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Gaivekarių darbininkai nesusitaikė 
su kompanija...

» < N N t "> N i

Balsuos streiko paskelbimą

Kaip teisiama Rusijos 
socialrevoliucionierius.

Komunistai ateina kalbėti teis
man ir reikalauti kaltinamuo
sius nužudyti. Patįs teisėjai da
lyvauja demonstracijoje prieš 

teisiamuosius.

Kelių darbininkai nestreikuos

Gatvekariu darbininkai 
balsuos apie streiką

Gatvekariu kompanija nenusi
leidžia ir derybos su ja tapo 

pertrauktos.

CHICAGO. — Gatvekariu 
darbininkų unijos atstovai va
kar tarėsi su gatvekariu kom
panija dėl pastarosios reikala
vimo, kad darbininkai priimtų 
jos siūlomų algų n u kapojimų 
po 20c. į valandų. Darbininkai 
reikalavo, kad senosios algos 
pasiliktų dar vieniems me
tams. Kompanija betgi griež
tai atmetė tokį reikalavimų ir 
spirėsi, kad butų priimtas jos 
pasiūlymas.

Darbininkams tada nieko ki
to neliko kaip pertraukti visas 
derybas su kompanija ir pa
skelbti streiko balsavimų.

‘^Daugiau nebus jokių kon
ferencijų su kompanija ir 
streiko balotai bus tuojaus iš
siuntinėti,” pareiškė unijos se
kretorius Tabor.

Balsavimas tęsis koletų die
nų.'Nėra abejonės, kad darbi
ninkai nubalsuos streikuoti, 
nes jie tokio didelio algų nu- 
kapojimo, kartu prailginant 
darbo valandas ir pabloginant 
darbo sąlygas, negali
Bet kili tikisi, kad visgi dar 
delei to nebus streiko, nes esu 
pasilieka arbitracija, o taipjau 
streiko paskelbimui yra reika
lingas leidimas centralinės uni
jos valdybos
pastangų sutaikinti darbinin
kus su kompanija.

Bet šusitaikimas yra veik vi
sai negalimas, kuomet kompa-

priimti. streiko

darbo tarybų dar sykį apsvars
tyti savo pirmesnį nuosprendį, 
kuriuo buvo nukapotos darbi
ninkams algos. Jie sakosi norį 
kaip nors išvengti streiko ir 
panaudosiu streikų tik kaipo 
paskutinę priemonę.

Delei šitokio unijos viršinin
kų pasielgimo, Amerikos Dar
bo Federacijos geležinkeliečių 
departamento prezidentas Je- 
well sako, kad tai nė kiek ne
nustebino streikuojančių gele
žinkelių dirbtuvių darbininkų; 
esu reikia tik pasveikinti, jei 
jie (kelių dairbininkų unijos 
viršininkai) ras išeitį iš visų tų 
keblumų, į kuriuos jie įsivėlė, 
eidami prieš narių valių.

Delei kelių darbininkų atsi
sakymo prisidėti prie streiko, 
geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkai nė kie nepermainys sa
vo nusistatymo ir nė kiek ne- 
insileis savo reikalavimams. 
Jų streikas eina sėkmingai ir 
(au veik visi dirbtuvių darbi
ninkai prisidėjo prie streiko.

Bet nežiūrint kelių darbi
ninkų nesidėjimo prie streiko, 
geležinkeliečių streikas gali 
kięk daugiau prasiplėšti. Gele
žinkelių klerkų ir stočių darbi
ninkų unija įgaliojo savo pre
zidentų paskelbti streikų, jei 
jis matys reikalo. Bet veikiau
sia jis dar nesiskubins su 

paskelbimu, o bandys
dar tartis su geležinkelių dar
bo taryba. Depo inžinierių mni- 
ja įgaliojo savo narius prisidė
ti prie streiko, jei jie nori. Jų 
yra apie 8,<NK) darbininkų, 

nusisprendę
signalistai. Jie irgi gali prisi
dėti prie streiko, nors gal vei
kiausia paseks kelių darbinin
kus ir streikų atidos, kad pasi-

kuri irgi dėsianti Taipjau dar nėra

nija net svarstyti atsisako apie tarus su darbo taryba, 
palikimų senųjų algų, kuomet Norfolk and Westem gele-
darbininkai irgi jokiame atsiti
kime negali priimti tokio dide
lio algų nukapojimo. Tad gat- 
vekarių darbininkų streikas iš
rodo neišvengtinas. Ir jis vei
kiausia įvyks visai greitai — 
gal už savaitės laiko.

žinkelio kelių darbininkai ir 
klerkai nesulaukdami streiko 
paskelbimo patįs sustreikavo 
iš užuojautos streikuojantiems 
dirbtuvių darbininkams ir de
lei to traukinių vaikščiojimas 
ant to geležinkelio jau apsis
tojo.
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Kelly darbininkai ne
streikuos

Jie dar apeliuos į darbo tarybų 
permainyti savo nuosprendį, 
liet prie streiko gal prisidės 

daugiau geležinkeliečių.

Rusijos biudžetas - skait
linių fantazija.

HAAGA, liepos 5. -— Rusi
jos delegatai padavė konferen
cijai biudžeto sąmatų. Tų biud
žetų kiti delegatai vadina “fan-

• MASKVA. — - Kaip bolševi
kai teisia 34 socialrevoliucio
nierius ir ko galima tikėtis iš 
tokio teismo aiškiai parodo se
kamas atsitikimas.

Keletą dienų atgal komunis
tai teisme pakėlė tokį triukš
mų, kad prisiėjo pertraukti by 
los nagrinėjimų. Paskui teis
mas susirinko vakare. Apie vi
durnaktį teismo pirmininkas 

’Piatokov praneša, kad Mask
vos ir Petrogrado darbininkų 
deputacija prašo leidimo kalbė
ti teisme. Deputacija tvirtina, 
kad teisiamieji yra kalti užmu
šime Volodarskio ir už Dora 
Kaplaniutės pasikėsinimų nu
žudyti Leninų.

Prokuroras Krylenko nors 
pripažįsta, kad tokis dalykas 
yra neleistinas prie buržuazi
nės teismo procedūros, tvirti
na, kad deputacijai turi būti 
leista kalbėti, kadangi teismas 
tik pikius Rusijos darbininkų 
valių. Veltui kaltinamųjų advo
katas Muravievas protestavo, 
prieš tokį žygį, Piatokov vis- 
tiek paskelbia, kad jis Įeisiąs 
delegacijai, kalbėti, kadangi tai 
esąs darbininkų ir valstiečių 
teismas.

Po to į teisinabutį, kuris 
yra sename aristokratų kliube, 
suvirsta didelis bUrys žmonių 
ir sulipa ant platformos. Aš- 
tuoni vyrai ir moterįs kalba 
reikalaudami aštriausios’ baus
mes kaltinamiesiems. Tarp 
kalbėtojų buvo ir Ivanov, ku
ris -.pastvėręs Dorą Kaplaniutę 
kada ji šovė į Leninų.

Pabaigus kalbas teisėjas Pia
tokov padėkojo delegacijai už 
įkvėpimą ir kalbas ir pridūrė,' 
kad jis nesibijos uždėti aštriau 
sias bausmes, jei tik bus įro
dyta, kad kaltinamieji yra kal
ti.

Prieš tai bolševikai buvo su
rengę didelę demonstracijų, 
kad sukursčius minias prieš 
teisiamuosius sociialrevolhicio'- 
nierius. Teisėjai užėmė svar
biausią vietų demonstracijoje. 
Kartu su teisėjais buvo ir pro
kuroras Krylenko. Tų dienų 
buvo paskelbta švente ir visa 
demonstracija buvo labai pie
ningai surengta ir jon sutrauk
ta, liuosa valia ar prievarta, 
apie 150,(XX) žmonių. Iškelta 
šimtai pleką tų, reikalą u jaučių 
mirties teisiamiesiems. O bū
riai , kalbėtojų visu savo iškal
bumu kurstė minias prieš tei
siamuosius ir a beina i prieš vi
sus socialistus.

Ir tai vadinas “bešališkas” 
teismas.

Didelės demonstracijos' 
visoj Vokietijoj.

BERLINAS, liepos 5. — Va
kar Vokietiją valdė respubliko
nai. Visoj šalyj monarchistai 
užsidarė savo namuose ir ne
sirodė gatvėse, ar visai pabėgo 
iš miestų, bijodamies keršto 
už žmogžudystes, kurias papil
dė monarchistai pastaruoju 
laiku.

Pirmų kartą po karo nesi
matė monarchistų raudono: 
baltos ir juodos vėliavos, bet 
visur plevėsavo respublikos vė
liava ir raudonoji vėliava.

Demonstracija prieš monar- 
chizmą visur perėjo rainiai, 
išėmus Munnheim, kur monar
chistai metė bombą į darbinin
kų salę, du žmones užmušda
mi ir 4 sužeisdami.

Berlino demonstracija buvo 
aristokratiškoj miesto dalyj, 
kur šimtai tūkstančių darbi
ninkų maršavo. Jie rinkosi 
prie buvusios kaizerio bažny
čios, virš kurios tapo iškelta 
raudona vėliava. Kalbėtojams 
pritardama minia šaukė “Ša
lin reakcija, Šalin monarchija, 
šalin nacionalistų partija!”

Pabaltijos valsybės svars
tys nusiginklavimą,

RYGA, liepos 4. — Latvijos, 
Estonijos, Lenkijos ir Suomi
jos užsienio reikalų ministeriai 
neužilgo susirinks konferenci
joje Rygoje ar Rcvelyj. , Jie 
švaistys Rusijos pasiūlymų 
bendro aprubežiavimo ginkla- 
vimos.

Tos valstybės pritaria to
kiam Rusijos pasiūlymui, bet 
reikalaus, kad Rusija pirmiau
sia išpildytų jau pirmiau pada
rytas sutartis, pirm negu da
rius su ja naujas sutartis, ku
rių ji nelabai nori pildyti.

Rusijos žinių agentūra kalti
na Franci ją, kad ji nori išardy 
ti tą konferencija ir sako, kad
dabar po Pabaltijos šalis lan
kosi Franci jos delegacija, kuri 
veikianti prieš Rusiją.

