfų Marąuet- 
te parke. Tūlas daktaras man 
pastebėjo, kad tai yra liga, taip 
vadinama “goilfitis”.

Palengvins akių įtempimą, kurte 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri* 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 1© iki 8 v. Nfed. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St 

Phone Boulevard 7589

Sportas.
Pas lietuvius yra daugelis 

žaismių, kurie vadinami tarp- 
tautišku žodžiu sportas. Spor
to mylėtojai tam tikrose žais
mėse įgauna^persiima tiesiog

Lietuvių Dentistas patar-
i naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skąuda, tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

3315 So. Halsted St„ Chicago, IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo, 10 iki 1.
Tel. Yards 0632

Naujienų ekskursijos Lietuvon visuomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja yra vienas smagumas. Dabartiniuoju 
laiku Naujienų ekskursijos dar svarbesnės 
tuo, kad joms suteikia daug patogumų 
keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Amerikon didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagelios vi
sokiuose kelionės reikaluose.

Pas lietuvius, ypatingai pro- 
laiku 
Musų 

nuo pat

Akiu, Am, Nosies Gerkles 
KLIŪTIS 

£ visokios rųšies gydžiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu ; tona i lūs iSirpų 
prieblandos miego’ "pa
galba ; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny
gelės.FRANKLIN O. CARTER 

120 So. State St.
Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki 12

Nelemti bučkiai
Pabučiavęs savo moterį tik ta

da, kai norėjęs kokį šposą 
iškirsti. — Teisėjas paliepė 
mokėti $12.50 savo moters 
užlaikymui.
“Moterys yra juokingi su

tvėrimai”, pareiškė Charles 
Fuller (4909 Lexington St.) 
teisėjui Morgan. “yienų rytų 
mano žmona pabučiavo mane 
ir išėjo duonos pirkti Nuo to 
laiko ji nebesugrįžo”. ’

“Vyrai yra dar juokingesnį”, 
pastebėjo p-da Fuller. “Mano 
vyras vienų vakarų pabučiavo 
mane šešis įkartus, o paskui 
nuvyko pas kitų moterį”. t

Bučkių buvę daug, ji sakė, 
bet jie nieko nereiškė.

“Ne visai taip”, paskui pri
dūrė p-ia Fuller. “Kada tik vy
ras bučiuodavo mane, aš tik
rai žinodavau, jog jis rengiasi 
daryti kų nors negero. Jo buč
kis reiškė man antausį. Ap- 
leisdama namus, aš irgi atsimo
kėjau jam tuo pačiu, manyda
ma, kad jis supras tatai”.

“Kaip^esti^ reikalai su kito
mis moterimis?’’ paklausė Ful- 
lero teisėjas. “Jeigu ji turi 
rimtų priežasčių apleisti jus, 
tai ji turi teisės gauti ir Už
laikymo”.

“Pažiūrėkite į šiuos laiškus”, 
įsimaišė p-ia Fuller. “Jie yra 
iš Mae”.

“Mano brangusai”, teisėjas 
perskaitė garsiai. “Aš tiek 
myliu tave, jog *be tavęs tie
siog nykstu. Tik vakar matė- 
vos, o man atrodo visa amži- 
nastis. Tu*—”

Teisėjas nustojo skaitęs ir 
paraudo.

“Skaitykite, jūsų malony
be”, tarė p-ia Fuller. “Aš no
riu, kad butų visas tas doku
mentas perskaitytas”.

“Aš—aš pakankamai per
skaičiau”, tarė teisėjas Mor- 
gįan. “Apkaltinimui pakanka 
to, kas perskaityta.”

“Bet, teisėjau, tie laiškai ne 
man buvo siunčiami. Aš ra
dau juos taxi’yj, kuriuo aš va
žiavau. Aš esu šoferis, jūsų 
mylista. Aš maniau, kad tie 
laiškai juokingi, todėl įsidėjau 
į kišenę”.

