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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Saukia angliakasių ir kasyklų 
savininkų konferenciją 

........ I1

Areštuoja angliakasius
Susikirtimai su rusais Haagoje

♦ b •

Saukia angliakasiu ir 
samdytoju konferenciją.

Susikirtimas su rusais.

Prezidentas Hardingas daro 
pastangų užbaigti angliakasių 
streiką gutaikimu su kasyklų 

savininkais.

Haagos konferencija rūstauja 
ant Rusijos delegatų. Tie stato 

reikalavimus Belgijai ir 
Francijai.

28. — 
nutarė 
suba- 

savininkų

VVASHINGTON, birž. 
Prez iden t a s I la rd i ngas 
pašaukti į VVashingtoną 
toj grupę kasyklų 
atstovų iš visų Jungt. Valstijų
dalių, kad jie kartu su anglia
kasių unijos atstovais apsvars
tytų galimybę sušaukimo kon
ferencijos nustatymui algų ir 
tuo užbaigtų visuotiną anglia
kasių streiką.

Ši konferencija, kuri, kaip 
sprendžiama, susirinks subatoj 
10 vai, ryte, svarstys ką reikia 
daryti, kad pradėjus derybas 
apie algas tarp kasyklų savi
ninkų ir streikuojančių anglia
kasių. Angliakasių unija reika
lauja visuotinos algų klausi
mais konferencijos, kuomet ka 
sykių savininkai tokių konfe
renciją atmeta ir siūlo tartis 
apie algas pagal valstijas.

Apie sušaukimą šitos konfe
rencijos tapo sutarta pasitari
muose su prezidentu, kuriuose 
dalyvavo taipjau darbo sekre
torius I>avis ir prekybos sekre
torius Hoover. Angliakasių 
unijos prezidentas Lewis, ku
ris tarėsi su prezidentu Har- 
dingu panedėlyj, pasilieka Wa- 
shingtone, kad dar pasitarus

HAAGA, birž. 28. — Rusijos 
delegacijos reikalavimas, kad 
Belgiją ir Francija aiškiai pa
sakytų savo sąlygas, kokiomis 
ji sutinka dalyvauti Haagos 
konferencijoje, tano perduotas 
ceniralinio komiteto pirminin
kui Fatyn. Delei to Įvyko ašt
rus susikirtimas ir rusams 
duota aštrus pabarimas, kam 
jie paskelbė fą 
spaudoje pirmiau 
tai tą notą gavo, 
reikalauja, kad
pasakytų ar jos sutinka 
vauti konferencijoje 
čiais pamatais, kaip 
kitos šalįs.

Prezidentas Patyn
rusams po pasitarimui su Bel
gijos ir Francuzijos delegatais, 
kurie dabar laukia instrukcijų 
nuo savo valdžių. Rusai tvirti
na, kad tos dvi šalįs niekad ne
priėmė Genujos programo Ha
agos konferencijai.

Pinigų tik, pinigų. ..
Bušai niekuo kibi nesirūpi

na, kaip pinigais. Ir jie nesu-

reikalavimą 
negu delega- 
Rusijos nota 
tos dvi šalįs 

daly
tais pa- 
ir visos

atsakys

tuo dalyku.

105 angliakasiai suimti.
Juos gabenant kalėjiman 
ko nelaimė su traukiniu 

daugelį sužeista.

išti- 
ir

“Parodykit mums pinigus, 
tai mes kalbėsimės.” Tokia yra 
Litvinovo pozicija konferenci
joje.

“Parodykit mums tinkamas 
gvarantijas, tai tada mes kal- 
lAesimės apie pinigus”, atkerta 
jam Europos šalįs.

Taigi Haagos konferencija 
prasideda tokiam pat ratelyje, 
kokiame sukėsi ir Genoa kon
ferencija.

Ryto rusai tarsis su komisi
jomis apie svetimšalių nuosa
vybes Rusijoje ir apie Rusijos 
skolas.

šeri
ni u-

Duokit mums pinigy
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'Pūkštančiai žmonių dalyvavo laidotuvėse dviejų angliakasių, kuriuos nušovė Southern Illinois 
streiklaužiai.
giau kai 16 streiklaužių liko užmušta ir daug

Coal Co. mušeikos ir
Šis puolimas ant angliakasių ir iššaukė smarkų susirėmimą ties Herrin, III., sįi streiklaužiais, kuriame dau- 

sužeista. Streiklaužių laidotuvėse tik keli ž ifionės dalyvavo.

Nukautųjų angliakasių laidotuvėse
.No. 152

Rusai puoly lenkus. Aukso-Sidabro Vajus. Parašė konstituciją.
Bet lenkai norį būti taikesniais 

ir nusileidžią.

HAAGA, birž. 28. — Lenki
jos valdžios žinios sako, kad 
ginkluotos rusų bandos daro 
nuolatinius pro voką Lyriškus 
puolimus per Lenkijos rube- 
žių ir deginančios kaimus ir 
žudančios žmones Lenkijos pu
sėje. Tie puolimai buvę tan
kus po Rusijos.. (pasirašymui 
sutarties.

Lenkijos valdžia nors protes 
‘uoja. prieš tai, bet norinti bū
ti taikesnė ir nuolaidesnė.

Kaip tik Varšuvoje bus su
daryta nauja ministerija, Pa- 
baltijos ir galbūt Rumunijos 
atstovai susirinks apsvarstyti 
Rusijos pasiūlymą apie susita
rimą sumažinti ginklavimąsi 
rytinėj Europoj. Lenkija tam 
pritarianti.

Bet visgi dar yra abejojimų 
ar Rusija tikrai nori taikos.

yra dar pirmas užsimi- 
kad Lenkijos ministeri- 

rezignavusi. A^inan- 
paštu žiniomis, premie-

(Tai 
nimas, 
ja yra 
čiomis
ras buvo susikirtęs su Pilsuds
kiu ir delei to įteikęs kabine
to rezignaciją, bet buvo tiki- 
mąsi, kad vėl tuojaus bus su
sitaikinta).

Mūšiai Dubline.

Vajus esąs sėkmingas, sako 
Finansinė Misija.

SPR1NIGFIEILD, 111., birž. 28.
-............................................ - - -

Popiežius vėl protestuoja 
dėl Palestinos.

Illinois konstdueinė konven- priešinasi kuriamai ten žydų

ELKINS, W. Va., birž. 28.— 
105 streikuojantįs angliakasiai 
ir pritarėjai tapo areštuoti 

►Thomas, W. Va., kada jie ban
dė neleisti streiklaužiams įeiti 
į kasyklą. Areštus darė 
fas J. B. Clause ir 10 jų
šeikų, kurie paskui kalinius ga 
beno specialiniu traukiniu į 
Pearson, W. Va. Kelyj pasku
tinis vagonas nušoko nuo bė
gių ir apvirto. Tame vagone 
buvo veik visi kaliniai ir dau
gelis jų liko sužeisti.

Šaukia Rusijos delegatai Ha
agos konferencijoje.

HAAGA, birž. 28. — Rusi
jos delegatas Maksim Litvinov 
vakar turėjo pirmą pasitarimą

3 žmonės mirė karščio 
tyruose.

BRAWLEY, Cal., birž. 27.— 
Koroneris nusprendė, kad trįs 
rasti negyvi žmonės tyruose 
ties Niland, Cal., yra mirę nuo 
karščio. Ten karštis sieke nuo 
132 iki 152 laipsnių.

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

Šiandie: — Gal bus lietaus; 
nedidelė permaina 
roję.

Saulė teka 5:17 
8:20 vakare.

temperatu-

v., leidžiasi

muoju jo klausimu buvo:
“Mes norime kreditų, ar jus 

jų turite?”
Anglai ir italai ragino, kad 

pirmiausia butų svarstyta apie 
nuosavybes, o franeuzai norėjo 
svarstyti apie Rusijos skolas. 
Be4 per tris valandas ILitvinov 
daužydamas stalą kumščiu vis 
klausinėjo: “Ar jus turite kre
ditų ir prekių?”

Jis davė suprasti, kad jei 
konferencija nemano tuojaus 
duoti kreditų, tai rusai ver
čiau negaišius laiko ir pasi
trauks iš jos.

Ir tikrai išrodė, kad konfe
rencija pairs. Ir ji gal ir butų 
pa į rusi, bet kiti pradėjo tai
kinti ir pareiškė, kad kada bus 
apsvarstyti nuosavybių ir sko
lų klausiniai, tai atsiras ir kre
ditų. Rusai 4ada kiek nusirami
no ir sutiko svarstyti ir kitus 
klausimus.

Ręs
tu rėš

puoli-

DUBLINAS, birž. 28. — šį- 
ryį auštant Airijos savyvaldy- 
bės kariuomenė pradėjo bom
barduoti Airijos respublikonus, 
kurie buvo užsibarikadavę 
Four Couts triobėsyj. Prieš 
juos pavarstota šautuvai, kul- 
kasvaidžiai ir granatos, 
publikonai traukiasi ir 
pasiduoti.

Kartu tapo pradėtas
mas ir ant respublikonų Fow- 
lers salėj, iš kur jie ugnies ta
po išvyti, bet susikraustė į 
gretimą viešbutį.

Apskadoma, kad šituose su
sirėmimuose 15 žmonių liko 
užmušta ir daug sužeista. Kad 
neleidus respublikonams atvy
kti pagalbon iš kitur, trauki
nių vaigščiojimas . į Dubliną 
tapo sustabdytas.

šaliapinas serga.
iMAStKVA, birž. 28. — 

sus Rusijos dainininkas 
dor Šaliapin, dabar gyvenantis 
Petrograde, sunkiai serga nuo 
šlapligės. Manoma, kad sveika
tos reikalais jam bus leista iš
važiuoti iš Rusijos ir apsigy
venti Vokietijoje ar Amerikoj.

Gar-
Feo-

(Telegra ma “Nau j ienoms”).
NEW YORK, birž. 28. — 

Aukso-sidabro vajus visur ei
na smarkiai. Dviejų dienų dar
bo pasekmės nustebino^ dar
buotojus. Central Rrooklyn ko 
lonija pirmutinė pridavė *' virš 
šimto dolerių pinigais ir kelio
lika maišelių su aukso ir si
dabro daigtais. Long Island 
City irgi pridavė dvidešind 
maišelių su aukomis. New Bri- 
tain, Conn., kalbėjo Žemaitis. 
Sudėta šimtai pinigais ir dau
gybę daigtais. čia vienas žmo
gus aukojo puspenkto svaro si
dabro ir pusę svaro auksiniai^ 
pinigais. Providence, R. L, net 
kvitų pritruko. Amsterdam dar 
buotojąi eina per kiekvieną 
stubą ir jau daug surinko. Kaip 
ir visuomet, Chicago ir kitos 
kolų i jos bruzda visu smarku
mu. — Misijos Raštinė.

cija, kuri veikia jau nuo sau
sio 6, 1920, galiaus, parašė 
naują konstituciją Illinois val
stijai. Jau viskas pabaigta 
svarstyti ir bus padarytas galu
tinas balsavimas apie j®s visos 
priėmimą. Po to bus pavesta 
komisijai apdirbti kalbą ir kon 
stituanta išsikirstys, kad susi
rinkus rugsėjo 12 d., padėti po 
konstitucija savo parašus. Vi
suotinam žmonių balsavimui 
ji bus atiduok gruodžio 15 d.

Nors ilgai konstituata dirbo, 
bet konstituciją patiekė visai 
netikusią. Ji rūpinosi tik ap
saugoti kapitalistų teises, nes 
stambusis kapitalas tik ir buvo ' 
didžiumoj atstovaujamas. To
dėl ji yra atgaleiviška, atgalei- 
viškesnč ir už dabarhnę kons
tituciją ir todėl reikia tikėtis, 
kad balsuotojai sekamą žiemą 
ią atmes.

valstybei.
GENEVA, birž. 28. — Po

piežius pasiuntė naują laišką 
tautų sąjungai, protestuojantį 
prieš davimą Anglijai mandato 
aid Palestinos. Laiškas yra ra
šytas popiežiaus valstybės sek
retoriaus kardinolo Gasparri.

Laiške sakoma, kad Vatika
nas nesipriešina tam, kad žy-

Policija šaudo žmones.
3 žmonės nušauti, 25 sužeisti 
laike demonstracijos dėl Rath- 

enau nužudymo.

BERUNAS, birž. 28.
3 žmonės liko užmušti ir 25 
sužeisti Darmskidt, kada poli
cija šovė į minją laike demon
stracijos' delei užmušimo Vo
kietijos užsienio reikalų mini- 
sterio Dr. Walter Rathenau.

Demonstrantai buvo įsiveržę 
į atstovų butą ir pastvėrę ap
kūlė vieną atgaleivį atstovą. 
Taipjau išdaužė langus ir •su
daužė rakandus dviejų laikraš
čių.

Demonstrantai pridarė dide
lių nuostolių Vokietijos nacio
nalistų partijos Mobėsiui Kar- 
Isruhe.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 28 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
uz 25,000 dolerių, bankų buvo skai-

. $4.41 
... %c 
. $7.Db 
$21.42

$2.24
. $8.36 
. $4.66 
....i 29c 
. 2^c

‘ 3
$38.86 
$25.63 
$18.97 
... 29c

tomą Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų.....
Austrijos 100 kronų ............
Belgijos 100 frankų ................
Danijos 100 frankų ............
Finų 100 markių .................
Franeijos 100 frankų ..........
Italijos 100 lirų ......................
Lietuvos 100 auksinų ...........

v Lenkų 100 markių ..............
Norvegijos 100 kronų ........ $16.18 
Olandų 100 guldšnų ... 
Švedų 100 guldenų .... 
Šveicarų 100 markių ... 
Vokietijos 100 markių

Rathenau palaidotas.
BERLINAS, birž. 28. — Po 

iškilmingų ceremonijų reichs
tage, užmuštasis ministeris Dr. 
Walter Rathenau tapo palaido
tas vakar savo šeini ininiame 
kapinyne ties jo dirbHive palei 
Slpree upę, netoli Berlino. lai
dotuvėse dalyvavo įtukstančiai 
žmonių, bet kapinėse buvo tik 
artimieji giminės ir valdžios 
viršūnės. Ceremonijose reichs
tage dalyvavo ir čičerinas su 
Karlu Radeku.

Lustgartene socialistai ir ko
munistai surengė didelę de
monstraciją, kurioj buvo sude
ginti generolų Ludendorff ir 
von Hindenhurgo manekinai. I

Pakėlė gasolino kainą.

GHlICAGO. — Automobilis
tai vėl turės mokėti brangiau 
už gasoliną. S^ndard Oil Co. 
of Indiana vakar paskelbė, kad 
gasolino kaina pakeliama 1 c. 
ant galiono. Kitos kompanijos

Palaidojo gubernatorienę.

KANKAKEE, III., birž. 28.— 
Šiandie, tūkstančiams žmonių 
dalyvaujant, tapo palaidota Il
linois gubernatoriaus 'Len 
SmalI žmona, kuri pasimirė 
tuoj po išteisinimui jos vyro, 
nuvarginta ilgu jo bylos nagri
nėjimu.

civilines teises su kitomis tau
tybėmis, bet negalįs pripažinti, 
kad jie turėtų ten didesnes už 
krikščionis teises. Atidavimas 
gi Anglijai mandato aid Pales
tinos suteiktų žydams ekono
minę, administratyvę ir politi
nę viršenybę, nes anglai nesi
priešina įkūrimui ten autąuo- 
minės Žydų valstybes. Tok i s 
mandatas esąs peržengimas 
Versaillcs sutarties, ko popie
žius negali užgirti. Popiežius, 
interesuose katalikų, negalįs 
sutikti su mandate siūlomu 
krikščionių teisių apgynimu.

Lietuvos žinios
Naujas Vilniaus Lietuviu 

spaudos pogromas.
Birželio 1 dieną grįžo iš Var

šuvos Lenkų vyriausybes dele- 
Įgatas Romanas. Naktį iš birž.