Mūšiai Airijoje tęsiasi.
Geležinkeliai išardyti, trauki
niai nevaigšto, telegrafo ir te

lefono vielos nutrauktos.

DUBLINAS, liepos 4.—Mū
šiai Dubline su respublikonais 
vis dar tęsiasi, nors respubli
konai visur pralaimi. Dabar jie 
laikosi tik Grėsliam viešbutyj, 
kur respublikonais komanduo
ja pats dc Valero. Bet jis jau 
apsuptas ir bombarduojamas 
ir kas valanda laukiama vieš
bučio pasidavimo.

Mūšiai siaučia ir kituose Ai
rijos miestuose. Bet visur 
žmonės pritaria savyvaldibi 
kams ir jų veikimui. Respubli
konai gi mažai užuojautos ran
da, nors jie ir leidžia labai 
karštus atsišaukimus irt šau
kia gyventojus prie sukilimo.

Geležinkeliai veik visoje Ai
rijoje yra išardyti ir traukiniai 
negali vaigščioti. Telefono ir 
telegrafo susisiekimas irgi yra 
labai sunkus, nes daugel y j vie
tų yra nutrauktos vielos.

Apskaitoma, kad mūšiuose 
Dubline 60 žmonių liko užmu
šta ir virš 200 sužeista. Keli 
šimtai respublikonų paimta 
belaisvei!.

Del duonos kainos.
WASIUNGTON. — Bendra 

komisija tyrinėti žemdirbystę 
paskelbė daug įdomių dalykų. 
Ypač duona vaizdžiai parodo 
kas atsitinka kainoje su ūkio 
produktais kada jie pasiekia 
vartotojų stalų.

Tas raportas parodo, kad 
zkiekvieno iš dolerio užmokėto 
už duoną, apie 50c eina perkup 
čiams ir pristatytojams. Ūki
ninkas negauna nė 3c už kvie
čius, iš kurių ta duona iškepa
ma. Kada tie kviečiai būna 
prirengti kepimui, jie kainuo
ja apie 8c, o iškepimas duonos 
atsieina virš 10c — ant kiek-. 
vieno pirkėjo užmokėto dole
rio. i

Sumišimai Saksonijoj

Lietuvos žinios
Lietuvos gelžkeliai. POPIEŽIAUS ATSTOVAS 

PABALTIJAI.

E. KAUNAS. — Susisiekimo 
Ministerija deda didžiausių pa
stangų, kad sutvarkytų senuo
sius gelžkelius bei nutiestų 
naujų. Esamuoju laiku stro
piai rnošiamąsi statyti naują 
gelžkelį ruožte Panevėžys— 
Vabalu inkai. l'J.’iruošiamieji
tyrmo bei lyginimo darbai jau 
pabaigti.

Greitu laiku prasidės pats 
gclžkelio tiesimas.

Del Suvaiką sutarties
. i i n .... .............#■■■ !■■■ ,

WAISHINGTONAS, birž. 28 
(Elta). — Iš Kauno oficialiai 
pranešama, kad lietuvių-lenkų 
sutartis Suvalkuose (7 dienų

spalių 1920 metų) Lietuvos
vyriausybes rupesniu dar kovo 
men. šių metų yra įregistruota 
Tautų Sąjungos Sekretarijate.

ATSTOVAS IŠVAŽIAVO.
WASHlINGTONAS, birž. 28

dieną (Elta).—. Sovietų Vald
žiose, kaip Rusijos taip ir Uk
rainos ima viršų centralizaci
jos krypsnys, kurs reikalauja, 
kad federuotosios su Sovietų 
Rusija respublikos, kaip tai 
Ukraina ir kitos, nelaikytų už
sieniuose savo atskirų atstovų, 
bet kad Rusijos atstovai atsto
vautų drauge visas federuota- 
sias respublikas. Del tos prie- 

į žasties nėra žinios ar bus pri
siųstas kas kitas p. čiužin’o 

į vietoje atstovauti Lietuvoje U- 
krainos Sovietų respublikų, ar 
tos pareigos bus uždėtos ant 
Rusijos Sovietų respublikos

i atstovo.

WASHINGTON, birž. 28 d. 
(Elta). — Iš Lietuvos oficiali- 
niai pranešama, kad popie
žiaus pasiuntinys Lietuvai, 
Latvijai ir Estonijai — kun. 
Zecchini buvo paskirtas Pabal- 
tijai tikru pilnateisiu vizitato
rių, nei kiek nepriklausomu 
nuo popiežiaus nuncijaus, gy
venančio Varšuvoje.

STIPENDIJOS LIETUVIAMS 
PRAGOS UNIVERSITETE.

WASHilNGTONAS, birž. 28 
(Elta). •— Anot Čekų sostinės 
Pragos Universiteto profeso
riaus Smetanka, Vytauto lai
kais Pragos Universitete buvo 
10 stipendijų lietuviams stu
dentams. čekai žada ir dabar 
skirti lietuviams tiek stipendi
ją-

Sudarė Lenką kabinetą
VARŠAVA, liepos 5. — Po 

viso mėnesio medžiojimo kan
didatų į ministerius, pagalios 
pažangiąjam demokratui pre- 
mierui Artūrui Sliwinski pasi
sekė sudaryti naują kabinetą, 
kuris turėsiąs didžiuma Len
kijos seime.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeriu bus Gabrielius Na
ru tovičiu s.

Nors ir ilgai buvo renkamas 
kabinetas, bet švietimo, dar
bo ir telegrafų ir telefonų mi- 
nisterių gauti dar nepasisekė.

Seimas patvirtino kabinetų 
226 balsais prieš 199.

Kodėl per

CHICAGO. — 400,000 kelių tazija skaitlinių.” Bet visgi jis 
taisytojų, prižiūrėtojų ir tie- esąs įdomus, kadangi jis paro- 
sėjų streikas tapo atidėtas ne- do, kad bolševikai laipsniškai 
aprubežiuotam laikui. Tos imi- atsižada savo -kpinunizmo. 
jos viršininkai atidėjo streikų Neužilgo atvyks kitas Rusi- 
“su protestu” ir padavė apelia- jos delegatas, Leonidas Krasi- 
cija, — prašydami geležinkelių nas. Tikimąsi, kad tada tary- 

 bos bus sėkmingesnės.
Konferencijoje paklausus ar 

Rusija sutinka sugrąžinti kon
fiskuotas nuosavybes, Rusijos 
delegatai atsakė, kad jie negali 
atšaukti savo konfiskavimo 

Į dekretų, bet jie sutinka atly-
Valdžios pranašas vyriau- ginti už tas nuosavybes.

siojo pašto bokšte orų Chtea- 
gai ir apielinkei pranašauja 
Šuio:

šiandie — giedra, bet ve-, 
siau vakariop. •

Saulė teka 5:20 vai., leidžia-’ nų penki žmonės prigėrė, o 1 
si 8:29 vai. Mėnuo leidžiasi liko užmuštas ir 12 sužeistų 
2:25 vai. ryte. 1 automobilių.

gORHS

5 žmonės prigėrė.
CHICAGO. —• Liepos 4 die-

Nepavyko atidaryti 
kasyklas

PEORIA, Ilk, liepos 5. — 
Šiandie buvo nuspręsta atidar- 
ryti šioj apielinkėj 15 nedidelių 
nepriklausomų anglių kasyklų. 
Buvo susijieškota ir kiek strei
klaužių. Bet visgi kasyklų ati
darymas neįvyko, nes nė vie
nas streiklaužis nepasirodė. 
Kickapoo Creek Coal Co. pra
dėjo operuoti savo kasyklą 
panedėlyj su 15 streiklaužių, 
bet šiandie į darbą atėjo vos 6 
streiklaužiui, taip kad ir ji tu
rėjo užsidaryti. Manoma, kad 
daugiau nebus bandoma ope
ruoti tų kasyklų pagelba strei
klaužių. I

Angliakasiai nesusitaiko 
su kasykly savininkais.
WASHTNGTON, liepos 4. — 

Angliakasių ir kasyklų savi
ninkų konferencijoje įvyko 
pilnas nesusitaikimas, nė vie
nai pusei nenuslieidžiant. Ka
syklų savininkai griežtai lai
kosi atskirų tarybų pozicijos, 
kuomet arfgliakasiai reikalau
ja visuotinos arba bent centra- 
linio lauko konferencijos.

Delei nesusitaikimo, konfe
rencija veikiausia pairs. Lau
kiama dabar tik kokius pasiū
lymus duos pati valdžia.

BERLINAS, liepos 5. — Są- 
ryšyj su visoje Vokietijoje su
rengtomis dcmonsitraci jomis 
prieš monarchizmą, Zittau, 
Saksonijoje, įvyko sumišimų. 
Demonstrantai užgriebė 100
šautuvų ir daug amunicijos ir 
nuėję į teismabutį pareikalavo 
paliuosuoti kalinius. Jie taip
jau pareikalavo, kad laikraštis 
atšauktų neprielankų respubli
kai straipsnį. Pasekmių to ne
žinoma.

>________

Naikina respublikonus ;

BERLINAS, liepos 5. — 
Reichstagas šiandie ratifika
vo laike Genoa konferencijos 
padarytąją Vokietijos sutartį 
su Rusija.

-....................i.............................................................. ..................................................................

PINIGŲ KURSAS

DUBLINAS, liepos 5. — Iš 
tikrų šaltinių patirta, kad Airi
jos laikinė valdžia rengiasi ry
to pašaukti visus gyventojus 
prie ginklo kovai su respubli- 
nais.

Bombardavimas vis dar res
publikonų laikomų triobesių 
tęsiasi. Nors jų laikomieji 
namai ir viešbučiai jau dega,

Vakar, liepos 5 d., užsienio pini
go; kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
tž 25,000 dc.’erlų, baąką (>uvo skai
toma Amerikos pintgaU

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.44
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............... $7.71
Danijos 100 frankų ........... $21.65
Finų 100 markių ................... $2.21
Franci jos 100 frankų ........... $8.22
Italijos 100 lirų ................... $4.64
Lietuvos 100 auksinų ............... 24c
Lenkų 100 markių .................. 2’4 c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.31
Olandų 100 guldSnų ......«... $38.68
Švedų 100 guldSnų ............... $26.03
Šveicarų 100 markių ........... $19.06
Vokietijos 100 markių ........  24c I

bet respublikonai vistiek nepa
siduoda.