Fuller 'maldaujančiai pa
žiurėjo į teisėjų.

“Jis neparodė man tuos 
juokus”, įsimaišė !p-da Fuller. 
“Aš radau laiškų jo kišenėje. 
Paklauskite f o, kur jis gavo tas 
pirštinaites, paveikslus ir kas
pinų—” 
/ . “Visa 
tvirtino 
prasmės

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

tai aš radau taxįyj”, 
šoferis. “Bet nebėra 
man daugiau kalbė

ti: moters visvien neįtikinsi.” 
“Tikrai taip, ir teisėjo ne

galima įtikinti tokiais pasitei- 
įkirto teisėjas Mor- 

Metai laiko pasiproviji-

CHICAGOS 
ŽINIOS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

CLAY AWAY TUE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, then 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the colorand texture qf the 
skin
Guaranteed to do these definite thingsfor’ 
the face br money refunded. Clear the 
complexion and give it color Lift oul the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close etUarged pores. Rebuild facial tis- 
sues ado museles Make the skin soft 
and smooth 5 1
Yoii can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. with 10 cents to Boncilla Laboratories, 
Indlanapolis, Inaiana, forą trial tube.. 4

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gy dualią

nervų, reumatizmą 
susišlapinimą 
gas; vyru, ne 
rimai dykai. / 2159 W. 21 (st., kampas Learitt St.

Telefonas-Rcosevelt 8185 
Valandos: 3 vai. iki ,9 p. m. Nedilinj 

9 iki 12 ». m
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REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
Pirmadienis, Geg. 14, 1923

NAMAI-ZEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Penktas. — Base BaU. Čia 
irgi daugelis lietuvių ima daly- 
vumą ypatingai
rie dar net turi sudarę 
“teams” ir lenktyniuoja 
tų tautų “teameriais”.

‘“Vyčiai,” ku- 
savo 

su

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ki-

RISTYNfiS.

Pasaulio čempionatas ristynėse

Bus nuspręstas antradienio 
vakare, gegužės 15 d., Colise- 
uiu svetainėje, kuomet susi
grums jau pagarsėjęs Renatto 
Gardini ir Ed. Strangler Levvis 
r— dabartinis pasaulio čdmpio- 
nas.

Jau jie buvo susigrūmė pir
miau ir Renatto Gardini buvo 
paguldęs Levvis’ą kartą, bet, 
kaip žinoma, Levvis yra specia-1 
listas taip vadinamo griebimo 
“hcad lock” lodei ir išlaikė sa
vo čempionatą. Ta.s griebimą; 
“head lock’* šį kartą nebus var
tojamas, todėl yra permatoma,] 
kad Ed. Strangler Levvis 
laimės ir čempionatas 
Renatto Gardinai.

Be šios poros dar risis 
svarbios ypatos sporte.

Taipgi į šį vakarą žingeidu
mo dfelfcli '|suva!žiiuoja visi par 
saulio ex-čempionai, kad visą 
pamačius savo akilmis.

— Raganius.

pra
teks

kitos

Lietuvių Rateliuose
Damijonaičiy reikalu

SLA. 208-ta moterų kuopa 
kreipiasi į visuomenę, pra
šydama paramos nelaimės 
ištiktiems Domijonaičliams. 

—Tam reikalui iŠ savo iždo 
ji paskyrė šimtą dolerių.

SLA. 208-ta (moterų kuopa 
gegužės 2 dieną savo mėnesi
niame susirinkime, tarp kitų 
reikalų svarstė Amerikos lie
tuviams gerai žinomų ir daug 
pasidarbavusių dėl lietuvių la
bo Dosmijonaičių apverktiną

Marė Domijonaillieiiė jau 
serga su viršum devyni mėne
siai, turėjo dvi operacijas, da
bar yra namie, bet yra visai in 
vailldas negal nė iš lovos išlipti.
,J. M. Domijonaitis antrą die 

ną po parsivežimo savo žmo
nos iš ligoninės, skubinos dar
ban ir jam da visai neįlipus į 
gatvekarį, gatvekaris pradėjo 
bėgti ir jis puldamas išsilaužė 
koją. Dabar jau dešimts savai
čių guli County Hospital.

