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Illinois angliakasiai susirėmė su 
/ streiklaužiais
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Naujas maištas Chinijoj

Filipinai negaus nepriklausomybės
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Kur angliakasiai susirėmė su streiklaužiais.
No. 147

Naujas maištas Chinijoje.
Sukilę Wu kareiviai skerdžia 

v gyventojus.

Angliakasių susirėmimas 
su streiklaužiais.

i

Trįs ar daugiau streikierių 
užmušta ir keli sužeisti mūšyje 
su mušeikomis ir streiklaužiais 

ties Herrin, III.

HERRIN, III., birž. 22. —Va
kar vakare ir šįryt ištiko smar
kus susirėmimas tarp strei
kuojančių angliakasių ir streik 
laužiu, kurie dirbo Southern 
Illinois Coal Co. taip vadina
moj “pit” (paviršiaus) kasyk
loje. Angliakasiai išvaikei 
streiklaužius ir užėmė kasyklų, 
pastatydami prie jos nedidelę 
sargybų.

Streiklaužiai buvo saugomi 
mušeikų, kurie tuojaus pralie
jo šaudyti į angliakasius kaip 
tik jie pasirodė kalnuose.

Kiek žinoma, mažiausia trįs 
streikieriai likiK^niušeikų už
mušti. Bet manoma, kad už
muštų galbūt yra ir daugiau. 
Žinomi užmušti: George Hen- 
derson, 45 m., TcJfty Piehca- 
vich, 23 m. (lietuvis?), abu iš 
Herrino ir nežinomas streikie- 
ris iš Marrion ar Johnson 
City.

Kitomis žiniomis, užmuštas 
liko ir Sidney Morrison iš Chi- 
cagos, mušeika dirbęs Hargre- 
aves Secret Service Agency iš 
Chicago, kuri ir atgabeno į ta 
kasyklų mušeikas ir streiklau
žius.
Vietos unijos viršininkai ban

do prikalbinti angliakasius su
stoti lietus kasyklų, kad išven
gus tolimesnio kraujo pralieji
mo.

Gyventojai sako, kad jokio 
pOėšimo ginklų sankrovose ne
buvo. Tik būrelis vaikų pavo
gęs kelis mažus šautuvus, bet 
vaikams neleista prieiti prie 
kovos vietos.

Kaltina kasyklų savininkus, 
nešauks kariuomenės.

MARION, III., birž. 22. — 
VVilliamson pavieto šerifas M. 
Thaxton pa reiškė šiandie, kad 
kareiviai nebus šaukiami mal
šinti atvirą kovų tarp anglia
kasių ir Southern Illinois Cca’ 
Co. streiklaužių. * Jis nema
nus, kad kareivių reikėtų ir 
kad bus daugiau susirėmimų, 

šerifas atvirai kaltina kompa
nijų už iškimsį mūšį. Jis sa-v 
ko:

“Mes nuėjome pas juos (ka
syklos savininkus) ir su aša
romis akyse persergėjome apie 
gręsiantį pavojų“. Bet kompa
nija vistiek nesustojo gabenti 
streiklaužių ir jais operuoti 
kasyklų.

Valdžias pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orų Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiai©: /

šiandie — ^rfapstovus, bet 
daugiausįa^edra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:15 v., leidžiasi 
8:29 v. Mėnuo teka 4:13 v. r.

Šerifo žjniopiis, stisirėmime 
liko užmušti ir keli streiklau
žiai. Keli sužeisti angliaka
siai ir streiklaužiai guli ligo
ninėse.

Pulk. Iliinter, kuris atsto
vaują generalinio adjutanto 
raštinę, bando padaryti taiką 
ir 'tani tikslui pagelbon pasi
kvietė ir unijos viršininkus, 
kurie jam gelbsti perkalbėti 
angliakasius. Jis neturįs jokių 
žinių apie užmuštuosius.

Vakar mušis prasidėjo po to, 
kai]) angliakasiai nuėjo tų ka
syklų uždaryti. Vos pasirodžius 
angliakasiais, mušeikos pra
dėjo į juos šaudyti ir Hcnder 
son pirmasis krito negyvas 
Angliakasiai irgi stojo kovon 
ir po trumpo, bet smarkaus 
persišaiulymo mušeikos iškėlė 
baltų vėliavų ir sutiko sustoti 
ten dirbus. Kasyklų ir apielin 
kės kalnus dabar patruliuoja 
angliakasių -sargyba.

Southern Illinois Coal Co 
kįlus angliakasių streikui pa* 
budavojo apie kasyklų aūgštų 
ir tvirtų tvorų ir savaitę atgal 
pradėjo gabenti į kasyklų strei 
klaužiiis ir maistų, kartu visa 
kasyklų ir kelius į jų apstaty- 
dama mušeikomis, kuriuos 
taipjau atsigabeno iš Chicago. 
Kadangi ąąglįs ten yra pavir
šiuje ir kasami su gariniais 
“ševelais”, # tai certifikūoitų 
angliakasių jai nereikėjo ir 
samdėsi ji; tik paprastus darbi
ninkus. Keletą dienų atgal rei
kalaujant senatoriui Sneed ir 
pulk. Hunter kompanija buvo 
atitraukusi mušeikas, bet ba" 
sirodžius angliakasiams mušei
kos vėl tapo ])ašaukti ginti tvo
rą ir pirmieji pradėjo šaudy
ti į angliakasius.

“Dauginimas veikia”, sako 
adjutantas.

SPRINGFIELD, III., birž. 22. 
— Gen. adjutantas G. E. Black 
gavęs telefonu iš Herrino ži
nių, kad ten viskas aprimo ir 
nėra reikalo kareivius siųsti. 
Jis įsakęs pulk. Hunter ištirt’’ 
gandfts, kad 19 ar džiugiau an
gliakasių liko užmušta’. Pulk 
Hunter nieko jam apie užmuš
tuosius ir apie angliakasių grū
mojimų tris suimtuosius strei
klaužius pakarti nesakė. Apie 
skelbiamų didelį skaičių užmu
štųjų gen. Black atsiliepė: 
“dauginimo leptele sparčiai 
yęiikją;”\

Nors kariuomenės reikalauti 
gali tik vietos valdžia, South
ern Illinois Coa) Co., preziden
tas iš Chicago (pats vienas pri
siuntė gubernatoriui Small rei
kalavimą prisiųsti kareivius, 
nes buk tos kompanijos darbi
ninkai yra puolami ir žudomi.

Federalinė valdžia nieko 
šiame dalyke nedarysianti.

Meluoja ne nerausdami.
(Žinios apie tų susirėmimų 

ties Herrin, III., taip angliaka
sių ir streiklaužių kokias iš
siuntinėjo kapitalistinės žinių 
agentūros, yra prieštaraujan
čios ir kartais net fantastinės. 
Viršminėtos žinios išrodo tei
singiausiomis iš gautųjų, bent 
galimomis. Kitos yra aiškiai 
pramanytos.

Taip Associated Press išsiun-

PEKINAS, birž. 22. — Ne
spėjusi susikurti naujoji Chi- 
nijos valdžia jau turi pirmų ir 
tai gana didelį ir labai kruvinų 
maišių. Nors tikresnių žinių 

’slokuoja, bet esančiomis žinio
mis, tarp 10,000 ir 15,000 gen. 
Wu Pei Fu kareivių Kiangsi. 
provincijoj, vadovaujamų gen. 
Tsai Čen Hsun, pakėlė maiš
tų ir išskerdė tuksiančius gy
ventoji^ Padėtis toj 
joj ne tik ne gerėja, 
blogėja.

provinci-
bet dar

maišti-

ir iSouthern Illinois Coal Co., paviršio (pit) kasykla, ties Hemu, III., kuri buvo operuojama 
užvakar įvyko smarkus susirėmimas tarp tų streiklaužių ir streikuojančių angliakasių, kurie buvo n nėję tų kasyklų už
daryti, bet kuriuos šūviais pasitiko kompanijoj mušeikos. Mušyj keli žmoh^s, daugiausia streikieriai, liko užmušti ir 
sužeisti

tinėjo žinių, kad šitame susirė
mime tarp angliakasių ir mu
šeikų liko užmušta apie 30 
streiklaužių. Jos koresponden
tas bent suskaitęs 26. Girdi, 
lavonai išmėtyti per penkioli
kę mylių, nlekurie jų suvars
tyti kulkomis, kiti sumušti, o 
treti pakarti. Angliakasiai gi 
plėšių traukinius taipjau iš
plėšę miesteliuose ginklų san
krovas ir pasiėmę visus gin
klus. ’ Štai; tos As
sociated Press žiViios perlai:,

“Ant kelio netoli kasyklos 
šeši žmonės surišti kartu ir 
baisiai pažeisti kulkomis ir 
lazdomis, guli ant kepinančios 
sdulčs, kuomet šimtai moterų 
ir vyrų juokiasi iš jų maldavi
mų vandens, daromų vardan 
Dievo.

“Vienas žmonių, su kruvinu 
veidu ir vienu nušautu petim, 
matomai, už kelių minu tų 
mirs. Kada žmogus vėl papra
šė vandens “dėl Dievo meiles”, 
jauna moteris su kūdikiu jau
nose, užmynė koja pažeistų kū
nų ir pasakė:

“ ‘Aš pamatysiu tave pek
loje pirm negu tu gausi .van
dens’.

“Žmones matomai, buvo vil
kti ųutomobilio akmenuotu 
kėliu. Jų drabužiai sudraskyti 
:r pažeistame kūne pilna žviro.

“ ‘Meldžiamieji, vyrai, 
kitę man gerti,‘ maldavo

“Vienatiniu atsakymu 
'uokas šimtų žiūrėtojų.

, “Korespondentas įbėgo
nų vandens ir kada sugrįžo jį 
nusitiko kardas, greitai ištrau
kti revolveriai ir pasakyta jam 
nešdintis.

/‘Hnistai angliakasiai užgin
čija, kad jie buk užmušę strei
klaužius.

“Korespondentas priėjo prie 
streikuojančio angliakasio ir 
sekamas pasikalbėjimas įvyko:

“ ‘Kiek užmušta?’ korespon
dentas paklausė.

“ ‘ Ne vienas nėra užmuš
tas.’ -

“ ‘Bet juk visur pilna lavo
nų,’ ginčijosi korespondentas.

“ ‘Mes jų neužmušinėjome, 
jie krito negyvais iš baimės 
kada mes Vapsupėm jų kem
pę/ “ '

Toliaus tas korespondentas 
pasakoja, kad miške ties ka
sykla rasta 16 lavonų. Girdi, 
unkštai suėmę 44 ^treiklaužių 
ir vesdami juos per girių 15 
sušaudę, o 1 pakorę, kiti 4 likę 
gal mirtinai sužeisti. Kas at
sitikę su likusiais 24 nežinia. 
Anuos sušaudyta todėl, kad jie 
bandę bėgti.

Jis ir daugiau neįtikėtinų pa
sakų pasakoja, o kapitalistų 
laikraščiai tai dideliausiorm-s 
raidėmis skelbia, rodydami į 
nesantį anglakasų nuožmumų. 
Irt toli užpakalyj pažymi, kad 
Springfielde apie tai neturima 
žinių ir kad valdžia nė nemano
apie siuntimai kareivių, nes čius darbininkus) .r

ten nieko labai baisaus nėra 
atsitikę. 0 betgi, jei butų taip 
kaip tas kapitalistinės agentū
ros korespondentas skelbia, tai 
netįk valstijos, bet ir federali
nė kariuomenė jau senai butų 
buvus pasiųsta. Tokia tai “tie
sa” skelbiama apie streikuojan

automobiliu, 
labai patiko 
miestas.

Bručiene — visi
Visiems jiems

linksmas Detroito

Leninas pamosuotas.

[‘“Naujienų” koresp.]

SEIMO

duo- 
jis. 
buvo

j na-

(Kitomis žiniomis, 
ninkai išplėšę tris miestus, ke
lis miestelius sudeginę ir iš- 
žudę apie 10,900 žmonių. Ka
dangi toj apygardoj yra daug 
svetimšalių, jų apsaugai siun
čiama Amerikos ir Anglijos 
kanuoliniai laivai).

Filipinai negaus neprikišu 
somybės.

DETROIT, ,Mich., birž. 21.
Seimo -posėdžiai eina norma
lėm vėžėm. Priėmus komisi
jų raportus, įnešimų komisijoj 
skaito kuopų įnešimus konsti
tucijos pataisymui ir papildy
mui. r

Rezoliucija Lietuvos St. Sei
mui, dėl kurios pirmų karpy 
buvo kilę daug ginčų kai jų 
buvo pasiūlęs Račkauskas, i 
atmesta, dabar rezoliucijų ko
misijai patiekus antrų karta 
ir vėl pasiūlius, buvo vienbal
siai priimta. Ta rezoliucija, 
kuri tapo telegrafu pasiųsta 
Steigiamajam Seimui - Kaune, 
skamba šitaip:

Rezoliucija Liet. St. Seimui.
' “ S u si vi en i j im as |Lie tuvi ų 

Amerikoje, didžiausia Ame
rikos lietuvių organizacija,

svų, domingai seka Lietuvos 
Steigiamojo Seimo darbus. 
Matydamas Lietuvos krikš
čioni ų-doriiok ratų bloko pas-, 
langas paminti ruošiamoj 
Lietuvos Respublikai kons
titucijoj sųžinės laisvę, per 
savo 37-tą Seimų Detroite, 
pritardamas progresyvių j ų 
partijų frakcijoms jų ištver
mingoje kovoj Steigiamaja
me Seime prieš klero pasikė
sinimus vienbalsiai reiškia 
tvirto noro, kad Lietuvoje 
butų laisva pasaulinė mo
kykla, kad bažnyčia butų at-’

PINIGU KURSAS
Vakar, birželio 22 d., užsienio pini-, 

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigai Šiaip;

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.43
Austrijos 100 kronų .......... .....
Belgijos 100 frankų ........... $8.15
Danijos 100 frankų ........... $21.45
Finų T00 markių ................... $2.15
Francios 100 frankų ........... $8,62
Italijos 100 lirų .... ..............  $4.84
Lietuvos 100 auksini/............... 31 g
Lenkų 100 markių ............... 2f£c
Norvegijos 100 kronų...........$16.77
Olandų 100 guldSnų .......... » $88.60
švedų 100 guldenų.......... . $25.63
šveicarų 100 markių ............. $19.00
Vokietijds 100 markių ............ 31c

skirta nuo valstybės, kad ne
būtų varžymas vystymosi 
organizacijų ginančių darbo 
žmonių profesinio judėjimo 
reikalus. Reikalauja, kad bu 
tų dabojami Lietuvos valsty
bės reikalai Amerikoje, per
tvarkant Lietuvos Atstovybę 
ir Finansų Misijų.”
Šitų rezoliucijų gamino Re

zoliucijų Komisija. Vietoj 
“progresyviųjų partijų” iškar
to buvo padėta: “liaudininkų, 
pažangiųjų valstiečių ir social
demokratų,” bet kilus gin- 
čiams pačioj komisijoj galų 
gale susitaikyta pasakymu 
“progresyviųjų partijų.”

Be kitų tarimų, kuone vien
balsiai padvigubinta mokesnis 
našlių ir našlaičių fondan—va
dinas vietoj 10 c. bus mokama 
20 centų.

Del organo “Tėvynes” kryp
snio buvo didelių užsipuldinėji
mų iš kairiųjų pusės. Redak
toriui Vitaičiui betgi pasiaiški
nus, kad jis organų vedus S. L. 
A. konstitucijos dvasioj, ko, iš
tiesi], negalima jam nepripa
žinti, kairieji atsidūrė juo
kingoj padėty. Liutkauskui su
minėjus komunistus, Dundulis 
užgina, kad tojuos partijos, 
kaip komunistai, nesu. Ir prasi
deda lemiąs. \Pagalios Dundu
lis pasiūlo rezoliucijų, kad 
Susivienijimo organe “Tėvy
nėj” nebūtų dedami straips% 
niai, kurie dalintų organizaci
jos narius j sroves, ypatingai 
laike SLA. rinkinių kad nebū
tų talpinami agitaciniai straip
sniai. Liutkauskas ir Račkau
skas protestuoja, kad rezoliu
cija netikus, bet ji priimama.

Posėdžiui užsidarius dar tę
siasi ginčai tarp delegatų.

COPENHAGEN, birž. 22.
Iš Maskvos pranešama, kad 
Rusijos komisarų taryba pa- 
liuosavo delei ligos premjerų 
Leninų nuo ėjimo 
rudens. Tikiniųsi, 
reidas eis tarybos 
ninkžts Curuna.

Hardingas 
iš Filipinų 
vadovauja-

pareigų iki 
kad jo pa- 
vice-pirmi-

MASKVA, birž. 19. — Pasak 
daktarų, Leninas jau yra pa
sveikęs ir jau atsikėlė iš lovos, 
bet jaučiasi nesmagiai, kadangi 
daktarai neleidžia jam dirbti, 
r-'" —— ,l" ---- - ----------—

WASH1NGT()N, birž. 22.
Jungi. Valstijų valdžia nėra 
prisirengusi suteikti Filipinų 
saloms nepriklausomybės.