Riaušės Vilniuje.
VARŠAVA, liepos 5. — Riau 

sės ištiko Vilniuje, valdžiai ■ 
uždarudus vienam antisemi-į 
tui laikyti prakalbą, apie kurią ; 
pirmiau buvo plačiai garsina-1 
ma. Riaušėse vienas policistas ’ 
liko užmuštas ir 10 žmonių su
žeista.

“Naujienas”
Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai

čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

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

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

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

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

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

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
r pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu

vos bankai tai pataria.
Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 

užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

h-"-—............................ *

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE
■... ■ ..i.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted StM Tel. Boulerard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 Wost 46th Street, Tel. Boulerard 0672

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 1659



 NAPJĮEKOS, CEIcago, IR Keivergas, Liepos 6 d.,
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NAUJIENŲ EKSKURSIJA

į 5J4 dienų.

TUVON
šis milžinas laivas yra di-

džiausias Cunard linijos lai-

vas. Jis talpina 53,000 tonų.

Jis plaukia 30 mazgų į va

landą. Jis turi puikiausius

in taisymus. Jurų bangos

per jo didumą negali jo taip

įsupti kaip mažus laivus.

Kelionė šituo laivu yra sma-

giasia. Per juras perplaukia

šį milžiną laivą iVAUJIE-

NOS aprinko savo ekskursi-

jai Lietuvon.

Puikiausi šio laivo intaisy-

rnai užtikrina smagią kėlio-

nę visiems, kastik važiuos su

Naujienų ekskursija rugpju-

čio 8 d. Lietuvon. Naujienų

palydovas važiuos su eks-

/

Kauno į 9 dienas.

Didžiausias ir Puikiausias Cunard Linijos Laivas

kur si j a iki pat Kauno. Visa 

kelionė iš New Yorko ' iki

Važiuokite ir Jus Lietuvon Dabar
i

su Naujienų Palydovu
A

IZ AD Kiekvienas kas keliauja 
* Lietuvon galėtu atlikti savo 
kelionę kuosmagiausia ir be jokių 
klapatų, NAUJIENOS parūpino 
puikiausia ekskursiją Lietuvon 
didžiausiu Cunard linijos laivu 
BERENGARI|A, kurs išplauks iš 
New Yorko, rugpjūčio 8 d. Tuo 
laivu važiuos 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, 
tuo jaus 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 dau- 
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.

Laivakortės Kaina $106.50 iki pat Piliavos-ilaraliaučiaus
Antra Klesa $152.50

Rašykit mums be atidėliojimo, nes laikas trumpas, o reikia 
daug reikalų atlikti prieš išvažiavimą. Galite išpildyti ir 
atsiųsti mums čia pridėtą kuponą.

Su pagarba,

1739 So. Halsted St., Chicago.

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

Berengaria rugpjūčio 8 d. Malonėkite tuojaus man prisiųsti 
visas informacijas ir Lietuvos pasporto aplikaciją.

Vardas.......... ........................................................
/ 9

Adresas................................................................
Y
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KORESPONDENCIJOS «
• Tankiai plaukia dideli laivai

1aWHITE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Olympic—July 15; Aug. 12; Rūgs. 2 
Homeric—July 22; Aug. 19; Rūgs. 9; 
Majestic—Liep. 29 Rugp. 26 Rūgs. 16 

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

VtRedStarLin¥
Į Hamburgą, Libavą ir Danzigą 

Samland tik 3 klesa Rugpjūčio 1 
Tiesus patarnavimas į Liepojų. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

> American Line
I Hamburgą 

Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
St. Paul July 12; Aug. 16; Sept. 20; 
Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. 4 
Manchuria Rugp. 9, Rūgs. 13, Spal. 18 

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

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

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, VVestern Passengcr Mgr. 
14 No. Dearborn St.. Chicago, UI.

INDIANA HARBOR, IND.

šv. Franciškaus parapijos prezi
dentas areštuotas.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
Į LIETUVį

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepojų
S.S.Drottningholm Liep. 15, Rugp. 19 
S. S. Stockhohn Liepos 27, Rugp.

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

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

Su damokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arha 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.
■■ . ----------- r--.—Įg - .

5

DONALOSON

Parinktasis geriausis iš visų 
pavapi jonų žmogus, preziden
tas Juozas Kaviera, trečiadienį, 
birželio 28 d., tapo areštuotas. 
Jis ėjo gatve taip prisigėręs na- 
minikės, kad gatvė ir šalygatvis 
buvo jau siauri — krypavo 
kaip ratai be dyselio; mat yra 
kur kraipytis — gatvė turi 60 
pėdų, o šalygatvis 16 pėdų. Ir 
šitaip eidamas jis užkliuvo pro 
einančią vietos miesto majoro 
pačią. Užkliuvęs vietoj atsipra
šyti jis ėmė ją kolioti bjauriais 
žodžiais, už ką miesto sargyba 
jį suėmė ir nugabeno į nuova
dą. Ten buvo padaryta po jo ki- 
šenius krata ir tapo atrasta 
viena naminikes paintė. Po kra
tai jis tapo uždarytas belangėj, 
bet vėliaus Jonas Rutkauskas 
užstate reikalaujamą laidą ar 
griešnininkas tapo paleistas. Da
bar laukia teismo, kaltinamas 
už tris dalykus: viena, kad ma
joro pačią įžeidė; antra, už gir
tumą; ir trečia, už naminėlę.

Musų Šv. Franciškaus -para
pijos vadovams visai nesiseka 
po keikūno Garmaus atsilanky
mui. Pirmiausia musų vietos 
klebonas pakliuvo bėdon ap- 
šmeiždamas vietos bendrą ko
mitetą rusų baduoliams šelpti. 
Minėtam komitetui pareikala
vus, kad jis tą šmeižtą atšauk
tų iš sakyklos ir per “Draugą,” 
kuriame jo šmeižtas buvo at
spaustas, ir pagrūmojus teismu, 
birželio 11 d. jis per pamokslą 
prisipažino prie melagystės; 
dabar lieka tik per “Draugą” at
šaukti. Jei per savaitę laiko jis 
to nepadaris, tai, girdėjau, ko
mitetas žada kreiptis į teismą ir 
ten kunigėlį pamokinti doru
mo. (

Čia yra geras pavyzdys. Geri 
kalbėtojai atsilankę pamokina j 
žrftonės gražiai gyventi ir dorai 
pasielgti, o kokie keikimai iš
mokina minkštagalvius klausy
tojus negražiai elgtis ir neiš
mintingai gyventi. į

—Kunigo Draugas, |

I Jau ir šiame susirinkime įs- 
io vienas naujas narys, kuris 

yra kupinas energijos ir turi 
geriausius norus dirbti.

Linkiu jam geriausios kloties.
Nėra abejonės, kad sekančia

me susirinkime naujų narių 
skaičius žymiai padidės. Ir šia
me susirinkime butų daugiau 
prisirašę (apie 10 naujų narių 
buvo pasižadėję ateiti) jei ne
būtų saulės kaitrus spinduliai 
taip be jokio pasigailėjimo šildę. 
Taigi tas karštis beveik kiekvie
na darbininką išvijo į parkus, 
kad atvėsus ir pakvėpavus tyru 
oru, kurio jis negauna per ilgas 
šešias savaitės dienas.

—Laisvės Mylėtojas.

13
15
20
22

CRENCH LINE 
B COMPAGNIE GČNČRALE BlANSATLANTIOŲE I

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

LA BOURDONNAIS .... Liepos 
LA SAVOIE ..................  Liepos
CHICAGO .................. . ......  Liepos
LAFAYETTE .........J....  Liepos
‘Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14

3-ios klesos kaina ........... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranku

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

PER 12 DIENU I LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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 Glasgowų. 
CARMANTA ..................  Liepos 13
ALGERIA ......................  Liepos 15
SCYTHIA ......................  Liepos 20

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

LSS. 116 kp. SUSIRINKIMAS.

J. P. WAITCHES 1
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wahash Ate.

Tel.: Pullman 6377.

Detroit, Mich. — 2 d. liepos 
s. m. įvyko LSS. 116 kp. mene, 
sinis susirinkimas “Naujienų” 
skyriaus kambariuose, 3564 Dix 
avė., Detroit, Mich.

Kadangi kuopa dar jaunutė 
tai ir jos veikimas kol kas jau
nas. Bet yra vilties, kad toji kuo
pa trumpoj ateity išaugs į di
delę ir skaitlingą kuopą, nes jai j 
čia yra gera dirva. Ir dar tuo 
labiau, kad visi dabartiniai tos 
kuopos nariai yra pasiryžę dirb
ti jos ir viso darbo žmonių kla
sės naudai. Reikia pabrėžti ir 
tai, kad jie yra visi prityrę so
cialistai. I

VIENINTELIS BANKAS
ŠIOJ APIELINKEJ

Kuris yra po Suv. Valst. ir Illinojaus 
valstijos valdžių priežiūra.

Per liepos mėnesį, duosime visiems 
naujai pradėjusiems pinigus taupyt 
su $2.00 ar daugiau, labai naudingas 
dovanas.

Už visus padėtus pinigus iki liepos 
20-tai, mokėsime nuošimtį nuo liepos 
1-mos .

M
III

III
M Depositors State Bank

4633-4637 So. Ashland Avė.

Roseland PeoplesTailor
Didžiausis nupiginimas

•
Padaroma vyriškas drapanas ant orderio iš geriausių 

materijų, darbų gvarantuojame. Kainos yra pigios nuo 
$35.00 ir aukščiau. Ateikite ir persitikrinkite, šita vie
ta perėjo į naujų savininkų rankas: S. Juraškos ir F. 
Navakauskio, čia mokiname kirpimo ir siuvimo, kas nori 
išmokti kriaučystę atsišaukite pas mus, mes išmokinsime 
už prieinamų mokestį.