Žmonės turtų neturėjo, o 
kad ir turėjo kelis dolerius, tai 
jau senai išbaigė ir dabar liko 
be cento.

Musų kuopa paskyrė iš savo 
iždo, o taipgi artimesni drau
gai, apie šimtą dolerių, bet 
tiek yra permaža, tai gi SLA. 
208-ta moterų kuopa atsišau

kia į Amerikos lietuvius dol pi- 
nigiškos pagelbos J. M. ir Ma-j 
rei Domijonaičiams.

Pinigus meldžiam siųsti S.
L. A. 208-tos moterų kuopos
finansų sekretorės vardu: E. 
Šatkauskienė, 3423 So. Halsted 
St. Chicago, Iii. j

Tuo dalyku rūpintis musų 
kuopa išrinko komisiją iš se
kančių kuopos narių: P. M. 
žilvitienės, E. Šatkauskienės,
M. Micevičienės ir S. šolienės.

—SLA. 208-ta Mot. Kuopa.

PRIE J. BABRAVIČIAUS 
KONCERTO RENGIMO.

Rengėjai sueikite.

Šiandien panedėlio vakare 
malonėkite sueiti visi, kurie 
norite paretmti sekamą ir pas
kutinį J. Babravičiaus koncer
tą, o taipgi visi, kurie ęsate pa
siėmę platinimui tikėtus į El
tos buveinę, 3251 So. Halsted 
St., 8:30 vai. vakare.

—- Komiteto Valdyba.

Kur parduodama biletai p. J. 
Babravičiaus koncertui.

Biletai busimam.’ p. J. Babravičiaus 
(koncertui Orchestra Hali, gegužės 18 
ld., jau gatavi. Pasirūpinkite gauti 
juos iš anksto šiose vietose:

Naujienos,
į Universal State Bank,

Metropolitan Bank,
Naujienų Skyrius Town of Lake, 

1614 W. 46th St.
Naujiem} Skyrius Bridgeporte, 3210 

Šo. Halsted St.
Draugas,
Elta Commerce Co.,
Orchestra Hali,
Tupikaitis Melody Pharmacy, 283 Ę. 

115 St.
Frank Rakas, Aptieka, 4828 W. 15 

St., Cicero, 111.
S. Vilimavičius, Aptieka, 10657 So. 

Uichigan Avė.
Lith. Sales Corporation, 3313 So. 

Halsted St.
J. Kulis Drug Store, 3259 South 

Halsted St.
P. Baltutis, 901 W. 33rd St.
Venta Drug Store, 4101 S. Fran- 

cisco Avė.

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas,

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų 
pikniką.
miestelio 
piknikų.

Lietuvos birželio 10 d. rengia 
Tat prašome visų kitų to 

draugijų nerengti tą dieną
— Rašt. V. Kasparinas.

Side. — Vaikų draugijėlės

7:3(f vai. vak.,

North I
“Bijūnėlio” susirinkimas įvyks pirma
dienį, gegužės 14 d., 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė.

Visi tėvai malonėsite susirinkti pa
skirtu laiku. Bus daug svarbių rei
kalų. — Valdyba.

Namų Navininkų susirinkimas. — 
Kviečiami Namų savininkai ant Town 
of Lake susirinkti j svetainę J. Lia
tuko, 4523 S. Wood St., gegužes 14 
d., 8 -vai. vak. Turim labai svarbių 
reikalų apsvarstyti.

A. Kareiva, Pirm.
Antanas Bondžinski, Prot. Rašt.

MOKYKLA VAIKAMS.
3106 S. Halsted St.