Tai]> prezidentas 
atsakė prisiųstai 
speciali nei misijai, 
mai Filipinų senato
Manuel Quezon, kuri atvyko 
reikalauti iš Amerikos kongre 
so suteikti Filipinams tuojau- 
tinę pilnų nepriklausomybę.

Prez. Hardingas pareiškė 
misijai, kad nors Filipinams 
nepriklausomybės ir nebus su
teikta šiuo laiku, republikonų 
partijos nusistatymas sultejkti 
toms saloms nepriklausomybę 
kada nors nėra persimainęs.

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo;/

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, \kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Birželio 21 d. atvyko chica- 
giežių žvaigždė — p-lė Marijo
na Račkauskaitė, kuri šį va
karų duos seimininkams ir 
Detroito publikai koncertų 
Lietuvių Svetainėj.

Šiandie pasirengę grįžti at-. 
gal Chicagon Kl. Jurgelionis,

Boulevard 9663

Boulevard 4)672

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

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 9659



PRAKALBOSLietuva ir Radio

DETROIT, MICHIGAN

Teorija ir praktika

Iužauga dykai

Tavo Pinigas

KL Jurgeloh Boulėvard 4139

Telefonai Boulėvard

1619 W. 47th Street

Tuojaus išpildykitc čia pridėtą kuponą ir pasiųskite nurodytu adresu

117

Investment Bankers

apie Tamstų

, Adresas

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

butų galima gauti. (Javus prak
tikos su savo išleidžiamaja sto
tini Amerikoje, galima drąsiai 
važiuot Lietuvon ir kurti radio

egu
Uždirbą Daugiau

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi 

šokių knygų.

Old FelloVvs Hali, 3420 Michigan avė., Indianą, Harbor, Ind. Kai 
bes A. Steponaitis, 2 vai. po pietų.

Yitautas A. Graičunas

BRANGUS SUNAI IR DUKTERYS LIETUVOS! Pabuskit bent vie
ną syki, o mes Jums didžius dalykus apsakysime, nes 25 d. Birželio 
atsibus

Todėl —
MILIONAI ŽMONIŲ, DABAR GYVENANČIŲ NEBEMIRS ANT

AMŽIŲ!!!” 1

Chicago.
So. Minneapolis.

Bus labai žeingeidu važinėti tais lai 
vai s. 
nuo

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bas atlieka greitai, 

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

(moka po $12 dividendų); 
Canadian Vacific R. R. 
(moka po $10 dividendų); 
Nevv York Central (moka 
po $5 dividendų);

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 8676

maž-daug penkis šimtus dole
rių, ir ji Amerikoj galėtų leis
ti etero vilnis ne mažiau kaip 
dvidešimts penkias mylias to
lumo. Lietuvoje butų galima 
su pataisymais vartoti tų pa

čių išleidžiamųjų stotį net iki 
šimto mylių tolumo, kas bu
tų beveik pakankama dpimtj 
visų Lietuvą. Šitas punktas yra 
labai svarbus, nes klaidas, da
rant reikia gaut patarimų, o 
Amerikoj galima gaut greitu 
laiku visų reikalingų patari-

Nesivaikydamas nebūtų “spešel” pelnų, kiekvienas atsar
gus žmogus gali šiandien gauti už savo pinigus šešis ir 
septynius nuošimčius, o laimei pasitaikius galį gauti ir 
daugiaus. / \
Kas nori gauti didesnio pelno, tas perka ŠĖRUS.
Kas užsiganėdina 6% ar 7%, tas perka BONUS..
Šerai ir bonai dabar eipa augštyn kainoje ir gal eis augš- 
tyn dar p ex dvejetą metų.

Tel. Yards 1311
J. HERTMANAVICZIUS

3133 Emerald Aye., 
Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA:

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

KUPONAS
LANE, ĘICHARDS & CO 

611 Union Bank Bldg., 
Chicagę, III.

1957, atneša apie 7%.
Cuba Cane Sugar 7’s at
neša apie 10%.
Mississippi River Power 
5’s, 1951, atneša apie 
572%. •

temoje
JAU'KRISTUS ATĖJO ANTRĄ SYKĮ UŽDĖTI PAŽADĖTOS KA 

RALYSTĖS, ČIA ANT ŽEMĖS.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Valu 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

West Monroe Street, Chicato
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yardg 1915. Vai.: 6 iki 9 vaL

Pus-sezoninis pratušti- 
nimo Išpardavimas

Ateikite j musų dirbtuvę -ir 
užsisakykit siutą pagal savo 
mierą už wholesa]e kainą. Siu
tai taip pigus 
bas ir pritikimas gvarantuota.

National Wholesale 
Tailors

t (Lietuvių Dirbtuvė)
1391 Mihvaukee Avė.

Ant 3-ų lubų

Atdara vakarais iki 8 valandai

Ant lim<ękesčių, jei pagti 
daujam*.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526 Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.

SENIAUSIA 

floonuirfl 
VIENYBE

$22.50. Dar

U^ĮHit r ... ..... iMlffl—ĮI
Ofiso Tėlefohąš Boulėvard 7820

Sixth Floor

Union Bank Bldg 
Chicago.

'ei. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidunndestyj.

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

Roozn 1308 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį

Namų Tel.: Hyde Park 8895

išleidžiamosios stoties 
dar pačiam pasigaminti 
klausomųjų aparatų pa- 

gerokai 
kaip pa- 

dirbt tokius pat aparatus Lie
tuvoje naudoj anties vietos ar
ba vokiečių medžiaga. Be abe
jones, Lietuvoj atsirastų iš 
tarnav us i ų elek t ro-rtechnikos

batalionuose kareivių, kurie 
maž-daug turi supratimo apie 
elektrą ir radio ir •kurie gale- 
tų bendradarbiaut tokioj pra
monėj. ♦ — ' 
Kokia iš radio Lietuvai naucla.

Kas norėtų daugiau sužinoti panašių pamokslų, meldjžiaine at
silankyti j žemiai pažymėtą vietą. Kąmpas Union St. ’»* Liberty 
svet., Chicago, III. Pamokslai būna kiekvieną nedėldienj 11:30 yal. 
dieną ir kiekyįetią ketvergą 7:30 vai. vakare. Ir jeigu žingeidaujate 
žinoti tokių nustebinančių dalykų, nepraleiskite progos.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53fl 
Tel.: Central 6390

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

Galite įmokėti už serus ar bonus tik trečių dalį, o 
likusius pinigus sumokėti po truputį.. - f »
Kol dar galima gauti toks didelis nuošimtis ant pinigų, kiekvienas turi 
pasinaudoti ta proga pilnai.

A. MASALSKIS 
Graborius 

Atliekame dar
bą kuopigiau I&U
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide- fl 
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi- 
nio gerus au- W 
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Are. 

Tel

5 kambarių namui dratus išva 
dfiojame pilnai su 
fixturoa

Darbą gvarantuojame
Elektriškam darbui

7101 
1892

Telaphone Boulėvard 5052
DR. Al JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredoml 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Įvedėk pagal sutarimų 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

TlepĮionas Yąrd^ 5032

DR. M. SW£KI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedčlioms ofisas yra 

uždarytas

reikia
kelius
vyzdžius, ir pašvęst
laiko, kad išmokus,

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

iki 9 vakare.

lės gauti peno dvasios kultū
rai ir smagumo, ir gyventojai 
nesiverš į didelius miestus.
čikagiečiams Radio Paroda.

Pirmutine Radio Paroda Chi,- 
kagoj/atsidaro panedėlio ryt
metį, viduriniesty. Paroda už
ims trejas lubas dižiojųj Lei- 
ter Bulding sankrovoj, prie 
Vau Buren ir State 'gatvių. 
Vienas daugelio įdomių daly
kų bus kasdieniniai radio kon
certai, duodami čikagiškes 
žvaigždes operos dainininkės 
Gyrenos Vau Gordon, kurių vi
si turintieji radiofonus galės 
pasiklausyt.

Atvyks šimtai radjoaparatų 
dirbėjų ir pardavėjų. Jie vi
si maloniai paaiškins savo prie
taisus, ir duos veltui patarimų 
ir parodymų apie naujausius 
ir pigiausius radiofonus įsitai- 

/5^’mui namie.
t Čikagos mokyklų mokiniai ir 

radio mėgėjai išdirbinės radio 
aparatus publikos akyse. Rei
kėtų tat ir lietuviams nepra
leis! progos greitu jr smagiu 
budu susipažint su radio.

Paroda tęsis tik šešias die
nas, nuo panedėlio, birž. 26 d., 
iki subatos, liq>os 1 d., valan
domis nuo 11 ryto iki 10:30 
vakaro.

Nėra kolektų
- Rengia I. B. S. A*

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 381h St., Chicago, III.

Geri). v. . _ .
Malonėkite suteikti man daugiau žiniųė. _ .

patariamus šėrus ir bonus ir apie lengvą išmokėjimą už 
juos. I ’ '. < )

Vardas ............................ ....................................................

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

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

JOHN KUCHINSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt St.
Telephone Ganai 2552

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

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

Paaiškinę. reikalingumą ir 
galimybę radiofonų pramonės 
Lietuvoje, baigsiu atsakymą. 
Pastebėsiu trumpai, kokios 
naudos radiofono išplėtojimas 
atneštų (Lietuvai. Radiofonas 
ilgainiui suvienodintų tarmę 
visoj Lietuvoj. Radiofonas 
duotų grynesnę lietuvių kalbą. 
Toli gyvenantieji kaimiečiai 
turėtų lygiai progos klausytis 
Kalino koncertų ir operos, gė
rėtis ir pamėgti savąją muzi
ką, kuriai nėra lygios pasau
ly. Kas svarbiausia, visa Lie
tuva butų greičiausiu budu pa
informuota apie naujausius pa- 
sauly atsitikimus ir tokiu bu
du galėtų greičiau orientuotis 
didžiųjų valstybių politikoj ir 
skinti sau kelią, nes ne tik 
kauniečiai gautų žinias, bet ir 
tolimiausiose 'apskrityse gy
venantieji piliečiai gautų tas 
pąčias žinias.

25 Birželio, 1922 m
Kas tik esat gyvas, bėgkit ant šių negirdėtų prakalbų.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko it Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai jreng- 

Trečia klesa tiesiog yra puiki.

. Pilnas informacijas gausite 
agentų arba
THE ROYAL MAIL STEAM 

^ĄCKET C 
W. Washington St 
Second

Klausimas
Lietuyon po kelių menesių. 
Kaip geriausiai prisirengt, kad 
raijio praplatinus Lietuvoje?—

Atsakymas: Tai yra svarbus 
ir pilnas prasmės klausimas, 
tat plačiau įr atsakysiu.

Pirma, koks yra reikalas tu
rėti pačioje Lietuvoje radio? 
Kol transportas, paštas ir te
lefonas nepasiekia kiekviena 
kaimo kasdiena ir greitu lai
ku, 'tol žmonės gaus suvėlin
tas žinias. Naujausios žinios, 
ypač Lietuvoje, apie Steigiamą
jį Seimą, apie naujus įstaty
mus, muitus, rinkimus, produk
tų kainas, markių kursą ir tt. 
praranda savo vertę, jeigu jos 
sutrukdomos bent dvi, tris 
dienas. Aiškus daiktas, kad 
valdžiai turint savo išleidžia
mąją stotį Kaune ji galėtų kiek 
vieną valandą pasiekt tolimiau
sius Lietuvos kampus.

Jeigu privatinė asmuo įreng
tų tokią radiofono išleidžiamą
ją stotį Kaune, ir pasistengtų 
gaut Eltos žinias,’ prirengtų 
koncertus vakarais, arba net 
ir Lietuvos ųperą išleistų etero 
vilnimis, tai be abejonės jam 
tuoj atsidarytų rinka pardavi
nėjimui

Valdžia galėtų net ir subsi
diją duot tokiam asmeniui, o 
už subsidiją ji galėtų rezer
vuoti sau kiekvieną dieną tam 
tikras valandas savo reika
lams.

Išleidžiamoji stotis.
Antra, reikėtų įsigyt Ameri

kos valdžios leidimą pasidaryt 
sau mažą išleidžiamąją stotį. 
Jokia stotis galima įsikurti už

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborr. St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta:. 
3323 So. Halsted St.

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

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............  4.50

Pirkite ’ ’Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Dar į ateitį atsižvelgus, — 
kiek kartų mums teko girdė
ti, kad mes nenorim didelių 
miestų Lietuvoje, mes norim 
lygiai apgyventi šalį nuo rube- 
žiaus iki rubežiaus. To galime 
atsiekti tiktai duodami visam 
kraštui miesto patogumus. Ra
diofonu galima teikti ir žinias 
ir kultūrą. Kaimietis lygiai ga-

, yra apie 
Amerikoje 

apie 20,(XX),000 šeimy- 
penkiolikos šelmy
je j'au turi įsitaisę 
Kadangi Lietuvos 

netaip turtingi, ir ka- 
kaim iečių ne
su naujoviniais 
leiskim, kad tik 
šeimynų nusi-

•Rcikriiiukito platesnių iu- 
foęmacijų apie ra
šykite nuims laiškus, rei- 
kalaukjjtc musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Palikim laikinai teoriją, o 
pažvelkim į praktiką. Man at
rodo, kad visas radio “biznis” 
Lietuvoje butų ne gausiai pel
ningas, bet vis tik pakaktų 
vienam kitam asmeniui gyven
ti, Vadinas, tai nėra milioninis 
biznis skaitant doleriais, bet 
įdėjus kelis tuksiančius butų 
galima tikėtis apyvartos, apie 
dešimts tūkstančių dolerių. 
Taigi negalima numatyti dide
lio pelno greitu laiku, bet jis 
augtų kas metai.

Kuriais apskaitliavimais pri
ėjom prie tokio sprendimo? 
Štai kuriais: visoj 
konservatyviai imant 
600,000 šeimynų, 
randas 
nų. Viena iš j 
nų Amerikoj 
radiofonų, 
žmonės 
dangi daugelis 
taip apsipratę 
patogumais, ir 
viena iš šimto 
pirktų klausomąjį aparatą, tai 
jau konservatyviai galima ti
kėtis parduot 6,000 klausomų
jų aparatų vienais metais.

Žinoma, kaiųa turėtų būt 
prieinama, maždaug nuo 5 iki 
15 dolerių arba nuo 1,500 iki 
4,500 auksinų vienam klauso
majam aparatui. čia aiškus 
dalybas, kad iš Amerikos nega
lima eksportuoti radio apara
tų. Reikia Lietuvoje gaminti 
vietine medžiaga, ir darbu par- 
sigabent 
lis, kurių butų negalima Lie
tuvoje padaryt.

Kuo gali mano draugas, 
kurs davė man klausimą, nau
dotis iš Amerikos? štai kuo. 
Pirma, reikia turėti aplamas 
supratimas apie radio. Nerei
kia būt inžinierių tokiam dar
bui varyt. Galima nueit arba į 
vakarines mokyklas — miesto 
Knights of Goluntbus, arba Y. 
M. C. A., kad gavus prieinamų 
pamokinimų apie radio, ir pa* 
čiam pasiskaityt populerinių 
Anglų kalba knygų radio, ku
rių yra keliolika naujai išleis
tų žmonėms skaityti.

R A N AI daugybės geresnių bony šiandien patar
DUllAl tina pirkti šiuos:

American Smelt. & Ref. 
5’s ,1947, atneša apie 6%. 
St. Lounis-St. Francisco, 
Adjust. 6, 1955, atneša 
apie 7Ya%.
Hudson-Manh. Ref. 5’s,

Črjn AI Iš daugybės įvairių gerųjų ŠĖRŲ šiandien 
[J KAI patartina pirkti šiuos

American Teleph. & Tele 
graph (moka po $9 divi 
dendų):
American Tobacco Co

Kalbės tyrinėtojas šv. Rašto.
A. Jakutis, Liuosybės sveĮ. ant Union ir 30-tos gat., Chicago, III 

11:30 iš ryto.
■■■■■, ■ .y' .................. .. ............................. . ' "... ............ ................. ................................. . ....... ................

šalyje ChicRgos kituose miestuose atsibus pasekančiose vietose:

Išpardavimas >
, Mes dabar pirkęme bankrutųusios 
firmos staką, 400 Kyrų siutu ir over- 
kotų, vėliausių madų ir galim-e ati
duoti jums už 40% mažiau, negu pa
prastai. Ateikite anksti ir pasirinki
te sau patinkamą siutą. Vyrų ir jau'- 
nų vyrų fintai ir overkotai už $10.50 
ir daugiau. Vyrų kelnės už $2.50 ir 
daugiau. Siutkeisai ir skrynelės. .

S. GORDON,
14th ir Halsted St., 2 jejimai: 

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

Vokiečių svet., 1625 W. 15-th avė., Tolleston, Ind. Kalbės J. Gra- 
montas, 2:30 vai. po pietų.

N. Vaičiulio svet., kanapas 23 avė. ir Lake gat., (Melrose Park. 
Kalbės J. Zavist, 7 vai. vakare. J

Old Fellows Temple, 12-ta ir Ogden gat., Superior, Wis. Kalbės 
F. Burch, 3 vai. po pietų.