ROSELAND PEOPLE’S TAILOR
10715 Michigan Avė., Roseland, III.

_______________________________________ ;------------->

PASIDARYTI SAVE LESESNE LABAI LENGVA
Po daugelio tyrinėjimų pasisekė mums išrasti ste- 

bčtinų gyduolę sumažinimui perdidelio sutukimo, kurio® 
priežasčia daro riebioms nesmagumų. Vaistas yra sma- jH 
gus, priimnus ir suteikiąs gerus rezultatus. .

Stebėtinas vaistas dėl suliesėjimo.
vartojant juos galit lengvu budu at- 
gauti savo senųjų figūrų be jokio ba- Z® 
davimo, arba varginimo save įvai-
riais mankštinimais. zA'- l
Musų “Obesity Tablets”

yra sutaisytos į pigulkas, kurios|^K /ftfl 
labai lengva praryti ir neduoda jo-^ M® 
kių blogų pasekmių, bet tik sunai- J® 
kiną riebumą. Pigulkas reikia im- t?®š' 
ti per 30 dienų ir per tą laiką su- 
uvažėsit svarumo nuo 10 iki 15 
svarų. Laiškai kuriuos mes aptu- 
rim išreiškia padėkų už pasekmin- 

veikimų vartojant musų pigul- 
Kaina mažo puodo talpinan- 

pigulkų kurių užteks per 30 
gydytis tik $1.50. Pradėk

Prisiųsk 25c. pašto žen- 
(stampoms) ir likusią sumų galėsi užmokėti 
pristatys į namus. Rašyk aiškiai.

VERVENA LABORATORY, Ine.
135 Hartford Bldg. — Chicago, IU.

klais 
kaip

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 G iki 8 v. v. kiekvie
nų vakarų, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė 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, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

fr---------------------------- --------------------
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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 81 gal
Telefonas Yards 1119>

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak 
akavusi Penu- 
•ilvanijoi hoe- 
pitalėse. Pa* 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Du® 
da rodą viso
kiose ligose ii 
atokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer-

^uR.nEilZMAN^B
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorijaj 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Nakt. Drexel 958 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

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, III.

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:80; 3:80-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO. 1LL.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

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

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

GOLAN & GOLAN 1 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

P V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.
Ik- ■' ..................................... ....................... ...... .................... ................. ............................................................

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

r— ■ — ■■■■■»■ i i i h s
Tel. Lafayette 4223 *

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chicago. Iii.
y

A. MASALSKIS
Grabotius

Atliekame dar
bų 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.

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

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. Nedėliomis nuo 10 vai. I 

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

V. *

&BBBBBBBBBBBBBBBBBB£ 
® Telefonas: Boulevard 7042 B 
j DR. C. Z. VE2ELIS !

■ 
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė.,
g arti 47-tos gatvės

■■■■•■■■■••Ji
Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų ‘ 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriikani darbui

Telefonai Boulevard Tino loJfi

1619 W. 47th Street
Ant i&mvkesčių, jei pagal-

dalijama.

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

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th S' 

Atdara vakarais iki 9 vai.

Akušerka
3113 S.Halsted ai.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
apatišką prižiū
rėjimų. ^ųodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometrist 
Te!. BOU Jevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. lO—lS pfcfo
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do, kad tenai trūksta 30 milte
ny auksiniy rublių. Zinovje- 
vas, kuris turi kontroliuoti tų 
fondų, paaiškino, kad 3 milio- 
nai auksinių rublių išleista pri
sirengimui prie Genuos konfe
rencijos, 7 milionai išleista su- 
šelpimtti Indijos tautininkų, ko
vojančių prieš Angliju, 20 mi
lteny auksiniy rubliy duota re
voliucinėms organizacijoms 
Vokietijoje ir Italijoje.

Tuos miltelius Trečiasis in-j 
ternacionalas paėmė, žinoma, iš 
Rusijos valstybes turto — tos 
Rusijos, kurioje žmonės mirš
ta badu!

ANATOLE FRANCE KVIEČIA
MAS MASKVON.
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Dr. Abrams’o 
“stebuklai”.

“Naujienose” eina ilgas 
- Upton Sinclair’o straipsnis 
apie “stebuklingus” Dr. Ab- 
ramso išradimus medicinos 
moksle. Jis yra perspaus
dinamas iš “Pearson’s Ma
gazine” . Kaip žurnalo, taip 
ir straipsnio autoriaus var
das duoda pamato manyti, 
kad nemažai rimtų žmonių 
Amerikoje interesuojasi tais 
dalykais, kuriuos skelbia p. 
Abrams.

Turime tečiaus pastebėti, 
kad jo minčių populerizato- 
rius, Sinclair, nėra žinovas 
tos mokslo šakos, kurioje, jo 
nuomone, Dr. Abrams pada
ręs tikrą revoliuciją. Medi- 
kalė gi profesija žiuri į jo 
išradimus daugiaus, nei 
skeptiškai.

Abramso pretenzijos yra 
be galo didelės. Jisai sakosi 
galįs išgydyti ne tik džiovą 
ir sifilį, bet ir vėžį. Jisai 
galįs iš kraujo lašelio patir
ti, kokia* liga žmogus serga, 
kokio jisai yra amžio, ko
kios rasės, lyties ir šeimyni
nio charakterio. Tą kraujo 
lašelį žmogus galįs prisiųsti 
jam iš už tūkstančių mylių, 
taip kad diagnozo pastaty
mui (ligos atspėjimui) nesą 
reikalo matyti pacientą arba 
jį ekzamenuoti.

Visa tatai yra daugiaus 
panašu į pasaką, nei į tikre
nybę. Bet mes, nebūdami 
specialistai medicinoje, nesi
imame nė girti, nė peikti Dr. 
Abrams’ą. Butų gerai, kad 
apie menamus jo išradimus 
tartų žodį kuris lietuvių 
daktaras. Esame patyrę, 
kad tas Sinclair’o straipsnis 
daugeliui skaitytojų labai 
patiko, ir jiems butų, žino
ma, įdomu išgirsti rimtą kri-

Buvo girdėt, kad sovietų val
džia pakvietė garsųjį Franci jos 
rašytoją, Anatole France, at
vykti Maskvon pažiūrėt, kaip 
yra teisiami socialistai revoliu
cionieriai. Ji tur-but tikėjosi, 
kad jisai, kaipo bolševikų sim- 
patizatorius, pritars eserų pa
smerkimui, ir tuomet bolševi
kų teismas galės slėptis už 
France’o nugaros.

Kaltinamųjų socialistų revo-| 
liucionierių 
Vandervelde, 
Ro-senfeld, 
kviesti bylon 
ją ir mušė jam tokio turinio 
telegramą: “Apkaltintieji butų 
laimingai, jeigu Jus priimtume 
te kvietimą dalyvauti byloje.” 

Ar Anatole France priėmė 
kvietimą, nežinia. Bet eserų 
advokatai iŠ užsienio jau yra 
apleidę Rusiją, kadangi sovietų 
valdžia nedavė jiems laisvai 
susižinoti su žmonėmis, 
riuos jie gynė, ir faktinai 
kė juos po areštu.

gynėjai tečiaus, 
Th. Liebknecht ir 
taip pat nutarė 
franeuzų rašyto-

ku- 
lai-

LIETUVOS “KAIRIŲJŲ”
ATSIŠAUKIMAS.

Lictuvos bolševikuojančiųjų 
elementų laikraštyje, “Žarijo
je”, 3-am numeryje, išspausdin

naujasis dešiniųjų 
obalsis apie “bend- 
ir kitos komunistų 
to, “Žarijos” rcda'k-

mintoms 'kitokį progra-

“į visas darbi- 
į visus darbi- 
darbininky or-

Į Apžvalga 
v.

BOLŠEVIKŲ AUKSAS.

Rusijos komunistų partijos 
pildomasis komitetas padare 
revizijų Trečiojo internaciona
lo propagandos fondui ir aura-

Kuopos” atsišaukimas, po ant
rašu: “Visiems Lietuvos darbi
ninkams, visoms darbininkų 
organizacijoms.”

Tame atsišaukime nuolatos 
kartojama 
komunistų 
rą frontą” 
frazės; be
cija deda prie jo savo priera
šą, kuriame sako, kad ji “pil
nai prisideda prie iškeltų ja
me darbininkų reikalavimų”. 
Taigi aišku, kas,slepiasi po tuo 
“Lietuvos Darbininkų Kuopos” 
vardu.

Atsišaukimo autoriai yra 
Lietuvos komunistai, kuriuos 
kartus patyrimas įtikino, jogei 
su savo komunistišku progra
mų jie neprieis prie ddrbinin- 
kų minių. Jie dabar elgiasi 
taip, kaip Amerikos komunis
tai, t. y. keičia savo vardą ir 
siūlo 
mą.

Jie kreipiasi 
ninku partijas, 
ninkus iš kitų 
ganizacijų (esančius profsąj.,1 
D. Fed., visokiose tautinėse ir 
krikščioniškose darbininkų są
jungose ir draugijose, darbi
ninkų ko-operatyvuose ir t. t.), Į 
o taipgi į darbininkų frakcijas] 
savivaldybėse ir į visus dar ne
organizuotus darbininkus”, ir 
siūlo sudaryt “bendrą darbiniu-! 
kų kovos frontą dėl darbininkų 
klasės reikalų”.

Tolinus, atsišaukime iškelia
ma visa eilė reikalavimų it 
kviečiama juos sutartinai pri
pažinti ir pa turėt. Tarpe jų 
įdomesnieji yra sekami:

“Turi būt mokama tokia 
alga, kad patenkintų žino 
nišką pragyvenimą, profsą
jungų ir kitų darb. organiza
cijų nustatytą...

“Ilgiausia darbo diena 8- 
ios valandos, kaip miesto, 
taip ir lauko darbininkams.

“Apsaugojimas moterų ir 
vaikų darbo.

“Apdraudimas 
Valstybės lėšomis.

“Visos stambius
nuosavybės konfiskacija (ml-

žemčs

savinimas) be jokio tiesiogi
nio ar netiesioginio išpirki
mo ir jos visos pavedamos 
darbininkų ir kaimo bied
nuomenės komitetams.