1 į 2 lietuvių leidžiamų laik
raščių redakcijose ir “švytu
rio” liei “Žaibo” spaustuvėse, 
kuriose jie spausdinta, policija 
ir šnipai studentai baltomis 
“batorinėmis” kepuriemis pa
darė krak), kuri tęsėsi visą na
ktį. Konfiskuota laikr. “Lit- 
wa” No. 54, 57, 58, 62, 68, 72, 
73, 85, 86, 87, 88 ir 89, “Vilnie
čio” Nr. Nr. 58, 88, 106, 111, 
112, “Nasza Ziemia” Nr. Nr. 
12, 13, 14, 15 ir 16, “Vilniaus 
Garso” Nr. Nr. 15. 16 ir 18. 
Spaustuvėse, be to, išbarstyta 
visos raidės, darant didžiausių 
nuostolių, paimta angalvių kli
šės. Visi tie laikraščiai (visa 
lietuvių spauda) uždaryti. Lei- 
dėjai-Redaktoriai ir spaustuvių 
vedėjai gavo pasirašyti, jog 
daugiau nebeleis laikraščių. 
Jiems padaryta ši tok i s raštas: 
“Rada Gospodarczą Sądu ()k- 
ręgo\vego na zebraniu 1 czer- 
wca postanowila litewskie 
dzienniki, a takže tygodniki 
zawiesic, redaktorow i wyda- 
wcdw zobawiązac do niewyda- 
waniu pism i paciągnac do od- 
poAviędzialnosci sądowej.”

Jau seniai lenkų laikraščių 
redalktclriai, negalėdami atsi
spirti lietuvių spaudos priekai
štams, spyrė prokurorą užda
ryti pavojingus ginčuose drau
gus, bet pati svarbiausia prie
žastis, tai negirdėtas neregėtas 
lietuvių sodiečių Nuėjimas Vil
niun šv. Kazimiero sukaktu
vėms, kuomet lietuvių minios 
užviešpa^vo baziliką. Lietuvių 
SĮaauda penkiuose straipsniuo
se tai iškėlė ir bijota, kad ji 
dar labiau šio Vilniaus “lenky
bės” fakto nenaudotų.

Varšuvos laikraščiai prane
ša, jog Lenkų užsienių minis
terija kreipusis į Jungtinius 
Valsčius, idant šie atstovautų 
Lenkų reikalams Lietuvoje.

LIETUVON
Važiuokite dabar
su NAUJIENŲ pulku 
didžiausiu laivu.
Kartu bus

smagiau,
geriau,
atsargiau
pigiau

Skaitykite pranešimą 
ant antro puslapio.



*

Iš Mokslo Srities
Stebuklu namai

Upton Sinclair

(Tęsinys)
“Dabai1 mes bandysime 

rasti ligos vietą. Nugarkaulio 
smegenų ? Tai turi pasireikšti ši
čia. Nėra reakcijos. Skilvio? 
Taip. Skilvio vėžys. Kur? Mes 
bandysime šioj ir toj vietoj. 
Ak, taip, žemutinėj skilvio da- 
lyj, kur maistas eina į žarnas. 
Pažiūrėsime ligos aštrumą. Pen
ki omai? Vibracijų nesustab
doma. Dešimt omų? Vėl! Labai 
aštrios formos liga. Dvylika 
omų. Taip Praėjo tą laipsnį, ka
da galima operaciją daryti. To
kiame atsitikime, gerbiamieji, 
mes galime sustabdyti ligos be- 
siplėtojimą, bet negalime paša
linti užaugimą arba atitaisyti 
įvykusias sistemoj permainas. 
Kraujas prisiųsta iš Detroito ir 
musų prašoma telegrafu pra
nešti diagnozės davinius. Mes te 
legrafuosime, kad suradome 
įgimtą sifilį, 37 omų, galvijinės 
prigimties; taipgi skilvio vėžį, 
12 omų. Gydymo receptas: nau
dojimas osiloklasto (oscilloc- 
last), nustatant greitumą nuo 
2 iki 5. Sekamas specimenas.”

Asistentė išima kraujo spe- 
cimcnų iš dėžutės ir numeta 
jį. Ji paliečia magnetu dėžu
tės vidų ir viršų, kad sunaiki
nus tiriamojo kraujo radioak- j 
tingumų. Paskui įdeda dėžu
tėm kraujų, kurį prisiuntė, Bos
tono daktaras. Daktaro pažy
mėta: “vyras, 62 metų am
žiaus”.

“Kitas daktaras, kurio aš ne
žinau”, sako Abrains-as. “Ir 
vėl jokių simptomų nepaduo
dama. Atrodo, kad' mums pri
sieis praleisti visų rytą, darant 
a—b- - c tyrimus. Prisieina Į 
kiekvieną daktarą atskirai į-1 
tikinti — ir jie vis da neįsiti-1 
kiną! Gerai, nieko nepadary
si. Visų pirma, pažiūrėsime f 
ar tai žmogaus kraujas? Mes 
nustatome ciferblatų ant 49.1 
Pridėkite elektrodų prie kak
tos, meldžiu”'.

Subjektas prispaudžia elek
trodą prie kaktos ir Dr. Ab-1 
rams’as pradeda 

^x\k!” sako jis.
juokas. Tai nėra 
kraujas! Jus matote, gerbia-1 
mieji, tai yra aišku ir neklai-l 
dingą. Plokštė žmogaus krau-Į 
jo pažinimui yra štai šioj vie-| 
toj. Dabar atsargiai klausyki
te. Jokio skirtumo garse. Tai [ 
nėg-a nė vyras nė moteris. Be
veik kas savaitę atsiranda žmo
gus, kuris bando iškirsti mums i 
tų kvailų šposų. Delei juoko 1 
pažiūrėkime, kokiam gyviui 
priklauso tas kraujas”. Ir dak
taras ima nustatinėti reostatų 
tai ant vieno skaičiaus, tai antį' 
kito. “Karvės kraujas? Ne. 
Šuns kraujas? Ne. Vištos krau
jas. Ne. Beždžionės, katės, 
avies—ak taip, avies kraujas. 
Matoma, tas daktaras, ruošiant 
šventadienio pietus, prispaudė 
sugeriamuoju popierium avies 
mėsą pirm negu ji buvo įdėta 
į pečių. Gerai, mes nebegai- 
šuosime daugiau laiko”. Dak-1 
taras ima konvertą ir su užsi
degimu rašo paišiuku “avies I 
kraujas”. Tatai, be abejojimo, I 

turi padaryti nemažą siurprizą H 
Bostono daktarui, kuris bandė ĮI 
iškirsti tų šposą. Gal ir jis I 
patikės, kad kas nors yra toj 
radioaktingumo teorijoj.

“Sekamų specimentą”. Dar- ' 
bas vėl tęsiasi. Į dėžutę įde- = 
dama kito paciento kraujas, ir | 
barbenimas prasideda. Mums 
pranešama, kad pacientas turi 
25 omų džiovų nugarkaulio 
viršuj ir kairiajam inkste. Liga 
esanti 12 metų senumo. Be to, 
paciento dantų smegenyse kai
riojoj pusėj esą pūlių, paeinan
čių nuo užsikrėtimo. Kito pa
ciento kraujas iš Texas parodo 
ištinimų (tumor) smegenyse. 
Pasakoma taipgi ištinimo vie
ta. Prie sekamo paciento krau
jo nepridėta jokio paaiškinimo. 
Nežiūrint to, tyrimas parodo,

su-

barbenti. 
Praktinis 
žmogaus

kad kraujas priklauso 52 metų 
senumo moteriai, kuri jau 14 
metų kaip turi sifilį. Sifilio 

žaizda randasi ant dešinės ran
kos pirmojo piršto. Tie tyri
mai užima kokias dvi ar tris 
minutes. Jokiam specimenui 
nepašvenčiama daugiau kai 10 
minučių. Po vienos valandos 
to darbo stebėjimo jūsų galvoj 
gimsta viena aiški išvada: tas 
uolus ir visuomet susijudinęs 
mažo ūgio žydas daktaras yra 
vienas iš dviejų — arba vienas 
didžiausių pasaulyj genijų, ar
ba vienas didžiausių maniakų. 
Ir kai jus einate diena iš die
nos į jo klinikų, jus vis da ne
galite pasakyti, ka$ jis yra iš- 
tikrųjų. Dalykai, kurie prieš 
jus atsidengia, yra taip nepa
prasti, kad jums jie sunku rea
lizuoti.

Bet vienas daiktas jums pa
sidaro aiškus. Apgavystės hi
potezei negali būti vietos. Tas 
žmogus yra pilnai ir aitriai į- 
sitikinęs to reiškinio tikrybe. Jis 
taipgi yra didis mokslininkas, 
prisilaikąs savo darbe aukštų 
gydymo meno tradicijų. Nuo 
persidirbimo jis yra nervingas 
ir lengvai suerzinamas. Apara
tas neveikia, kai reikia; vielos 
susipainioja, ar asistentai pada
ro klaidą, ir jis -sako: “Darnu 
it t” O paskui atsiprašo moterų 
daktarų. Bet paduok jam ko
kią nors naujų idėjų jo darbo 
patikrinimui ar patobulinimui, 
tai jis, lyg katinas nagais pasi- 
tveria jų. Jis yra tikras Nietz- 
schės posakio įkūnijimas kai 
dėl sielos, kuri “trokšta žinoji
mo taip, kaip liūtas kad trokš
ta maisto”. Nėra tokio tyri-

c

| Jei reilę<ildbŲle Turetf pbilųbs 
gldbl^Us ir pridbodcifl jiems

• sVelnbmo, miqkšfun]o ir žibėsią, 
g VariokiTe

KAINA 25c

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS. IOWA

J. P. WAITCHES Į 
LAWYER Lietuvys Advokatas

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

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

** Tel.: Pullman 6377. .
_____________________  U

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru 
m-entų. Mu- 

armonikos y n, 
gvarantuotos.

senas armonikas iv

sų

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicajro. III.

DAVID RUTTER & CO.J
Anglis ir Koksai

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

Tel. Yards 2296.

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Hcml. 6678

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

(arba asistentas)
GRABORIUS

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

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Manket 6234, Market 4526

mo, kurį jis nebandytų.. Jus pa- 
duodate jam kokią nors suges
tiją išryto, ir sekamą dieną su
žinote, kad jis miegojo tik dvi 
valandi — visą kitą laiką jis 
dirbo, bandydamas išplėtoti pa
duotąją jam sugestiją. Prie 
progos, reikia priminti, kad jis 
yra geros širdies ir labai ma
lonus žmogus. Vargu yra to
kio dalyko, apie kurį jis negalė
tų užimančiai ir gyvai pakal
bėti.

Jis nepaprastai gerai pažįsta 
žmogaus kūną, kurį jis vadina 
delikatniausiu instrumentu ži
nomu moksle. Jam, kaip ir 
kitiems daktarams ir chirur
gams, yra gerai žinoma kimo 
sudętis ir jo funkcijos, bet tuo 
pačiu laiku jis ištyrė kūno ra- 
dioaktingumo reiškinius ir 
daugį kitų nuo to paeinančių 
reakcijų. Daug metų atgal tas 
žmogus buvo žinomas kaipo 
“Abrainso refleksų” išradėjas. 
Jis studijavo kimo nervų siste
mą, sekdamas kiekvieną dirks- 
nių siūlelį. Tuo budu jis ga
lėjo tikrai nurodyti, kur ran
dasi nervų funkcijų suirimo 
vieta. Tą pažinimą nervinės 
sistemos reakcijų jis ir panau-

NAUJIENOS, Chicago, HL 
dojo dabartiniam savo darbui. 
Dirksnių siūleliai turi skirtinas 
vibracijas,'ir jei riadioaktingu- 
mas užgauna kūną, tai vibraci
jos pasiskirsto ir pasireiškia 
atatinkamose kūno plokštėse.

Jus nusprendžiate, kad Ab- 
rams’as nėra prigavikas. Bet 
tada jūsų .galvoj kjla kitas 
klausimas: nejau tas pareina 
nuo savęs apgaudinėjimo, ne
jau tik jo vaidentuvei rodosi, 
kad jis gauna teisingų rezulta
tų? Jus kalbate į daktarus, ku
rie randasi klinikoj. “Kokiu 
tikslu jus atvykote čia?” jus 
klausiate, ir atsakymas skam
ba: “Aš pasiunčiau Abrams’ui 
kelių pacientų kraują ir įsiti
kinau, kad jo diagnozė visuo
met buvo teisinga”. Jus klau
siate kito daktaro, ir gaunate 
tokį pat atsakysią. Kreipiatės 
į trečią daktarą, ir gaunate to
kį atsakymą: “Gyvendamas 
LUiinois aš pasiunčiau jam sa
vo kraują. Jo diagnoze parodė, 
kad aš turiu vėžį. Ir jis pagy
dė mane. Aš ątyykau čia, kad 
išmokus ką nors apie jo meto
dą”. Jus surandate, kad be
veik pusė į Čia atvykusių dak
tarų liko išgydyti nuo kokios 
nors ligos, o keli sveiksta.

Vienas daktarų atvyko man 
da ten tebesedint, ir aš stebė
jau labai užimančią mažą dra
mą. Tai buvo jau nebejaunas 
žmogus, kuris delei nervų sui
rimo nebeužsiėmė praktika. Jo 
ligos diagnoze buvo padalyta 
sanatorijoj. Vadinasi, jis gerai 
žinojo savo ligą. Iš jo ilgesio 
buvo galima numanyti, kad jis 
žiuri su nepasitikėjimu į elek
troninę gimnastiką. Jis pareiš
kė man, kad jo įprotas visuo
met esąs atdaras naujoms idė
joms, bet mano žmona, kuri 
turi gabumo pažinti žmogaus 
charakĮerį, pastebėjo man: 

'(Bus daigiau)

ra verta auk- 
iekvionas iS-

Gera sveikata 
F sinių dolerių, 
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio- 
kose arba pas.

t F. AD. RICHTER & C0.
X 104-114 So. 41h St. J 

■■ Brooklyn, N. Y. /

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

pirm pirkimo. Galima sutaupyt pinijęų.
Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumber Co
Te!.: Bererly 1279, 0397. Mes pristatom.

...r1,1,11 . rr.:z,t-'t.... 7... "tt::
1955 W. llltb St.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

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

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

LIETUVON
su Naujienų Palydovu

NAINIENĖS
1739 So. Halsted St., Chicago.

Gerb. Naujienos: •
Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskursija laivu | 

Berengaria rugpjūčio 8 d. Malonėkite tuojaųs man prisiųsti 
visas informacijas ir Lietuvos pasporto aplikaciją. i'

.«•'<X5- t ' į x '. ' '

. Vardas.,...................................................  (

Adresas.................................................................

AD Kiekvienas kas keliauja 
Lietuvon, galėtu atlikti savo 

kęlionę kuosmagiausia ir be jokių 
klapatų, NAUJIENOS parūpino 
puikiausia ekskursiją Lietuvon 
didžiausiu Cu n ar d linijos laivu 
BERENGARIA, kurs išplauks iš 
New Yorko, rugpjūčio 8 d. Tuo 
laivu važius vyriausias Naujienų 
redaktorius P. GRIGAITIS ir 
asmeniškai prižiūrės, kad keliauto
jams nieko netruktų.
Jeigu norite smagios keliones ir geriausio 
aprūpinimo nuo Chicagos iki pat Kauno, 
tuojaus parašykite mums, kad norite prisi
dėti prie Naujienų ekskursijos. Mes Jums 
parūpinsime pašportą, aprūpinsime visus 
kitus reikalus ir duosime visus nurodymus 
iki laivo ir paimsime viską savo globon. 
Laivakortė Jums nekaštuos nei cento drau- 
giaus, o po musų priežiūra Jus busite pilnai 
apsaugoti nuo visokių išnaudojimų, kokie 
pasitaiko kelionėje.