J. O. O. F. svet., kampas 10-os ir Washington gat., Michigan 
Cityplnd. Kalbės A. Steponaitis, 7 vai. vakare.

Theator Hali, 17 N. Main gat., Kenosha, Wis. Kalbės S. Benecllas,
7 vai. vakare. ,

.... „v -t* - -'r—.. . - - v- - 4 ' r---- 
Union Hali, 428 Wisconsin gat., Racine, Wis. Kalbės S. Benec-

kas, 2 vai. po pietų. ,
Dillenburg Hali, Broadvvay ir Nevv York gat., Aurora, 111. Kalbės 

S. Beneckas, 7 vai. vakare.
T. Kairia, 5008 Baring avė., East Chicago, 111. Kalbės J. Gra- 

montas, 7 vai. vakare.’
63rd ir Major Avė., Town Hali, Clearing, 111. Kalbės A. Jakutis, 

7 vai.(vakare.
Liuosybės svet., 711 — 8-ta gat., Waukegan, III. Kalbės F. Zavist, 

7 vai. vakare.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LlTHUflNIflN
V1BNYBE PUBL. Go
193 Grand St.
Brooklijn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

mIctoToToTo;



NAUJIENOS, ChicagO, H!

Ratifikavo Yap sutartį

Duo

809 W. 35111 St.

Telefonai:

vei

nitais, dviračiu
Taupykit L. KJein’o Štampas

’ATH

KELIONE

BULLDOG BLUE
LAZURK

Puikiai

tu, NAUJAUSIU MADŲ

BULLDOG BLUF

(Arti Halsted 
Baltas Namas)

snaps 
verty- 
svarai 
Suba-

Prašyk s&vo rgroseminko Bull Dog 
lazurkų.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

Norėdami Gauti Sąžinišką ir Atsakantį Pa
tarnavimą Visuose Reikaluose Kreipkitės į

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

£1 ■ ■■ E E K E EI E H E H H ■ ■ ■ ■» 
E Telefonas: Boulevard 7042

MANKšTYNfi IR SVEIKATA

Klein, ketvirtos 
lubos

Harris H. Luntz, M

kepimui jautiena, šonkaulių ke 
pinrui suvyniota, OO m
svaras / VfeV
, trumpoms kojoms, arba 99<

NOTARY PUBLIC
Visus patarimus suteikiame d

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
’ Valandos: nuo 10 iki 12 rytu

arba 6 dėžės už $5.25. Adresas: H. H. 
Von Schlick, President Marvel Pro
ducts Company, 45į Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

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

audeklo,

apskrito 
karbuotais 

apačia ir
apva- 
ki 14 
kaina

Puikiausis musų sviesto svaras 42c. 1 aip geias
Šviesas'

1824 Wabansia Are.
Valandos: puo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DELEI PĄRANKUMO KOSTUMERIAMS MUSŲ BIURAS YRA ATDARAS
Utar., Ketv., ir Sub. visa dieną iki 9 vai. vakare Nedėldieniai 9 ryto iki 3 

po pietų. Kasdieną 9 ryto iki po pietų.

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

Parduodam pirmus mortgečius atnešančius iki 8% ant metų. p
Parduodam ir išmainom namus, farmas ir lotus. /
Peržiuriine abstraktus ir padarome pirkimo ir pardavimo popieras 
Apdraudžiam visokį turtą geriausiose Insurance Kompanijose.vartoja šį puikiu 

Yra tyras, šaknų gy- 
e šei-

COME CHJT o f THE

California Valencia Orančiai gero dydžio. Aprubežiuota 25
Specialiai vienas už

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos* 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
„ Vaiki ligi 

OFISO VALANDOS:
Nilo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Ik! 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

PRIDĖK DAUGELĮ METŲ 
PRIE SAVO GYVENIMO. 
Jausiesi jaunesniu nuo 10 

ikr30 metų.
Kad užlaikyt krauja švariu, turi 

vartot tyras gyduoles, panašias Bulga
riškai Kraujo Arbatai.

Milionai žmonių 
kraujo toniką 
duolė, negu kad galėtų vartot bi 
mynes narys, kad palengvinus 
rių veikimą ir prašalinus kenksmingais 
nuodus iš inkstų — nėra kitos tokios 
gyduolės ,kuri teisingai prigelbėtų 
gamtai.
Bulgariška Kraujo Arbata

Pardavėja visur vaistininkai 
arba apdrausta paštu - didelę šelmy-

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

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

TOKIO, birž. 21. — Japoni
jos karališkoj i taryba ra tifika
vo padalytąją Washingtono 
konferencijoje sutartį su Jun
gtinėmis Valstijomis apie Yap

IDR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kerti 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

♦ vakare. Nedėliomis nuo 10 — 
. 2 po piet.
Telephone Yards 687

ORGANDY DRESĖS
Jaunoms mergaitėms stailo, balto ir spalvuoto organdy 
kitos aptrinvuotos embroideriais, puikiais mezginiais 
špilka susegama ir kvolduotos. Gražiausiu spalvų 
šviesraudbnės, žalios, oranžiaus, orchid ir šriesiaijne- 
lynos jjniera 6 iki 14 
metų

aukščiau\ me

Siunčiame pinigus į Lietuvą ir Visas Pasaulio/dalis pagal kurso.. 
Parduodame laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos ant geriausių laivų. 
Išgauname pašportu^ važiuojantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Padarom atsakančiai visokius Notariališkus Raštus pagal. Amerikos 

Lietuvos Teisių. (Įgaliojimus arba Dovernastis).
PARANDAVOJAM SAFETY DEPOSIT BOXES $2.5

Baigusi Aku
šerijos kolec?i 
ją; ilgai prak 
tikavusi Penn- 
silvanijos ho« 
pitalėse. Pa 
sėkmingai pa 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Iš visų mankštynių imtynes 
ir kumštynes turi didžiausią 
svarbą. Jomis išjudinama 
kiekvienas kūno raumuo. Jomis 
taipgi išlavinama nesąmonin
gasis apsigynimo jausmas. Pri
žiūrint, kad žaismė nebūtų per

VOIL
Dešimts skirtingų stkilų frakų mergaitėms 6 iki 14 
metų. Kitos ^ra spausto voįle, kitos puikaus organdy, 
gražiai aptrimuotos ir kvolriuotos; spalvos orchid, 
žalios, orange ir \ 7 C
baltos \ I v

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Vaikams vilnoniai, seržiaus ir 
mišraus

SU 2-IS KELINĖMIS.
Puikiausio siuvimo siutai ir gvarantuotos spalvos, 
vilnoniai seržiaus ir mišrus. Kotas gražiu pamuša
lu, taipgi kelines ruimingos ir pamuštos. ffC 50 
Miera iki 17 metų, labai specialiai aJIviUU

VAIKAMS SKALBIAMI SIUTAI
Skalbiami siutai vienodos ir konbinuotos spalvų. 
Middies, Oliver Twist, Johany Tucker ir kitokių gei
džiamų stailų. Miera 2 iki 8 metų, \ (P 1 .45 
specialiai N*** ' Jei abejoji akimis, pasiteirauk 

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrist 

Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 4 7-tos gat. 

2-ros lubos.

pienam kostumeriui
Musų pirmos rūšies obuolių ar
ba pyČių pajai, kepti musų pe
čiuj, vienas gOC
Musų apgščiausios vertybės 
Bogota Blend kava, 3 svarai, už 
$1.00, vienas 
svaras

delio saugumo ir gerai raume
nis išlavinti.

Žaisme tenisas taipgi išlavi
na lygų veiklumą. Ji išdirba 
gyvumą ir stipraus susidomėji- 
bo jiegą. Ji yra tuomi gera, 
kad ją gali žaisti vyrai ir mo
ters. ’Ky

Jojimas arklių* yra geriausia 
mankštynė kunui, bet ne kiek
vienas yra gana turtingas tu
rėti ir užlaikyti arklį.

Vaikštynė yra tokia mankš- 
tynė, kuria * kiekvienas gali 
naudotis. Ji yra pigi ir reikia 
turėti tik geros kurpes ir tvir
to^ kojos. Vaikščiojant mieste 
reikia visuomet turėti kurpes 
rczhiinėmis kulnimis. Žengiant 
kulnis susitrenkia ir todėl re- 
zininė kulnis sumažina susi- 
trenkimą.

Važinėj i m
ar motorciklhi yra gera lųankš- 
tynė ir galima ja naudotis per 
apskritus metus. '

Oiužinėjmas pačiūžomis ar 
račiuku, yra pui'kfos mankš- 
tynės. " •

Bėgines, jei nėra perdeda
mas, yra geras. Bet jis labai 
apsunkina plaučius ir širdį.

VAIKAMS LL6LE 
PANČIAKOS , 

% ilgumo, merkari
zuoto lisle, .lygios 
spalvos, pink, cana- 
fry, rudos ir baltos; 
rumbuoti galai; mu
sų reguliarė kaina 
45c., suba- OCp 
toj tik feUl* 

L. Klein, pirmos 
lubos 

Paštu, nei

Ananasai ekstra puikus Hawai- 
ians, supjaustyti, No. 2 kenes; 
3 KENAI 65c., JOg
vienas fewv
Alyvos Calįfpmia, nunokę, vidiy 
tinio didumo. Slymar bran/1, 
kvortos ke- O Q p
nas i w

ORGANDIE IR GINGhAm AUDEKLO DRESeŠ\....................
Merginų, spalvuotos ir balto organdy audimo gingham' dreses geresniam dėvėjimui. Apvadžiota trimis eilėmis 
kruzu padelkos ir atlankomis jakutės; aksominiai, arba ir to pat audeklo dirželiai, miera Ck Qg
6 iki 14 metų t

L. Klein, antros lubos

GINGER SNA A

Naujai kepti 
labai puikios 
bes. Tik 4 
kostumeriui. 
toj svaras ■

Irklavimas yra igeresnė vasa
ros mankštyne negu važinėji
mas ratais, ar motorcikliu. Bet 
iltis reikia mokėti; iriant irklu 
gaįlvą reikia įlaikvti pakėlus, 
lųigarą tiesiai ir pečius lygiai.

Plaukiojimas, ypatingai sū
riame vandeny, yra pramoga 
geriausia už visas.j Jis turi dve
jopą vertę, — nusimaudymo 
vertę ir raumenų išmankšty- 
nio vertę; plaukimu taipgi iš
lavinama kvėpavimas dango
mis (krutinės perklodu). 
Plaukiojimas yra labai sveika 
ir plaukti turėtų išmokti kiek
vienas. Mokytis plaukti reikia 
jaunam, nes suagusiam sun
kiau yra išmokti.

Visoki sveidinio svaidymai 
yra taipgi geros mankštynės.

šilkiniai mėgsti kaklaraik- 
ščiai lygių spalv.ų ir dryži. 
Ypatingai geros vertės. 
Specialiai 75c

Telephone Yards 1532 '

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St,

DRESES NUO 6 IKI 14 MĘTU, NAUJAUSIU MADŲ 
šimtai naujų drėsių, kurios atstovauja nepaprastai gražias stailas.

Daugelis stailų, puikiausios vertybes gingham, ilgomis-jakutemis, kurios geriausia tinka jaunoms 
mergaitėms. Aptrimuotos gražiu spalvuotu kalnierium ir rankogaliais; kitos pagražintos siūlė
mis. Miera nuo 6 iki 14 metų $1.50

IR ORGANDY

VYRU UNION SIUTAI
Tystanti rimbuoti, eerų spalvos, tankaus mezgimo, paplokš
čios siūles, trumpos rankovės ir iki kelių ilgumo. Miera 34 
ikt 46. .. Specialiai
Perfecto marškiniai geros ver
tybės marškiniai, gražaus dezai- 
ninimo ir gražių spalvų, rytinių 
marškinių stailo, dubeltavais 
minkštais rankogaliais; miera 
UikiK. Spe- C1 R5 
cianai

Geresnis Biznis’
Dabar, kuomet biznis pasitaisė, 
yra labai geras laikas statyti 
namą kur jus buvote ketinę. 
Mes galime duoti jums paskolą.

I0WA STATE
SAVINGS BANK

Sioux City, Iowa
(Namų paskolos bankus)

4% mokame už 
depozitus

4^03. HEriZM AN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St<, netoli Fisk St.
.VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal 

3110 arba 857
Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
1—10 A.'M. ir 8—9 vai. vak

Raumenų išmankštymas bu
dimomis valandomis yra pa
matinis dalykas gamtinei stu- 
buriuočio būties idėjai. Tik ši
tuo budu laukinis gyvulys gali 
gauti sau maistą ir savo priešų 
išvengti. Nuo fizinio veiklumo 
pareina širdies ir plaučių vei
kimas, kraujo apytaka, suta
patinimas, maityba, sunksty- 
mas, išvarymas laukan, kūno 
šilumos paskaidymas ir 1.1.

Raumenų išinankštymas yra 
paprastas žmogaus kasdieninio 
gyvenimo dalykas. Tuomi gy
venimas padaroma malonus ir 
pageidaujamas. Mums išalkus 
gardžiai mums kvepia nusirpę 
vaisiai sode, ar linguojantieji 
geltoni kviečiai lauke. Mums 
ištroškus, mus traukia čiurve- 
nantis šaltinis. Įsigeidus pasil- 
sio, mes svajojame apie tylų 
samanomis apaugusį upės 
krantą, ar žolėmis sužėlusią 
pašlaistę.

Taip pat masina mankštynių 
mėgjėjus mankštynės; kaip iš
alk usis žmogus laukia pietų 
skambučio balso, taip atletas 
laukia mankštynių.

Prisilainant gamtos/ mankš
tynės visų pirmiausia turi būti 
daromos orie (lauke). Gaivin
gasis deguonis paskubina ir 
pagilina' širdie ir plaučių 
kimą ir. paakstina atgalinį 
kėjimą venomis.

Mankštynės turi būti labai į- 
vairios, kad visi raumens išsi- 
mankštytų vienodai f jos turi 
būti aktingos, pakepančios ūpą 
ir smagios. Paprasta mintis 
apie fizinį lavinimą primena

§ Rusiškos ir Turkiškos Vanos
B 12th STREET 
M K«L K«Ue «MS

Daba?*^geriausios

/• ARBA. L1EPO jų į
j Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja i Piliavą 
y sulenkia Trenku juostų (karidorių)

CTT TREČIA K LAKS A PADALTN-r/
^\( TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

' 6-šių ir 8-nių LOVŲ
POLONIA ....................................  Birželio 28

►HĮlATVIA .............................................. July 5
TRECIOS KLASOS KAINOS Į: 

.-jį HAMBURGĄ $103.50 — PILI A VA $106.50 
b —LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
| Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

gimnastinę aprūpintą su
niukusių, biaurių svare
lių eilėmis, kartimis, tra- 
pezonns ir ožiais. Giminastine 
yra geras daiktas tik žiemą, 
kada lauke negalima mankš- 
tytis. Mankštytis reikia lauke 
ant žalios žolčs^ ar smiltinia- 
me vandens pakrašty.

Marikštyncs išdirba raume
nis, bet tai nėra svarbiausia 
tikslas — tai tik sėkmei Jei 
nėra tikslo išsilavinti risty- 
nėms, ar kitam tolygiam užsiė
mimui, tai dideli raumens nė
ra reikajingi. Tikrasis raume
nų išmankštymo tikslas tai 
gyvastinių veiklumų paakini- 
mas raumenų veikimu, kuris 
visai skiriasi nuo darbo. Rau
menų veikimas ypatingai suža
dina svarbias apytakos ir valy
mo funkcijas. Jis svarbus 
tuomi, kad palaiko kraujo apy
taką vėnoše, kur kraujas teka

Camel arba Lucky Srike — šviežias stakas. 2 kartūnai -Į O
V lkcirCUU. vienari? kostumeriui aprubežiuta ... . . (________ * 1

i DR, C. Z. VEZELIS :
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė.,
I 
į arti 47-tos gatves

L. Klein, pirmos lubos
Kepimui veršiena, gera, balta Wisconsin veršių. Nuo pečių 
atpjauta, specialiai svaras

Kepimui kiauliena, šviežia, ku- 
da pork butt 20c
svaras

Kepimui aviena; jaunų avukų, trapi 
pasturgalio ketvirtadalis, svaras

MOTERŲ SILKINES FANCIAKOS
Wayne megstos šilkines pančiakos pilnu, madingu M padrutinimų pirštai, padai ir kulnys, platus vir-

'■Mk šus, merkarizuoto lisle. Balt(>s> cordovan, pil- 
kos, nude ir juodos. C1 OIC

Pora x , TI" Moterų juodo šilko pančiakos plačia užpakalyjHM siūle ir dubeltavais pirštais, padais ir 55C
ĮĮĮĮM aukštais kulnais. Specialiai

i Moterų Fibre šilko pančiakos — su siūle užpaka-
lyj> cordovan, pilkos, baltos, nude ir 55c 
ir juodos. Specaliai

Speciališkumai Vyrams
Buster Rudos Merkarizuoto Lisle pančiakos du- 
beltavais pirštais, padais ir kulnimis. Tystanti ga- 
lai. Rudos, baltos, navy, pilkos, c h am- 
pagne ir juodos. Specialiai pora wW

L. Klein, pirmos lubos

| MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas SI tat 
Telefonas Yards 1119-J

L. Klein, ketvirtos lubos

T. Pullman 5482

A. SHUSHrn^G 

AKUSEDO KM
Turiu patyrim 

moterų ligose; ru 
pestlngai prliiv 
ritKligonę ir kudi 
ki lįike ligos. 
14929 S. State St. 