“Laiku dvarų parceliacijos, 
kurios imasi valdžia, žemė 
pavedama veltui ir suteikia
mos visos galimybės ūkį 
vest.. .

“Suteikimas darbininkams 
pilnos laisves organizacijų, 
susirinkimų, žodžio, spaudos, 
streikų ir t.t.

“Pilna laisve darbininkų 
organizacijoms laike busimų

| sybės atsakomybe už atėmi
mų arba suvaržymų tos lais-

I vės.. .
“Netiesioginių mokesčių 

panaikinimas, įvedimas tie
sioginių inokesčių sunkeny- 

, bes perkeliant ant turtingų
jų klasių...

i “Mokslas veltui visose mo- 
į kyklose...”
j Tai su šitokiu programų iš- j 
eina ta “Lietuvos Darbininkų 
Kuopa”, mėgindama patraukti 
savo pusėn darbininkų mases. 
Kas yra naujo šitame progra- 

Įme?
Keistokai skamba vienas jo 

paragrafas, kur sakoma, kad | 
visa 
būt 
“darbininkų ir kaimo biednuo- 
menės komitetams”. Kaimo 
biednuomenės komitetus, kaip 
žinia, tvėre Rusijos bolševikai, 
tikėdamiesi jų pagalba užka
riauti sodžių. Bet iš to nieko 

! neišėjo. “Kombiedai” (komi- 
tety biednoty) pakriko, pridir
bę nemaža suirutes valstiečiuo
se, ir sovietų valdžia jau senai 
yra padariusi taikų su pasitu
rinčiais ūkininkais, kuriuos ji 
pirma pravardžiuodavo “kulo- 
kais” (buožėmis).

Nėra jokios abejonės, kad ir 
Lietuvoje su tais “kombiedais” 
(komitetais biednuomenės) ne
būtų pasiekta geresnių rezulta
tų, kaip Rusijoje. Ir matyt, 
kad šitokios nuomonės laikosi 
ir patys atsišaukimo rašytojai, 
nes sekančiame paragrafe jie 
sako, kad dvarų parceliacijų 
turi atlikti valdžia. Jeigu stam
bieji ūkiai butų pavesti bied
nuomenės komitetams, tai kaip
gi valdžia galėtų kištis į tuos 
ūkius ir parceliuoti juos?

Išrodo todėl, kad frazė apie 
“biednuomen'ūs komitetus” ta
po įsprausta į atsišaukimų tik
tai taip sau. Atsišaukimo au
toriai dar neužmiršo bolševi
kiškų frazių, bet jau užmiršo jų 
prasmę.

Na, o ką sako kiti “Lietuvos 
Darbininkų Kuopos” reikalavi
mai? Tokia ailga darbininkui, 
kad patenkintų žmoniškų pra
gyvenimų; 8-ių valandų darbo 
diena; moterų ir vaikų darbo | 
apsaugojimas; bedarbių 
drauda valstybes lėšomis; 
ganizacijų, susirinkimų, 
džio, spaudos ir streikų laisvė 
—ar tai nėra tie patys dalykai, 
kurių nuo senai savo programe 
re i k ala u j a sočia Idemok rata i ?

Jie yra išdėstyti taip vadina
mam socialdemokratų “progra
me minimum”, tai yra toje 
programo dalyje, kurią social
demokratai stengiasi įvykinti 
tuoj aus, dar buržuazinei tvar
kai tebesant.

Ne taip dar senai Lietuvos 
komunistai sakydavo, kad to
kių dalykų, kuriuos socialde
mokratai nori įvy*kinti buržua
zinėje tvarkoje, darbininkams 
visai nereikia; darbininkai tu
rį kovot už nuvertimų buržua
zinės tvarkos, o ne už jos tai
symą, arba “lopymų”) Ir dėl
to, kad socialdemokratai nesu
tiko su jais šitame klausime, 
tai jie vadino juos “oportunis
tais”, 
riais”, 
kais”. 
; Taigi 
šiandie geria iš to šulinio, į ku
rį jie pirma spjaudė. Jie šian
die jau šaukia visą darbininkų 
klasę bendromis jiegomis ko- 
vyt už “buržuazines reformas” 
ir tuo tikslu jie rengiasi jau ir 
dalyvauti Seimo rinkimuose,

stambioji žeme turi 
konfiskuota ir pavesta

kuriuos jie pirma niekino ir 
baikotavo.

Reiškia, kaipo
jie visiškai nusibankrutavo. Ar 
ne laikas tat jiems butų atvi
rai prisipažinti prie to ir pa- 

Į liauti šmeižus socialdemokra
tus, kurie pasirodė daug pro-

I tingesniais už komunistus?
I Baigdami norime dar paste
bėti, kad “Darbininkų Kuopos”

I programe trūksta kai kurių 
labai svarbių dalykų. Jeigu

Į atsišaukime reikalaujama, kad 
butų “mokslas veltui visose 
mokyklose,” tai kodėl nieko 
nesakoma, kad tos mokyklos 
turi būt atskirtos nuo .bažny
čios? kodėl nereikalaujama, 
kati mokyklos butų laisvos 
nuo kunigų globos? Kodėl ne
reikalaujama taip pat atskyri
mo bažnyčios nuo valstybės ir 
sąžinės laisvės?

! šitie reikalavimai gal būt 
I yra praleisti dėlto, kad “Darbi
ninkų Kuopa” norėjo įtikti 
klerikalinei Darbo Federacijai 
ir visokioms kitoms krikščio
niškoms sąjungoms, į kurias ji 
kreipiasi savo atsišaukimh. 
Bet jeigu taip, tai ta ‘^Darbi
ninkų Kuopa” veda šlykščiau
sių oportunizmo politikų. Išsi- 
žadėt kovos su klerikalizmu, 
kuris yra didžiausias pavojus 
Lietuvos laisvei, butų stačiai 
nusidęjimas. Nejaugi Lietuvos 
komunistai taip toli nudardė
jo, kad ima net pataikauti 
klerikalizmui?

komunistai

“ Nepriklausomas ” 
Egiptas.
J. Krikščiūnas.

išgavo ne

didintele, 
kvadratinių

ap- 
or- 
žo-

“kontr-revoliucionie- 
buržuazijos* klapčiu-

Lietuvos komunistai

Nesenai laikrhščiai pranešė, 
kad anglai suteikė Egiptui ne
priklausomybę. Ta proga bus 
naudinga prisiminti, kas yra 
tas Egiptas, koki jo buvo troš
kimai ir kokią jis 
priklausomybę.

Egiptas tai yra 
beveik 1 miltelių
kilometrų šalis, turinti apie 13 
milteny gyventojų. Jau prieš 
daug tūkstančių metų ši šalis 
buvo garsi, čia pirmų pirmiau
sia kūrėsi žmonijos kultūra. 
Beveik prieš 5000 metų seno
vės Egipto 'gyventojai pastatė 
garsiausias, 145 metrų aukščio, 
piramides ir sfinksus, kurie 
užsiliko ligi šiai dienai. Musų 
inžinieriai ir šiandien negali 
suprasti, kaip galima buvo su 
anų laikų menkais įrankiais 
išstatyti tokias baisenybes.

Senovėje Egiptas buvo ga
linga valstybė. Bet jau 2000 
metų prieš Kristaus gimimą jį 
užkariavo svetimi. Nuo to lai
ko Egipto valdytojai labai daž
nai mainėsi; jis ilgesnį ar 
trumpesnį laiką buvo valdo
mas persų, graikų, rymėnų, 
ispanų, turkų, franeuzų ir ki
tų. Bet užkariautojai palikda
vo labai mažai Įtakos į vietos 
gyventojus, šie užlaikė tūks
tančius metų savo p ra lovių 
kalbų ir papročius. Užkariauti 
arabų, jie pakeitė tik savo se
novės tikybą, pasidarydami 
muamedonimis (Muamedo ti
kybos išpažintojai).

Egiptas randasi tarp trijų 
svarbių pasaulio dalių: Euro
pos Azijos ir Afrikos. Prakasus

rė svarbi rinka paminėtų pa
saulio dalių. Nenuostabu todėl, 
kad apsukrus pasaulio pink
liai — anglai — jau devynio
likto šimtmečio pradžioj mė
gino tiesti nagus prie šio gar
daus kąsnio. Bet iš pradžių 
jiems nevyko. Stipriau įsigalė
jo jie tik 1882 metais. Bet vis 
da jiems čia painiojosi tai is
panai, tai turkai, tai kiti. Tik 
pasaulio karo pradžioj jie pa
skelbė pasauliui, kad Egiptas 
darosi Anglų imperijos dalimi.

Gintųsi praėjusio šimtmečio 
pradžioj tautų pasiliuosavimo 
mintis neaplenkė nė šios už
mirštos šalies. Atsirado Egip
to. sūnų, kurie ėmė kelbti, kad 
Egiptas turi priklausyti ne atė
jūnams anglams ar turkams, 
liet Imtiems egiptiečiams. Kar
šiu nepriklausomybes šalinin-

‘ kų vadu ligi 1907 metų buvo 
drąsus Kernai. Jam mirus, jo 

i pradėtąjį darbą toliau vare 
' Caglul-Itaša. Jam pavyko su

kelti | neš anglus keletą maiš
tų. Bei prieš tris mėnesius jį 
mglai s ’činė ir išgabeno į 
tolimų Azijos Salą Ceilon. 
I’ i P 1 !.rimas egi liečiu bu

vo d- Nis. Šalis ne tik ncmiri- 
bet d cesniuo

— Ak k-r i di-ijoj, 
prasidėjo tikri mūšiai 

anglų kariuomene.
Čia anglų vyriausybė sugal

vojo parodyti savo gerą Širdį 
ir paskelbė, kad ji geruoju su
teikia Egiptui nepriklausomy
bę. Bet jei susipažinti su tos 
“nepriklausomybes” sąlygo
mis, pigu bus suprasti, kad 
dar toli gražu Egiptas nepasi
darė visai laisva šalimi. Per
mainytas tik parašas, o turi
nys pasiliko tas pats.