Gyvename biznio šaly. Turime 
daug visokių lietuviškų įstaigų, 
kuriose yra reikalingi lietuvių 
vaikai, mokanti lietuvių kalbos 
ir rašybos, kad galėtų tokias 
vietas užimti. Todėl mes priren
gėme tam tikrą skyrių lietuvių 
vaikus mokinti, kuris jau yra 
atdaras, kiekvieną vakarą nuo 6 
vai. iki 7 vai.

Tėvams, kuriems mpi vaikų 
gerbūvis turite supažindinti juos 
su 'lietuvių kalba bei rašyba.

J. P. OLEKAS, 
Mokyklos vedėjas.

ASMENĮ! MOJIMAI
PAJIEŠKAU Levusės Jucai- 

tukės, paeina Pavelionės miest. 
Atvažiavo į Pa. 1907 met. Turiu 
svarbu reikalą. Ji pati af» kas ži
note meldžius pranešti. Petr. Ju- 
caitukei-Valevičienė, 10500 Ed- 
brook Avė., Roseland, III.

JIESKO PARTNERIO
PAJIE&KAU partnerką mer

giną ar riašlę į Ruiming Hou- 
Pelningas biznis. Jos. Ada- 
114 N. Sheldon St., Chica- 
111. Phone Haym’kt. 5223

se
ms 
go,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai saipdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-18 0‘gden Avė., 
Phone Lawndale 0114..

ISRENDAYOJIMOI
PASIRANDAVOJA 6 ruimų 

flatas, patogus dėl daktaro 
ofiso arba dėl kitoniško biznio. 
Garu apšildytas. Atsišaukite 
pas Stankūną fotografisrtą.

3315 So. Halsted St

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠNUOMUOJAMA kambarys 

vienam asmeniui. Adresas: 6637 
S. Rockvvell St., pusantro bloko 
už Western Avė. J. J. Pilipaitis.

PAJIEŠKAU, kambario vie
nam vaikinui su valgiu Brigh
ton Parko apielinkėje. Atsišau
kite laišku į Naujienų Brigh
ton Park Skyrių. 4138 Ar
cher Avė. Box

MOTERŲ VYRŲ

REIKALINGA 4 kamb. flatas 
apie Brighton Park apielinkę. 
Turi būti elektra, maudynės ir 
visas įtaisymas. Nebrangesni, 
kaip $30. Atsišaukite: Kantaus- 
kas, 2719 W. 38th St., 2 augšto.

REIKIA merginų ir moterų 
lengvam dirbtuvės darbui. Kai 
kurių reikia prie dalies laiko. 
Valandos prieš įpiet 7:45 iki 12 
Po piet 12:30 iki 5 vakare, 
šviesi, švari dirbtuvė. Geros 
algos. ■■ »
Fricdlander-Brady Knitting 

Mills. —511 So. Green St.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų prie

PARDAVIMUI galiūnas ant Bridge- 
porto su 5 kambariais pragyvenimui 
iš užpakalio ir ant 2 flioro hotelis su 
7 ruimais su fomišiais. Lysas ant 3 
metų. Parduodam visą saliuną arba 
pusę dėl nesutikimo partnerių.

986 W. 33 St.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, tarpe svetimtaučių ir graži au
tomobilius mašina. Kas nori gali 
pirkti saliuną ir mašiną, o kas nori 
gali pirkti po vieną, katrą nori. At- 
sišaukit greitai, parduosiu pigiai. Ne
praleiskit progos. 5206 Wentworth 
Avė., Chicago, III. Klauskit Frank.

REIKIA OAHBiNINKp
VYRŲ ir MOTERŲ

.VYRŲ REIKIA
Karų plovėjų, $35 į savaitę. Kar- 

penterių, 65-70c. į valandą. Inžinie
rių, 75c. į vai. PeČkurių ir pagelbi
ninkų, 55-65c. į vai. Janitorių, $25 į 
savaitę. Darbininkų, 50-55c. į vai. 
Mašinistų, 70-75c. į vai. Karų me
chanikų, $30 į savaitę. Prie punch 
ir gręžimo presų 60c. į vai. Sargų, 
$25-30 į savaitę.