Chicago, III.
‘ mrs. M. WAITKIEWICZ 

(j^aniene)

Akušeriu
3V3 S.Halsted M.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų paJ 
sėkmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at- 
dtikimv 
vpatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui

LUXUKA PLAU
KAMS TINK

LELIAI
Gero tavoro, didelės 
mieros, mazguoti 
galai plaukams tin
kleliai. Musų regu
liarė kaina 10c. Su- 

3"^ 15c
L. Klein, pirmbs 

lubos 
telefonu užsakymų nepriimam.

MERGINOMS 
• ŽIURSTAI

Dideli, apie vhą 
tenka, gero 
languoto ginghama, ap 
link kaklą 
stailo, su 
kraštais ir 
balto organdie 
džiota; miera 8 
metų; reguliarė 
85c Subatoj 
tik 69c.

L. KLEIN antros lubos
Paštu, nei telefonu užsakymų nepriimam
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vos liaudis tapo pakviesta 
išsirinkti savo atstovus į St. 
Seimų, kuris turi parašyti 
konstitucijų šaliai, išspręsti 
žemės klausimų ir sutvarky
ti mokyklas? Jie sakė, kad 
susipratę darbininkai turį 
spjauti ant rinkimų! St. 

I Seimas busiųs, anot Brook-j 
lyno “Laisvės” 
kas “cirkds’,S
klounai susirinkę 
kvailas štukas ir mulkinsiu 
žmones. /

Dalis Lietuvos beturčių, 
__  paklausę šitokių kalbų, nu- 

NaujienoB ein* kaadien, iiskiriant I mojo ranka ant rinkimų. Ki- 
nedfcl dieniu®. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SU, Chicago, 
III. — Telefonas i RooMvalt 8504.

Entered as Second Clas® Matter 
llarch 17th, 1914, et the Poat Office 
9f Chicago, I1L, andai tha act of 
Marcb 2nd, 1870.

Uisimokijimo kainai
Chlcagoja — paltui 

Metama ..... .■■■■■■■ ■ ■ ■ —
Puaai matą , . . .....—
Trim® minaaiama , , „ ■—» 
Driam minesiam® , , , — 
Vienam mineaiui , ,. .w

Xhlcagoja per aeiiotojiai
Viena kopija ■■ i >■- ^c.
Savaitei —-L-....... ............... ..
Minėsiu! —--------------------- —. 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paltui

Metam® __ , ............................— $7.00
Puaei metą ------ . 4.40
Trim® mtaesiam® 2.00

1.50

|8.00
4.50
2.25
1.75 
1.00

Dviem mėnesiam® 
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMl 
^Atpiginta)

Metam®___ , -1 $8.00
Pusei metu............ ...........— 4.50
Trim® mėnesiams --------------- 2.25

Pinigus reikia siųsti paštu Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
,i i.,, , ——— > _

Ne jie vieni 
kalti.

vietųTurėdami didžiumą 
Steigiamajam Seime, krikš-1 
čionys derhokratai taip su-1 
darė žemės reformą, kad be- 

. žemiams ir mažažemiams 
faktinai nėra vilties gauti 
žemės. Gamindami valsty
bės konstituciją, jie apkar
pė darbo žmonių teises; o 
mokyklų klausime pastatė! 
apšvietos reikalus po kunigi^ 
kontrole. Už šituos darbus 
klerikalai yra teisingai 
smerkiami. Bet ar juos vie
nus reikia kaltinti?

Klerikalai stato pirmon 
vieton kunigų luomo reika
lus ir, tiems reikalams ap
ginti, dedasi su tais visuo
menės sluogsniais, kurie yra 
artimiausi dvasiški jai. Lie- ' 
tuvoje atžagareiviškiausio- 
ji visuomenės klesa yritį. 
stambieji ūkininkai, todėl 
jie yra natūraliai kunigijos 
talkininkai. Su tais ūkinin
kais, be to, dvasiškiją riša 
giminybės ryšiai, kadangi 
beveik visi kunigai yra kilę 
iš ūkininkų.

Nenuostabu, vkad .klerika

 

lai Seime tarnaujibęau jr sa

 

vo talkininkams, siausda

 

mi beturčius ir sniaugdami 
laisvę. Nieko kita iš jų ne
buvo galima ir tikėtis. Bet 
kodėl kiti žmonės pasiduoda 
jiems? Kodėl visuotinuose 
rinkimuose jiems tapo ati
duota didžiuma mandatų į 
Seimą ?

Kaltas yra, kaip sakoma, 
“žmonių tamsumas”. Bet 
tamsius žmones reikia švies
ti. Jiems reikia aiškinti jų 
reikalus ir rodyti, iš kur 
jiems gresia pavojus. O ar 
tie, kurie šiandie dejuoja 
dėl nelemtos klerikalų poli
tikos, atliko šitą savo parei-

tą gi dalis ne tiktai pati ne
dalyvavo rinkimuose, bet 
dar trukdė, kiek įmanyda
ma, kitus žmones, kurie no- 
rėj6 balsuot. Didžiausiu 
smarkumu jie kovojo prieš 
socialistus, raginusius laiudį 

I neatiduoti Seimo į klerikalų j 
rankas. Taip, mat, komuni
stai mokino savo sekėjus. 
Jie sakė, kad socialistai, ku
rie eina j Seimų, esu “darbi-1 
ninku kląsės pardavikai” ir 
su jais Įteikiu aršiaus kovoti, 
nei su tiesioginiai^ darbinin
kų išnaudotojais. <

Rezultate, socialdemokra
tams pavyko pravesti į Sei
mų tiktai 13 savo atstovų, 
liaudininkams ir valstiečių 
sąjungai tiktai 29 — o krik
ščionys demokratai laimėjo 
net 59 mandatus. Seime kle
rikalams teko didžiuma.

Jeigu socialistai butų iš
kovoję jjėtit dešimtį vietų 
Seime daugiaus, tai klerika
lai butų mažumoje ir šian
die negalėtų diktuoti savo 
valių visai Lietuvai. Jie lai
mėjo dauginusia ačiū pasi-| 

 

darbavinųfi komunistų. Sa
vo pasą hls apie “cirkų” ir 
“klounus” pastarieji»suklai
dino Lietuvos darbo žmones 
ir suskaldė jų jiegas.

Tegul darbininkai įsideda 
tai į galvų ir daugiaus tų pa
sakorių nebeklauso.

Į Apiūalffa y
REAKCININKŲ ARGU

MENTAI.

Imkime nors tuos elemen
tus Lietuvoje, kurie dau
giausia mėgsta girtis savo 
“susipratimu” ir “teisin
giausiu” tarnavimu darbi
ninkų klasei, t y. komunis
tus. Kų jie darė, kai Lietu-

“Draugas” klaidingai įsivaiz
duoja, kad Augščiausias Teis
mas saugoją konstitucijoje iš
dėstytąsias pagrindines teises. 
Štai, karo laiku buvo įvestas 
privalomas kareiviavimas, ne
žiūrint to, kad Jungtinių Val
stijų konstitucija draudžia vers- 

11 i žmogų prie kokio nors darbo, 
kuriam jisai yra priešingas (iš
skiriant tuos atsitikimus, kai 
teismas pasmerkia nusidėjėlį 
ka'lėjiman). Bet ar Augščiausias 
Teismas atmetė kareiviavimo įs
tatymą, kaipo nekonstitucingą f 

Antras pavyzdys: konstituci
ja pripažįsta piliečiams neapri
botą žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisvę; bet kongresas karo 
laiku leido įstatymus, varžan
čius tą laisvę, ir daugelis žmo
nių, pasiremiant * tais įstaty- 

Į mais, tapo nuteisti kalėjimam 
Vienok Augščiausias Teismas 
ne tiktai ne panaikino tu įsta
tomų, bet da ii* patvirtino tas 
bausmes. s

Toks jisai / yra “pagrindinių 
šių saugotojas!” i

“Draugas’ tečiaus parodo ypa
tingą savo “demokratingumą,” 
kuomet jisai išreiškia norą, kad 
Augščiausias Teismas saugotų 
konstituciją nuo kongreso ir le- 
gislaturų. Kas yra Augščiau
sias Teismas? Jisai susidedu iš 
9 asmpnų, paskirtų visam am
žiui prezidento. Jie niekam ne
atsako; jų niekas negali atsta
tyti iš vįetos. Ir ši|ie devyni, 
piliečių nerinkti ir nuo jų 'va
lios visai nepriklausomi asmens 
turį naudotis didesne galia, nei 
žmonių*renkamosios atstovybės!

Teismo nuospręndžiams, beje, 
reikia net ne visų Augščiausio- 
jo Teismo narių balso, o tiktai : 
paprastos didžiumos. Taigi fak- ! 
tinai penki teisėjai šiandie turi 
galią panaikinti kiekvieną kong-| 
reso išleistąjį įstatymą, jeigu jie 
atras jį “nekonstitucingu.”

Užtardamas tų atžagareivių 
garbinamąją įstaigą, “Draugas” 
eina prieš tikros demokratybes 
principus.

LAISVAMANIAI APIE AUKSĄ
> IR SIDABRĄ.

Paskutinis “Kardo” numeris 
išreiškia nuomonę, kad aukso-’ 
sidabro fondas yra labai pana-, 
šus “£ visokius klenka'lų suma
nymus tik pasipinigauti, neren
kant pinigų tiesioginiais keliais, 
bet dangstantis kiltais tikslais.” 

Nagrinėdama patį sumanymą, 
“Kardo” redakcija sako:

“Tokiais rinkimais aukso 
dar nė viena šalis nesukūrė 
savo valiutos ir niekad nesu
kurs. Tas rinkimas veikiau
sia yra sumanytas tik černec- 
kio, kad išvengus gėdos už 
nepasisekimą surinkti ir ma
žytės paskolos.

“Bet jeigu klerikalai yra 
tikrai nuširdųs, tai tegul pir
miausia suneša savo auksą ir 
sidabrą musų storieji klebo
nai, kunigai ir j y gaspadinės, 
nes jie daugiausia tų ‘svieto 
mornasčių’ turi. Jeigu kuni
gai visą savo au^są atiduos, 
tai tada pridės ir 'darbininkai, 
nors jie labai mažai jo turi.

“Taigi klebonai, pasirody
kite!” Į J

Šitas atsišaukimas į klebonus 
yra, kalbant švento rašto god
žiais, “balsas pustynėje”. Kle
bonai greičiaus duos išlupti sau 
po dešinę akį, nei atsižadės 
“svieto marnasčių”.

kė, kad “strategini jjasitrauki- 
mas” pasibaigęs ir sovietų vald 
žia daugiaus besitrauksianti “nė 
žingsnio atgal”. Bolševikuoj an
tys gaivalai visose šalyse tuo
met su dideliu džiaugsmu pakar
tojo tuos Lenino žodžius, many
dami, kad jie pakels puolantį 
bolševikų kreditą minių ak^se. 
Bet kiti žmonės, kurie senai pa
žįsta bolševikiškų “principų pa
stovumą”, tik nusišypsojo dėl to 
rusų diktatoriaus pareiškimo.

Ir įką mes dabar matome ? So
vietų delegacijos pirmininkas 
Lityinov, važiuodamas Bangos 
korfferencijon, turėjo pasikalbė
jimą Rugoje su laikraščių atsto-

I vais ir nasake jiems:
i Kadangi Genua svarstė ga- j 
j rantijų svarbą tolesniems san- 
Į rikiams tarp kapitalo ir, sovie

tų valdžios, tai visos Rusijos 
centralinis pildomasis komite
tas nesenai padidino savo nau
josios ekonominės politikos 
plot|, padarydamas naujų pa
tvarkymų, išdėstąnčių priva
tinės nuosavybės teises, su
tvarkydamas kontraktus, iš 
naujo įvesdamas advokatus ir 
prokurorus ir atsteigdamas 
civilinę teisę, taip kad dabar I 
valdžia mano, jogei garantijų 1 
klausimas yra praktiška; iŠ- 

. spręstas.” |
Tai yra ne vienas žingsnis at

gal, o naujas stambus pasitrau
kimas visu frontu. Litvinovo 
pareiškimas rodo, kad sovietų 
valdžia, stengdamasi išpildyti 
reikalavimus, kuriuos jai pasta
te Genuoje kapitalistinės valsty
bė^, įvedė visą eilę reformų nuo
savybės ir teismų srityje. Tos 
reformos atgaivina (atsteigia) | 
buržuazines sistemos 
(privatinę nuosavybę, 
tus, advokatūrą, prokuratūrą ir 
t. t.) ir deda teisinį pagrindą ka- 

! pitalistinio biznio pietojimuisi.
Pačioje pradžioje “naujosios 

ekonominės politikos” mes nu
rodėme, kad sivietų valdžia neiš
vengiamai tui’es eiti ir prie nau
jos politikos teisių srityje, o 
taip pat ir valstybėje. Bet tie 
naivus elementai, kurie per. bol
ševikų frazes neįmato jų darbiu 
tvirtino, kad to nebusią. Kapi
talistinė ekonomija, girdi, gy
vuosianti greta su komunisti
niais įstatymais ir f komunisti
ne valdžia. Vienok šiandie 
pasirodo, kad teisių tvar
ka sovietų Rusijoje jau 
yra* keičiama, kad pritai
kius ją prie kapitalistinės eko
nomijos; ateis laikas, kad persi
keis ir valstybės forma.

Pasitraukimas iki galutinos 
kapituliacijos yra nesulaikomas.

me, kad tie, ką pamėgs social
demokratų kraują, gers su pa
mėgimu ir kraują Lenino ir 
Trockio. Nes čeką specialistai, 
kaip kekšės, nedaro Skirtumo 
ir duodasi tam, kas moka.

“Mirtis socialdemokratams!”
Su dideliu pasitenkinimu 

klauso šio Maskvos bolševikų

šauksmo pasaulio* buržuazija. 
Džiaugiasi dėl Šio šauksmo vi
sa pasaulio reakcija su visais 
karaliais, prezidentais, su vi
sais arcivyskupais, nes jie ma
to, kad ir šioj taip neišpasaky
tai pavojingoj valandoj skaldy
mas darbininkų jėgų eina 
smarkyn.

Angly kiaulės Lietuvos rėmėjais.
St. Kairys

(Sugrįžo pagalios Kaunan ir 
1>. Galvanauskas. Sugrįžo, ga
lima sakyti, užkibusia gerkle, 

rėksnio 
visiems 

prieš

įgijęs Genujoj didelio 
reputaciją, nes visur ir 
kėlė Lietuvos protestą 
Vilniaus užgrobimą.

Kaip atrodo šiandien po visų 
tų atkaklių žygių Lietuvai ru- 

t ir Klaipėdos

,s

Po to, kai Augščiausias Teis
mas nusprendė, kad ariti-trusti- 
nis Shermano įstatymas gali 
būt vartojamas prieš darbinin
kų unijas, tai darbininkų eilėse 
kilo mintis reikalauti tokios ša
lies konstitucijos, kuri apkapo
tų Augščiausiojo Teismo galią. 
Amerikos Darbo Federacijos su
važiavime senatorius La Follette 
išreiškė tokią nuomonę, kad iš 
Augščiausiojo Teismo turi būti 
atimta teisė spręsti, ar kongre
so išleistieji įstatymai yra prie
šingi konstitucijai, ar ne.

šitie balsai iššaukė aštriąx^o- 
lemiką iš atžagareivių puses. Jie 
sako, kad panašus į La Follette’o 
sumanymai esą “revoliucingi” ir 
gresia pavojum respublikos tvar
kai. Jeigu, girdi, butų panaikin
ta įstaiga, sprendžianti apįe įs
tatymų konstitucingumą, tai 
kongresas galėtų kaip tinkamas 
keisti pamatinius šalies įstaty
mus.

Tą atžagareivių argumentą 
kartoja ir Chicagos “Draugas.” 
Sako:

“Jei senatoriaus (La Fol
lette’o) projektas butų įrašy-

> tas koųstitucijonj tuomet pa
čios konstitucijos pagrindinių 
teisių nebūtų kam apsaugoti.
Tas teises visaip galėtų tam-i
pyti kongreso ar legislaturosr Rusijos komunistų suvažiavi- 
atstovų daugumos. Gi taip ne- me .įvykusiam apie Genuos kon- 
turėtų būt.” fercncijos laiką, Leninas pareiŠ-

*

“Mirtis Socialdemokra
tams!”

NET SUPYKO.

“Vienybė” kolioja “Keleivį” 
“provokatorium” už tai, kad ji
sai parašė žinią, jog ji pereinan
ti į klerikalų rankas, ir sako, kad 
ta žinia esanti “grynas melas”.

Bet ar ta žinia padarė jai ko
kią skriaudą, kad ji net skolina
si koliojimo žodžių iš komunis

Nė ŽINGSNIO ATGAL!”