Jeigu norėsite grįžti atgal Amerikon, mes 
parūpinsime, kad galėtumėt grįžti už šešių 
mėnesių be jokio klapato. • < *

Rašykit mums be atidėlioji- 
I mo, nes laikas trumpas, o rei- 
| kia daug reikalų atlikti prieš 
j išvažiavimą. Galite išpildyti 

i čia pridėtą kuponą.
' Su pagarba,

‘' IMAUJOEHOS
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedeliomis nuo' 9 iki 12 
ryto.----- -- -- z

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

v J
^...ĮU . .......................................................... ...................................... .. ............... . ........ .  ..........

Tel. Randolph 4758 .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj..
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare................. —j

S. W. BANES 
ADVOKATAS.

Vai.; 9 A. M. iki 5 P. M.
• 1311 Rectėr Building
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. 
v *

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
'siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva
rinio jame pilnai su G*
£ixturos 53

Darbą g va rantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I j įyį

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagal" 

dalijama.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir oveikotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $50 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų ata
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina,

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 1 Ith &V 

Atdara vakarais iki 9 vai.

_______
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N CoMPAGRie Kremu Transatlantiovi ■
Sveikatos Dalykai

__ ____ .. (____
Greita kelionė

NEW YORK — MEMEL
FRANCE ...........................  Birž. 28
LA TAURAINE ................... Birž. 29
ROUSILLON .......................... I.iepos 1
LA LORRA1NE ..................  Liepos 1
‘Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14

8-ios klesos kaina ........... $106.50
Puikiausi S-ios klesos palanku

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA VASA
ROS LAIKU.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, 111.

^NCHOR-DONALDSON
PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelione 

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
LACONIA ...................... Liepos 6
CARMANIA ................... Liepos 13
ALGERIA ......................  Liepos 15

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

Kūdikių priežiūra pradeda 
būti tikru mokslu. Motinos vi
sur pradeda 
ti tą dalyką, 
reikalauja, 
joms butų 
šaltinių.
rasti, kad šiame trumpame 
straipsnyje visko smulkmeniš
kai negalima išdėstyti. Naudai 
motinų, kurios nori pilnų ži
nių, vaikų biuras Washingto- 
ne turi išleidęs kelis buletinus 
apie vaikų priežiūrą ir veltui 
teikia juos motinoms, pareika
lavusioms jų.

Kūdikių valgis vasarą.
Mažų kūdikių valgis yra 

svarbiausia dalykas; nežiūrint 
koks laikas butų, jis nelaukia 
ilgai nepranešęs. Bet vasaranis 
valgis turi ir savo neparanku
mus. Jeigu kūdikis maitinama 
motinos pienu, motinos vargas 
yra daug mažesnis;- jei jis yra 
tiksliai maitinamas kas trys 
ar keturios valandos ir tarp vai 
gių gauna užtektinai vandens, 
tai jis turi augti puikiai. Bon- 
ka penimas kūdikis greičiau 
gali nukentėti nuo vasaros kar
ščių dėl sunkenybės išlaikyti 
pieną nesurugusiu ir liuosu 
nuo ligos mikrobų. Pienas turi 
būti pristatomas šaltas, už
kimštose bonkose, ir turi būti 
laikomas šaltai, 
dikiui duoti. Jei 
pieno tyrumu, 
pienas atvirinti 
džiuosius karščius, 
met kūdikio viduriukai 
liuosi. Iš bonkos penimieji kū
dikiai turi mažiau gauti valgy
ti per karščius ir turi būti leng
vai penimi kol pradeda atvėsti. 
Reikia duoti užtektinai 
dens.

mokytis ir tyrinę- 
ir jos su uolumu 
kad tas mokslas 
duodamas iš visų

Galima lengvai sup- 
kad šiame

iki reikia ku- 
yra abejojama 
atsargiau bus 
nors per di- 

arba kuo- 
vra

Maudynč.

van-

ŠVEDIJOS

LINIJA
AMERIKOS

Į LIETUVĄ
Greitąs pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoj ų
S'.S.DrottninghoIm Liep. 15, Rugp. 19
S. S. Stoękholm Liepos 27, Rugp. 5

Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki 
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50

I LIEPOJŲ ir MEMELI ........ $107.00
Su damokčjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

Sveikas kūdikis, nežiūrint 
kiek jis amžiaus, turi būt mau
domas kasdien. Geriausiai 
maudyti rytmetį. Vasarą, kada 
jis reikia vėsiai užlaikyti, turi 
būti maudomas prieš migdy
siant. Drungnas vanduo, nuo 
850 F. iki 9()O R. yra geriau- 
sis, nors paūgėję vaikai mėgs
ta kiek vėsesnį. Visai mažai 
muilo tereikia vartoti. Muilas 
niekad neturi būti stačiai tri
namas ant kūno. Ir karščiais 
kūdikis turi būti maudomas 
taip, kad jokis vėjas ant jo ne
pūstų, nes jis lengvai suserga 
slogomis, ir dėlto išėmus iš 
vandens jis reikia tuojaus ap-

Išmaudžius vaikas reikia 
švelniai ir atsargiai nušluostyti 
šluostu. Talcųm milteliais ga
lima truputį užbarstyti odos 
raukšlės, kaip ve kirkšnyse ir 
po pažastėmis, bet daugumas 
molinų perdaug vartoja tų mil
telių ir užkemša odos skylutes.

Per karštį, kada oda gali bū
ti kiek užsidegus, sėlenų mau
dynė gali kūdikiui pagelbėti. 
Reikia įmerkti į vandenį bovel 
ninis maišiukas liuosai pripil
tas sėlenomis ir išspausti; tas 
reikia daryti iki vanduo paliks 
pienuotas. Įdėjus kūdikį į mau
dynę, laikyti kelias minutas ir 
išimti be nuplovimo. Muilo ne
reikia vartoti.

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

U WHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Homeric—July 1; July 22; Aug. 19; 
Majestic—Liep. 8; Liep. 29; Rugp. 26 
Olympic—July 15; Aug. 12; Rūgs. 2 

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

VREDSTAllLlNf
Į Hamburgą, Libavą ir Danzigą 

Tiesus patarnavimas į Liepoją. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

American Line
Į Hamburgą 

Samland tik 3 klesa Rugpjūčio 1 
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2[ 1 
Manchuria Liep. 5; Rugp. 9; Rūgs. 131 jis dažnai būva neramus ir ne- 
St. Paul July 12; Aug. 16; Sept. 20; 
Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. 4 

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

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

Miegas.
Labai jaunas kūdikis dides

nę laiko dalį praleidžia miego
damas, ir karštis nelabai jį 
vargina, jei jis tinkamai ap
rengtas. Toks kūdikis, jei mo
tinos pienu maitinamas, nieko 
nenukenčia nuo karščio. Bet

smagus. Kad vienų metų kūdi
kis išmiegotų 14 valandų, ku
rių jis reikalaują, turi būti de
damos visos-pastangos palaiky
mui jo miegamojo kambario 
vėsiu naktį ir dieną. Elektros 
vėdykla tam pagelbės, o mie
gamas prieangis, apsaugotas 
nuo musių ir uodų, bus sma
gus kūdikiui miegoti. Maudynė 
prieš migdant palengvins už-

migti, jei neramus, ir atvė
sins užkaitusią odą.

Motinos neturi duoti kūdi
kiui vaistų užmigdymui jo. 
Jeigu kūdikis nemiega, tai tam 
yra priežastis, kuri reikia iš
tirti, bet niekad nereikia duoti 
vaistų, jei nėra daktaro įsaky
ta.

Jei kūdikiui tenka miegoti 
viduj, jis visuomet turi turėti 
savo lovą ir, kur galima, savo 
kambarį, kad galėtų išmiegoti 
nuo paguldymo laiko iki kėli
mo rytmetį.

K0RESP0N3ENCIJ0S į.
BENTON, ILL

DEL AMNESTIJOS.

Parašai po peticija reikia 
žinti iki liepos 5 d.

grą-

General Defense Committee, 
su (kuriuo Bendrai. veikia So
cialistų partija, prašo visų or
ganizacijų ir atskirų žmonių, 
kurie tik rinko parašus po pe
ticija politinių kalinių pal mo
savimo reikalu, visas blankas 
su pasirašiusiųjų vardais su
grąžinti Ganeral Defense komi
tetui 1001 W. Madison St., 
Chicago, III., ne vėliau kaip iki

liepos mėn 5 dienai.
Komitetas be to prašo tiek 

organizacijų tiek atskirų žmo
nių veikiančių amnestijos rei
kalu padėti visų savo pastangų, 
kad iki liepos 5 dienai surin
kus įmanomai daugiau parašų 
po peticija.

Jei kas norėtų gauti daugiau 
blankų parašams rinkti, gali 
kreiptis į Socialistų partijos 
ofisą, 220 S. Ashlan Blvd, arba 
į General Defense Komitetą jo

MOTINOS IR 
DUKTERIS.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal
Telefonas Yards 1119-J

paduotuoju adresu.

Skaitykit šį laišką 
Mrs. W. S. Hughes.

nuo

Greenville, Del. — “Aš turėjau su
pratimą, kad mano vyresnioji duktė 

turi vidurių nes
veikumus kaip tik 
pirmu sykiu ji su
sirgo. Ji tankiai 
turėdavo eiti gulti 
ir priversta buvo 
apleisti mokyklą 
vieną sykį savai-, 
tėj. Aš visuomet 
vartoju Lydia E. 
Pinkham.'’s Vege
table Compound ir 
aš daviau jai, ji

A •

n

Baigusi Aku
šerijos kolesęi- 
ją; ilgai prak 
tikavusi Peną- 
silvanijos ho®- 
pitalčse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

gavo nuo to didžiausį palengvinimą. 
Jus galite šį laišką vartoti kaipo per
sitikrinimui jei jus norit, kadangi aš 
negaliu visko išreikšt ką tos gyduo
les davė man ir mano dukterei”. — 
Mrs. WM. S. HUGHES, Greenville, 
Delawafe.

Motinos ir labai tankiai bobutės 
vartoja ir dasižino vertę suteikiančią 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound. Jos rekomenduoja tas gy
duoles ir kįtoms.

Geriausias paliudymas gyduolių 
yra tas, ką jos suteikia kitiems. Be
veik per penkiasdešimts metų mes 
spausdiname laiškus nuo motinų, duk
terų ir moterų, jaunų ir senų, reko
menduojant Vegetable Compound. Jos 
žino ką jos suteikė joms ir jos malo
niai praneša kitoms. Jūsų pačių apie
linkėj yra moterų kurios žino apie jų 
didelę verte.

Motinos-dukterįs, kodėl nepaban
dyti jų?

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per lf 

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 357

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 4136

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

."i--. ... '----------------- .-j1.;.;

VELTUI!
Ši 60 colių

Vėliava

ROCKFORD, ILI

1869

UNION

pat- 
įna-

Vietos lietuvis J. Gr. 
raukė tieson buvusį savo 
mį V. J. už suardymą šeimy
niško gyvenimo. Kaltinamasai 
gyveno pas Gr-ius keletą metų 
kaipo įnamis. Seimininkas ga
baus pastebėjo, kad dėl to įna
mio pradėjo irti jų šeimininis 
gyvenimas, ir jis įnamį pašali
no iš savo namų. Bet tai nieko 
nepadėjo: buvęs įnamis V. J. 
ir toliaus ardė jų šeimynin] 
gyvenimą, taip kad J. Gv. nu
sitarė kreiptis į teismą.

—Streikieris.

Musų miestely “Biblijos stu
dentai” per du vakaru, birž. 22 
ir 23, aiškino Bibliją. Žmonių į 
abu susirinkimu buvo nemaža 
atvykę. Biblijos aiškintojai 
siūlė 500 dolerių tam, kas įro
dysiąs šiuos penkis klausimus: 
kad yra pekla, čyščius, dangus, 
kad žmogus turi nemirštamą 
dūšią ir kad biblija yra netei
singa.

Atsakydamas į tai Romos 
agentas pareiškė, kad jis galįs 
tatai įrodyti, o už Biblijos stu
dentų pinigus mipirksiąs balos 
šmotą ir biblininkus ten suki- 
šiąs: ten busianti jiems pekla 
ir čyščius ir dangus...

—Parapijonas.

Kai pasidėsi banfyan 
$5 ar daugiau

Vėliava — ir bankinė kny
gelė — yra du reikalingi da
lykai, kuriuos kiekvienas 

gali aplaikyti.

Ateikite ir atsidarykite 
accountą.

l~a~— ~ —» — —į_—u— ^ii—u—iįj—u—U~T_

' DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Are.

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

1922

felephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

Telefonai:

z£B
PRANEŠIMAS

Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kertė 32 SL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687 

y

COMPANY
Taupymo Skyrius ant pirmų lubų — Įėjimas iš Madisou St.

Madison and Dearborn Streets.

Tvirtas, Saugus, Parankus Bankas.
MSOTMMk 0!*W.fc*»rzZA^/Z««VZ7WzzzzzzzZ)ZZ'W^

Pasiskubinkite
■

Chicago,

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

S.

ffBBHBBBBBBBBBBBBBB5j
! Telefonas: Boulevard 7042

gauti didžiausia 
pelną

Dabar vasaros laiku geriausieji Ameri
kos Šerai atpigo ir suteikia progą patiesti pa
matą gavimui didžiausio pelno, kokio nebe-, 
bus galima gauti i penketą ateinančių metų.

Pasiskubinkite pasinaudoti ta proga ir 
klauskite musų nurodymų, į kokius serus ar 
bonus dėti pinigus, kad uždirbus ateinan
čiais metais didžiausią pelną ant savo pini
gų. Pelnas per metus gali pasiekti 50 nuo
šimčių ir daugiau.

Sužinokite musų pieną

Tuojaus išpildykite čia pridėtą kuponą 
ir pasiųskite mums nurodytu adresu.

Lane, Richards & Co
Investment Bankers

Sixth Floor

Union Bank Bldg.

Chicago

KUPONAS
LANE, RICHARDS & CO 

611 Union Bank Bldg., 
Chicago, BĮ.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

ir
f . . - X - ., . . . .

Privatinių
Ligų

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

Tel. Pullman

Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurj kiekvienas 
gali vartoti be nesmagumų ir be laiko 

eikvojimo.
Mes turimo būdą, kuria suvaldo dusui j ir 

norime, kad bandytumet už musų iškaš- 
čius. . Nežiūrint ar jau {sisenėjęs, ar da 
nesenai pasirodė, kaipo chroniškas dusulys 
jus privalote pareikalauti ant ■išbandymo 
musą budo. Nežiūrint jūsų amžiaus ar už
siėmimo. jeigu jus vargina dusulys musų 
būdas turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti tiems, ku
rie neturi viltie.) išsigydyti, kurie išbandė 
įvairius įkvėpimus, plovimus, opiumo sutai- 
Bymus, garus, “patentuotus rūkymus” ir 
tt. be pasekmių. Mes norime parodyti 
kiekvienam už musų iškaščius, kad nau
jausio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus bai
sius paroksiamus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per svarbus 
kad praleisti kad ir vieną dieną. Rašykite 
dabar ir pradėkite vartoti musų būdą tuo
jaus. Pinigų nesiųskite. Tik pasiųskite iš- 
pildę žemiau padėtą kuponų. Padarykite tą 
šiandie — jums nereikia mokėti nė už pa
siuntimą.

5432

4,SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laiko ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka 
3113 S.Halsted bL
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienai! e 
attikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu? 
terims ir
noms veltui.

at- 
teikiu 

zrižiu- 
£codu

mergi-

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

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

2-ros lubos.

N

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Vardas

Gerb. '
Malonėkite suteikti m-an daugiau žinių apie didžiau

sią pelno pieną perkant ŠSrus ir bonus.

FREE TRIAL COUPON

Frontier Asthma Co., Room 229 G.
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.

Send frce trial of your method to:

Adresas

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988. 
Vai. 1-4 ir 7—9 Ned. 10-1?
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Pamate 
pavojų.