MOTERŲ REIKIA
Indų plovėjų, $16-18 į savaitę. Į 

dirbtuvę merginų, $15-16 į savaitę. Ja- 
nitorkų, trumpos valandos, 50c į vai. 
Moterų hotelio darbui, $45-50 į mė
nesį, kambarys ir valgis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKy
MOTERŲ

REIKIA MAIDS

Į lavatory

Atsišaukite

8:30 ryto

MR. FORBES

J beizementą

BOSTON STORE

Reikia
25 merginų

Nuo 14 iki 18 metų amžiaus 
Lengvam dirbtuves darbui.

NACHMAN CO.
2241 So. Halsted St

MERGINŲ lengvam dirbtuvės 
darbui, pakavimui saldainių. Ge
ra alga ir geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite Universal Theatres 
Concession Co.,

26 North Franklin S t.

REIKALINGA MOTERIS, KURI 
galėtų prižiūrėti namus, gali būt su 
vaiku arba senutė. Kas link mokes
čio pasitarsim. Atsišaukite greitai. An
tros lubos iš užpakalio.

MRS. BAGDONIENĖ, 
1711 Nevvberry Avė., 

Chicago, III.

REIKIA MERGINŲ DAR
BUI į press ruimą prie vynio
jimo sviesto. Atsišaukite: 
BEATRIČE CREAMERY CO.

1520 So State St.

REIKIA — ‘
moterų, gera alga, nuolat dar 

baS, darbas press ruimy.
The Glidden Nu t Butter Co.

2670 Elston Avė. 40

REIKIA merginų lengvam dirbtu
vės darbui, kaip tai prie esemblinimo, 
pakavimo ir sortavimo ir punch pre
so. Atsišaukite į samdymo dept.

Klauskit Mr. Carter.
AMERICAN FLYER MFG. CO. 

2225 S. Halsted St.

REIKIA merginų vyniojimui 
•viesto. Atsišaukite

Blue Vajley Creamery Co., 
700 So. Clinton St., 

Mr. Nash, Superitendentas
■MĮffl..

REIKIA —
Moterų dirbtuvės darbui tuo

jau.
5723 W. 65th St 

(Olearing)

ntlMA uAKdININAų mašinų. Daugumas darbų yra 
—--- ------------------i nuo štukų. Patyrimo nereikia.

VYRŲ

PORTERIŲ

Atsišaukite

8:30 vai. ryto

MR. FORBES

Į beizementą

BOSTON STORE

LANGŲ PLOVĖJŲ

Patyrusių

Atsišaukite

8:30 vai. ryto

MR. FORBES

Į beizementą

BOSTON STORE

_. __ —.
• REIKIA darbininkų, darbas dieninis 

arba naktinis, su dieninio darbo užmo
kesčiu ir bonusai. Atsišaukite prie 
superitendento.

A. M. CASTLE & CO.,
1300 N. Ręanch St., 
netoli DįVision St.

REIKIA — ; »
vyrų. Nuoldt. vidui darbas, 

50c. į valandą. Atsišaukite.
E. F. Houghten and Co. 

3534 Shiedds Avė.
_______________>• i . ...:.......

REIK ALIN GAS piekorius
prie baltos ir juodos duonos. 
Taipgi ir kuris moka keksus 
kepti. Atsišaukite greitai.

1400 So. 48 Ct., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ Į LIE
TUVIŲ LIUOSYBĖS VALGY
KLĄ. Reikalingas veiteris ant 
dienų ir mergina arba jauna 
moteris. Darbas vakarais nuo 
6 valandų iki 12 vai. vakaro. 
Taipgi Ųeikaliiiga apysenis 
žmogus sąlygos geros.

Atsišaukite:
4915 W. 14-th St. Cicero, III.

REIKIA vyrų molderių, prie 
benčiaus darbo ir skvizerių, ne
toli Chicagos, dykai nuvežimas, 
atdara dirbtuvė. Nuolat darbas, 
gera mokestis. Atsišaukite rytą.