Kauno ‘Socialdemokratas’ ra
šo:

Apvaikščiojant Maskvoj ge
gužės 1 d. ant komunistų par
tijos vėliavų buvo tokių para-

“Mirtis užmušėjams Ulrickio 
ir Volodarskio, Rožes Luksem- 
burg^jr Liiebkncclito I”

“Mirtis buržuazijai ir social
demokratams!”

Gi Lietuvos Kpmunistų Par
tijoj Centro K-tas rašo mums 
[Liet. Socialdemokratų Parti
jai] jau trečią laišką, kviesda
mas mus kartu kovoti prieš 
“buožių” valdžią.

Paryžiuje vėl komunistai (te
rasi su reakcionierium prezi
dentu Puankare, Italijoj bu
čiuojasi su Italijos karalium ir 
ifialpnumus šneka papai. Jie 
ubinu ir atskirai išpardavinėja 
kapitalistams Rusiją ir paskui 
šaukia:

Lietuvoje bendrą frontą su 
socialdemokratais, o Rusijoj— 
“mirtis socialdemokratams”, n

Bolševikų kalėjimuose, ištrė
mimuose daug senų sociaktb* 
mokratų darbuotojų atrado sau 
kapus. Ir dar žudys. Tuose 
automobiliuose, kuriuose buvo 
vėliavos šaukiančios žudyti, bu- 
voj priaugančių vaikų. Bolševi
kų supratimu jau iš mažens 
vaikus reikia pratinti prie krau
jo troškimo. Bet mes mano-

Francija, anglai be abejo 
stengs įsitvirtinti ir toj Baltijos 
juros vietoj, turint gaivoj ne 
tiek Lietuvą kiek Rusus. Lie
tuva anglams bus tik priedan
ga, tik įrankis paimti savo fak- 
tinon žinion Klaipėdos uostą ir 
jį išnaudoti.

Tat palankumo Lietuvai iš 
Anglų valdžios tartum imama 
rodyti vis daugiau. Pradeda 
vystytis ekonominiai ryšiai. 
Pernai nVetais ^prasidėjo Lietu
vos kiaušinių eksportas į Ang
liją. Sakoma, kad tie kiauši
niai labai anglams patikę; Bet 
anglai valgb kiaušinienę su la
šiniais. Jiems butų smagu, < 
kad galima butų gauti iš Lietu
vos ir lašinių. Didelės anglų 
firmos stato tą klausimą prak
tiškai, ir va jau įvykę sutartis 
dėl kiaulių auginiiWLictuvoje. 
Grupė riebesnių musų patriotų, 
susitarus su anglų pirkliais 
jau užpirko ir gabena Lietuvon 
250 kiaulyčių ir 500 tekių. Ka
žin, ar tie keturkojai iorkširų 
veislės atstovai, keliaudami per 
Klaipėdą, nepramins plataus 
tako politiniams įvykiams ir 
nemirtinos sienos ženklų tarp 
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
daugiau, kaip visi lig šiol dary
tieji diplomatiniai žygiai. Dievo 
galybė reiškiasi visokiais bu
dais. -Pranašingi žmonės taria, 
kad nepraeis trijų-keturių mė
nesių, kaip Klaipėda busianti 
pagalios prijungta Lietuvai. 
I urint galvoj didelę to "klausi
mo reikšmę musų kraštui, tek
tų žinonių papročiu į tai atsa-' 
kjjti: kad gi iŠ pranašų lupų 
tiesiai dievo ausin!

si Genujos konferencija. Gi 
faktinoji dalyko padėtis taip 
atrodo.

Klaipėdos krašto vokiškasai 
gaivalas, neskiriant ir tų dar
bininkų, kurie eina šeidemani- 
nių socialdemokratų vedami, 
visą laiką daro griežtų pastan
gų sukurti,Jš Klaipėdos krašto 
nepriklausomą “staatą”. Tos 
p» liti'kos tikslas, — neduot pri
jungti Klaipėdos, bet nurimds 
kaimynui, kad butų lengviau 
prijungti ateity prie Vokietijos.

Lietuviškasai gaivalas, kad ir 
sustiprėjęs pastaruoju laiku, da 
tol gražu nesveria krašto gyve
nime tiek, kad galėtų daryki 
didesnes įtakos į gyventojų 
nusistatymą. Mažosios Lietu
vos stambieji ūkininkai nejau
čia dabartinės padėties nepato
gumo, nes jų javai, sviestas, 
mėsa randa sau lengvą kelią į 
bet kokį pilvą, o dabartinėj Lie
tuvoje jie vis da mato sau kai 
kokio pavojaus iš musų taria
mojo bolševizmo, didelės ne
tvarkos ir da didesnio “krikš- 
čionizmo”. Laukų darbininkai 
ir mažažemiai tik pastaruoju 
laiku bando organizuotis ir ro
do didesnio palankumo Lietu
vai. Pagalios miestų buržuazi
ja da tik spaigliuojasi. Tat 
paėmus vidujinius Klaipėdos 
krašto santikius, jie yra dau
gumoj priešingi prijungimui 
prie Lietuvos, nežiūrint visų iš 
Lietuvos puses deklaracijų.

Klaipėdos krašto pirkliai, 
pramonininkai ir 
darbininkai negali 
vien ateities viltim,
venti ir šiandien; reikia gauti 
galimybės išsiversti bent tiek, 
kad įrodytų savo išgales gyventi 
savarankiai. Tos išgalės netu
ri nei Klaipėdos kraštas, nei 
ypač pati Klaipėda. Tuo tarpu 
ratai laivų lankomas uostas už
auga vis labiau ir sęklėja. Pra
mone, daugumoj mitusi Rusi
jos mirškais, nyksta; skaudžiai 
jaučiamas nedarbas. Tokia pa
dėtis verčia Klaipėdos buržua
ziją ieškoti ekonominių ryšių 
su tais kaimynų, kurie gali 
plukdyti miškus Nemunu. Iš 
Lietuvos ji bandė padaryti sau 
melžiamą karvę, bet pasirodė 
turinti pertrumpas rankas, kad 
pasiektų jos spenius. Pasta
ruoju laiku Lietuvos valdžia 
pradėjo aštresnę prieš Klaipė
dą kovą, kiečiau uždarydama 
savo sieną nuo Mažosios Lietu
vos.
jaučia, 
duoti.
savo 
Lenkų
padedama, ji jau ne kartą siun 
te savo atstovus Varšuvon eko
nominėms sutartims sudaryti. 
Ret visos los sutartys neturi di 
desnės reikšmės, kol skersai ke
lio Lenkijos bus atsistojusi

pinri Vilniaus 
klausimai?

Visų pirma
Prieš Genujos konferenliją Len 
kų teta—Franci j a darė aiškių 
pastangų galutinai baigti Želi
govskio pradėtą bylą dėl Vil
niaus. Baigti tuo budu, kad 
Lietuvos valdžia sutiktų pripa-

I žinti įvykusį Vilniaus srities 
prijungimą Lenkijai ir apie tai 
pasakytų visai gerbiamai kon
ferencijos publikai. Už tai per 
pusę lupų buvo pažadėta, kad 
Lietuva bus pripažinta de jure, 
gaus tani tikromis sąlygomis 
Klaipėdos kraštą ir gauĘ pasi
skolinti įkuriamam krašto dar
bui bent kiek skatiko iš Vaka
rų kapitalistų. '

P. Poincare, kalbėdamas tuo 
reikalu* su p. Galvanausku, šir
dingai spaudęs jam ranką ir 
kai kam pasakęą, kad nedaug 
yra matęs, 
žmonių, kaip 
m j eras.

Franeuzų 
pradėjo nykti su tuo pačiu mo
mentu, kai p. Galvanauskas 
prašneko konferencijoj. Ir juo 
'smarkiau jis kėlė protestą prieš 
lenkų užgrobimą, tuo daugiai] 
nervinosi ne tik patys lenkų 
atsitovai, bet* ir franeužai. Įner
vino tiek, kad net papyko. Ir 
kaip gi nepyktų. Lenkai bandė 
pasirodyti konferencijoj dide
liais karžygiais, Europos gynė
jais nuo bolševikų pavojaus. 
Tuo tarpu Lietuvos 'delegacija, 
kur tik gaudavo progos, taip 
sakant, maudavo lenkams ko
jines ir rodė pasaulio valstybių 
rimtiems vyrams, kad lenkų 
kojos apžėlusios imperialisti
nio satiro vilnomis.

Tų visų žygių rezultatas bu
vo tas, kad lenkai negavo no- 
tarialiai įsitvirtinti smurtu už
griebto] Vilniaus srityje ir Vil
niaus klausimas formaliai pa
silieka atviras. Bet už tai su
pykę franeužai žada ir toliau 
trukdyti Lietuvos pripažinimą 
de jure, spirsis Klaipėdos perda 
vimui Lietuvai ir kaišios lazdas 
į musų vežimėlį, kur tik gau
dami progos.

Ginčas dėl Vilniaus padare 
tai, kad Lietuvos delegacija,— 
vienintele visoj konferencijoj,'— 
nerado galima pasirašyti vadi
nom oj o pakto, — laikinų pa
liaubų artimiemsiems 8 mėne
siams. Lietuvos delegacija jau 
Ženevoj, T. Sąjungos Tarybos 
posėdy, atsisakė, kad vadina
moji neutralinė zona tarp Lię- 
tuvb^ ir Vilniaus krašto butų 
paprasta administracinė linija.

Kaip toliau dėsis su Vilniaus 
klausimu, — pareis nuo bend
ros padėties ir santikių Euro
pos Rytuose ir Vilniaus liki
mas pasilieka ir tolimesniam 
laikui buvęs 'tarptautiniu klau
simu.

O kaip dalykai atrodo su 
Klaipėdai? Apie reikalą pri
jungti Klaipėdą Lietuvai Genu
jos konferencijoj tik “dalikat- 
nai” buvo primenama, svars- 
tant bendrojo Europos susi
tvarkymo klausimus. Ret svar
stymui pats klausimas nebuvo 
visai pastatytas. Klausimas 
yra peropus, kad jis sektųsi 
jau šiandien rišti tiek sukiršin- 
toj kompanijoj, kaip yra buvu-1 prasidės kietesnės varžytinės su

dėl Vilniaus.

tiek simpatingų
mūsiškis pra

smagus įspūdis

pramonės 
maitintis 

Reikia gy-

Tą uždarymą Klaipėda 
bet vis gi nežada pasi- 
Ji uoliai ieško kitokių 

gyvenimui galimybių, 
viliojama ir franeuzų

gyventi. :
Dabartinis melas yra paaštrė

jusios kovos m e ta kuki grei
tai negalės baigtis vienon ar ki
ton pusėn, jei į tų ginčą neįsK 
maišys šiandieniniai Ėui^opos 
reikalų sprendėjai. xAr įsimai-

Kokie Franėijos ir jos sėbrų- 
lenkų uždaviniai dėl Klaipėdos, 
man jau ankščiau teko kalbėti. 
Pastaruoju laiku daugiau veik-

Berašybė Jungtinėse 
Valstijose

Nesenai stenografės j ieškan
tis verslininkas bandė ištirti at
sišaukusią jauną merginą, pa
diktuodamas jai vieno puslapio 
laišką. Šitame laike ji padarė 
18 klaidų. Manydamas, kad 
keistas diktavimas galėjo ją 
suklaidinti, jis paprašė jok per
skaityti savo raštą ir pataisyti 
klaidas. Žiūrėjusi per dešim
tį miliutų, ji pasakė, kad ji ne
randanti jokių klaidų tame 
laiške. Atleidęs ją samdytojas 
nusistebėjo iš jos mokslo tru
kumo, nenumanydamas, kad* 
jos apšvieta gal buvo augšteš- 
ne už vidutinio Amerikos pi
liečio apšvietą.

Baisiai didelis pašauktų į 
kariuomenę nuošimtis nemokė
jo nei skaityti, nei rašyti, o tū
kstančiai kolegijos auklėtinių, 
pasisįuliusių valdžiai patarnau
ti, klausiami, ar jie gali atlikti 
darbą reikalaujantį akuratumo, 
prisipažino žiną daug apskri
tai, Bet nieko specialiai. 1920 
metų cenzas parodo, kad Jung
tinėse Valsti jose yra 82,739,000 
žmonių turinčių 10 metų am
žiaus ir daugiaus fir kad iš to 
skaičiaus mažne 5,000,000 ne
moka nei skaityti, nei rašyti. 
Be to yra milijonai mažamoks
lių nepaskaitančių laikraščio, ar 
neparašančių suvokiamo laiš
ko.

Tai nėra pasigirtinas dalykas 
šaliai, kuri didžiuojasi lygio
mis progomis visiems. Demo
kratija yra tik vaidas tiems, 
kurie nemoka perskąi lyIi** žo
džių jų balsuojamajame sąra
še. Toliau matą diplomatai 
pripažįsta, kad pasaulio ateities 
tai|<a ir gerovė pareina nuo ap
riestos viešos nuomonės sukū
rimo. Pramonei beraštybe 
brangiai atseina; gyvastys žu- 
va, vašiuos sunaikinama ir 
gamyba sumažėja dėlto, kad 
darbininkai nesupranta papras
tų (parašytų instrukcijų.

A ^t^isju^a butų sUkiufš, ^d 
nepadar^a jokios pažangos be- ~ 

m. beraščių vyresnių kaip lt) 
metų buvo 7.7 nuošimčiai, o 
192R m. jų buvo tik

kurio 
tenka imtis smarkiau, hėgu lig 
Šiol yra imtasi jo.

V > ■ —The ' Survey.

luino tuo kiaušiniu ima rodyti WštybM»»uin*)žiuHnui; .^'4^0
ir Anglija, 
cige, 
koj 
tus, 
bandyti pastatyti 
ją ir Klaipėdoj.

Įsitvirtinusi Dan
tų rini r 
Pabaltos kraštų 

anglai

žynrioj į ta 
uos 
žada, įJct taį yra kląusiinas, 9 t 1 • ■ •bene :

savo ko-
Jei dabar



Iš Mokslo Srities^ -'
Upton Sinclairo rašiniui 

“Stebuklu namai” 
įžanga.

Alexander Marky.

-J**-........... . .................... ... ......
neturėjo nieko bendra su ligos 
priežastimi. Turint galvoj; kad 
senosios mokyklos diagnozė 
tik retkarčiais tebuvo teisin
ga, Dr. Abramso išradimo 
svarba darosi suprantama. Dė
ka tam išradimui, pirmu kar
tu medicinos istorijoj dakta
rui bus galima pažinti ligų pa
čioj jos pradžioj ir padaryti 
neklaidingų diagnozę pagrindi
nės ligos priežasties. O jo iš
radimas, kad sifelis • yra vy
riausias šaltinis, tikroji ’dii’va, 
kurioj susimeta beveik visos 
kitos biaurios ligos, labai pa
lengvina darbų. Vadinasi, rei
kės koncentruoti visas jėgas 
kovai prieš ligų karalių — sifi
lį. Abrams’as sako:

“Vėžio liga, džiova ir kitos 
ligos ^tegali tarpti tik sifelinėj 
dirvoj. Jei mes norime paša* 
linti ligų, mes, privalome pra
dėti nuo pačios dirvos...

“Vaikas \ turėjo mažų medį. 
Augo vaika\ augo ir medis. 
Tačiau greit medis pradėjo 
nykti ir jo lapai vysti. Vaikas 
verkšleno. Vienų dienų metftu 
pasilenkė į vaikų ir tarė: ‘Ne
gerumas randasi mano šakny
se. Pašalink tą negerumą ir 
mano lapai vėl liks žali be jo
kio kilo vaisto. Vaikas ėmė 
kasti ir po medžio šaknimis su
rado pelių lizdą...

“Kas priruošia ligoms dir
vų žmogaus kūne? Sifilis. Nėra 
sifilio, nėra ligų.”

(Bus' daugiau)
r

Lietuviu Rateliuosetos jo aštuonių iškeltoje vieto
ti pryšaky išėjo pirmininkas 
r kujaliu mušdamas stalan 
šaukė susirinkusius prie tvar
ios. Susirinkusieji, kurie lig 
šiol klegėjo vieni su kitais be
sikalbėdami, dabar dar labiaus 
suklego. Vieni šaukė, kad visa 
lokalo .valdyba reikia versti 
saliu ir jos vieton išrinkti nau- 
ų už jos užgesinimų šviesų 
lereitame susirinkime ir nelei
dimų įsusirinikimo laikyti; kiti 
stabdė tuos karštuolius, reika- 
audami, kad jie duotų prezi
dentui progų susirinkimų ati
daryti, treti nurodinėjo, kad 
svetainėj revoliucijos kėlimas

ŠIANDIE PINIGU 1 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mum: Į
36 cent. už 100 aukst

< <) *rb«
280 už $1.00 |

Pigesnis kursas siunčiant
tumesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike ■

Central Manufkcturing
District Bąnk
State Bank—-

Clearing House Bank
1112 West 85th Street

Turtas $6,000.000.00

jaučiasi labai gerai
Vlcmorial ligoninėj 
greitu linijų aplęisti ligoninę
ir apleidęs jų tuojaus apsivesti. BRIDGEPORTAS.

knygoj “The Book of Life’’ 
skyrių, kuris mane labai su
judino. Tai buvo aprašymas 
Dr. Albert Abramso iš Fran- 

išnidimų. Aš kų tik 
nes 
ne

klaidingas vilties spindulys. Aš 
tuoj, lyg karštligės apimtas, 
ėmiau ieškoti daugiau infor
macijų tuo dalyku, ir neužil
go mano rankose atsidūrė Up- 
ton Sinclairo “Stebuklų Na
mai,” lengvai suprantamas ap
rašymas Abramso metodų.