Lietuvos komunistų 
rastis “Tiesa” rašo:

kams ir iš komunistų par- šiandie jiems vadovauja ku- 
tijos ir iš prof. ir iš soc.- 
dem. partijos ir iš D. F. t 
Yra. Brangy mėtis, speku
liacija produktais ir miš
ku, mažiausia alga, ilgiau
sias darbo laikas, darbi
ninkų orgnizacijų ir spau
dos persekiojimas, karo 
stovis, — visa tai lygiai 
skaudžiai liečia kiekvieną 
darbininką ir mažažemį. 
Kur alkani vaikai šaukia, 
ten darbininkai nesiklau- 
sia kokiai partijai priklau
so. Čia susikalbės ir ko
munistas ir darbininkas 
s.-d. ir darbininkas iš D.

nigija ir jos klapčiukai. Dar
bo Federacija yra sutverta 
visai ne tam, kad gintų dar
bininkų klasės reikalus, o 
tam, kad trauktų darbinin
kus nuo kovos už savo klasės 
reikalus.

Todėl Lietuvos komunistų 
svajonės apie sudarymą 
“bendro fronto” su Darbo 
Federacijos nariais yra tuš
čios. Ažuot meilinęsi prie 
klerikalų, jie turėtų paliaut 
šmeižę socialdemokratus.

Apžvalga
Šičia jau yra'ne viskas 

teisingai pasakyta. Pavyz
džiui: darbininkų organiza
cijų ir spaudos pėrsekioji- 

išc mas ir karo stovis yra politi- 
75c* kos reiškiniai, o politikoje 

darbininkas socialdemokra- 
komunistas ir klerika-

ŽIAURUMO IR DESPOTIZMO 
GARBINTOJAS.

3c.

“Laisvės” redaktorius, 
Paukštys, mėgina agituoti 
sijos sovietų valdžią, kuri žiau
riausiu bildu persekioja socia
listus. O kad ją apgynus, tai ji
sai pripasakoja visokių nebū
tų dalykų apie jos priešus. Sa
ko:

Ru-

są laiką laikėsi tos pozicijos, 
kad su kontr-revoliucioniniais 
generolais reikia kovoti, ir jie 
kiekvieną kartą, kada grėsda
vo pavojus iš tų kontr-revoliu- 
cinių generolų pusįes, atsišauk
davo į darbininkų minias!, ra
gindami jas ginti sovietų Ru
siją-

Mes čia, žinoma, kalbame 
apie menševikų partiją ir orga
nizacijas, o ne apie kiekvieną 
atskirą asmenį. Tarpe atskirų 
žmonių, kada nors priklausu
sių menševikų srovei, be abejo
nes, galėjo atsirasti vienas-ant- 
ras, kurie nukrypo į kontr-re- 
voliucionierių pusę; bet tokių 
nukrypimų buvo ir su atskirais 
bolševikais. Pavyzdžiui, garsu
sis bolševikų vadas Aleksins- 
kis, pasidarė Vrangclio štabo 
narys.

Iš žymesniųjų menševikų, 
kiek mums yra žinoma, susi
dėjo su kolčakįniais tiktai vie
nas žmogus (Maiski), bet dėl 
jo bolševikai negali skųstis, 
kadangi jisai jau senai yra pe
rėjęs į bolševikų pusę ir šian
die turi “džiabą” (Sibiro vai-

laik-

nesu-“Jei darbininkai 
ras budo apsiginti ir iško
vot sau teisę laisvai orga
nizuotis — tai galime susi
laukti klerikalų tironijos 
ilgesniam laikui.”
Teisybė. Klerikalų tiro

nija gresia įsitvirtinti Lietu
voje ilgam laikui, jeigu dar
bininkai nemokės sugriauti.

Teisybė taip pat, kad svar
biausias dalykas kovai prieš 
klerikalų tironiją yra darbi
ninkų teisė organizuotis. Be 
organizacijos sėkminga ko
va prieš klerikalų jungą yra

cialdemokratai visuomet 
reikalauja organizacijų ir

prieš jų varžymus (taigi ir 
prieš karo stovį); komunis
tai gi stoja už laisvę tiktai 
tuomet, kai valdžia yra ne 
jų partijos rankose. Rusi
joje, sakysime, yra net ma
žiaus organizacijų ir spau
dos laisvės, nei pačioje “buo
žių” Lietuvoje, vienok ko
munistai Rusijos tvarką gi
ria.

Panašus atsinešimas lin
kui laisvės yra ir pas kleri
kalų srovės (Darbo Federa
cijos) žmones. Jų organiza
cijų ir spaudos Lietuvos val
džia nevaržo; jų veikimo ka
ro stovis netrukdo, — todėl 
jie mano, kad organizacijų 
ir spaudos persekiojimai ir 
karo stovis nėra blogi daly
kai.

Komunistai ims kitaip 
protauti tuomet, kai jie kla
sės reikalus išmoks statyti 
augščiau už partijos reika
lus, kitaip sakant, kai jie iš-

“Visi gerai žinome, kad 
socialistai revoliucionieriai ir 
menševikai Sibire išvien 
darbavosi su kolčakiniais, 
kad tik nuvertus Tarybų 
valdžią. Visi gerai žino, kad 
kronštadto sukilimą iššaukė 
anarchistai ir kili gaivalai, 
bendrai susijungę su monar- 
chistais. Visi gerai žino, kad 
socialistai revoliucionieriai, 
anarchistai ir menševikai, 
tai vienur, tai kitur, nesyk į 
bandė sukelft liaudį prieš

negalima; o be teisės orga- sižadės sektantizmo politiko-
i rzi n z-\4-1 c 11n oii’K ‘ Xnizuotis yra negalima su

tverti organizaciją.'
Tas pats laikraštis sako:

“Ar pas mus Lietuvoje
yra tos sąlygos, kad rastų: tuomet, kai jie pasiliuosuos 
bendrą kalbą darbinin-jnuo religinio sektantizmo.

je.
Klerikalinės gi Darbo Fe

deracijos nariai ims suprasti 
darbininkų klasės reikalus

“Kada Tarybų valdžia su
areštavo 47 socialistus revo
liucionierius už kontr-revo- 
liucinį veikimą, tai iš visų 
pusių ponai socialistai ir ki
ti istai cine protestuoti, rei
kalaudami suteikti tiems so
cialistams revoliucionieriams 
pilną laisvę varyti kontr-re- 
voliucinį darbą...”

• ^Šitokiais ir panašiais išmils- 
lais p. Paukštys nori išteisinti 
Rusijos diktatorius. Mes tru
putį panagrinėsime šitas jo pa
sakas.

'Pirmiausia, tam bolševikų 
advokatui turime nurodyti, jo- 
gei jisai meluoja, pasakoda
mas, buk menševikai (t. y. so
čia Įdėm oki'a ta i) Sibire darba
vosi išvien su kolča'kiniais ir 
kitose vietose stengėsi iššaukti 
sukilimus prieš valdžią. Menše
vikai niekuomet nėjo išvien su 
kon t r-revol iucionidriais gene
rolais — nė su Kolčaku, nė su 
Denikinu, ne su Vrangcliu, nė 
su Judeniču. Priešingai, jie vi-

Kas dėl menševikų mėgini
mų iššaukti sukilimus prieš 
sovietų valdžią, tai tas taip 
pat yra melas. Visą laiką nuo 
bolševikų perversmo iki dabar 
Rusijos socialdemokratų parti
ja buvo nusistačius prieš gink
luotą kovą su sovietų valdžia. 
Šitą savo nusistatymą ji yra 
daug kartų išdėsčiusi savo re
zoliucijose, atsišaukimuose ir 
vadovaujančiųjų savo narių 
kalbose. Rusijos socialdemok
ratai tuo skiriasi nuo socialis
tų revoliucionierių, kad pasta
rieji pirmais keliais bolševikų 
viešpatavimo metais pripažino 
ginkluotus sukilimus ir net in
dividualinį terorą kaipo kovos 
įrankius prieš bolševikus; o so
cialdemokratai niekuomet ne
pripažino šitų kovos būdų.

P-as Paukštys, jeigu jisai 
nori rašyti apie Rusijos parti
jas, turį žinoti bent šilą daly
ką, nes kitaip; tai jisai savo 
raštais pasirodo, kaipo tikras 
darbininkų mulkintojas.

Apie Kronšfadto sukilimą 
mes čia nekalbėsime, kadangi 
visi gerai žino (kas nori žino
ti!), jogei tą sukilimą padare 
ne anarchistai arba monarchis- 
tai, o patys bolševikiški juri- 
ųinkai, kurie buvo nepatenkin
ti valdžios žiaurumu. Bet eisi
me prie socialistų revoliucio
nierių bylos.

“Laisvės” redaktorius smer
kia juos, kaipo kontr-revoliu- 
cionierius, ir tvirtina, kad tie, 
kurie užtaria juos, patys yra 
kontr-revoliucijos rėmėjai. Nė
ra čionai reikalo ginčytis su 
juo, ar kaltinamieji eserai iš-

tikrųjų atliko tokius darbus, 
kokius jiems primeta bolševi
kų valdžia, ar ne. Sakysime, 
kad jie yra kalti — bet ar iŠ 
to išeina, kad yra žinomas 
kiekvieno kaltinamojo asmens 
kaltės laipsnis? Kaip tatai gali 
.Imt žinoma be visapusiško iš
klausinėjimo ir tyrinėjimo? 
Vieni asmens tarpe apkaltintų
jų gali būt visai be reikalo su
imti; kitų kalte gali būt maža, 
kitų didele. Vien išaiškinimui 
šito dalyko yra reikalingas be
šališkas teismas; o toks teis
mas išgali apsieiti be advoka
tų, kuriuos kaltinamieji turi 
teisės pasirinkti ir su kuriais 
jie turi teises laisvai susižino
ti.

Vienok p. Paukštys niekina 
Europos socialistus jau vięn 
dėlto, kad jie pasiuntė gynėjus 
kaltinamiesiems Rusijos socia
listams revoliucionieriams! Ji
sai yra tiek aklas bolševikų ša
lininkas, kad jam rodosi, jogei 
jeigu bolševikai apkaltino ese
rus, tai jau jų kaltės nė priro- 
dinlęti nereikia; jie kalti ir vis
kas. Tai yra fanatiko protavi
mas. • r I

Per visą fanatizmą tas žmor 
gus užmiršta ir eilę kitų faktų, 
kurie jam turėtų būt žinomi.

Viena, jisai užmiršta, kad 
dalis tų socialistų revoliucio
nierių, kurie dabar yra “teisia
mi,” jau išsėdėjo kalėjime 
trejetą ir daugiaus metų, ir 
vietų valdžia jiems iki šiol 
buvo net pasakiusi, už ką
yra kaltinami! Jeigu jų kaltė 
yra taip aiški, kaip mano p. 
Paukštys, tai kodėl gi bolševi
kai per keletą metų neparodė 
jos? Kodėl jie, pagalios, nepra
dėjo bylos prieš tuos kalinius 
daug ankščiaus?

Kada Dcnikinas, Vrangelis ir 
kiti kontr-revoliuciniai genero
lai grūmojo sunaikinti sovietų 
Rusiją, tai valdžia laikė jų 
“agentus” kalėjime ir neteisė ir 
net nesakė, už ką jie yra kalti
nami o dabar, kada tų kontr- 
revoliucionerių žygiai jau yra 
beveik užmiršti, lai valdžia 
staiga pradeda bylą. Juk tai yra 
didžiausias absurdas!

Toliaus — yra faktas, kad 
beveik visi kaltinimai prieš ese
rus yra paremti dviejų asme
nų liudymais: Semiono vo-Va- 
siljcvo ir jo pačios, Konoplio- 
vos. Tuodu asmens pirmiaus 
buvo eserai, o paskui pasidarė 
komunistai ir tarnauja sovietų 
valdžiai, kaipo šnipai. Nuo ku
rio gi laiko p. Paukštys ėmė 
tikėti, kad šnipo-provoka toriu us 
lindynių pakanka, idant pas
merkus valdžios priešus?

Trečias faktas yra tas, kad 
bėgiu paskutinių kelių metų 
sovietų valdžia yra keletą kar
tų davusi amnestijas tiems, ku
rie dalyvavo ginkluotoje kovo-

po 
so- 
ne- 
jie

je prieš ją. Socialistų revoliu
cionierių advokatai pareiškė, 
kad jų klientų nusidėjimus, jei
gu jie buvo atlikti, jau yra pa
dengusi amnestija, kurią so
vietų valdžia paskelbė vasario 
27 d. 1919 m. Be to, vos kele
tas mėnesių atgal, kaip yra ži
noma, sovietų valdžia davė 
amnestiją net generolo Vran- 
gelio kareiviams ir oficieriams. 
Ačiū šitai amnestijai gavo pro
gos sugrįžti į sovietų Rusiją 
generolas Slaščiovas ir visa ei
lė kitų Vrangclio pagelbininkų. 
Taigi Vrangelio bendradarbiai, 
kurie tęsė ginkluotą kovą prieš 
Rusiją ilgiausiai, tapo paliuo- 
suoti nuo visokios atsakomy
bės už savo darbus; o socialis
tai revoliucionieriai yra teisia
mi už tuos dalykus, kurie įvy
ko treji-ketveri metai atgal, 
dabar — kuomet pilietinis ka
ras Rusijoje jau yra senai lik
viduotas !

Be reikalo “Laisvės” štabas 
įsivaizduoja, kad Europos ir 
Amerikos darbininkai nemokės 
padaryti teisingų išvadų iš aug- 
ščiaus paduotųjų faktų. Jie yra 
ne tokie mulkiai, kaip p. 
Paukštys mano, ir jie supras, 
kad ta visa teismo komedija 
prieš socialistus revoliucionie
rius Maskvoje yra niekas dau
giau, kaip despotiškos valdžios 
kerštas savo priešams, kurių ji 
neįstengia nugalėti idėjos gink
lais. Tokį pat kerštą daro Ven
grijos diktatorius llorthy, Lie
tuvos buožės ir kiti žmonių 
prispaudėjai.

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis
Dainavos šalies senu žmonių 

padavimai.
(Tęsinys)

Garsi buvo ta Merkinės pilis, garsus buvo 
bajorai, kurie ją valdė — Kirklių giminė, o toj 
giminėj visų garsiausias buvo senas bajoras My
kis, kuris turėjo keturis sūnūs, kaip arelius.

O kai sunai užaugo pasiūgėjo — “siuntė My
kis sūnų savo vyriausiąjį vakaruosna, kur balto
sios juros banguoja, kur narsus Kęstutis sunkiai 
vargo...”—su kryžuočiais kautis.

“Kitu du siuntė, kur tyra Neris žaidė, mėly
nas savo bangas besklodama, kur garsus Vilnius 
kuorais padangę rėmė, kur senas Algirdas, visų 
kunigų kunigaikštis, kelionę rengė, o kur—niekas 
nežinojo... Tik visi manė, kad tolimon gudų ša- 
lelėn...”

“...Vyriausiąjį sūnų bajoro Mykio, jaunąjį 
Zubrį, lydėjo mėlynos akys dailios Meilužės, bajo
ro Kindžio duktės...”

Praėjo daugel rūpestingų metų, sugrįžo pa
galiau du jaunesnieji bajoro Mykio sūnus, puikias 
puotas senas bajoras kėlė savo sūnų garbei, bet 
apie vyriausiąjį sūnų tai jokios žinios nebuvo.