611 W. Madison St.

REIKIA vyrų į boilerių šapą 
pagelbininkų ir pasiuntmėjimui 
vyrų.

MECHANICAL MFG. CO.
39th & Loomis St.

REIKIA —• .
Į ŠAPĄ KALVIŲ. , 

MECHANICHAL 
MANUFACTURING CO.

89th & LOOMIS ST.
......... •*,»■».» ......... ................................ ...... . ......—. .......................

REIKIA darbininkų pripilsty- 
mui ir ištuštinimui kvietkiny- 
čioj benčių, $4,00 į deiną, arba 
kontraktas, jei reikės. »

POEHLMAN BROS., 
Morton Grove, Hl, •

REIKALINGAS antrarankis 
duonkepis. ’’

Atsišaukite
1208 E. 93rd St.

Phone Cheshterfield 0622

Darbas dienomis ir naktimis.
Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO 
135th & I. C. Traoks 

Riverdale, III. ‘

ELETRISKOS SKALBIMUI 
MAŠINOS 

Visų išdirbysčių. Visų kainų.
Visi bargenai 

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE, INC.,

Room 407-8, 144 So. Wabash Avė.
Phone Randolph 4209

Reikia

PARDAVIMUI statė groserne ir 
bučeme. Gražioj vietoj, geras biznis 
su visokiais patogumais. Parduosu 
pusę arba visą. Vienas mano part- 
nerys išvažiuoja į kitą miestą. Kreip
kitės tuoj.
10701 So. State St., Roseland-Chicago 

r Pulman 4699

GERA PROGA
Parsiduoda 2 auk. muro namas ran

dasi prie 2 karų linijos arti transfer 
kampo — 8 metų senas — Storas ir 
3 flatai — 4-4 ir 5 kamb., elektra, 
vanos ir gasas, cimentuotas skiepas 
po visu namu, renda $1,200, kaina 
$10,500, įmokėjimas $3,000.

SOUTH SIDE BARGENAS
Parsiduoda kampinis 3 auk. muro 

namas, 6 fletų — 3 po 6 ir 3 po 7 
kamb., aržuoliniai trimingai ir grin
dys, su garu (steam) apšildoma, lo
tas 50x125' — ir gale loto dar mažas 
namelis — metinė renda $5,400, kaina 
$25,000 su įmokejimu $10,000.

Gera proga nupirkti kampinį biz
nio namą — 79tos ir Emerald Avė. 2 
auk. — 3 štorai ir 6 flatai 4 po 4 ir 
2 po 5 kam., su garu (steam) apšil
domi, aržuoliniai trimingai ir grindis, 
ir viskas su naujausiais įtaisymais. 
Namas vertas $75,000 parduos už 
$50,000, renda $5,880 su įmokejimu 
$20,000. ;

AUBURN PARK REALTY CO.
Mickeviče

7925 S. Halsted St.
Tel. Vincennes 7400

gerų ir stiprių vyrų tiale- 
vojimui ir ištaisymui spring- 
sų. Nuolat darbas, gera mo
kestis. z

ENGLANDER SPRING 
BED CO.,

39th St. & Lowe Avė.,
2 blokai į rytus nuo 

Halsted St.

PARSIDUODA 3 kėdžių bar- 
bernė. Biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu, nes turiu apelisti 
Chicagą.

2011 S. Halsted Št.

PARDAVIMUI labai pigiai 
prapertė, mūrinis namas, 7 
flatai po 4 kambarius, su vi
sais įrengimais, kaina $12,500 

Soldan, 1236 S. Wood St., 
3 floras, frontas.