Tai y o labiausia sensacin
gas ir sujudinantis rašinys, ko
kį man kada nors teko skaityti. 
Mano nusistebėjimui, 
ląir’as 
kingausA .šios šalies 
nesutiko spausdinti jo rašinio. 
Aš manau, jie bijojosi užgauti 
galingą <įaktanJ C profesijų ir 
tuo pačiu laiku norėjo nubaus
ti Sinclairų už jo drųsiai ir at
virai parašytų knygų “The 
Brass Chcck.” Aš tuoj telegra
favau Sįnclair’ui, kad Pear- 
son’s žurnalas skaitys sau už

$4,500,000 VERTĖS ŠILKŲ 
PASIEKĖ CHICAGĄ.

cisco 
neverkiau iš džiaugsmo,
£ia, pagalios, buvo pirmas 

š buvau fltštuonių metų) vi,1:(ijntfai3 vilties snindulvsJ Kai aš _____
vaikas, aplinkybės privertė 
mane praleisti porų savaičių 
pas svetimus žmones. Dėka 
mano šeimininkų^ gerai prie
žiūrai, aš susirgau difterija ir 
plaučių uždegimu, ir mirštan
čio žmogaus padėtyj skubiai 
buvau nugabentas pas tėvus. 
Mano Sveikata ėjo vis blogyn ir 
blogyn\lr greit šeimos dakta
ras —žybd. orenybė savo pro-

tų jaus-
* 

mediei
nuomo-

lipų ir neša pelno, 
pačiu laiku jis tvirtins,

kolega paskelbė mane mirusį, 
tik da nepalaidotų esant. Ir 
jei nebūtų man padaręs “Cezo- 
riaus piuvį“ jaunas ir drųsos 
pilpas, bet mažai kam težino
mas, daktaras, tai šiandien aš 
jau bučiau jibuvęs Conan Doy- 
le’o Nematomų Dvasių Armi
joj. Mano tėvas, būdamas pa- 
svaigusio žmogaus stovyj nuo 
nenuoalsaus ieškojimo man pa
galbos, tiesiog vilkte įvilko tų 
daktarų į mano kambarį.

Mėnesiui praslinkus aš galė
jau jau gatvėmis bėginėti. 
Trokšdamas pasirodyti savo 
šeimos daktarui, aš įbėgau į 
jo ofisų su šypsančiu veidu. 
Aš niekuomet neužmiršiu to, 
kaip jis mane pasitiko. Jis nie
ko neatsakė į mano sveikini
mų, bet jo akys ir veidas nek
laidingai reiškė' tų mintį: “Kaip 
drįsti tu gyventi, kuomet aš — 
aš, ncklaidingasar, paskelbiau 
tave niįpusf\esant?’’ Man pasi
darė nyku ir burnoj pajaučiau 
kokį tai kartumą. Aš išbėgau 
iš kambario. Nuo to laiko aš 
visunrrrr’i jaučiau nepakantą 
link daktarų ir jų misterinį 
hocus poeus.

Mano vėlesni patyrimai tik 
da labiau sustiprino 
mų.

Žymiausios orenybės 
nos pasaulyj reiškia tų
n , jog dauguma diagnostinių 
ir terapetinių metodų, kurie 
dabar naudojama gydyme, jau 
paseno ir visai ndbeatsako da
bartinei civilizacijai ir žmonių 
išsilavinimui.

Eilinis receptus rašantis dak
taras, jei tik su juo atvirai iš
sikalbėsite, be dvejojimo pri
sipažins, kad jis beveik nieko 
nežino apie tikrą ligų paėjimo 
priežastį, kad jis negali pada
ryti neklaidingos diagnozės. Jis 
prisipažins, kad į ligos eigų jo 
patarnavimas, jo receptai ir jo 
užtikrinimai nedaro jokios įta
kos. Visa tai palaiko tik dakta
rini gerų 
Tuo

, kad tai jo pareiga esanti pa
laikyti paciento gyvybę, Į tai 
aš atsakau — daktarui labiau 
rupi pratęsti paciento ligų. Ir 

. tai jis daro.
Kuomet visose kitose moks

lo šakose pa daryta didžiausią 
šuolių, kuomet nauji meclianij- 
niai, cheminiai ir elektriniai 
išradimai iš pat pamatų per
mainė materialinį pasaulį, tai 
pagrindines sveikatos sąlygos 
laipsniškai ėjo blogyn. Gydy
mo menas išsigimė į pilną te- 
rapeutinį aganosticizmų ir 
anarchijų. Vėžio liga didėja; 
džiova, pamišimas, sifilis ii 
tuzinas kitų ligų siaučia nesu
valdomai, ir- milionai besikan
kinančių žmonių šaukiasi j dak
tarus pagalbos. Pasekmių nė- 
ra4 Kad nutildžius tų įdukusį 
žmonijos šauksmų tonų tonai 
bjauriausių vaistų yra kemša
ma žmonėms į gerkles. To re
zultatas yra — mirtina tyla. 
O jei vaistai negelbsti, tai grie
biamus! etero ir peilio. Išvada 
iš to tegali būti tik viena: dau
gumas daktarų, patys to neno
rėdami, prisideda prie ’ žmonių 
sveikatos pabloginimo! Ta 
tvirtinimų darau remdamos 
žemiau paduotais faktais.

NuolaL beieškodamas šviesos 
kai dėl sveikatos, visai Nese
nai aš užtikau l'pton Sinclairo

11 vagonų nedarytų šilkų eis 
j New Yorką; 1 liks čia.

Sinc- 
ranešė man, kad įtai- 

žurnalai

Dvylika vagonų nedarytų šil
tų vepHnamų $4,500,000, va- 
car (atvežta iš San Franciskos

Cliicagą. Vienas vagonas pa- 
ifctZ čia, o 11 vagonų eis į 
New Yorkų. Tai yra didžiausis 
siuntinys, kokis kada buvo siun 
čiamas skersai žemynų. Gclz- 
keliai painia už pervežimų 
$67.000. Traukinys Santa Fe 
gelžkeliu iš San Franciskos 
atėjo čia per 67 valandas ir 30 
minutų, 2 valandomis greičiau 
negu greičiausis pasažierinis 
traukinys. x

Vietos L. Bonų stotis Aukso- 
Sidabro vajui vykinti jau pri- 
siruošus.

šeštadienį, birž. 24, apie 2 
vai. po pietų bus pastatytas 
Universal State Banke prie 
durių staliukas aukoms priimi
nėti iki 9 vai. vakaro.

Sekmadienį aukos bus prii
mamos pas P. Baltutį, 901 W. 
33-Čia gatvė. Tų pačių dienų, 
apie 2 vai. bus imami kruta- 
mieji aukotojų paveikiai Šv.

l ir
♦ 111*1 JIIaV/J I. Cl V41YA/ l/v J J^JCV t

neatneš jokios naudos loka m. jįrgį0 pair kieme, taipjau

RENKA TEISYBĄ DARBI
NINKŲ VADŲ BYLAI.

nia-

ma- 
pui-

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

šimtas naujų kandidatų tei- 
sybon teisėjo Tayloro teisme 
vakar laukė kvotinio teisybi- 
nėn tarnybon bylai darbininkų 
vadų Timothy/ Murphy, Fred 
Mader ir Cornelius Shea, kalti
namų prisidėjimu prie nukovi
mo policisto Terrence Lyons 
iš West Parko policijos nuova
dos geg. 10 d.

Atrodo, kad ims ilgai laiko 
surinkti teisybų. Kol kas yra 
tik du teisybininkai priimti. 
Teismo posėdžiai nustatyti nuo 
9 vai. ryto iki 2 po pietų be 
pertraukos. Kitų savaitę busią 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vaka
ro su viena valanda užkand
žiui.

iPagaJios pirmininkas gavęs 
progą pasakė susirinkusiems, 
<ad jeigu jie nesilaiko ramiai, 
tai ir šiandie jis bus priverstas 
žiburius užgesinti ir susirinki
mų uždaryti.

Šitas *jo pareiškimas pagelbė
jo kiek ir raštininkas ėmė 
skaityti lokalo ir vykinamosios 
tarybos susirinkimų tarimus; 
bet užimąs vis nenutilsią. Kiek 
vienas tarimų skirsnis atskirai 
diskusuojama ir balsuojama ir 
ačiū tam pakartojama 
miaus išreikštos mintys.

priimamos aukos. Vakare tie 
kratomieji paveikslai jau 
rodomi parapijos salėj.

Po to vajus tęsis iki liepoj 
4 d. ir aukos bus priimamos 
pas Baltutį vakarais nuo 7 iki 
9 vai. Visur ir visados daiktai 
ar pinigai bus pasveriami ir 
akivaizdoje aukotojų įvedami 
į tam tikrų w>kelį ir užlekuo- 
jami. Kas norėtų poperiniųs 
pinigus iškeisti į auksų ai’ si
dabrų galės tai padaryti Uni- 
versal State Banke.

«— Viet. St. Bonų Kom.

bus

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisa*t 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Califomijoa It 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
6203 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—f 
vakare išslciriant nedSldieniu*.

jo rašinį. Norėdamas daugiau 
išmokti apie tų stebėtinų išra
dimų, aš susipažinau su Dr. 
Mather Thomsonu iš Londo- 
ho, kuris kų tik buvo aliute- 
vęs į Rytus po ilgo buvimo 
pas Dr. Abnunsų. Iš savo pu
sės,'jis. supažindino mane su 
Dr. Cave iš Rostono, entuzias- 
tiniif Abramso sekėju, ir vienu 
iš tų retai gyvenime pasitai
kančių žmonių, su kuriuo 
lonu yra susitikti.

Aš norėjau savo akims 
tyti tai, kų Sinclair’as taip 
kiai aprašė. Ir aš . pj-alc
New Yorko Dr. Sigmar C. Hil- 
fero ofise keliolikų valandų. 
Hilfer’as pakvietė Dr. Cave’ų į 
savo laboratorijų ir prigelbe- 
jo jam daryti įvairias demon
stracijas. Dr. Abramso metodų 
teknika yra pilnai aprašyta 
Sinclairo rašinyj, todėl aš kal
bėsiu tik apie tai, kokį įspūdį 
man padare tos demonstraci
jos.

Kai stebėjau veikimo būdų, 
ir Dr. Cave raginamas pats 
ėmiau jame dalyvavimų, tai aš 
mačiau to didelio genijaus dar
bo stačiog stebuklingus reiški
nius. Ir visa tai matant, mano 
galvoj blyktelėjo mintis: “‘Tas 
žmogus Abrams’as priėjo ar
čiausia prie išsprendimo di
džiausios paslapties, gyvybės 
Įiaslapties. Nei vienas iš mirtin
gųjų to da nebuvo padaręs. 
Da vienas-kitas žingsnis — ir 
mįslė įspėta!”

Jis, be abejojimo, yra di
džiausias žmogus medicinos 
pasaulyj. Jo genijus apima ne 
vien lik gydytojo sritį, bet 
mokslininkų ir mekaniko sri
tis. 4’oks reiškinys pasitaiko 
tik kartų amžyj. Abrams’as 
surado misterinės gyvybės jė
gų ir reiškinių šaltinius; jis li
ko žmogaus kūno valdytojas. 
Jo išradimai išsprendžia prob
lemas ir išaiškina paslaptis, 
kurios kamavo proto milžinus 
per šimtus melų. Dėka tiems 
išradimams, patologija nebe
bus paremta spėjimais, bet už
ims vietų šalip tikrųjų moks-

Jo metodas paverčia modeci- 
nos praktikavimą maloniu už
siėmimu. Daugiui milionų ser- 
gančių žmonių šiandien gyve
nimas yra tikras kryžius vien 
tik dėlto, kad jų šeimos dak
tarai negali padaryti teisingos 
ligų diagnozės. Pacientas skur 
džiasi skausmu dešiniame šo
ne, daktaras spėja, kad tai ak
losios žarnos uždegimas ir 
naudojo atatinkamus tos ligos 
gydymui budus. Jc 
nesveiksta — kaipo 
jis eina 
siunčia jį į ligoninę, kad 
racija jam butų padaryta. Pa
cientui prisieina ligoninėj pra
leisti karčiausių gyvenime va
landų. O velku, kai padaro 
mas pomirtinis \ revidavojimas, 
tai pasirodo, kalt akloji žarna

taisyklė, 
blogyn daktaras 

ope-
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UŽKLUPO SMUKLES PIE
TINĖJ DALY.

MAMA METĖ SPIAUDYKLĘ
Į SUNELIQ KALTINTOJĄ 

TEISME. I
Užvakar naktį 11 valandų 

federaliai blaivybės agentai ir 
Penkiolikos Komiteto^ -žvalgai 
užklupo dvylikų pasižymėju
sių smuklių; “šlapiųj4ų“ kaba
retų, paleistuvybės ir lošio na
mų pietinėj miesto daly, vadi
namoj Oakland, kuri eina nuo 
35 iki 43 ,gat. ir nuo ežero i'ki 
Grand bulvaro.

Puolimų padarė 60 vyrų, pa
siskirsčiusių puolimo vietas. 
Suimta daugiau kaip 20 vyrų 
ir moterų ir daugybė degtinės, 
vyno ir džinės. Suareštuotieji 
rytmety pristatyta pas Jungti
nių Valstijų komi'sininkų L. F. 
Masonų.

MILIONINKO KOMUNISTO
NUTEISIMĄ PATVIRTINO.

Tik apoliuotė į augščiaus 
Jungtinių Valstijų teismų pa
silieka milioninkui komunistui 
William Bross Lloyd’ui, norint 
išvengti kalėjimo nuo 1 iki 5 
metų ir $2,000 baudos, kuriuos 
priteisė du metai atgal Cooko 
kauntės kriminalinis teismas, 
pasmerkdamas jį drauge si 
18 kitų, kurie drauge su juo 
buvo kaltinami, busiu skelbiu 
valdžios nuvertimų. Nuteisi
mus patvirtino ailgščiausis 
valstijos teismas. Patvirtini
mų sustatė teisėjas Floyd E. 
Thompson ir jam pritarė visi 
kiti teisėjai, išskiriant teisėjii 
Orriną C. Carterų. Lloydas

GINČAI DEL LIAUKŲ 
PIJIMO.

SKIE

HPo operacijai padarytai
F. McCormįckui , įskiepijant 
jam liaukų jauno žmogaus, 
kad jis atjaunėtų, susidarė dvi 
pusės, kurių viena stoja už 
skiepijimų, kita prieš.

lis senų vyrų ir net moterų 
geidžiančių atjaunėti nemažiau 
už milicininkų Harvesterio gal
vų, o prieš' jį stoja viešos min
ties plėtė ja i kaipo prieš nedori, į 
daiktų ir kaikurie įslatybinin- 
kai, žadėdami įnešti projektų, 
kad liaukų skiepijimas 
uždraustas.

McCorniickas

butų
i £

tuo

Ethel Pierce negalėjoMrs.
klausytis, jei kas pasakojo apie 
jos 14 metų šunelį Samuelį. Ji 
tų visuomet sakydavo. Todėl, 
kada vakar nemečių teisine de
tektyvas W. II. Būreli paliudi
jo apie jį, jo motina metė 
spiaudyklę į jį. Vėliaus S. 
Clark gatves tęisme ji užsimo- 

ne-kėjo baudos $5 ir lėšas už 
prideramų pasielgimų.

ULTIMATUMAS ASLOS 
MURYTOJAMS.

savaites pabaigo..Pereitos
sustreikavo statymo amato 
darbininkai kloj autieji 
vadinamų terazzo aslų ir parei
kalavo, kad jiems butų pakelta 
mokestis 10 nuoš. Jų biznio 
agentai taipgi pareikalavo, kad 
butų padarytas naujas kont
raktas j vietų teisėjo Landi^o 
padarytojo. Bet kontraktinin- 
kai pasimatė su piliečių komi
teto valdyba ir tie, apsiskaitę,

t i streiklaužių, stfbikuoj au
tiems aslaklojams pasiuntė ul
timatumų, kad jei jie iki šešta
dienio neateis dirbti, tai jų 
darbas busiųs neuuijuotas.

ISVUDŽIAI Iš RUBSIUVIŲ 
SUSIRINKIMO.

susirinki- 
siistabdė 

nera-

nepa
buvo

Biržyto 20 d. draugu pata
riamas nuėjau į Rubsiuvių 
Amalgamėtų Unijos Žydų 39 
lokalo susirinkimų Douglas 
Park Auditorijos svetainėje. 
Nuėjau todėl, kad jame žadė
jo būti kas tokio nepaprasto. 
Pereitus du lokalo 
mus lokalo valdyba
dėl frakcinių kivirčių ir 
maus narių užsilaikymo; 
gi ketino būti kas tokio 
prasto ir man žingeidu 
pamatyti.