“Ir gimė didis gandas ir nusklydo per girias 
tamsiausias, per pievas žaliausias į visas šalis, 
kad toli, pas juras baltąsias buvo didi kova. Tris
kart saulė leidos ir tekėjo, o berneliai kovoj mu
šės”... Tai narsus Kęstutis su kryžuočiais kovės. 
O toj kovoj jaunasai Zubrys, priešininko juras iš
guldė. “Plačiai jo vaidas pagarsėjo, kad jis pats

vienas šimtus iškapojo, du tiek šyvų žirgelių su
mindė...” “Už drąsius jo darbus pamylėjo jį drą
sus Trakų kunigaikštis Kęstutis ir davė jam va
laką lauko ir šimtą-girių...” Bet jaunąjį Zubrį 
traukė širdis namo, kur seni tėveliai laukia, kur 
jauna mergelė liūdi. Ir leidžia Kęstutis jauną 
Zubrį senų tėvų atlankytų. “Kas tėvus savo myli 
tas myli ir tėvynę”, — bylojo Kęstutis.

O senas Mykis kėlė puotą kuogarsiausią — 
ne tik todėl, kad lauktas sūnūs grįžo, bet ir todėl, 
kad gražią Meilužę vedė.

Per vestuves jauni Dainavos šalies bernai ir 
jaunieji jaunavedžiai išjojo į girią pamedžiotų iki 
plataus Nemunėlio. “Plačiai iškriko žmonės visi 
po girias; daugel jie pašovė stirnų, daugel jie nu
dūrė lokių. Bet niekas tiek nepašovė, kaip Zub
rys. Tik vienos stirnos, kurią pašovė Meilužė, ne
galėjo bernelis pasivyti, ir nuklydo giliai girioj ją 
bešokdamas.” Staiga girdi kaž kur toli trimituo
ja, trimituoja gandu, kuris priešininko atėjimą 
skelbia — ten kur “Merkinė aukšta tovi”. Šoko 
jaunasai ant žirgo aukšton Merkinėn skubėti, 
kaip jam jau kelią pastojo kryžuočiai. “Bet nesu
stabdė žirgo bernelis, tik kaip jojo taip prajojo... 
O kur jo šyvo žirgo prabėgta, ten kryžuočiais pa
talas nuklota... “Bebėgant iki Nemunui klupo ir 
krito bėras žirgas. “Apkabino bernelis bėrelio 
kaklą, lyg močia savo sūnelį, ir meiliai pabučiavo. 
Gūdžiai sužvengė šyvas žirgelis...” Tik kai Zub
rys sugrįžo į Merkinę, ten kryžuočių jau nebera
do, juos Merkinės vyrai buvo nuginę, bet jie bėg
dami nusivedė pagavę ir jo jauniausiąjį brolelį ir 
jo mylimą mergelę.

“Kaip tamsus debesiai niaukia giedrią die
nelę, apsupę apklojo Merkinę kryžuočiai”. “Bet 
jei didis buvo priešininko skaičius, tai dar dides-

Rusijos revoliucijos 
nauja fazė.

(Tęsinys)

šeši menesiai atgal Rusijoj 
gyvavo tik du Irusiu. Dabar jų 
yra 60. Devyni šimtai-aštuonios 
dešimtys ir devynios industri
nės įstaigos perėjo į trustų 
rankas. Tose įstaigose dirba 
viso 501,000 darbininkų. Elek
tros industrija liko suorgani
zuota į Irusią, kuris samdo 
10,820 darbininkų. Audinyčios 
sudaro 24 Irusius, kurie turi 
81% visų toj industrijoj dir
bančių darbininkų. Stiklo trus- 
tui priklauso 41% stiklo gamy
bos fabrikų, kurie turi 52% vi
sų stiklo industrijoj dirbančių 
darbininkų. Popierių gamybos 
truslas apima 35% tos industri
jos ir turi 44% darbininkų. 
Chemikalų gamybos Irusias 
apima 19% tos industrijos su 
44% darbininkų. Anglies ka
syklų trustas apima 37% los 
industrijos ir turi 6% visų 
angliakasių ir 11.

Tuo bud u pasirodo, kad j 
mažiau, kai į šešios menesius 
vienas trečdalis visos šalies 
industrijų pateko į rankas

(rustų, pas kuriuos dirba du 
trečdaliu tų industrijų darbi
ninkų. Industrija, prekyba ir 
kitos ekonominės įstaigos (iš
imant koperatyvus) savo veiki
mu yra grynai kapitalistines ir 
randasi privatinio kapitalo ran
kose. O tos įstaigos, iš savo pu- 
s^es, turi tendencijos burtis į di
desnes kombinuotes-lrustus.

Valstijos kapitalizmo ir pri
vatinės nuosavybes industrijoj 
ir biznyj vystymus akyveizdoj, 
pažiūrėkime, koki yra Rusijos 
proletariato padėtis. Tasai da
lykas kuogeriausia nušviesta 
Maskvos amatinių unijų tary
bos sociopolitinio departamen
to tyrimo daviniuose. Oficiali- 
niai paskelbti faktai vaizduoja 
tokį paveikslą.

Legalinė ašluonių valandų 
darbo diena praktinai yra pa
naikinta, nors ji vis da tebefi- 
guruoja Sovietų statutų knygo
se, kaipo visos šalies įstaty
mas. Iš Maskvos 695 industri
nių ir bizniškų įstaigų astuo
nių valandų darbo dienos te- 

- prisilaiko tik 86 įstaigos. Didu
moj fabrikų, krautuvių, dirb
tuvėlių, etc., darbo diena yra 
9 valandų; 44 įstaigose darbi
ninkai verčiami dirbti nuo 10 
iki 12 valandų dienoj; 11 įstai
gų turi įvedę 14—16 valandų / 
darbo dieną; 45 įstaigos neturi 
paskirtų valandų: ten dirba- 
ma beveik visą parą. Visose 
Maskvos privatinėse industri
jose ir amatinėse organizacijo
se darbininkai, įskaitant jau
nuolius ir net vaikus, jlirba 
nuo 12 iki 14 valandų dienoj. 
Duonkepiai dirba nuo 12 iki 
18 valandų. Dangyj atsitikimų 
buvo išrūdyta, kad kai kuriose 
kepyklose dąrbininkai ištiso
mis savaitėmis nepasitraukia 
nuo darbo vietos. Jie dirba die
ną ir naktį karts nuo karto 
gaudami vieną-kitą valandą 
pailsini (Žiūrėk Mask. • “Prav- 
da,” gruodžio pradžioj, 1921 
m.)

Toki pat padėtis yra ir Pet
rograde. Bet provincijose dar
bininkų būtis yra da blogesne. 

į Oficialiniai raportai renio, kad 
dauguma gelžkelių darbininkų 
dirba po 12 vai. dviem pamai
nom. Beveik visose valstybės 
įstaigose ir industrijose astuo
nių valandų darbo 
faktinai 
sioginiu 
pagalba, 
fabrike

uis buvo narsiųjų Dainavos bernelių įnirtimas...” 
“Kiaurą naktį niekas akių nesudėjo; moteros puo
tai gamino ne paukštieną, ne žvėrieną kepė—virė 
karštą dervą, vandenėlį karštą...”

Bet kryžuočiai savo prieky vedė jaunuosius 
belaisvius — Zubrio brolelį ir mergelę. Ir juos 
surištomis rankomis pastatę prieky tyčiojos iš 
dainaviečių. (>

“—Vyrai, pabijokit Perkūno, jei nesigėdina- 
te žmonių! Ko jus tylit, ko nemušat prakeiktų 
šunų, kur loja ant jūsų?” — būdama kryžuočių 
rankose pati surišta, prašė Meilužė, kad jos savie
ji nesigailėtų, o tik kryžuočius muštų.

“O priešininkai kvaili, nesuprasdami, ką jau
ni kalbėjo, manė, kad jie meldžia pilį išduoti...”

“Tylėjo vyrai mindamiesi vietoje, o jų vei
dai niauresni buvo, nei tamsi rudens naktis, kai 
audra užkloja dangaus platumūlius...”

šoko jaunas Zubrys, stvėrė ranka miklią kil- 
pinčlę, dėjo aitrią vėlyvėlę ir šovė ten, kur mer
gelė gailiai verkė...” “Ir griuvo mergelė, kaip pa
kirsta žalioji liepelė, žodžio daugiau nepratarus...”

“Vai, ir sudūzgė sušviįpė vėlyvos, sušvirkštė 
akmenai, sudundėjo rąstai — ir visa ant galvos 
kryžuočių iš aukšto kalno. Kaip upės plaukė ver
dančioji derva...”

Ištiko kuosmarkiausia kova. “Ne kankliai 
jiems šokiui kapkliąvo, tik. švęidrųs kardeliai, tik 
aitrios velyvėlės skambina.'..”

Kovoj žuvo visi kryžuočiai, bet žuvo daug ir 
dainaviečių. žuvo visi bajoro Mykio sūnus.

“Ir sukrovė berneliai ant tiesiojo Nemunėlio 
kranto didelį laužą ir dausojo ten visus...” “Ir 
supylė ten aukštą kapą geltonų smėlių ir pastatė

diena yra 
panaikinta ar tai tie- 
budu, ar tai viršlaikio 

Viename dideliame 
Nižnyj — Novgorodo

gubernijoj 10 valandų darbo 
diena liko įvesta “patiems dar
bininkams to norint,” kaip 
laipkričio 20 d. laidoj ciningai 
pastebėjo laikraštis “Trud.” 

Mogolitovskio medvilnes fa
brikuose darbininkai dirba 9 
valandas dienoj (‘Travda,” 
lapkričio 27 d.) Pietinio Uralo 
fabrikuose ir dirbtuvėse 12 va
landų darbo diena liko įvesta 
(“Pravda,” lapkr. 5 d.) Viteb
ske, valdiškose odų išdirbinio 
dirbtuvėse, įvesta nuodalinis 
darbas ir dirbama 12 valandų 
dienoj. Angliakasiai Dono ap- 
skrityj dirba nuo 16 iki 17 vai. 
(Žiūrėk tų angliakasių delega
cijos raportą antrajai Visos Ru
sijos Konferencijai dėl Apsau
gojimo darbininkų).

Aukščiau privestieji faktai 
paimti iš oficialinių šaltinių, 
charakteringai nušviečia da
bartinę Rusijos proletariato pa
lietį. Darliininkai, tie menami 
Sovietų Rusijos diktatoriai, 
yra bejėgiai. Jie beveik netu- 

I ri jokios galios priešintis val
stijos kapitalizmui ir privati
nėms korporacijoms. Jie yra 
tų įstaigų pavergti ir naudoja
mi. Ilgų metų badavimas nu
silpnino juiU; ilgų valandų 
darbas nebe užliek a jiems ener
gijos kovoti •nuodalinis darbas 

Jeigu kitose legendose tasai ne- Į gimdo korupciją, kompeticiją 
ir antagonizmą pačių darbinin
kų eilėse; bet svarbiausia, ne
buvimas tikrų darbininkiškų 
.organizacijų neduoda dailinin
kams galimybes sujungtomis 
jėgomis ir solidariniai ginti sa
vo reikalus.

ant jo aukštą kuorą, kad visi iš tolo regėtų, kad 
vaikų vaikai atmintų...” ;

Bet daugel metų praslinko, kuoras sugriuvo, 
žmones išmirė, ten vien piliakalnis beliko.

“Ir kalba seneliai, kad milžinai ten guli, bet 
kokie, tai niekas nežino...”

“Nebeskamba kardai, nebežvengia Dainavos 
žirgai, tik verkia kalnas Merkinės nuplikęs, kad 
sienos nuiro. Verkia raudoja, kad Dainavos jį Į 
jau pamiršo...”

III. TĖVŲ ŽYGIŲ A1DIJA , !

Atpasakojau pirmąją rinkinio legendą bęveik 
paties autoriaus Krėvės žodžiais. Toks yra 

Krėvė knygos stilius, tokia kalba jis mums pa
sakoja apie musų bočių darbus.

Tiesa, meno žvilgsniu ne visos legendos yra 
vienodos reikšmės ir tobulumo. Pavyzdžiui, le
genda “Užkeikta Merga” ritmo žvilgsniu yra ne
palyginama su “Milžinkapių”—“Užkeikta Merga” 
parašyta nerimuota kalba, bet per ją visą eina 
kaž koks nematomas ryškus ritmas. Seniau ka- 
daisia Tumas kritikose besimanwštydamas buvo 
pasakęs, kad ta lekenda yra visa parašyta įsta
biomis baltomis eilėmis. Aš nenorėčiau sakyti, 
kad tai tiesa.
matomas ritmas irgi nei valandėlei dainos neap
leidžia, tai šioje legendoje jis daros jos pagrindi
nė . savybė. Sekama legenda “Gilšė” pasižymė
dama jeigu ne taip aiškiai reiškiamu ritmu, bet 
viduj gal dar stipresniu, yra jau visai tobulas vei
kalas ir kompozicijos žvilgsniu.

(Bus daugiau)
(Bus daugiau)
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

tuvių čia maišėsi iš kažin kur 
atvykęs neaiškus asmuo, vadi- 
nęsis P. Tolutis, apie kurį da
bar girdėjome, kad irgi esąs 
areštuotas. — N-nų Red.]

Agronomas Antanas 
Dvylis.

Dėdes Šerno 
padėtis.

VENEROS FORMULA NE
VEIKS; JOS PARDAVĖ

JAS PATRAUKTAS TIESON.

Rašytojas Juozas Adomaitis, 
visuomenei geriau žinomas jo 
plunksnos vardu šernas — 
dėdė Šernas — yra dabar apskri
ties besveikačių įstaigoj Oak 
Foreste. Vakar aplankė jį ten 
būrys jo čikagiečių draugų — 
Gugiai, M. Jurgelionienė, Petrai- 
tienė, Just. Kulis, A. Visbaras, 
A. Lalis, taipjau viešiantieji Chi
cago j p-4ė P. Jurgeliutė ir kapt. 
L. Natkevičius.

Dėdė Šernas buvo kurį laiką 
prapuolęs. Birželio 14 d. jis iš
ėjo iš namų, pasisakęs savo šei
mininkams, kad einąs draugų 
atlankyti, ir vakare nebegrįžo. 
Ant rytojaus jo šeimininkas, 
Aiphons Zwick, 4333 Ellis Avė., 
pranešė apie tai Naujienoms, ir 
Šerno Draugijų Būrelio žmones 
tuojau subruzdo j ieškoti. Per 
keletą dienų betgi jieškojimal 
nedavė jokių vaisių. Pagalios, 
praeitą panedelį gauta žinių/ kad 
Šernas esąs Cook apskrities be
sveikačių įstaigoj Oak Foreste.

Dėdės Šerno sveikata visai 
menka, taip menka, kad ir kal
bėt jam sunku. Jis guli įstai
gos ligoninėj.

James H. Marsh, maliorius 
34 metų, 144 E. Ontario gat. 
įkalbėjo Miss. Frederick An- 
derson’aitei 22 metų, 645 Cass 
gat. kad jis turi slaptą receptą, 
kuriuo sudaryti vaistai per 3 
mėnesius padaro kūno gražu
mą tolygų Veneros dievaitės 
kūno gražumui ir ji užmokėjo 
jam už tą receptą $100. Bet, 
praėjo penki mėnesiai ir vais
tai nieko jai nepagelbėjo. Da
bar ji traukia Marshą tieson.

šo į jį, o kitas susiėmė morphi- 
ną, kokainų ir kitus vaistus. 
Paskui abudu pabėgo įgraude
nę jį nekelti lermo.

MUNŠAINĖ PASIUTINO.
Alcx Carlson, 35 metų ma

šinistas 5912 Emerald avė. už
sigėrė gerai munšaines ir, nu
ėjęs į Išganymo Armijos sve
tainę 1138 W. 69 galv., pasakė, 
kad iššaudysiąs visus.
tinį pasirinko Franką Adarą, 
1001 W. 69, gat., 'bet 
prisirengė ištraukti automatinį 
revolverį ir skutiklį, tapo duo
ta žinia policijai ir toji, atėjusi 
jį suareštavo.

Pirmu-

kol jis

PAVOGĖ PAČIĄ; IŠMETĖ 
VYRĄ PER LANGĄ.

Lietuvis atiduotas Emi
gracijos valdžioms.