RAKANDAI

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
dviejų pagyvenimų, apačio saliunas ir 
krautuvė, bolių ale, iš šono vasarinis 
daržas ir kambariai gyvenimui, gera 
transportacija, parduosiu pigiai už 
cash. Atsišaukite 2 Broadvvay, Mel- 
rose Park. III, Tel. Melrose Park 624.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO, WIND0W. 
OLEANING CO.,

62 W. Washington St.

REIKIA — f 
Vyrų į dešrų kambarį. 
Atsišaukite

HERMAN DUNTZ CO 
3820 S. Ashland Avė.

J

REIKIA —
darbininkų, 45c. iki 52c 

valandą. Atsišaukite^ į muilo 
dirbtuvę, x

1319 W?32-nd Place

REIKIA mūrininkų prie ma
rinimo arkų, alga $1.60 į va
landą. Atsišaukite Wrigley 
Bldg., Michigan Blvd. and Ri- 
ver, National Fire Proofing 
Co. Tel. Victory 8820.

Reikia -
Vyrų į freitauzę pagelbi

ninkų. Nuolat darbas.
Atsišaukite

Room 206, 
547 W. Jackson Blvd

pwTmui
PARDAVIMUI groseris. Ge

ras biznis, tirštai 
lietuviais. Mainysiu ant namo, 
arba loto. Priežastis atsisaky
mo nuo biznio — moteris nes
veika. Kreipkitės: 4523 So. Ho- 
nore St.

apgyventa

GERIAUSIA PROGA DĖL BIZNIO. 
Pigiai parsiduoda bučeme ir groser- 
nė, Brighton Parke, arti lietuviškos 
bažnyčios. Išdirbtas per. daugelį metų. 
Priežastis pardavimo patirsite ant vie
tos. Galima ęirkti su namu arba vie
ną biznį. Atsišaukite pas: Ber.. A. Jo
vaišas, 4405 So. Fairfield Avė., Tele- 
phone Lafayette 5948.

PARDAVIMUI •1-McCary, 5 
skylių sviestui baisas, taipgi vie
nas Royal 2 hoper kavos mali
mui ir kaunteris.

Kreipkitės:
3157 S. Wallace St.

PARDAVIMUI sailiunas, ge
roj vietoj, vokiečių ir anglų ap 
gyventoj,] listas ant 3 metų, 
renda 45.00 į mėn. 4 kamb. 
užpakaly dėl gyvenimo. Atsi
šaukite 2101—W. 13 St. (

PARDAVIMUI lentos ir plytos, pi
giai. Wręcking Morris & Co. Car 
Shops

NATIONAL WRECKING CO. 
40th St. & Ashland 
Phone Yards 3800 
Klauskit karšapio

. arba
Stewart 3280

5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
ri būt parduoti tuojau. Vėliausio sty- 
liaus parlor setas, valgomo kambario 
setas, 2 miegamo kambario setai, vir
tuvės setas, 1 karpetas ir didelis dvi
gubų springsų fonografas šu rekor
dais. Viskas sykiu už $300. Taipgi 
parduosiu ir dalimis. Viskas kaip 
nauji. Ateikite tuojau ir nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija,

1922 So. Kedzie Avė. ...j

GREITAI IR PIGIAI. Parduodam 
arba mainom biznis namas, naujas 
mūrinis su 7 ruimais pagyvenimui. 
74 pėdų ilgio, skiepas cementuotas. 
Elektriką, vana, gasas ir garadžius 
dėl 4 automobilių. Viskas' pagal nau
jos mados. Savininkas: P. G., 2350 
So. Leavitt St., Tel. Canal 6792.

PARDAVIMUI 4 kamb. ra
kandai. Parlor setas pianai pe
čiai, lovos ir visi daiktai ran
dasi gerame stovyj. Parduosiu 
už pigią kainą. Kreipkitės 2 
lubos frontas 3146 S. Wallące 
Str.

DIDELIS BARGENAS, 5 kamba
rių frame namas, prie 6114 So. Kil- 
dare Avė., lotas 60x125 pėdų. Kai
na $3,950, tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais. Pamatykit savininką.