Susirinkimas buvo svetainėj 
ant trečių lubų. Svetainė buvo 
gal kiek mažesnė už Meldažio 
svetainę. Man įėjus joje buvo 
apie 500 narių. Kadangi loka
lus turi 13,000 narių, tai aš ste
bėjaus, kaip jie galės čia sutil
pti, net jei tik penkta jų dalis 
ateis. Bet susirinkusių skait
muo nedaug pasidaugino.

Kada jau buvo kelios ininu-

kusijas sukėlė įnešimas į vie
tų dviejų išstojusių iš jungtines 
tarybos narių išrinkti kilus du. 
Vadinamieji kairieji varėsi už 
tai, kad tų dviejų narių rinki
mui butų sušauktas specialis 
susirinkimas, o, dešinieji reika
lavo, kad tie du delegatai į 
Jungtinę Tarybų butų išrink
ti čia šitame susirinkime, mo
tyvuodami, kad specialiam su
sirinkimui reikia daug darbo 
lindėti ir kad tas darbas nerei
kalingas. Bet kairieji norėjo 
atidėti, n ės kaip paaiškėjo, jie 
prie šitų rinkimų nebuvo pri
sirengę ir neturėjo jiems savo 
kandidatų; kadangi jų buvo 
didžiuma, tai jie privarė 194 
balsus prieš 129, kad delegatų 
rinkimas butų specialiame su
sirinkime. Kaip matyt už uni
jos viršininkus visur eina var
žytynės tarp kairiųjų ir deši- 

turėti 
patys

niųjų; abeji stengiasi 
savo mašinas ir dėlto 
gyvieji organizacijos reikalai 
dažnai atidedama į šalį!

Pabaigoj Kaminsky pranešė, 
kad Amalgamėtų Unija steigia 
Rusijoj rūbų siuvimo ir au
deklų audimo koperacijų; ši
lam tikslui Unija nori sukelti 
miliono dolerių kapitalų, ku
rios Šerus jau išleido. Vienas 
Šeras kainuoja $10. Jis ragino 
visus pirkti Šerus. Jis taipgi 
pareiškė, kad nuo liepos 1 die
nos atidaroma Amalgamėtų 
Unijos Bankas Chicagoj. Jis 
ragino visus narius perkelti 
į jį savo pinigus iš^ kitų įstai
gų, ar šiaip pasiekti savo pini
gus jame. ,

Tuomi tapo Užbaigtas trukš- 
mingas susirinkimas.

, — šapos Darbininkas. ™

NORTHSIDE.

Northsidčs Draugiją Sąry
šis rengiasi pasidarbuoti Ame
rikos lietuvių naudai. — Gal 
daugumui yra žinoma, kad se
nate yra įneštas projektas, ku
riuo einant nepilietis turės re
gistruotis ir mokėti tam tyčia 
irždčtuš mokesčius. Supranta
ma, kad tai yra neteisingas 
darbininkų apsunkinimas ir 
mes privalome rūpintis, kad 
šitas projektas butų atmestas. 
Šituo tikslu Draugijų Sąryšis 
rengia išvažiavimų į Jeffersono 
miškų ateinantį septintadienį 
birželio 25 dienų. Esame pa
kvietę Naujienų redaktorių P. 
Grigaitį, kuris papasakos suva
žiavusiems apie to projekto 
reikšmę. Mes turime pakelti 
didelį protestų prieš tų suma
nymų ir todėl yra geistina, kad 
kuo daugiausia ten suvažiuotų.

—....... —*•... ...................... . ........—
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

< 3315 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 7179 

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

t -Chicago.
-.................. ......... ; 11 ,, —>

Dr. Yuška
1900 So. Halsted Si

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto 1H

8 vakaro
Realdencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 3466
(Se/ia ant 6 pusk).

FELIKSAS RYŠKUS

šio birželio mėn. 7 d., Eastone, Pa., 
persiskyrė su šiuo pasauliu Feliksas 
Ryškus, 51 m. amž., kilęs iš Dišlių 
kaimo, Alsėdžių vai., Telšių ap. Pa
laidotas birž. lO.Eastono miesto kapi
nėse. Turėjo tris sūnūs Chicagoj, III., 
bet nežinau jų adresų. Tariu nuošir
dų ačiū visiems Eastoniečiams dalyva
vusiems mano brolio laidotuvėse. Kas 
iš giminių ar pažįstamų norėtų pla
tesnių žinių apie jį prašom kreiptis į 
mane šiuo.adresu:

Jonas Ryškus 
521 Freemont Av., KenoAa, Wis.

Dr. Maurlce Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 1C 
iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL

“Matai kaip greitai jisaiNnustojo 
verkti. Aš tik ki} daviau jam dožą

BAMBINO
Valsbaženklis Rcg. S. V. Pat. Biuro ,

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”-

Taip, motinos! Bambino parodė pui
kius rezultatus palengviiume vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau I
35c. tiptiekose. Ūž 40c. prisiunčiamo tiesiai- iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. / Brooklyn, N. Y.

Atidarymas \Naujo Lietuviška 
Daržo “Ri^hland Grove”
Arti Šv. Kazimiero t 

želio 24 d., 7 vai. vakare.’ 
iki nedėlios rytuj. Nedėlįoj Basket piknikas ir viš
tienos pietus. / " .
k Įžanga dykai

Pasarga kaip nuvažiuoti: Pro Šv. Kazimiero 
kapines apie 3 mylios į vakarus Righland Avė., pa
eikite vieną mylią į pietus, prie miško, kur pamaty
site didelę toblyčią su užrašu

“RIGHLAND GROVE”.
£ Joseph ^Vaičius, t

apinių įvyks Subatoj, Bir- 
Puiki muzika, visą naktį

._______________________________________ _______________

-.... ............................ ■ ■

Canal 0257
Naktini* Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki * 
po piet, 6 iki 9 vakari

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

Kampas 18 k Halsted St

Telephone Yards 5884

DR. P. G. MEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 J 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. Į
3325 So. Halsted St., Chicage, III. |

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III, 

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

Residencijos Tel. Boulevard 10-12

Phone Monroe 4680
k North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir lertg 
vi ausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yrą 
gvarantuotos.

su

Mes mainome senas armonikas hp 
darome naujas.

924-26 Šo. Halsted St., 
Chicago, Ui.

____ . ——-.....
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NAUJIENOS, Chieago, UI.. Pėtnyčia, Birželio 23, 1922

Lietuviu Rateliose
'fSeka nuo 5-to pusi.)

Be to P. Grigaitis kalbės 
apie Lietuvos dalykus. Jo kal
ba bus 3:15 vai. po pietų. Ku
rie įdomaujate šitais klausi
niais, dešinieji ir kairieji visi 
pasirūpinkite atvykti. Kada va
dovai tyli, tai mes patys turi
me ką nors daryti, kad ateivių 
padėtis nebūtų apsunkinta.

— Sąryšietisz

NAUJAS ADVOKATAS
NAS BUČINSKAS

JO-

Daugeliui chicagiečių 
ma» Jonas Bučinskas, 
Valparaiso mokyklą, 
dienomis pabaigė De Paul uni
versitete teisių skyrių. Užbai
gimo iškilme buvo birž. 16 d. 
De Paul Auditoriunie.

Kadangi Jonas Bučinskas 
yrp vedęs ir turi šeimyną, tai 
aišku, kad jo mokslo dienos 
nebuvo jam lengvos nes nakti
mis dirbdamas Edisono Co. 

> įstaigoj užsidirbdavo pragyve
nimui, dienomis gi lankė mo
kyklą.- Prie šitokių aplinkybių 
teko jam daug vargo pergy
venti. Ypatingai pastaraisiais 
ketuŲais mokslo metais liga ir

žino-

šiomis

riai pavargino. Ret savo pasi
šventimu ir energija jis pasie
kė tikslo. Daug garbes -pri
klauso ir jo mylimai žmonai p. 
Alenai Ručinskienei (Jusiutei), 
kuri jo mokslo metais taipjau 
drauge su juo sunkiai dirbda
ma padėjo jam netik gyveninio 
nedateklius padengti, bet ir 
juodai dienai sutaupinti, kas 
gali būti gražiu pavyzdžiu dau
geliui moterų. ,

Reikia tikėtis, kad Jonas Ru
činskas turėdamas tiek tvirtos 
valios ir energijos,»bus pavyz
dingas žmogus ir savo atsiektoj 
profesijoj. — Draugas.

Triukšmingas Italijos parla
mento posėdis.

RYMAS, birž: 21. — Atsto
vų butas užsidarė šiandie po 
visos nakties, labai triukšmin
go posėdžio, kuriame buvo aš
trių susikirtimų tarp naciona
listų ir Socialistų, 
tai kelis sykius
puolė mušti socialistus.

Naeionalis- 
kumŠtimis

Pranešimai
Roseland. — Lietuvių Scenos My

lėtojų rengia draugišką išvažiavimą į 
TJiomton, 111., nedėlioj, birželio 25. 
Norinčius dalyvauti kviečiame susi
rinkti 7 vai. ryto į Strumilų salę, iš 
ten visi važiuosime su “buss” į puikią 
vietą puikiai laiką praleisti.

— Komitetas.

S’usivienijimo Bridgeporto Draugijų 
atstovai ir pirmininkai prašomi urnai 
sugrąžinti visus Cikietus automobiliui 
ii’ piknikui, kurs įvyks nedėlioj, biri. 
25 d. Justice Parke, Blinstrupo Darže. 
Tikietus reikia sugrąžinti ne vėliau 
kaip iki- subatos J. Maskoliūnui, 841 
W. 33rd St. •— Komitetas.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mė
nesinis susirinkimas subatoj, birž. 24,, 
7:30 v. v. Ukilio svet. 3436 S. Au- 
burn Avė. Visi nariai medžiami su
sirinkt laiku. x

— Prot. rast. J. M. Vainauskas.

Northsidės Draugijų Sąryšis rengia 
išvažiavimą į Jeffersono mišką sep- 
tintadienį birž. 25 d. Kalbės Nau
jienų redaktorius P. Grigaitis apie bi- 
lių reikalaujantį, kad nepiliėčiai butų 
registruojami. Jo kalba bus 3:45 vai. 
po pietų. Be to bus visokios žaismas. 
Kviečia visus Komitetas.

Town of Lake. — Draugystė Balsas 
Lietuvių laikys savo priešmetinį susi
rinkimą subatoj, birželio 24 d., 8 vai. 
vak. paprastoj J. Laurino svetainėj, 
4512 So. Hermitage Avė. Visi nariai 
atvykite, nes daug svarbių reikalų ap
svarstyti.

— Nut. rašt. P. D. Virbickas.

Dr-stės Lietuvių Tvirtybė laikys 
priešpusmetinį susirinkimą nedėlioj, 
birž. 25, 1 vai. po pietų, Zvibo salėj, 
1347 So. 50th Avė., Cicero. Visi na
riai susirinkite ir atsiveskit naujų 
draugų, kol įstojimas tik 1 dol.

— Sekr.

Prakalbos su programų. —> šian
dien, birželio 23 d. bus Aukso Sidabro 
Vajaus prakalbos su programų Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėje, 18 g. 
ir Union Avė. Pradžia 8 vai. vaka
rą. Kalbės jžymus kalbėtojai, nušvie- 
&dami Lietuvos reikalus. Be to bus 
dar gražus programas. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šitas prakalbas, 
įžanga visiems dykai.

— Spaudos Komisijai

PRANEŠIMAI
Lietuviška Draugystė šv. Mateuso 

Apaštalo laikys savo pusmetinį susi
rinkimą subatoj, 7:30 v. vak. papras
toj svetainėj 3301 S. Morgan St. Visi 
nariai būtinai turi atvykti, nės yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. Ku
rie esate pasilikę su mokesčiais mel
džiami tuojau užsimokėti, nes paragi
nimai nebus siunčiami. /

— V. Bakutis.

Ciceros Liet. Pašei po s Kliubas ruo
šia puikų pikniką su visokiom pra
mogom. Bus gera nvuz'ka. Pikny- 
kas įvyks nedėlioj, birž. 25, Bergman’s 
Grove, Riverside. Kviečiame visus 
atsilankyti. — Kliubo koresp.

Nedėlioj, birželio 25, 2 v. po pietų, 
šv. Jurgio parapijos darže prie 32-os 
ir*Aubum Av. Am. Liet’. Teatro Ben
drovė >ims krutamuo.4tas paveikslus 
visų tų, kur darbuojas Aukso Sidab
ro fondui ir Lie. Laisves Paskolai, o 
taipjau visų tų, kur aukoja Aukso 
Sidabro fondui. — J. A. Mickeliunas, 
L. L. P. Ch. apsk. pirm.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
ATEIKIT “NAUJIENŲ” OFISAN.
ANTANAS POCEVIČIA, gyvenan

tis 2732 N. Mobile Avė., Chieago, III. 
Malonėkite užeiti į “Naujienų” ofisą 
reikale atvažiavipM) savo šeimynos iš 
Lietuvos. Yra svarbus reikalas.

JIEŠKAU moteries Petronėlės Lip- 
skienčs, kuri mane apleido gruodžio 2 
1921 m. 2 mėnesiai atgal, gyveno 3608 
S Union Avė. Turiu svarbų reikalą 
prie jos; aš jūsų jieškau ir negaliu 
surasti aš dabar sergu, meldžiu atsi
šaukti. Antanas Lipskisf 6833 South 
Campbell Avė. 4

JIEŠKO PARTNERIU
JIEŠKAU pusininko prie res- 

taurano biznio su kapitalu 
$700,

3343 Broadvvay

apie

REIKIA partnerio į Real Es
tete ir Mortgage biznį, turi mo
kėti pusėtinai angliškai. Atsa
kančiam vyrui geriausia proga. 
Kreipkitės ypatiškai, Room 709. 
117 North Dearborn St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambariai pavie

niams vaikinams. Su valgiu ar 
be valgio, gerai prižiūrimi.

1813 S. String St.’

NAŠLĖ MOTERIS išrendavoja 
kambarį ir garadžių 1 arba 2 vaiki
nams, arba vedusiai porai. Vedusi 
pora gali gauti ir daugiau kambarių 
arba našlė moteris, už prieinamą mo
kestį. Gražioj vietoj, su visais paran- 
kumais. 3434 W. 65th St., Telefonas 
Republic 4876.

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS 6 kambarių 

flatas, —viskas naujos^mados, 
pečiiųg šildomas, $40 į mėnesį, 

io Marquetle Park. 
uth Talman Avė.

netoli
6955

RANDON vienas didelis fla- 
Cas, 8 kambarių; maudynė, elek
tra ir apšildomas. Viskas mo
derniškai įrengta.

5101 So. Lowe Avė.

ĮVAIRUS SKELRIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automabjlių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. • Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

ATSIDARĖ pirmos klesos lietuviš
ka automobilių taisymo dirbtuvė. 
Stengsimės kiekvienai^ patarnaut kuo 
geriausia, turime 13 metų patyrimo 
tame darbe ant visokių rūšių automo
bilių. ‘ (

Jonas Glauza ir A. Jonilionis, 
3758 Emerald Avė., Tel. Yards, 7495

JIESKO DARBO»

JIEŠKAU darbo prie fotogra
fo studijos. Tą darbą gerai su
prantu ; esu dirbęs daugiau me
tų. Volter Volba, 714 West 31st 
Street.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

REIKIA patyrusių ir nepaty
rusių moterų rinkti vilnonius 
skudurus. Gera mokestis. .

B. COHEN & SONS 
1100 W. 22 St.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKU
MOTERŲ VYRŲ

INZOLIUOTOJŲ

REIKIA vyrų į insūrance company. 
Gera alga, patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės nuo 8 iki 10, arba nuo 4 
iki 6.

KAPLAN & ADLER AGENCY
8 So. Dearborn St., 

Room 1306.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Jaunų rhbterų dienoms 
naktims darbui prie mašinų vy
niojimui švarių popierinių raikš
čių ,apvyniotų variniais
tais.

ar

dra-

TURI MOKĖT ANGLIŠKAI

Alga gvarantuojama ir mo
kestis už valanda mokinantis.v

Kuomet jau galėsi nuo užmotų 
dirbti, galėsi uždirbti gerą ai
t

WESTERN ELECTRIC CO
48th Avė. & 24th St.

T

> REIKIA moterų prie skudu
rų sortavimo.

1457 Blue Island Avė.

, !!! REIKIA !!!
MERGINŲ IR MOTERŲ

Essemblinimui, benčiaui ir mašinų 
darbui. Gera alga patyrusioms. Mu
sų metodą nesunku išmokti.

CASSADY FAIRBANKS MFG.
> COMPANY, ’ - 

6126 So. La Šalie St.

REIKALINGA saleslaidy (par 
davėja) moteriškų kotų; turi tu
rėti dviejųMcainų krautuvės par 
tyrimas Nuolatinis darbas,taipgi 
subatomis ir nedėliomis darbas. 
Atsišaukite 1235 S. Halstcd St.

!!! REIKIA !!!
MERGINŲ IR,MOTERŲ

J dėžes dėti ir labelius lipinti — 
darbas sulankstomų dėžių. Nuo die
nų mokame koliai mokinasi.