Kasparas Zuzivich, 1703 So. 
Peoria gat. randas kauntės li
goninėj sunkiai sužeistas po iš
metimui jo per langą, o Alek
sandras Kigs, 1621 So. Jeffer- 
sono gat. Maxwello nuovadoj 
kaltinamas laukinio žmogaus 
apsivados budu. Policijos ir vi
sų susidomėjusių tvirtinimu— 
išskiriant Kigą — jis munšai
nes prisigėręs pavogė Zuzevi- 
čiaus pačią, privertė savo pa
čią ir vaikus padaryti vietos 
savo “jaunavedei” ir išmetė 
Zuzevichių per langą, kada tas 
atėjo protestuoti prieš jį.

Zuzevičienė, kuri tvirtina, 
kad ji prieš jos norą buvo pa
vokta, tapo pasodinta šaltojon 
už neprideramą pasielgimą.

Šiomis dienomis baigė Michi
gan Agrikultūros Kolegija (East 
Lansing, Mich.) gerai žinomas 
chieagiečiams darbuotojas, An
tanas Dvylis.

Taigi lietuvių profesionalų 
skaičius pasidaugino da vienu 
agronomu. Dvylis yra didelės 
energijos jaunas žmogus. Pirm 
įstojant į kolegiją jis dirbo ir 
tuo pačiu 'laiku mokėsi. Į porą 
metų jis tiek gerai prisiruošė, 
jog išlaikė kolegijos įstojamuo
sius kvotimas. Maža to, jis 
daug dirbo prie JaunuomcnesLy ( 
gos ir socialistų kuopoj. Prieg-’ 
tam jis da nemažai rašinėjo 
straipsnių laikraščiams.

Kuriam laikui agr. Dvylis ma- viams senas gydytojas Dr. G. M. 
no apsigyventi Chicagoj. Linkę- Glaser pirmadienį pasimirė šv. 
tina jaunam profesionalui kuo- 
geriausio pasisekimo.

SKAUTŲ KONCERTAS
Birželio d., 8 va'l. vak., 

Stanford Parke, 14th Pi. ir 
Union Avė., įvyks trečias mergi
nų skautų beno nemokamas 
koncertas.* Publika yra kviečia
ma atsilankyti.

SESERS 17 IR 13 METŲ 
PRAPUOLĖ.

John Crisse, 832 Blue Island 
j ieško savo dviejų mergaičių, 
Anna 17 metų ir Mary 13 metų, 
kurios prapuolė iš namų pereitą 
pirmadienį. Jis manė, kad jos 
gal nuėjo pas Chist Marro, 822 
Miller gat., su kuriuo Anna tu
rėjusi pažinties, bet tas ir pra
puolęs.

D-RAS GLASERIS PASIMIRĖ.
Gerai žinomas Chicagos lietu-

Policija bando įvesti naują 
susižinojimo sistemą.

Vakar detektyvų biuras pa
darė pirmą išmėginimą telegra
finės sistemos, kuri žada pa
lengvinti policijos skyriaus 
raštines darbą ir pagreitinti 
suradimą kriminalistų ir pra
puolusių žmonių. Tai yra sa
votiškas telegrafas, rašantis 
spaudomos mašinėlės raidė
mis. Miesto taryba nesenai pa
skyrė $27,000 įdėjimui siste
mos išmėginimo tikslams. Sis
temą vakar įdėjo Morkrum 
kompanija. Jei miesto viršinin
kai ją užtvirtins, tai ji bus 
priimta visame mieste. Išmė
ginimas padaryta tarp centra- 
linės stoties ir Rogcrs Parko.

Krausto degtinę į kitą vietų.
Vakar prasidėjo pęrkrausty- 

mas valdžios degtinės ir kitų 
gėrimų sandelio iš Central 
cold storage magazino, 325 N. 
Clark gat., į naują vietą ties 
39 ir Wood' gatvių. Perkraus- 
toma todėl, kad manoma 
įnamės valdžios išlaidos, 
lig šiol mokėta nuomos už 
tą $10,000 į metus.

šitas sandėlis 
įvairiausių valdžios 
tų gėrimų ir yra 
sumoje $5,000,000.

su
neš
vie-

susideda iš 
konfiskuo- 
vertinamas

Perk raus t y m u i pa na ūdoj a - 
ma vagonai; ant syk prikrau
nama du vagonai saugoj ant 
blaivybės agentams; per dieną 
padaroma du žygiai.

mojo, oras tačiau buvo taip 
vėsus, kad lengvai apsirengu
siam nejauku buvo išeiti į gat
vę. Bet nemylėdamas vasaros 
nedėklieniais stuboj užsidaręs 
būti, nutariau keliauti. Nuvy
kus išvažiavimo, vieton apie 2 
vai. po pietų, girioje šen ir ten 
jau matėsi susėdę lietuvių bū
reliai šnekučiu vosi-juokavo, o 
ant kalnelio, po aukštu medžiu, 
stovėjo daiginis automobilius 
su maistu ir gėrimais. Pamatęs

ėjęs pasveikinau juos ir pasi
siūliau į kompaniją. Jie mane 
maloniai priėmė. Mums besi- 
šnekuČiojant atėjo tūlas man 
nepažįstamas viengentis, ran
koje nešinas kubišką dėžę, iš 
ko galima buvo suprasti, kad 
jis išvažiaviman atvyko su mu- 
zikališku instrumentu. Musų 
būrelyje radosi jo pažįstamų 
žmonių, kurie pakvietę jį mu
sų kompanijon, paprašė susi
rinkusius palinksminti, sugrie- 
žiant keletą inuzikos gabalėlių. 
Musų svečias, matyt, buvo ge
rame upe ir nuo musų prašy
mo neatsisakė. Musų svečiui

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
34 už 100 auks.

arba
299 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

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

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

PADĖJO BOMBĄ NE TOJ 
VIETOJ.

SUAREŠTAVO JŪREIVĮ Už 
NEGERUS ČEKIUS.

Burnso detektyvas suarešta-

; Luko ligonninėj po operacijai. 
Jis buvo 53 metų amžiaus ir gy
veno Chicago Beach viešbuty. Jo 
ofisas buvo prie Morgano gat
vės netoli nuo 32 gatvės. Palai
dojimas įvyks šį rytų; pamaldosjjuiuou vivivivij v cio ouaivoiu j u t*/

vo Jos. Folzą 19 metų jo na-[bus Furth’o koplyčioj, 47 gatve

ir

“Dziennik Związkowy” birž. 
27 d. numery rašo, kad Piotr 
Poludis, lietuvis, gyvenąs po 
num. 3051 S. Union, kuris be
veik metai kaip gyvenąs Ame
rikoj, pasirodęs esąs geras pa u 
kštis, norįs lengvai gyventi ir 
turėti daug pinigų.

Kelios dienos atgal, kaip mi
nėtas laikraštis rašo, Paludis 
nuėjęs į Philippso graznų krau 
tuvę prie Mihvaukce avė ir pa
davęs deimantinį žiedą patai
syti. Žiedas reikėjęs padidinti 
ir didesnį deimontą įdėti.

Gražnius tą padaręs ir ant 
rytojaus Poludis atėjęs atsiim
ti. Už pataisymą ir didesnio 
deimanto įdėjimą gražniui pa
prašius $50.00 Poludis jam pa
davęs $200 šokį Forman bro
lių bankan, bet gražnius liesis-1 
klibindamas jam atiduoti graž- 
žnos, pirmu paklausęs to ban
ko, ai’ ten esą tokio žmogaus 
pinigų. Bankas jam atsakęs, 
kad ten nei tokios pavardęs 
nesą. Tuomet policistai Schu- 
Itz ir Klassen jį
nuovadoj beklausi nedarni suži
noję, kaii Poludis nuolatai vei
kiąs dar kaipo Jau Kosinski, 
gyvenąs po num. 1015 Mil- 
waukee avė.

Pas Poludį kišeniuje radę 
Lietuvos pinigų sumoje ketu
riolikos tuksiančių dolerių ir 
14 čekių jau išrašytų sumomis 
nuo $20 augščiau.

Policija sakanti, kad ji nuė
jusi su juo į jo bustą ii- ten ra
dusi jo lietuvišką pasą, ant ku
rio prispaustas Lietuvos vald
žios antspaudas, kuris, polici
jos nuomone* esąs jo paties 
padirbtas. Atrasta taipgi ke
lios čekių knygutes atspausto
mis įvairiomis sumomis.

Poludis vėliau prisipažinęs, 
kad jis pabėgęs iš Lietuvos ar
mijos, nes jam gręsęs sušaudy
mas. Policijos tvirtinimu jis 
sakąs, kad jis nenorėjęs lenkų 
mušti ir todėl pabėgęs bet po
licija tuo netikinti.

Sako, kad esą žinių, kad jis 
netikru pasu atvažiavęs Mont- 
realėn pereitų metų rugsėjo 
mėnesį ir iš Kanados automo
biliu atvažiavęs į Albany. Iš 
ten atvykęs Chicagon ir čia 
operavęs. • Daugiausia buvęs

Policija atidavusi jį imigra
cijos valdžioms deportuoti, 
laukan iš Amerikos.

[Tokia - pavarde lietuvio 
mums neteko girdėti. Tarp lie-

Vakar rytą ties Mrs. Rose 
Cohen minkštų gėrimų kam
bario durimis, 9004 Strand 
South Chicagoje plyšo bomba 
ir padarė nuostolių apie už 
$1,500 tai vietai ii- išdaužyda
ma apylinkes namų langus 
Cohennienė sako, kad 
bomba turėjo būti 
(iė.ta per klaidą,
jai niekas negrumojęs. Policija 
atklausus sužinojo, kad laikan
tis minkštų gėrynių smuklę 
Jos. Adduci, 9010 prie tos pa
čios gatvės buvo gavęs laišką 
reikalaujantį tam tikros sumos 
pinigų, o jei ne, tai jo vieta bu
sianti išnešta į orą.

muose 2724 N. Marshfield avė. 
Folz nesenai tapo paliuosuotas 
iš laivyno San Franciscoje. 
Važiuodamas Chicagon jis vi
sur išdavinėjęs beverčius če
kius ir išdavęs jų sumoje 2,500 
dolerių. i.iin-

ir Ingleside.
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Bandė būti geras sau ir žmo
nėms — nepavyko ir nusižudė.

“Bandžiau būti geras sau ir 
žmonėms, bet man tas nepavy
ko ii’ dabar noriu, kad1 žmones 
užmirštu taip, kaip aš užmirš
tu, laukdamas mirties,“ parašė 
Emile Rcinke, 32 metų am
žiaus. Jo šeimininkei suuodė 
nuodus jo kambary 800 Bel- 
mont avė. ir atėjusi rado jį sė
dint pas stalą be sąmones. Ji 
pašaukė gydytoją, bet jau bu
vo per vėlu.

ta 
pa
neš

“FEDERALIAI AGENTAI”
APGAVO APTIEKININKĄ.
Du vyrai pasisakiusieji esą 

valdžios agentai įėjo į Leonar
do Rose’o apticką, 3 N. Pauli-

ĮKRITO PER SKYLĘ 
ANGLIDĖN.

Frank Higgins, 41 metų, 
So. State gat. užsižiopsojęs įkri
to per skylę šajygatvy į anglidę 
8 pėdų augščio ties Clark ir Ma
dison gat. Tapo nuvežtas į Iro- 
quois Memorial 'ligoninę.

Lietuviu Rateliuose

85 METŲ SENIS NESU
LAUKDAMAS MIRTIES 

NUSIŽUDĖ.

“Aš kasdien einu senyn. 
Šimtai numiršta kasdien, o aš 
vis gyvas“ — taip sakydavo 
per kelis metus James J. Me- 
rovsky, 85 metų, 2856 S. -Tnr- 
ner avė. Vakar Jos. Merovsky 
rado jį be sąmonės jo namuo
se. Jis dar nuvokė pasakyti: 
“Aš paėmiau nuodų. Dabar nu
mirsiu“. Kol gydytojas atėjo, 
jis jau buvo numiręs.

Jonesi 
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Pąrts kompanijos serus. 
Kas iš Jonesio kreditorių 
dabar norėtų už tuos serus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
į musų ofisų. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijos serus pagal mar 
keto kainos. Galite ateiti! 
kasdien nuo 9 iki 5 vul. į ofi
sų Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir Šerus. I

Lane, Richards & Co.

Suvažinėjo svaidininką.
John Uore, 17 metų, 632 W. 

na gat. ir įgązdinę jį nusinešė (61 gat. su keliais kitais, vai- 
narkotinių vaistų už $250 ir kais sviedinį svaidė kiemo už- 
$15 pinigais. I pakuly. Sviedinys nukrito į

Rose buvo pats vienas aptie-1 užpakalinę gatvę ir John’as nu- 
koje; jiedu pasisakę, kad jie bėgo ją pasiimti. Į tą tarpą už- 
yra valdžios agentai, reikalavo' važiavo automobiliu Arthur 
parodyti jiems, kiek jis turįs Rarding, 17 melų, 631 61 gat- 
narkotinių vaistų. .Kada jis, ves; jam nepaspėjus pabėgti, 
nuvedęs į užpakalį, parodė, tas jį pervažiavo. Rarding yra 
viens išsitraukė revolverį alki- sulaikytas išklausinėjimui.

NORTH SIDE.
Draugijų Sąryšio Išvažiavimas.

Susivienijusios North Sidės 
įvairios draugijos į taip vadi
namą Draugijų Sąryšį pereitą 
nedėldienį surengė į Jefferson 
girias išvažiavimą. Vykti į tą 
išvažiavimą aš buvau nuspren
dęs iš anksto. Sulaukęs išvažia
vimo rengimo dienos aš abejo
jau begu verta į tą išvažiavimą 
keliauti. Nors nedėlios rytas 
išaušo gražus ir lietus negru-

(Seka ant 0 pu ai.).

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS 

Kątik sugrįžo iš Califomijos ii’ 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius. 
...  i ■■ i ■■ i. i , >

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indencndence Blvd. Chicago

| Vienintelis Lietuvos Respublįkos |
E PROGRESYVIS LAIKRAŠTIS S

“Lietuvos Žinios”
I

pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., — dabar nuo 1 
kovo 1922 m., vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa.
Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų Ameri
koje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalise. Paduoda 
greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai apibudina Lietu
vos ir pasaulio politikų. Turi atskirų skyrių mokykloms. Būtinas reika
las patiems išsirašyti ir užrašyti savo giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoj.

Prenumeratos Kaina: 
Lietuvos Respublikoje 1 mėn. 35 auks. 
Lietuvos Respublikoje 3 men. 90 auks. 
Lietuvos Respublikoje pus. met. 160 auks. 
Lietuvos Respublikos metams 300 auks. 
Amerikoje metams 8 doleriai 
Amerikoje pusei metų 4 doleriai 
Angliojje metams 2 sv. st. 
Anglijoje pusei metų 1 sv. st.
Adresas: “Lietuvos žinios” Laisvės Alėja N. 60, KAUNAS, Telefonas
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti: 
So. Boston, Mass., “Sandara”, 327‘ E. St., 
New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St., 
Chicagoje, Ilk, “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., 
Chicagoje, III., “Aušros Knygynas”, 3210 So. Halsted St., 
Rockford, 411., Retras Kutras, 1012 Main St., 
E. St. Louis,Jll., Jonas Žičkus, 539 Collinsville Avė., < 
ir A. L. T. Sandaros kuopose.

NEGAIŠK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN
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VELTUI
I’orcelėno virSum sta
las. ant kurio galima 
plauti taipgi parankus 
kuknioj. Gręžtuvą nu
ėmus, galima viršų 
stalo nuimti ant kurio 
galima dirbt ir valgyt

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 

Chicago.

į savaitę
Nupirks naujo modelio “L”

FEDERAL
Elektrinę Skalbynę
Su 9 dideliais dalykais

1. Tokios mašinos niekur nėra.
2. Visa metalinė skalbynė; sunituo- 

ta, ne šriubuota.
3. Tik 2 aliejavimui vietos.