Pagal naująją konstituciją 
Egipto gyventojai gauna teisę 
rinktis savo palrlamcnta, tai
syti savo teismus, turėti savo 
valdininkus, žandarmeriją ir 
lt. Karo ir sustiprintos apsau
gos padėtis liko panaikinta. 
Bet Anglai pasiliko sau teisę 
ginti kraštą nuo svetimų už- 
upolimų, t. y. laikyti kiek jie 
nori kariuomenės, vesti užsie
nio politiką, laikyti savo ran
kose visus svarbesniuosius ke
lius ir saugoti visų kitataučių 
reikalus. Tokiu budri' visi su
sižinojimai su svetimomis ša
limis ir karo pajėga pasilieka' 
kaip buvusi Anglijos rankose. 
Teisė ginti kitataučius duos 
anglams geros progos kištis ir 
į vidaus krašto reikalus. Vietos 
gyventojai gauna tik neplačią 
autonomiją, kuri pavadinta 
skambiu žodžiu “nepriklauso
mybe”, kad ariglų vyriausybė 
galėtų pasiteisinti prieš savo 
ir kitų kraštų demokratijų. 
Ką duoda dešinė, tą atima kai
rė — tokis jau anglų buržua
zijos paprotys.

Paskelbus paminėtą neprik
lausomybės aktą ne visi egip
tiečiai nusiramino. Tik rames
ni vadai šaukė žmones geruo
ju gyventi su anglais. Kiti dar 
norėtų toliau tęsti kovą. Bet 
didelių darbų iš šių laukti ne
tenka. Reikalas tas, kad ligi 
šiol kovą vedė daugiausia in
teligentija — advokatai, žur
nalistai, kariuomenės karinin
kai ir k t.; didelė liaudies dalis) 
taip vadinami valachai yra 
tamsus ir pripratę svetimą 
jungą nešti. šie sodžių gy
ventojai pasižymi lik nepapras
tu savo vaisingumu: kai kurio
se srityse gemančiųjų skaičius 
toks didelis, kad kiekvienai 
šeimynai vidutiniškai tenka 
po 15 vaikų. Didelio karingu
mo jie niekuoinet neparodė. 
Kol liaudis tamsi, kol ji gerai 
nesupranta savo reikalų, to] 
kova už laisvę esti mažai vai
singa. Dar daug nuplauks Ny- 
lu vandens, kol ir šioji didžių
jų piramidų iy sfinksų šaly
je sužibės tikros laisvės spin
duliai.

miestuose
irę Ir kl.

SU

suomet buvo mums draugingi. 
Ir ne tik tą, mes prisidėjom prie 
pasiuntimo keturių atskirų ka
reivi jų okupuoti jos našiausias 
provincijas ir viena tų kareivi jų 
buvo Judeničo.

Liepos 24 d., 1919 m., senai po 
paliaubų Jungtinių Valstijų 
transporto tarybos 'laivas Lake 
Fray, komanduojamas kap. Ja
mes R. Martino, buvo Borde- 
ouK’e, Franci joj, bekraunąs kro
vinį grįžti į Jungtines Valstijas. 
Kapitono įsakymai tapo panai
kinti ir jam buvo įsakyta pri
krauti laivą armijos trokais ir 
daiktais, kuriuos Amerikos Pa
šalpos Administracija pasiuntė 
gen. Judeničiui, vedusiam rusų 
kareivijas šiaurvakariniame 
fronte, kad jis pasinaudotų jafs 
puldamas Petrogradą.

Tik pagalvokime! Pinigai 
prašyti labdarybės tikslams ir 
aukso srovėmis suplaukę iš įvai
rių Amerikos šaltinių tuoju įsi
tikinimu, kad jie palengvins 
kančias Rusijoje ir kitose Euro
pos šalyse, o čia kapito
nas gauna įsikymus pa
imti armijos trekus ir 
daiktus ir nugabenti juos ar
mijai bandančiai nuversti sovie
tinę valdžią ir atsteigti caro rė
žimą, prie kurio 49,000,000 buvoi 
nuplakta už mokestų nemokėji
mą darbu, ar pinigais.

“Kaip didžioji Amerikos vi
suomenė jausis pamačius, kad 
Herbertas Hooveris bandė at- 
steigti Rusijoj sistemą, kurioj 
keletas didkunigaikščių ir di
džiųjų dvarininkų valdė kaimie
čius ir spaudė beturčius?” 
Watsonas savo kaltinimus pa

rėmė fotografinėmis kopijomis 
medalio gen. Judeničo duoto 
kap. Martinui už jo “patarnavi
mą”, kablegramų įsakančių 
Lake Fray 'laivui gabenti daik
tus Revelin ir krovos, sąskaitą, 
parodančią, kokius daiktus lai
vas gabeno.

Redakcijos Atsakymai.
P. Rauskinui. — Jūsų prane

šimą gavome, kada laikraštis 
jau buvo sustatytas.

Tautiečiui. — Į jūsų anoni
minio laiško grubi joniškus 
klausimus mes neskaitome rei
kalingu atsakinėti. Su tais 
žmonėmis, kurie slepia savo 
pavardes, mes nieko bendra 
neturime.

Atlieka skalbimo darbą ir 
namų prižiūrėjimo darb^
Nusistebėjo pajutus taip 

gerai jaučiantis.

Tauton, Mass. — “Turėjau skaus
mą strėnose ir kojose, taip ir kitus

nesmagumus, ko
kius paprastai mo
terys turi retkar
čiais, mano gydy
tojas prisakė man 
lovoje gulėti po 
savaitę į mėnesį 
laiko. Vienok tas 
daug man nepagel
bėjo, tad vieną 
dieną kalbėjau su 
savo drauge, kuri 
buvo ėmusi Lydia

Vegetable Compound, 
nesmagumų, kaip kad aš 
sumaniau ir aš išmeigint.

Tuoj patyrau, kad galiu dirbti skal
bykloje per visą laiką ir atlikti namų 
darbą. Pereitą mėnesį net pati nu
sistebėjau pajutus, kad esu tvirta ir 
gerai jaučiuosi, kuomet pirmiaus bu
vau kaip ir negyva. Pasakiau tūloms
merginoms, kurios dirba su manim ir
turi panašius nesmagumus, kad mė
gintų Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound ir paaiškinau joms, kaip 
man pagelbėjo. Galite panaudot ma
no liudijimą kitų moterų gerovei.” 
Mrs. BLANCHE SILVIA, 5^ Grant 
St., Taunton, Mass.

Tai yra ta pati istorija — viena 
draugė pasako kitai vertę Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound.

Hooverio pagalba kont 
revoliucijoms.

SEVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

apturėję geistiną 
palen^vlnimę per vartojimę

Panaudojo labdarybės 
pinigus

Watson pradedamas savo sen
sacingų atidengimų, pasakė:

“Leiskite man parodyti sena
tui, kad Hooveris matomai paė
mė šituos labdarybės pinigus, 
suaukautus didžiaširdžių ameri
kiečių ir aprūpino armijų ban
dančių nuversti Rusijos valdžia. 
Leiskite man taipgi priminti se
natui, kad mes taipgi dalyvavo
me Rusijos blokavime. Su Fran- 
cija ir Anglija mes apstatenie 
aplink jų plieno kordoną nr nu
leidom pasaulio prekybos į jos 
uostus ir uždarem jai pasaulio 
uostus. Padarydami sunkeny
bes nekaltiems vyrams, mote
rims ir vaikams, kurie nedalyva
vo kare ir kurie visai buvo ne
kalti už revoliucija ir niekad ne
nusidėjo Jungtinėms Valsti
joms, mes blokavome jų pakraš
čius ir užtraukėme badų milio- 
nams Rusijos žmonių, kurie vi-

Washington. — Nors senai 
Įtraukta į ofieialinius rekor
dus, kad Herbertas Hooveris 
Lenkijoje išleido 55 miltelius 
dolerių viešo šelpimo pinigų, 
kuomet lenkų kareivijos buvo 
įsibridvę Rusijon toli anapus 
sienos tautų lygos nustatytos 
Lenkijai; ir nors Hooverio pa
dėjėjas kap. T. C. Gregory gy
rės, kad jo panaudotais pašal
pos pinigais tapo nuversta ven
grų komunistinič respublika.; 
Georgijos senatorius Tom Wat- 
son vakar pirmą kartą -senato 
rūme pasakė, kad Amerikos 
pašalpos draugijos pinigų ir 
daiktų dalis tapo panaudota 
generolo Judeničo reikalams 
Herberto Hooverio palies įsa
kymu.

Watson tvirtino, kad Ang
lijos, Fra nei jos ir Jungtinių 
Valstijų atstovai padarę slaptą 
sutartį taikos konferencijoje 
remti konlr-revoliucinius ju
dėjimus Rusijoje; kad Hoove- 
ris “buvo veikiančiuoju nariu 
šitose intrigose;” kad Jungti
nių Valstijų transportinės tary
bos laivas Lake Fray, koman
duojamas kap. James B. Mar
tino buvo prikrautas kariškais 
trokais ir pašalpos daiktais 
Bordeaux’c, Francijoj ir pa
siųstas gen. Judeničiui Reve
lin; kad Judeničas oficialiai 
apdovanojo garbės ženklu 
įvestintą patarnavimą kurį su
teikė rusų šiaurvakarinei ar
mijai;” kad Hooverio pašelpi- 
nūs komisijos nariai bijodami, 
kad kap. Martin neišneštų šitų 
faktų į aikšt’ “sudarė suokal
bį jam diskredituoti ir jiems 
pavyko jis atstatyti iš Jungi. 
Valstijų laivyninės atsargos; 
ir kad dalis pinigų suaukotų 
badaujantiems I£uropos vai
kams šelpti Hooverio buvo pa
naudota aprūpinimui kontr-re- 
voliucinių jiegų bandančių so
vietinę valdžią nuversti.

AUTOMOBILIŲ PLĖŠIKAI 
NESNAUDŽIA.

Bėgyje 24 valandų Chicagoj 
pavogta 12 automobilių. Sep
tynis automobilius vėliau sura
do.