CASSADY FAIRBANKS MFG. 
COMPANY,

6126 S. La Šalie St.

REIKIA DAR6ININ Kį)
VYRŲ

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Kaipo pagelbininkų prie maši
nų nuo šmotų darbui. Patyri
mas nereikalingas — ateiki pa- 
siiengę dirbti. k

.ACME STEEL GOODS
130th & Indiana Avė.

Riverdale, Ilk

VYRŲ reikia visokiam krėslų 
dirbtuvės darbui.

Kreipkitės:
Great Northern Chair Co.

2500 Ogden Avė.

REIKIA gerų vyrų dirbti į 
junk shop.

\ P. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA patyrusių pundų ri
šėjų į Paper Stock Plant. 
alga su nuolatiniu darbu.

Kreipkitės:
409 W. Ontario St.

Gera

REIKIA vyrų prie popierų 
rišimo. Geram žmogui, nuolati
nis darbas.

Pioneer Paper Stock Co.,
I 438 W. OhioSt.

ma-

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Kaipo pagelbininkų prie 
šinų nuo šmotų darbui. Patyri
mas nereikalingas — ateikite pa
sirengę dirbti.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA žmogaus janitoriaus dar
bui. Turi būt pavienis, mokestis nuo 
$60.00 — $100.00 ,į mėnesį. Mylin
tis tokį darbą atsišaukite tuojaus.

735 W. 73rd St.
1-os lubos, užpakalyj.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS' 
parsiduoda didžiausia bučernė ir 

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

S. J. MITCHELL 
3214 So. Halsted St.

2 lubos

sę to.

PARDAVIMUI bučernė ir Groser
nė — pigiai. Turi parduoti greitu 
laiku. Nepraleiskit šitos progos. Prie
žastis pardavimo patirsit ant vietos. 
Kaina $2000.00.

704 W. 69 St.

1 .

REIKIA kilbasų pardavėjų, 
pageidaujama su trekais. Alga 
ir komišinas. Apsimokės tamis- 
tai patirti. Federa'l Provision Co. 
Ine., 910 Fulton St.

PARDAVIMUI pigiai, 32 krėslų 
valgykla South Side. Renda pigi, ly- 
sas ant 2 metų, biznis išdirbtas per 
daug metų. Priimsiu ir automobilių 
už cash. Atsišaukite:

P. SHVELNIS,
1443 N. Paulina St.
Tel. Armitage 6411

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės prie kelio dirbimo $35 į mėnesį 
ir užlaikymas, darbas ant trijų mė
nesių su apmokėjimu kelionės lėšų. 

Thorpe, Wis.
Kreiptis telefonu 

Pullman 6997

PARDAVIMUI cigarų krau
tuve ir pool-room. Parduodu la
bai pi£iai?’ Pardavimo priežas
tis — liga.

2562 S. Halsted St.

GROSERIS, DAUG PUIKAUS 
stako; 2 naujos Daytbn skalės, cash 
registeris, ice box, etc. Pigi renda. 
Geriausis pasiūlymas paima. Vienin
telis bargenas visame mieste.

5709 Wentworth Avė.

' PARDUODU 7 metų arklį, pi- 
giai su vežimu ir bogė ir su vi
sais pakinktais. Priežastis par
davimo — • nusipirkau troką. 
3848 So. Kedzie Avė. Tel. Lafa- 
yette 0427.

i ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielinkčj 

ir pigiai. Mainysiu ant bučernės, 
grosernės ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj apielinkėj, atsišaukit tuoj 

808 W. 33 Place, 
Phone Boulevard 1550

PARSIDUODA naujas mūrinis 
biznio namas 3 pagyvenimai po 5 
kambarius ir Storas (saliunas) ir ex- 
tra lotas šalę namo, randasi gražioj 

Nįetoj South Side, parsiduoda labai 
pigiai iš priežasties savininko senat
vės. Kaina tiktai $19000. Atsišau
kit tuojau pas F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

!!! REIKIA !!!
Drill press operuotojų prie smul

kaus darbo. . Pakankamai laiko duo
dama išmokti. Valandos: nuo 7 ryto 
iki 5 vak., subatomis iki pietų.

CASSADYDY FAIRBANKS MFG. 
COMPANY, 

6126 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI du saliunai, 
bučernė ir grosernė. Gera vieta 
bizniui.

722 W. 120th St.,
W. Pullman, III .

PARRĮJODU karčiamą. su vi- 
sais įrengimais, geriausioj vietoj 
ant Bridgeporto. Biznis labai ge
rai eina. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. Kreipkitės: 
3428 So. Halsted St.-

PARDAVIMUI flat namas su 
dviem krautuvėm ir 10 flatų. 
Transverinis kampas. Su di
deliu paaukavimu. Atsišauki
te. 2110 So. Robey St.

REIKIA vyrų abelnam dirbtu
vės darbui. Nuolatinis darbas, 
gera užmokestis. Ateikite prisi
rengę dirbti, ant dienų ar naktų. 
Westem Fe'lt Work, 4031-4133 
Ogden Avę.

REIKALINGAS patyręs savo 
d^’be bučeris.

Atsišaukite:
1801 So. -Peoria St. *

JIEŠKAU lietuvio barberio 
vakarais: seredoms, pėtnyčiomis 
ir pusę dienos^ubatomis.

Atsišaukit: .
3316 So. Morgan St.

— OPERUOTŲJŲ — 
Patyrusių prie vyriškų gar-

— WILSON BRQTHERS — 
528 S. Wells St.

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

REIKIA MAŠINISTO PA- 
GELBININKO IR PAPRASTŲ 
darbininkų/

KREIPKITĖS:
WILSON STEEL P 

49th & WEST

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, prie didelių dirbtuvių, biznis ei
na labai gerai. Bet esu priverstas 
parduoti toes važiuoju į Lietuvą.

4346 So. Ashland Avė. 
Chieago, III.

PARDAVIMUI saliunas, gera 
biznio vieta, visokių tautų ap
gyventa.

2114 So. Halstcd St.

PRIVERSTAS parduoti, kadangi 
apleidžiu miestą 2 flatų namą: garo 
šiluma, elektro šviesa ir viskas pagal 
naujausios mados. Geras biznis, sa- 
liunas ant; pirmų lubų, pagyvenimui 
kambariai užpakalyj, 6 kambariai ant 
viršaus. $4,000 cash nupirks. 1634 W. 
69th St., kampas Marshfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas arba mai
nysiu ant grosesnės ar automobiliaus; 
biznis yra daromas geras ir randasi 
visokių tautų apgyventoj vietoj dau
giausiai airių.

Savininką galite matyti visada.
624 W. 37th St.

PARDAVIMUI kriaučiaus 
krautuvė su staku, arba be. Biz
nis gerai eina. Labai svarbi par
davimo priežastis.

5441 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI ceverykų taisymo 
dirbtuvė, su paskiausių laikų įrėdy- 
mais ir mašinomis; elektro spėka. Tu
riu panjuoti greit, nes noriu važiuoti 
į Lietuvą, todėl parduosiu labai pi
giai.

3306 So. Halsted St. \

PARDAVIMUI karčiama - 
saliunas su namu arba be namo.

2500 W. 45th St., 
kampas Campbell Avė.

PARDAVIMUI soft drink 
parlor. Pardavimo priežastis— 
turi kitą biznį.

6945 S. Ash’land Avė.
PARDAVIMUI labai pigiai bučer- 

nė ir grosernė lietuvių kolonijoj. Biz
nis cash, 3-jos scales, 4 benčiai. 2 ka
ladės, Ice Box, Ž'popierų holderiaj, 
shaw case’i, mėsai malt mašina, kli
very ir kiti daiktai — notions. Vis- 

J<as už $1,375.00. šią savaitę turiu 
parduoti. Pasiskubinkite, 10253 Com- 
mercial Avė. So Chieago. Tel. So. 
Chicngo 6752.

CTSDc

BARGENAS/ Pardavimui gro
sernė ir delikatesen, su visu na
mu atsišaukite tuojau. Parduo
da pats savininkas.

2245 W. 22nd St.

REIKIA vyrų į serap iron 
yard. Gera mokestis.

PRICE IRON & STEEL CO.
67th St. & 48th Avė.

PARDAVIMUI saliunas* lietuvių 
apgyventoj apygardoj. Šita vieta yra 
viena iš geriausių ant Town of Lake. 
Parduosiu už “cash’ arba mainysiu 
ant grosemės, loto arba kitko.

4503 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis prie juodos ir baltos 
duonos. Geram darbininkui gera 
alga.

1800 W. 46 St.

REIKALINGAS barsdasku- 
tys jaunas vyras, turi būti paty
ręs tą darbą.

At po
807 W. 18th St.

REIKIA 0AR8ININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ už- 
ėmimui genj vietų, kaipo pašto kler
kų, laiškanešių, ant geležkelio pašto 
kleikų. Moterys, kaipo prie rašomos 
mašinėlės ir tt.

O’BRIEN SCHOOL,
219 So. Dearborn St., 

Room.' 209.

AUfOMOBILIir
PARDAVIMUI automobilius 5 

pasažierių, vėliausios mados.
Kreipkitės:

4138 Archer Avė., 
(užpakalyj)

PARDAVIMUI pigiai Elgin 5 
pasažierių automobiliuš, gerame 
stovyje. Galite matyti po nume
riu 1718 So. Union Avė. 2ros lu
bos iš priekio.

PARDAVIMUI du automobi
liai: Winton Six, 1922 Kaina 
$785. Mercer 1919 pirmos klesos 
padėjime. Kaina $675. Galima( 
matyti visadaį2Q39 W. 22nd St.

PARDAVIMUI Moteriškų Drapanų 
Krautvė ir galima laikyti Vyriškų ap- 
rėdalų. Geri rakandai, nebrangi 
renda, 8tuoni metai biznyj. Priežas
tis pardavimo einu į wholesale biznį. 
Užinteresuoti, atsišaukite.

3447 So. Halstcd St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuviais 
ir lenkais apgyventoj apielinkėj. Biz
nis išdirbtas nuo senų laikų, 
ninkas turi apleisti Chieago. 

4660 Wentworth Avė.
Chieago, III.

Savi-

BEVEIK DYKAI
Pardavimui bučernė labai geroj biz

nio vietoj, biznis yra cash, nėra jokio 
kredito. Pardavimo priežastis 
labai svarbi. Kas pasiskubina, 
laimės.

F. Jz SZEMET, 
4217 Archer Avė.

yra 
tas

PARDAVIMUI groserne ins- 
teigta 18 metų; cash biznis, ge
riausia Southsidės apielinkčj, pa 
sitraukiam iš biznio verta $4000 
priimsime bile išmintingą pasiū
lymą, 7150 So Halstcd St.

KRIAUČIAI, TĖMYKIT
1 Norintieji būti biznieriais ir uždirbti 

daug pinigų, galima taigauti už pus
dykį. Men’s furnishing krautuvė ir 
kriaučių šapa su visais įrengimais, tik 
už $2,600.

Lystas geras, renda pigi, stako vy
riškų smulkus aprėdai, (go-nt’s fumi- 
shing) $2,000 vertės; kriaučių šapoje: 
3 siuvamse, elektrų varomos mašinos, 
didelė stikline drabužiams šėpa, kriau- 
čiškas stalas su stalčiais, veidrodis, 
stalai, prosai ir kiti kriaučių įrankiai, 
viskas pirmos klesos. fixtures verti 
daugiau $2.500. Todėl, galima aiš
kiai suprasti, kad tas vra negirdėtas 
bargenas. Viskas išmokėta cash. 
Pardavimo priežastis — labai svarbi.

Norinti išnaudoti gera nroga atsi
šaukite greitai. Pirmutinis, laimes.

808 W. 33rd Place.
Arti Halsted Street

Matvt galima nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vak. Biznis randasi South Side, 
prie didelės, bizniavos gatvės.

GROJIKLIS pianas, 88 notos, 
mission Oak; arfa ir mandalina 
prijungta. 50 rolių, suolelis, kai
navo $900, parduosiu už $350.

2519 N. Monticello Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai 
restauranas, biznis geras ir iš
dirbtas, prie biznio gatvės. Nau
dokitės proga ir atsišaukit greit 
nes važiuoju į Lietuvą. 10822 S. 
Michigan Avė., Roseland, 111.

YPATINGAS BARGENAS
Nauias ir gražus namas, tik dešimts 

mėnesių kaip budavotas. Visas ar- 
žuolinis, “Sun parlor” dideli, užpakaly 
norčiai, toiletu marmurinės grindys, 
“fornisu” apšildomas. Visi na^jovi- 
niai įtaisai. Bus parduotu.už pirmą 
teisinga pasiulijimą. Norintieji įsi
gyti pigiai ir gražų namą ateikite pa
matyti. Namas randasi 4420 So. 
Campbell Avė. Savininkas,

2438 W. 46th PI..
Phone Fairfax 6083

•PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis namas ir dėl gyvenimo basmen- 
tas ištaisytas, elektros šviesa, gasas 
ir maudynės; po 5 kambarius ir ketu
ri baismente.

Kaina $7.900.
4641 So. Whipple St.

BARGENAS 2 augštų mūri
nis namas su groserne, Labai ge
ra vieta, apgyventa lietuviais. 
Parduodu pigiai. Savininkas va
žiuoja j Lietuvą, 3232 Lowe Av.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai: sek

lyčios 3 šmotų setas, komoda, 
stalas ir.bresine lova. Parduosiu 
pigiai, nes esu priversta. Atsišau 
kitę 916 W. 59 St. Barbershop.

PARDAVIMUI namas, 2 lotai, ir 
2jų pagyvenimų po 4 kambarius su 
cemento skiepu ir pastoge. Viskas vė
liausios mados viduje. 5 motų senumo, 
arti šv. Kazimiero Vienuolyno. Puiki 
vieta, šviežias oras; parsiduoda tik už 
$6.000. Namas randasi 6832 S. Camp
bell Avė.; prižiūrėtoją galima matyti 
Subatoj po pietų ir Nedėlioję visą 
dieną.

DIDELIS PAAUKAVIMAS
Jauna pora priversta parduoti savo 

naujus, 5 kambarių rakandus, visus 
ant syk, arba atskirai už bile sąžinin
gą pasiūlymą. Vėliausios mados 
fvuntinės setas, . valgomojo setas ir 
miegkambario setas; velveto kaurai, 
paveikslui ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su ro- 
liais ir 10 metų gvarantavimu ir di
delis, dubeltava sprendžina phonogra- 
phas su rekordais ir daimantine ada
ta. Kreipkitės:

1922 So. Kedzie Avė. 1-os lubos

ILGAS GYVENIMAS TYRAME 
ORE, LINKSMAS NAUJAME NA
ME. Pirk lotą ir budavok namą; —• 
naujas pigiau kainuoja, negu senas, 
luotai randasi priešais Marųuette Park 
arti klioštoriaus.

6955 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI puikus namas — 
rezidenrna. Namas apaugės žydin
čioms žolėf's ir žaliai klebančiais me
džiais. Del inteligentišku žmonių 
nenanrastai graži vieta. Parduodu, 
nes važiukiu i Lietuva.

4741 So. Keelder Avė.

PARDAVIMUI rakandai sta
lai, lovos su aprėdalais, karpetas, 
setas, komode ir indai. Visi ma
žai vartoti, taip kaip nauji.- 

3«28 So. Halsted St.

PARDAVIMUI plitu ranns, befc- 
’-ortas ir du par»-vvpn;mai mediniai. 
Tipi'n greit na*dunti. nes išvažiuoiu 
iš Chicagos. todėl leisiu pigiai, visi 
itaisvm/’i raskutiAės mados, vanos 
elektra ir tt.

3440 S. Emerald Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI

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

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2552 E 1 Avė., 2 augštų frame
namas, 2 flatai, 4-5 kambariai. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais. 
Kaina ...................     $2400
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

2553 Emerald Avė., 6 kambarių mu
driais cottage, gerame stovyje. Pri
imsime $500. Kitus išmokėjimais.
Kaina ..................................A. $2200
Klauskite savininko,

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

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

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

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

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

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

2603 So. Halsted St., 
Phone Yards 1148

Pri-

$750 nupirks aukštos klesos gražu 
rezidencijos namą, lotas Garfield 
Manor, Sawver Av<\, priekis į rytus, 
visai prie 55-os į šiaurius — 30x125 
pėdų lotas. Visi įtaisymai ir apmo
kėta.

KEDZIE REALTY CO
6245 So. Kedzie Avė,

KAM MOKĖT rendą, jei gali 
nusipirkti 6 kambarių cottage ir 
2 lotu už $2.000 ? Ateikite ir pa- 
matykit šia vieta!

5530 S. Tripp Avė.

MORTGECl A! -PASKOLOS
GERAS 7% investmentas užtikrin

tas First Mortgage, aukštos rūšies 
įeigos Real Estate produkcija ir vi
suomet saugiausia. Bonai parsiduo
da po $100, $500 ir $1,000.

Central States Securities Co., 
35 So. Dearborn St., 
Tel. Randolph 3335

$1000.00, DOLERIŲ
Pirmo Mortgačio Aukso Bondsai 
ant Chicagos nuosavybės neša 
7%. Turiu parduoti tuojaus. 
Room 711, 117 N. Dearborn St.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar
vakarais.

Specialia vakarinis klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE i

2407 Madison Street, /
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytoji!, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
, . 1707 W. Division 8t.
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