Visiškai tykus mechanizmas. 
Gvarantuotas Du Pont balto 
mėlio baigimo.
Dubeltava vilnis — panaši skalbi
mo veikimas.
Daug spėkos motoras.

18. Ball-bearing nuimamas spėkinio 
! gręžtuvas
9. Paimtas kaipo kukninis stalas.

7 išmėginimo dienos
Telefonuokit arba pasiuskit žemiau 

Uilpstantį kuponą, o jis {steigs skal- 
bynę I jūsų namus, ant musų “7 Die
nų Išmėginimo“ plano. VELTUI na
muose išparodymas.

Randolph 1280, Local 535
arba pamatykit Federal demonstra- 

' tuotoją sekamose krautuvėse.
Commonwealth Edison 

ELĘCTRIC SKOPS
72 W. Adams St. 1002 E. 63rd St. 
4523 Broadway 6245 Normai Blvd. 
2950 E. 92nd St. 12 S. Kedzie Av. 
418 N. Parkside av.3127 Logan Blvd. 
4730 Irving Vark 6350 S. Halsted st.

Blvd. 3039 Lincoln Av.
Šios progresyvės elektros krautuvės 

taipgi parodys FEDERAL
Atlas Electric Co. 2622 No. Clark St. 
Bell Electric Co. 7909 Exchantfe Avė. 
Berry and Conjpany 813 East 47-th St. 
Beverly Electric Shop 1782 W. 95-th St. 
Bridgeport Electric Co. 1619 W. 47-th St. 
Calumet Electric Shop, 1115 Michigan Avė. 
Cody Electric Co. 4815 W. Madison St. 
Coliscum Electric Co. 5422 S. Halsted St. 
O. S. Dawson 1031 E. 47-th St.
De Luxe Light Co. 1745 W. Madison St.
De Tuntble Electr. Shop 2549 W. North Av 
Fullerton Electric Shop 744 Fullertin Avė. 
Gano Electric Shop 50-52 W. 116-th St. 
Lexington Electric Co. 719 S. Western Av. 
Lindcn Electric Shop 6031 S. Halsted St. 
Manor 
Marks 
Marka 
O. R.
Meade _ ... ____ ...___ ________
Neijrhborhood Shop 1715 W. 68-rd St. 
Ogden Electric Shop 3205 Ogden Avė. 
Bernard O’Hare 4141 W. Madison St. 
Principle Electric Co. 3306 Southport Avė. 
Rick’s Electric Shop 2734 W. Division St. 
Seiler’s Electric Shop 6712 Sheridan Romi. 
Spaulding Electric Co. 3248 W. North Av. 
Szynv nski Electric Co. 1018 Mihvaukeo Av.
A. Wagner 1227 E. 55-th St.

Veltui

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospecv 3466

4.
5.

6.

7.

ene-

Electric Co. 3651 I.asvrence Avė.
Electric Shop 2534 W. Chicago Av.
Electric Shop 1001 Leland Avė.
Martin 3158 N. Clark St.
Electric Co. 3253 W. Madison St.

KUPONAS — PASIUSKIT ŠITĄ 
Cqmmoriwealth Edison Co.

72 W. Adaitias St., Chicago. 
Noriu pamatyt naują Federal Elec
tric Washęr’į veikiant. Galite iš- 
parodyt mano namuose ir paaiš- 
kinsit 7 Dienų Namie Išmėgini,- 
mą. Tas nepadeda ne po jokia at
sakomybe nei jokiu žvilgsniu.
Vaidas ........... .................. ’..............
Adresas ........ 1,................................

1 ■ 1

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

r
Tlephonas Yards 5032

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. W1EGNER 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 
/• ryto ir nuo 7 iki 9 v. yak.
3325 So. Halsted 'St., Chicago, III. j

Dr. A. J. BERTAšIUS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, III.
t Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak.
Residencijos Tel. Boulevard 1042
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Lietuviu Rateliose
(Seka nuo 5-to pusi.)

griežiant man prisiminė Lietu
vos kaimiečių gyvenimas. Ilgo
kas laikas jau praėjo kaip pa
našius vaizdus nuolat man tek
davo matyt Lietuvoj dar vai
kiškose dienose, bet mano 
minty visa tai dėjosi tarytum 
rakar dieną. Jau arti dešimts 
metų kaip apleidęs gimtąjį 
kraštą aš patekau į nervingo 
bildesio, 
kendusius 
Dideli,
stipria elektros šviesa 
čiami namai iš karto man bu
vo nepaprasti ir įdomus. Bet 
dabar visa tai nusibodo. Nieko 
juk tame nėra naturališko,. nie
ko gamtiško, viskas dirbtina. 
Panašiose mintyse paskendęs 
aš visai nejaučiau kas dedasi

kia visą svietą. Klausančiam 
jo pamokslo žmogui taip ir ro
dosi, kad šiame sviete nėra 
nieko gero, nieko teisingo. Bet 
kokios jis partijos žmogus ir (' tuojami, $4.00. 
ar yra kas ant šios ašarų pa- T ' ‘ ' 
kalnės, kas jam patinka, tur- sias ir geriausiai įrengtas stogų den- 

|)et gimo jardas Chicagoj. r......... _ \ .
. ... unijos darbininkai čia dirba. J. J.

susirinkusieji. Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
nepado- ■ ^ve* Eawn(iale 0114. — Visi 

i Skyriai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
. Automobilių trokų 

patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
Įsteigta 84 metai. Didžiau-

. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J.

REIKIA DARBINiNKy , RBKI£ D^BINHĮKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
VYRŲ

durnų ir dulkių pas- 
Amerikos miestus.

aukšti, puikia ir
apšvie-

būt nesupratau ne tik aš, 
nei visi kili 
Tam pamokslininkui 
riai pradėjus kolioti
Rugis mandagiai paprašė jo 
arba liautis piktžodžiavus arba 
pasišalinti. Tuo tarpu kilu 
daugiau prieš jį protestuojan
čių balsų ir jam koliotis dau
giau nebuvo leista. Grigaičiui 
dar tarus kelius žodžius į kai- 
kuriuos jam padarytus užme
timus, pirmininkas uždare pro
gramą. Žmonės sustojo, pasis
kirstė į barius ir prasidėjo ypa 
tiškos diskusijos. Po to sekė 
įvairios žaismės iki pradėjo 
temti. — Reporteris.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

PAPRASTŲ darbininkų reikia abel- 
nam dirbtuves darbui. Gera alga ir 
nuolatinis darbas per visą metą.

Galime panaudot keliolika moterų 
ii’ merginų.

Namus galima nusipiikti ar renda- 
voti prieinamomis išlygomis darbinin
kams.

Samdymo Skyrius.
CORN PRODUCTS REFINING 

63rd St. & Archer Avė., 
Argo, III.

REIKIA patyrusių serap iron 
shearmanų. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
SOUTH SIDE PAPER STOCK

COMPANY,
5833 So. Throop St.

’ PARDAVIMUI groserne, ice cream, 
kendžių ir tabako krautuvė prie pat 
mokyklos, geroj vietoj. Parduosiu 
pigiai. 4 kambariai dėl gyvenimo; 
priežastį pardavimo — patirsite ant 
vietos

2745 W. 38th Place

co
REIKIA patyrusių sheet matai body 

finishers, sample body builders mill 
room form makers, door hangers. At
darais ir uždarais viršais. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

THE H. AND M. BODY 
CORPORATION 

Racine, Wis.

PARDAVIMUI saliunas ir bučerne, 
labai geroj vietoj ant 6 kampų, tik 
tas vienas saliunas ir bučemė per tris 
blokus į visas puses. Pardavimo prie- 
pigi, priežastis pardavimo, du bizniai.

Atsišaukite:
2559 W. 39th St.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E

2424 W. 45th St. ) 
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iS- 
mokėjmo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3331 S. Halsted 
Str., Phone Yards 6984,

šonan aš pamačiau veik kas
dien man matomo
veidą. Tai buvo .musų linksmu- 
sis ir northsidiečianrs gerai ži
nomas viengentis Rugis, kuris 
sutikęs P. Grigaitį artinosi prie 
musų būrelio. Jiedu matyt bu
vo apie ką tai įsikalbėję ir į 
musų būrelį nekreipė domės. 
Atėję kalnelio viduriu jiedu 
sustojo ir pradėjo žvalgytis. 
Atsikreipę į mus, malionia 
šypsą jiedu nusišypsojo ir lėtu 
žingsniavimu artinosi link mu- 
sų būrelio. Musų būrelio skai
čius vis augo ir augo. Visi bu
vo linksmus, visi juokavo. 
“Laikas pradėti programą,” ta
rė vienas iš musų būrelio. 
“Taip, tuojau pradėsime,” pa
stebėjo Rugis, “bet kaip čia su
kviesti krūvon tuos žmones, 
kad jie taip išsimėtę.” Rugis 
nuo žemes pasikėlė ir pradėjo 
dairytis patogios programui 
vietos. Kartu su kalbėtoju jis 
nužingsniavo arti tankiai suau
gusių lapuotų medžių, iš kur 
putė vėsus vėjalis. Tokia vieta 
parinkta todėl, kad pasislėpus 
nuo vėjo ir nesušaldžius pro- 
gramo klausytojus.- Surinkęs 
savo jėgas ir drūčiai oro kruti- 
i en įtraukęs, Rugis kviečia 
žmones rinktis krūvon ir iš
klausyti programą. Paaiškinęs 
kas šį išvažiavimą parengė, 
Rugis pakviečia kalbėti P. Gri
gaitį.

Pranešimai

REIKIA patyrusių moterų 
operuotoji! prie spėka varomų 
siuvamų mašinų. Nuolatinis 
darbas, aukščiausia alga gva- 
rantuojama.

Kreipkitės:
2322 N. Sceley Avė.

1 blokas i vak. nuo Robey St.
THE DANDYLINE CO.,

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ 

į galvanizavimo dirbtuvę 42c. į 
valandą.

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO., 

37th & Morgan.

REIKIA salesmanų, generalio man- 
gerio į Illinois valstija, kad galėtų pil
nai dalykus vesti, štai kur proga 
padaryti nuo 4 iki $5,000 į metą. Pa
sirinkit, gera proga, ne ilgai tęsis. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą laišku, 
box 59, 1739 So. Halsted St.

REIKIA shearmano ir yard- 
mano į serap iron yard, gera al
ga.

PARDAVIMUI groserne ir saldai
nių Storas visokių tautų apgyvento] 
vietoj, biznis daromas geras. Gera 
proga norintiems pirkti. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

4618 So. Western Avė.

PARDAVIMUI groserne ir 
smulkių daiktų krautuvė. Taipgi 
cigarų ir cigaretų. Gera vieta pi
nigų padarymui. Atsišaukite 
3500 S. California Avė. kampas 
35 gatvė.

PARDAVIMAI IR MAINYMAI
2 flatai po 6 kambarius su visais 

įtaisymais. Kaina $5,500; įmokėti 
$1,500. 3 flatai po 6 kambarius, mū
rinis namas, elektriką, maudynės, ce
mentuotas basementas, kaina $6,900; 
įmokėti $1,500. Keturi pagyvenimai, 
mūrinis namas su visais įtaisymais, 
įmokėti $1,000, kitus kaip rendą kas 
mėnesis. Kas turi lotus arba bučer- 
nę, priimsim už pirmą įmakėjimą.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

2122 So. Loomis St.

žmogaus !!! REIKIA !!!
Drill press operuotojų merginų prie 

, . . ... , . , . , smulkaus darbo,tarnas bus laikomas ketverge, b.rz. 29, d„0(,ame i5mokti. 
Fellowship House, 831 W. 33čios PI. 
Susirinkimas bus atidarytas lygiai 8 
vai. vak., dėlto nariai kviečiami nesi- 
vėluoti. , — Valdyba,

L .S. S. 4-tos kuopos mčn. susirin-

Roseland. — F. of S.
Skyrius laikytame savo 
birželio 2 nutarė laikyti 
kas lavrito ketvergais Aušros kamba
riuos s, 10S00 So. Michigan Avė. Pra
džia 7:30 v. v.

R. R. Liet, 
susirinkime 

susiiinkimus

— Valdyba.

shingtono valdžios sumanytąjį 
bilių, pagal kurį visi Amerikoj 
gyvenantis ateiviai, jei tas bi-

valdžios agentų butų sekioja- 
mi lygiai kaip cariškoje Rusi
joje. Jis nurodė, kad rytinių 
valstijų lietuviai, be skirtumo 
partijų kelia prieš tai protes
tus. Kalbėtojas reiškė didžiau
sio noro, kad tokius protestus 
turėtų rengti ir Chicagos lietu
viai. šiame atsitikime nėra 
svarbu kas kokiai partijai ar 
draugijai priklauso, biliaus rei
kalas liečia visus, tokis įstaty
mas butų didžiausia sunkeny
bė visiems. Reikia todėl vi
siems bendrai prieš tai protes
tuoti. Ir kalbėtojas čia nurodė, 
kad rytinių valstijų lietuviai 
taip daro. Tautininkų ir komu
nistų laikraščiai spausdina 
bendrus atsišaukimus, raginda
mi savo sekėjus prie protestų 
prisidėti.

Kalbėtojas savo kalbą baigia 
karštu raginimu lietuviams 
šviestis ir jungtis į panašias or
ganizacijas kaip Draugijų Są
ryšis. Susirinkusieji visą laiką 
ramiai ir atydžiai klausėsi. 
Prakalba jie matyt buvo taip 
patenkinti ir susidomėję, kad 
jai pasibaigus jie sau ramiai 
sėdi ir nesiskirsto. Bet štai lyg 
yla iš maišo išlenda su išpur- 
pusiais žandais kunigas vyras 
ir siūlosi nuo savęs 
siems keletą žodžių 
pirmininkas sutinka, 
šo nesikolioti. Kasgi
me bloga, tegul žmogus pasa
kytų ką jis nori pasakyti ir 
kaip jis vieną ar kitą dalyką 
supranta. Bet kas tau. Nuolat 
prisimerkdamas ir dantis su
kąsdamas tas neprašytasis pa
mokslininkas kritikuoja ir pei-

susirinku- 
pasakyti. 
bet pra- 

rodos ta-

Pakankamai laiko 
Valandos: nuo 7 

ryto iki 5 vak., subatomis iki pietų. 
CASSADY FA1RBANKS MFG. CO. 

6126 So, La Šalie St.

DARBININKŲ reikia po kont 
raktu ar nuo dienų su točka va
žiuot.

POEHLMANN BROS. CO.,
Morton Grove, III.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI cigarų krau
tuve ir pulruimis. Parduosiu už 

gerą pasiirlymą, nes priverstas 
parduoti į porą dienų. Gera vie
ta saliunui. 2562 S. Halsted St.

PARDAVIMUI labai pigiai namu
kas, (cottage) lietuvių apgy ventoj vie
toj. Esmu nevedęs ir noriu mainyti 
ant automobiliaus, arba parduoti pi
giai. Norintis pirkti, meldžiu atsi
šaukti pas Mr. J. Talaczka, 10616 
"Rclbroolc Avc., Chicago, III. Tel. Pull- 

man. 4865.

REIKIA jaunos moters dirb
ti į pajų keptuvę, naktimis; ge
ra alga.

Kreipkitės:
3655 W. Harrison St

REIKALINGAS duonos išve- 
žiotojas; turi būti su patirimu 
prie to darbo.

Kreipkitės:
3357 Auburn Avė.

Ciceros Lietuvių Koperacijos visuo
tinas šėrininkų pusmetinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, liepos 3 d., š. 
m. 7:30 v. vakarą mažojoj Liuosybės 
Svetainėj, 14 gat. ir 49 Ct., Ciceroje, 
III. Visi šėrininkai pasirūpinkite būti
nai laiku susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui krautu- meris 130. 
vės biznio padidinimo klausimu.