---.....—..-............... _

SEVERAS
reGULATOR
Moferię Sfipriųfoj a b s

Pa rsife. kad jisai yra 
veiksmingas sųjražimiii spėkę 
sureguliavimui moferiškp 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveiku, normališkę padėjimu

KAI H* *1.2 S
Kloti skilę pas apfiekonbs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

§

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
VaizbaženkUs užreg. 8. V. Pat. Ofisu.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

(įmyk Įkaro (Anchor) VaizhaženkJį

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 VVabansia Are.

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTA3
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.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai gc- 

BiB® «‘-s 

£.%ų’" 
mentų. Mu- 

sų armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

924-26 Šo. Halsted St., 
Chicago, III.

DAVID RUTTER & COJ
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.y. ------------------------ - --------------- y

__________________________________
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Stebuklų namai

Upton Sinclair
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(Tęsinys)
Tokią tai tekniką Abrams’as 

naudoja žmogaus kūno tyri
mui. Pirma, paciento kraujas

a

M■1

jungta-su elektrodu; antra, ata
tinkamas aparatas sustabdo vi
sus kraujo elektrinius reiški
nius, apart vibracijų reikiamo 
greitumo; trečia, “subjekto“ 
kūnas>suima leidžiamas vibra
cijas, kurios akstiną atatinka
mus dirksnius. atatinkamoj 
plokštėj. Abiramso praktikoj, 
subjektas prideda elektrodą 
prie kaktos ir reakcijos pasi
reiškia pilvo plokštėj. Paskui 
jis prideda elektrodą kiek auk
ščiau kaktos, ir reakcijos pasi
reiškia ant nugaros. Pagalios, 
kai elektrodas pridedama prie 
pakaušio, tai reakcijos vėl pa
sireiškia ant pilvo. Tik reakci
jų plokštės šiame atvėjyj nea
ptinka toms plokštėms, kurias 
pagimdo prie kaktos pridėtas 
elektrodas.

Barbenimo metodas tų reak
cijų suradimui nėra tinkamas. 
Visai nedaug tėra daktarų, ku
rie turi reikiamo patyrimo ir 
gabumo kurčiųjų plokščių su
radimui. Abrams’as, aš ma
nau, nepadarytų klaidos plokš
čių atskyrime, jei jam nereikėtų 
taip labai skubėti, jei jis nebū
tų užverstas tokia daugybe dar
bų, kurių vienas žmogus nega
li įveikti. Todėl reikia tureli 
galvoj, jog pasitaikančios prak
tikoj klaidos negali 
faktams

pakenkti 
jeigu tie faktai yra 
Juk negalima neigti 
telegrafo, jeigu jis 
neveikia dėl saulės

fe' i’*-
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bevielinio
tinkamai 
dėsnių arba todėl, kad opera
torius yra girtas. Visa kas rei
kalinga, tai surasti toks instru
mentas, kuris automatiniai žy
mėtų kimo įvykstančias per
mainas: sakysime, karčiosios 
plokštės temperatūros pakili
mą arba mikroskopinį drėgnu
mo padėjimą. Jeigu butų ga
lima toks instrumentas išras- 

- t i, tai metodas pasidarytų ne
klaidingas, ir Abrams’as ra
miai galėtų numirti. Jis daug 
naktų nedamiegojo bandyda-* 
mas išrasti tokį insitrumentą. 
Jis tikėjos, kad šerdies ru t įl
inkas bus tokiu instrumentu. 
Bet tyrimai parodė, kad kam
baryj esančios elektros srovės 
ir kiti pripuolami faktoriai vei
kia į rutuluką. Jis darė tyri
mus su vibracijas registruojan
čia viela, bet pasirodė, kad vie-1 
la turi savo “kurčias plokštes’’, 
kurios nepriklauso nuo kraujo 
radioaktingumo. Mano vaiden
tuvėj taip ir stovi to heroj ingo 
žmogaus paveikslas, kuris ban
do nešti vienam žmogui nepa
keliamą naštą. Ir pas mane

gimsta noras atsikreipti į viso 
pasaulio išradėjus, kad jie pa
dėtų jam išsrpęsti tą problemą 

padėtų jam išrasti tokį ins
trumentą, kuris žymėtų ant ci- 
ferbladlo sudynėlinio atktingu- 
mo permainas!

O kol toks išradėjas susiras, 
Albert Abrams’ui vis reikės 
barbenti, barbenti ir barbenti 
nuobedaujančio jausmo žmo
gaus odą, nes pacientai iš Bos
tono, Toronto ir Mcxico City 
nekantriai laukia žinių kai dėl 
to, kokia liga jie serga. Tuo 
gi tarpu egzaminavimo kraujo 
Javiniai tankiai priklauso 
nuo to, kaip daug blynų* jaunas 
nuogus suvalgė pusryčiams,
lokiuose atvejuose Abrams’as 
; u t raukia kaktą ir nervingai 
»ako: “Ak, jūsų kūno reakci
jos šįryt yra visai menkos!’’ 
Delnu jis ima trinti nuobodau- 
iafnčio subjekto nugarkaulį. 
Ir štai gal jam tokią dieną rei
kia išegzaminuoti kokių dvie
jų dešimčių pacientų kraujas 
ir priimti tiek jau ligonių. 
Kiekvienas ligonis laukia iš jo 
suraminimo, nes Abramso šir
dis yra taip jautri, kai vaiko. 
Ir jei dirbant tokiose sunkio
se sąlygose, jis padarytų kokią 
klaidą, — nepastebėtų reakci
jos, kuomet reostatas nusta
toma ant 49, tai koks nors vul
gari uis daktaras pasišauktų 
laikraščių reporterius ir praneš
tų jiems, jog Abramso diagno
zė yra niekam tikusi. Esą jis 
pasiuntęs savo kraują, o Ab- 
rams'as suradęs, kad tai ne 
žmogaus, bet gyvulio kraujas!

Prieš kelis metus Abram
s’as buvo skaitojuas vienu žy
miausių daktarų San Francis- 
co’j. Jis buvo vienos didelės I 
ligoninės vyriausias daktaras ir 
autorius svarbių išradimų. Bet 
dabar, kuomet jus ištariate jo 
vardą, eilinis San Francisco’s 
daktaras supurto galvą ir sako: 
“Ak, Abrams’as! Jr jeigu jus 
prašysite paaiškinti, kodėl jis 
yra pamišėlis, tai atsakymas 
bus maždaug toks: pirma, jis 
tvirtinąs, kad paciento kraujo 
lašas galįs parodyti ligos vietą; 
antra, kraujo lašas galįs
parodyti dviejų žmonių 
giminingumą; trečia, jis
tvirtinąs, kad galvijai sergą si
filiu, ir kad žmonės užsikrečią 
ta liga nuo čiepų. Jus matote, 
kas atsitiko. Jis nužengė mo
ksle perdaug toli, ir jie dabar 
sako apie tai, ką jie sakė apie Į 
Jennerį, kuris 
Harvey, kuris

surado čiepus, 
surado kraujo 
Listerį, kuris 

savo operacijose naudojo anti
septinių vaistų — “Jis yra pa
mišėlis !”

Kodėl galvijai negali turėti 
sifilio? Beveik dvieili šimtu

jį
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Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

Atidarant Amalgamėtų Rubsiuvių Banką ŠIANDIE PINIGŲ 1
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: { 
28c. už 100 auks.

arba
357 auks. 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

y

Dr. AL. DAVIDONIS 
(lydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius.

ATIDARYMASIŠKILMINGAS 
AMALGAMĖTŲ TRUST AND

SAVING BANKO.

Sirbatoj, liepos 1 dieną, įvy
ko viešas atidarymas Amalga
mėtų Banko (371 W. Jackson 
Blvd.) Atidarymo iškilmėse 
dalyvavo suvirš 5,000 žmonių.

Daugybė žmonių atnešė sa
vo knygutes iš kitų bankų, dėl 
perkėlimo pinigų į Amalgamė
tų banką. Taip pat daug žmo
nių atnešė savo pinigus į šį 
banką, kurie pirmiau į jokį

banką pinigų nedėjo ir 
laikė namie prie savęs.

Pereitą pirmadienį rubsiu- 
viai nedirbo. Darbininkai lan
kėsi į banką su įvairiais klau
simais, kaip perkėlime pini
gų iš kitų bankų taip ir pirki
me įvairių bonų. Banko viršai
čiai yra labai entusiastišlki ir 
patenkinti pradžia, kokia buvo 
padaryta liepos 1 ir 3 dienose.

Amalgamėtai senai rengėsi 
prie atidarymo banko, bet 
pagalios jau turi jį. Ir pasek-

juos mes gali būti geros, kaipo 
bininkiškai organizacijai.

Dalininkais šio banko 
lik organizacijų nariai.

dar-

yra 
Tad 

(iarbininkams ir yra svarbu 
turėti tokią įstaigą -savo kont
rolėje, nes kaip žinoma, dar
bininkų organizacijų pinigai 
dažnai laikomi kapitalistiškose 
įstaigose, kur kapitalistai su 
darbininkų pinigais, be babe- 
jo, visuomet stengiasi padaryti 
daug nemalonumų patiems
darbininkams laike streikų.
Kartais tokiuose atsilikimuose

kapitalistai net neišduoda dar
bininkams pinigų dėl pragyve
nimo.

Reikia tikėtis, kad Amalga- 
mėtai turės gerą pasisekimą, 
nes turėdami stiprią organi
zaciją ir skaitlingą nariais, jie

stiškus kompetitorius.
Reikia linkėti naujam darbi

ninkų bankui geriausio pasise
kimo ateityje. Lai gyvuoja ir 
pjėjtojassi darbininkiškos įstai
gos kuoplačiausiai! -—Draugas.

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. Nedėliomis 10—12 dieną 
Rcs. 1139 Indeoendence Blvd. Chicago

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

12 METŲ VAIKAS UŽMUŠ
TAS KELTUVO DUOBĖJ. 
Mutual Brtfom kompanijos 

dirbtuvėj, 1507 S. Halsted gat. 
vakar tapo ai rastas nežinomo, 
12 metų vaiko kūnas keltuvo

ŠILTAM ORUI ATĖJUS KŪDIKIŲ 
PRIEŽIŪRA YRA TIKRAS 

KLAUSIMAS.