0 Roorfi 304, 
TO N. Clark St.

PARDAVIMUI -du lotai, vienoje 
vietoje. Geroje vietoje, tinkanti biz
niui, prie Westem ^Ave. ir 44 gatvės. 
Parduosiu pigiai.

MARTINAS SULA, 
4716 So. Marshfield Avė.
Phone Boulevard 2422

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Oakland tou- 

ring karas, puikiame mecha
niškame padėjime, išrodo ir 
(?ėga kaip naujas, 5 geri cord 
tajerai, bumperis, ratams rak
tas ir kiti extra dalykai. Kaina 
tik $300. Turi būti pamatytas, 
kad įvertinus jį.

Room 538
608 So. Dearbom St.
Phone Harrison 4600

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage; karštu vandeniu šildo
ma; elektra, gasas, vanos;"vis
kas gerame padėjime. Bargenas 
pinigais—$4,400, vertas $5,500. 
823 W. 51 St. Phone Yards 6984

MORTGECIAI -PASKOLOS

NAMAI-2EME

NORIU mainyti morgičius 
pirmus ir antrus, ant lotų tik, 
kad butų gera vieta dėl statymo 
namų. Atsišaukdami paduokit 
kiek pėdų didumo, kokia kaina. 
J.Wdichka 6559 S.Maplewood av.

NAMAI ŽEMĖ
Pardavimui. Pasiūlomas geriausu 

pirkinys biznio prapertės, 2 augštų 
mūrinis bildingas, 3 krautuvės ir S 
flatai, kampas Rabey ir 21 St. Ge
ros įplaukos. Pamąstykite ateity ka
da Robey St. bus praplatinta. Parsi
duoda iš priežasties turėjimo kito 
biznio, $6,000 pinigais ar daugiau, kai
na $15,800. I

Pardavimui 2 augštų frame moder
niškas, 2-4, beveik naujas namas 
Winchester prie 50 St. Kaina $4,450 
tik. S. G. Tuponich, 1344 W. 18th St., 
prie Blue Island Avė.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučeme ir groserne 

(kai kam bus aukso mainos). Dide
lis stakas, geriausi įrengimai, naujos 
vogos, biznio daroma į savaitę $550 
geras lysas, pigi renda. Faktiškai jus 
galite padvigubinti savo pinigusį Ran
dasi prie Halsted į šiaurę nuo 18 St. 
Apleidžiu miestą, parduosiu už $2,450. 
S. G. Tuponich, 1344 W. 18 St., prie 
Blue Island Avė.

PAGAiL musų naują koloni
zacijos planą, su mažai pinigų 
kitus be nuošimčių, jus galite 
pirkti 12% įpUaukų farmą, su 
nauju namu. Atsišaukite arba 
rašykite. J. L. Wells, 22 W. 
Monroe St., Chicago, UI.

WEST PULLMANE vienas iš di
džiausių pigumų, 2 krautuvės, 2 pa
gyvenimai, daržinė dėl 3 automobilių, 
rendos neša $168.00 į mėnesi, kaina 
susitaikysime ant pirmo pasiūlymo.

S. MARKŪNAS, 
654 W. 120 St., 

Tel. Pullman 2856/

* PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 2 pagyvenimų gro- 
serio biznis, garadžius 2 karų, 
Rendos neša 100. Parsiduoda 
pigiai, nes savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. 5752 S. Racine Av 
Tefl. Wentwirth 7363

PARDAVIMUI modemiškas 5 kam- 
>arių ’bungalow, kaip naujas, elektra, 
8 blokai nuo, Chicago limit, Green- 
wood Park, didelis lotas, $700 įmor 
tėti, po $30 į mėnesį, lietuvių kolo-
nijbj.

M. DONNELLEY, 
5652 Princeton Avė.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madiaon Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaminimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audiklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kraipkitls, rašykit, 
arba telefonucldt klausdamos in
formaciją.

Sara Patek, pirmlninkl.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budę, 
visokio ildirbimo automobiliui. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms Ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINE 

1507 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)