Ir neužmirškite, kad septintadienj, 
liepos 2 d. bus šeimyniškas Kopera
cijos išvažiavimas į Jeffersono mišką.

—V. Strumila, nutar. rašt.

REIKALINGA mergina arba mo
teris be vaiko prie namų darbo ir 
prižiūrėti 14 mėnesių mergaitę. Val
gis, kambaiis ir gera alga. Meldžiu 
atsišaukti, o busite mylima, kaip duk
tė ir dovanų duosiu jei tik gerai ap
žiūrėsite mergaitę. Atsišaukite tuoj 
Naujienos, 3210 So. Halsted St. nu-

REIKIA bučerio prie groser- 
nės, darbas ant visados. Mokan
čiam gerai darbą, gera mokestis.

1735 Wabansia Avė.

DIDELIS bargenas vartotų auto
mobilių. Taipgi parduodam ir nau
jus, arba išmuinom ant vartotų. Rei
kale pataisymo, 1 
chaniką.

BRIGHTON
3022-24
Tel. Lafayette 0382

PARDAVIMUI automobilius, Over- 
land išdirbystts; tinkantis vasarai ir 
žiemai. Parduosiu už $125.00. Visas 
pertaisytas, geras kaip naujas, aš ga
rantuoju; visi nauji tajerai, elektrikos 
šviesa ir starteris, šaukite po 0 va*, 
vakare.
i Phone Lafayette 1329

PARDAVIMUI 3 flatų mūri
nis namas su maudynėms — pi
giai.

1746 W. 19th St.

turime speciali me-

PARK GARAGE,
W. 43rd St.,

PARDAVIMUI saliunas; viso
kių tautų kolonijoj. Biznis se
nas ir geras. Pardavimo prie
žastis — apleidžiu Chicagą.

2551 Emeraid Avė.

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas 2 flatai 

po 5 kambarius su karštu vandeniu 
apšildomi. Randasi geroj vietoj arti 
Parko ir bulvaro. Priežastis parda
vimo, einu į biznį. Kas pirks tas lai
mes. Parduosiu už pigia kainą.

2320 W. 35th PI.

REIKIA 5 lietuvių moterų ar mer
ginų, gražiai atrodančių prie papuo
šimo darbo — pilnas ar dalis laiko.

i Turi priduot paliudijimus. Gera iš- 
i sidirbimo proga teisingoms moterims 

“Žemaitijos” L. V. Komiteto pusė- Room 1531 — 306 S. Wabash Avė.
dis trečiadienį, birželio 28 d., neįvyks, Į
nes keletas narių yra išvažiavę vaka- 
cijoms. Sekantis posėdis bus laiko
mas liepos 26 dieną.

—L. A polis, sekr.

North Sides Draugijų Sąrišio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
ketverge, birželio 29 d., 7:30 vai. va
kare, Liuosybės svet. 1822 Wabansia' 
Avė. Delegatai visi atsilankykit, yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

, — Valdyba.

L. S'. S. Pildomo Komiteto posėdis 
bus pėtnyčioj, birželio 30, “Naujienų” 
name, 7:30 vai. vakare. Visi drau
gai dalyvaukite posėdy, yra svarbių 
reikalų.

A. Žymantas, 
L. S. S. Sekretorius.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

Town of Lake. — Ketverge vaka-, 
rą, 7 vai., Paulina ir 45-tos gatvės j 
kampe bus prakalbos stokjardų darbi
ninkams. Prakalbas ruošia Foodstuff i 
VVorkers unijos lokalas No. 460. Bus 
kalbama lietuviškai, angliškai ir ki
tom kalbom1. — Sekr. Wilsunas.

ASMENĮ! JIESKOJIMA1
JIEŠKAU savo brolio Jono Gudai

čio, paeina iš Baužaičių kaimo, Eržvil
ko valsčiaus, Tauragės apskričio, Gir
dėjau gyveno tūlą laiką Wis. valsti
joj. Taipgi man teko patirti, kad jo 
moteris atvažiavusi iš Lietuvos su sa
vo vaikučiais Anute ir Mariute. At
sišaukite pas savo tetą. Julijoną Mi- 
kutiene-Gudaičiukę, 4348 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU savo puseserės Onos 
Kitrušaitės-Jucienės, gyveno E. St. 
Louis, III. Taipgi jieškau tetos Kit- 
rušienės. Jos pačios malonės atsi
šaukti, arba jas žinanti malonės pra
nešti.

JONAS LATVYS, 
1732 So. Union Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

!’! REIKIA !!!
Medžio darbui prie freightų 

karpenterių. Gera alga. Kreip
kitės. The Illinois Car & Mfg. 
Co., Chicago Heights, III.

10 VYRŲ
pristatymui lumberio į Box dirb
tuvę $3.75 į dieną:

1 Rip sawyer
1 Cross eutter
poros rankomis vinių
kalėjų. .
DAVID G. MAXWELL 

44th & Racine
Union Stock Yards.

REIKIA paprastų darbininkų 
ir chippers į foundry. Kreipki
tės: Samdymo Skyriun Link 

JIEŠKAU lietuvių farmerių, kurie'Beit Co., 329 W. 39th St. į va-
galėtų užlaikyti 10 ir 12 metų. Vai- kan]S nuo \Venthworth Avė. 
kus per vasaros laiką; bus gerai at
lyginta. Taipgi turiu medžių plau
namą mašiną, 1 arklio spėka; parduo
siu pigiai. Kreiptis.

T. A. RADAVIČIENĖ, 
3152 So. Wallace St. 

- , , „„„ — —. .■■■ ■■■„,   - - ■ I J- -■ —
JIEŠKAU savo giminaičio Benedik

to Jonausko, paeina Kulių parapijos, 
Kretingos apskričio, pirmiaus gyveno 
Chicagoj. Turiu svarbų reikalą, — 
iis pats ar kas žinote meldžiu prane
šti: Frank Jurkus, 3156 Wallace St., 
Chicago.

REIKIA bench moulders ir 
foundry darbininkų.

Kreipkitės:
1020 West 38th St.

SIŪLYMAI KAMBARIO
REIKIA vyrų darbui į anglių 

kiemą. Nuolatinis darbas:
WESTERN FUEL CO.,.

2623 W Adams St.

IŠDUODU kambarį vaikinui 
ar merginai: vana ir elektriką., 
gera vieta.

3151 So. Union Avė.

REIKIA salesmanų pardavot retail 
vyniojamą popierą, popierinius mai
šelius, šluotas, briežiukus ir kitus da
lykus. Alga ir komišinas.

MERCHANTS PAPER CO.,
55 W. Austin Avė.

REIKIA pirmarankio ir ant- 
rarankio duonkepio prie baltos 
duonos. Darbas dienomis 

NARVIDAS, 
1043 W. 13th St.

PARDAVIMUI pigiai Packard 
21/2 tonų trokas, taipgi ir mėsos 
išvažiojimui, biznis išdirbtas per 
15 metų. Parduosiu sykiu.

1736 W. 47th St.

PARDAVIMUI bueernė ir 
groserne; apielinkė apgyventa 
lietuviais ir amerikonais; biznis 
išdirbtas per ilgus metus, par
duodu, nes einu į kitą biznį. 
716 W. 31 St.

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

DARBININKŲ reikia į plieno 
kiemą $4.00 į dieną.

Kreipkitės:
Concrete Eugineering Co.

1926 So. 52nd Avė.

PARDAVIMUI Pierce Arrow 
touring car, inodel 6—48. 
rame padėjime, bargenas.

337 W. 31st St.

GROJIKUS PIANAS, visai naujas, 
10 metų gvarancija. Parduosiu labai 
pigiai, taipgi dideli apšildomą pečių. 
Ateikite vakare tarp 7 ir 9 vai.

2328 W. 19th St. 
2-os lubos.

G e-
RAKANDAI

REIKALINGAS virėjas gerai mo
kantis savo darbą ir pastovus žmo
gus. Geram žmb'gui gera užmokėj
as. Reikalingas tuoj, kas greičiau 
atsišauks tas laim'ės.

3206 So. ^Halsted St.

PARDAVIMUI groseris, kurist tin
ta ir dėl meat nihrket. Priežastis 
pardavimo: savininkas turi kitą biznį. 
?rie tam yra 6 kambariai dėl gyveni- 

Biz.nis išdirbtas per daugeli me- 
Tuoj kreipkitės pas savininką.

1736 W. 47th St.

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

2114 So. Halsted St.

DIDELIS PAAUKAVIMAS
Jauna pora priversta parduoti savo 

naujus, 5 kambarių rakandus, visus 
ant syk, arba atskirai už bile sąžinin
gą pasiūlymą. Vėliausios mados 
fruntinės setas, valgomojo setas ir 
miegkambario setas; velveto kaurai, 
paveikslai ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su i fi
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

mo. 
tų.

PARDAVIMUI saliunas 3308' 
S. Wa'llace St. Parduosiu pigiai, 
nes einu į kitą biznį. Matyti ga
lima visada.

Tel. Boulevard 8534

PARDAVIMUI karčiama — saliu
nas su 4 ruimų rakandais arba be 
rakandų. Turiu parduoti greitu lai
ku, nes važiuoju į Lietuvą. Biznis 
geras, vieta puiki ir oras tyras. Da- 
sižinojimui apie saliuną kreipkitės se
kamu antrašu: 1741 W. 47 St. arba 
telefonuokite savininkui.

Phone Kildare 4953.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
ne, gera vjeta, visokių tautų apgyven
ta biznis cash, nėra trusto. Renda 
pigi, priežastis padavimo, du bizniai.

1741 W. 67th St.
Tel. Prospect 3380

REIKIA VYRŲ I SCRAP 
IRON YARD; 10 VAL. DIENA, 
GERA ALGA.

KREIPKITĖS:
PRICE IRON & STEEL CO 

67th ST. & 48th AVĖ.

REIKIA prie elevatoriaus;
Millwrights ir pagelbininkų;
Vaikų 16 iki 19 meti} ofiso 

dirbtuvės darbui.
Kotų nuprosytojų.
Skaldytojų.
Hotelin ir restaurantan visokios rū

šies darbininkų.
Paprastiems darbininkams 45c. į 

valandą.
Punch press operuotoji}.
2 dailydžių.
SOUTH PARK EMPLOYMENT

BUREAU
4193 So. Halsted St., 2-os lubos

Kalbame lenkiškai.

arba

REIKALINGAS virėjas gerai 
mokantis savo darbą ir pastovus 
žmogus. Geram žmogui gera už
mokestis. Reikalingas tuoj, kas 
greičiau atsišaukts tas laimes. 
3206 So. Halsted St.

REIKIA jauno nevedusio vy
ro dirbti į bath house.

DOUGLAS BATH HOUSE 
3516 W Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio. 
Atsišaukite 1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI saliunas visai pi
giai', lietuvių apgyventoj vietoj; biz
nis senas išdirbtas. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chi
cago.

3201 S. Auburn Avė.

^REIKALINGA bučerne, kas 
norėtų mainyti ant gero namo, 
atsišaukit:

3346 So. Halsted St.
arba tlefonuokit Boulevard 9641

PARDAVIMUI bučemė 
groserne; gera vieta, biznis 
dirbtas:

2159 West 22nd PI.

ir
iš-

PARDAVIMUI groserne ir 
bučemė. Priežastis pardavimo 
važiuoju į Lietuvą.

Lafayette 0274

PARDAVIMUI saliunas, gera 
vieta dėl biznio.

2145 W. 51st St. ‘

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
ir 5 lotai 125x133, dideli kambariai, 
daug medžių, gera vištinvčia už $3,100 
''ash, arba ant išmokėjimo. Paimk 
Mt. Greenwood ir 111 gatvekarj iki 
p^alui. Atsišaukite: 10938 Utica Avė., 
Mt. Greenwood, III. R. Vistain.

PARDAVIMUI pigiai lotai — bar- 
genas, kadangi važiuoju Europon, 2 
lotai prie California Avė. tarpe 72 ir 
73 St. Kaina $325 su šalygatviais; 
1 lotas 71 st St. West, netoli Rockwe’.l. 
Kaina $550. August Sahr., Telefonas 
Prospect 8095.

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
cottage ant pilto pamato, lotas 50x- 
125; elektro šviesa, furnaso šiluma, 
garadžius. Kaina $5,500; $2,800 cash, 
likusius lengvoms išlygoms. Savinin
kas. L. Kettel 2227 N. Lavergne Avė. 
Phone Albany 3923.

PARENDAVOJIMUI kam- 
baris: elektra, vanos telefonas 
ir visoki kiti parankumai. Atsi
šaukite. Naujienos 3210 S. Hals-i 
ted St., num. 129

REIKTA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 j savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearbom St,

REIKIA Kotelių ir restauranų dar
bininkių — visokios rūšies mieste ar
ba vasariniuose rezortuose. 
mėnesi kambaris ir valgis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.
2-os lubos. Kalbame lenkiškai

$60 i

PARDAVIMUI valymo, dažy
mo ir naujų drapanų siuvimo 
krautuve; viskas up-to-date.

7140 S. Halsted St.
A Į- Į J f . . -- .. _ , - . - J ~ ---
PARDAVIMUI saliunas

tautų apgyvento.! vietoj, biznis 
mas geras, turi būti parduotas 
tai, nes savininkas turi apleisti 
tą. Kas pirmas tas laimės.

6057 So. State St»

visokių 
daro- 
grei- 
mies-

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai gerame stovyje, taip kaip nauji. 
Perkantis rakandus gali parendavoti 
ir butą.

ST. GRIKŠTAS, 
3220 Lime St. _ 

2-os lubos užpakalis

PARDAVIMUI naujas medinis na
mas, 5 ir 4 kambarių; naujai ištaisy
tas, elektro šviesa, gasas, vanos, ran
dasi gražioj vietoj Brighton Parke. 
Parduosiu ui' teisingą pasiūlymą. 
Kreipkitės: 2517 W. 39th PI., ant ant
rų lubų. Galima matyt nuo 6 vai.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI namas su gro- 

sorne labai geroj vietoj, apačioj 
groserne, ant viršaus kambariai 
dėl pagyvenimo. Atsišaukite. 
Joe Saul, 2103 W. 21st PI.

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

Kaina $7,900.
4641 So. Whipple St.

2712 Emeraid Avė., 3 augštų mūrinis 
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

BARGENAS
Mūrinis namas ant keturių pagyve

nimų po 5 ir 6 kambarius; beismantas 
per visą namą cimentuotas, iš abiejų 
pusių tušti lotai. Pietų pusėj priklau
so prie mūrinio namo ir gale loto ma
žiukė auzukė Galėsit nupirkt abidvi. 
Parsiduoda greitam laike. Savininkas 
važiuoj į Lietuvą. Atsišaukite 1520 S. 
50th Ct., Cicero, III.

TĖMYKIT, TAI TIKRAI AUKSO 
MAINOS! 3 nauji namai, 9 šeimynos 
ir saliunas, gražiausi ir geriausi įtai
symai. Rendos neša $2,645 į metus; 
garadžius 4 automobiliams. Viskas 
parsiduoda ant syk ir labai pigiai iš 
priežasties, savininkas eina į gara- 
džiaus biznį, šią savaitę turi būt par
duota, arba mainysiu ant automobi- 
liaus, loto, arba nedidelio namo.

Kreipkitės:
1957 Canalport Avė., 

Tel. Canal 7345

PARSIDUODA naujas mūrinis 
biznio namas 3 pagyvenimai po 5 
kambarius ir Storas (saliunas) ir ex- 
tra lotas šalę namo, randasi gražioj 
vietoi South Side. parsiduoda labai 
pigiai iš priežasties savininko senat
vės. Kaina tiktai $19000. Atsišau- 
kit tuojau pas F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasipiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdamL
Sara Patek, pirmininkS.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytoįų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me 
iki

pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
9 vai. vak.

TAILORSSCHOOL
1707 W. Division St.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname} patrinti padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principal a s

JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake St. 4-fl.