VIENAS UŽMUŠTAS, 7 
SUŽEISTI.

Vakar nelaimėse su 
mobiliais John Guslafson, 
m. amžiaus, tapo užmuštas, o 
keturios moters ir trys vyrai 
sunkiai sužeisti.

NUĖJO

auto-
45

MAUDYTIS, NETEKO 
75 DOLERIŲ.

Rigutis nuėjo maudy- 
lapuciaus maudynėm, 
>. Paulina' gal., ir jam 

besimaudant atėjo plėšikas ir 
padarė “holdupą.” Iš jo atėmė 
70 dol., o iš maudynės savinin
ko Z. Japučio 3 doi. Plėšikas 
paskui pabėgo.

John

tų, kad jis užsimušė puldamas 
žemyn.

Sujaukti daiktai šluotinės 
kompanijos ir šaliniais Geo. 
Coheno smageležių firmos ra
štinėse rodytų, kad vaikas su 
kitais buvo įėjęs plėšti; kraujo 
dėmes rasta trečiame ir antra
me šluotinės augšte arti kel
tuvo; kruvina vaiko kepurė, ra
sta antrame augšte, o sale jo 
kūno buvo popieriai piaustyti 
peilis ilga geležte. Jokių paži
nimo ženklu ant kūno nerasta.

i

aulams ir raumenims daryti ir 
•a liuosas nuo kenksmingų bakte

rijų. Bordeno “Eagle Brand” pienas 
yra padarytas iš tyro šviežio pieno su 
visais paviršiais, paimto tik nuo svei
kų karvių. Šitas pienas yra daugiau 
panašus motinos pienui negu kokia 
kita rūšis, nes jis lengviai suvirškina
ma ir sutapatinama. Jis yra lengva 
sutaisyti, vien tik plyno virinto van
dens pridėjus. Tyras cukrus tirštin
tame piene neleidžia jam surūgti ne- 
kurį laiką palaikius'skardinėlę atdary
tą. Reikia atsiminti, kad švarus, svei
kas maistas, tyras vanduo, švarios 
apystovos, švarus ir atsargus maisto 
sutaisymo budai ir apsisaugojimas 
nuo peršėrimo, ar netinkamo šėrimo, 
yra saugiausios įmonės apsaugojimui 
kūdikio nuo vasarinės ligos.

Nelauk rytojaus — pradėk tuojaus. 
Vasara čia. Jei kūdikis susirgs vi
duriais, ims vemti, ar turės dažnai vi
durių nevirškinimą, tai tuojaus kreip-

Noredama gauti pamokinimus sa- 
i- 

, rašyk Kūdikių Gerovės Skyriui, 
The Borden Building, 350 Madison 
Avė., New York City.

ąėm§

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Lietuviu Heliuose

jŠiltas oras atgabena su savim dau
gelį klausimų, paliečiančių kūdikių 
prižiūrėjimą ir maitinimą. Bet nėra 
reikalo, kad kūdikis sustotų augęs ir 
taupęs kad ir šilčiuasiomis dienomis; 
motina turi tik suprasti ir panaudoti 
tuos prižiūrėjimo ir maitinimo princi
pus, kurie yra žinomi kiekvienai mo
tinai.

“Vionu svarbiausių klausimų šilta
me ore tur būt yra maitinimo klausi
mas”, pasako kiekvienas šeimynos gy
dytojas, patardamas motinai prižiū
rėti kūdikį per karščius.

Švarus, sveikas maistas, atatinka
mas maitinimo būdas ir švarios sąly
gos yra geriausia apsauga nuo vasa
rinės ligos ir goriausias užtikrinimas, 
kad kūdikis bus sveikas.

Ūmios vasaros vidurių ligos,- nuo.
kurių daugelis kūdikių numiršta, su- kis pas gydytoją, 
teikia vieną didžiausių dirvų veikliam .
gyvasties gelbėjimo vajui. Kiekvie- vo kalba, kaip reikia valgydinti vai 
nos motinos yrą pareiga imtis tuo--kas, 
jaus tokio atsargumo, kuris apsaugotų 
nuo tokios baisios ligos.

Tos motinos, kurios turi Gamtos 
maistą savo kūdikiams, yra laimin
gos, nfes nėra geresnio maisto kaip 
motinos pienas. Bet daug kartų mo
tinos nepaiso tuo, kokį valgį jos pasi
renka ir tas pakenkia kūdikio gromu- 
lioutei, iš ko sugenda jo viduriai. To
dėl didžiausias atsargumas pasirinki
me tinkamų maistų ir prisilaikyme vi
sų švarumo taisyklių yra taip pat 
svarbu žindamoms motinoms kaip ir 
toms, kurios peni kūdikius bonkcle ir 
turi palinkti maistą, kuris butų gana 
maistingas kūdikiui.

J vėmimą, ar trydą, ar net ėjimą 
laukan žaliaukėmis karštame ore pas 
vaiką jaunesnį kaip aštuoniolikos mė
nesių reikia žiūrėti kaipo į rimtą da
lyką reikalaujantį greito atsidėjimo.

Bonkele penint vaikus didžiausias 
pavojus esti nuo nesšvaraus pieno ii' 
nerūpestingo sutaisyjno maisto, šva
rus pienas yra labai svarbu ir jis rei
kia švariai užlaikyti, norint turėti ge
riausias sekmos. Visi indai, bonkos, 
šaukštai* speneliai, ir tt., kurie yra 
vartojama sąmyšio sutaisymui, prieš 
vartojimą turi būti sterilizuojama 
karštame vandeny. Vanduo vartoja
mas maistui atskiesti, ar duodamas 
gerti, turi būti atvirintas, paskui at- 
vėdintas iki maitinamosios temperatū
ros. Gerausia yra kasdien atvirinti 
šviežio vandens.

Dienos karštyje aptaisyk kūdikį kuo 
lengviausiai ir ar tris kartus per die
ną subraukyk jį kempine pavilginta 
vandeny truputį šaltesniame negu kū
nas.

Vaiko maistas niekuomet nereikia 
mainyti karščiuose, jei nėra būtino 
reikalo. Esant labai dideliam karš
čiui bus geriaus davus mažiau mais
to negu vėsesnėmis dienomis. Nieko 
kita neduok, kaip tik tyrą atvirintą 
vandenį (atvėdintą, bet ne leduotą) fr; 
paprastą maistą. Kitokio maisto, pa- 
dažalų ir tt. negalima duoti vaikui 
aunesniam kaip dvylikos mėnesių, 

ypatingai karštame ore. Trečią, ar 
cetvirtą mėnesi kūdikiui reikia duoti 
jo šaukštelį iškoštos apelsino“ sūnkos 
atskiestos pusiau su tyru atvįrintu 
vandeniu kartą dienoje prieš duodant 
valdyt; ši(ą apštis reikia pamažu pa- 
didinti iki pusės apelsino nekoštos ir 
neatskiestos. sunkos vieną kartą die
noje prieš valgį.

šviežias nięnas labai dažnai esti' 
sunku gauti, ar gal. nėra ledo jis lai-, 
<yti, kad nesurugtų. Tašyk tirštųi-
tas pienas pilnai galima duoti 
kūdikiams. Jame yra visos sudėti-"S

r

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija **2811 W. 63rd St.

Tel. Prospecs 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.IŠPLAUK IR NEGADING 

DRABUŽIŲ.
Vis viena kaip ne išskalb

tum drabužių, jei neišplausi 
muilo, tai jie bus geltoni. Var
tok lokį muilą, kuris visas iš
sileidžia ir nelieka drabužiuo
se nei mažiausia dalelė, kuri 
juos nugalėtų.

Rinso yra visiškai nauja mui
lo rųšis, kuri tuojaus ištirps
ta, padarydama savo tyromis, 
gausiomis putomis vandenį ir 
drabužius slidžiais. Jis išima 
visus purvus iš drabužių taip, 
kad daug trinti drabužiai ne
pareina ir būva bedėmingai 
balti.

Rinso yra lengviau išplauti 
negu muilas, kurio kietosios 
dalelės įsispraudžia audiman. 
Bet kadangi gausios Rinsos 
muilinos atliuosuoja kiekvieną 
purvą, tai geras išplovimas rei
kalingas purvams nuplauti.

Rinso sparčiai užima vietą 
brusinio muilo šeimynos žlug
tą skalbiant.

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 vakaro 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

CICERO.
Draugiškas išvažiavimas 

Jefferson miškus.
Liepos 2 dieną Lietuviųmes čiepijome

Mes žinome, kad BR0LIS PAŠOVĖ SESERJ-JI 
tinkamos dirvos PABARĖ Jį Už GĖRIMĄ. 
Mes taipgi žino-

užsikrečia ^rs- Jcnil‘e Bauman, 31 mc- 
s negali ^’ Garpenter gat. ran-

! užsikrėsti sifiliu ir išvystyti tos das kauntės ligoninėj su pavo- 
ligos tokią lytį, kuri ]i,mpa jinga žaizda nuo kulkos galvoj 
žmonės? Ar taip yra iš tik- žcmiau kairėsės akies» ° ios 
rujų; ar ne, tatai išspręs tik hrolis Patrick DaileY> 35 metų, 
tyrimai. Abrams’as suranda, P“ ^o. Racine avė. tupi kalė- 
kad jis gauna galvijinio sifiiio | Įime už šovimą. Sesuo bandė 
reakcijas, ir jig turi drąsos ta
tai viešai pareikšti. Be to, jis 
turi pakankamai kantrybės, 
kad parodžius jums I 
Gijas savo klinikoj. Jis gauna 
reakcijų iš čiepų rando. Jei kas

raupų perus.
raupai randa
galvijų kūne.
me, kad galvijai 
džiova. Tai kodėl jie

rengė draugišką išvažiavimą 
Jefferson miškus. Žmonių su
važiavo daug visokių pažiūrų.

(Seka ant b pus].).

Taipjau American Road 
Machinery Co.

Agento Jonesio pereitaisl nors traukia elektrodą per ju- 
metais apgauti žmones gavo Sl, ra,lka, tai jis klįla 
nuo jo Cleveland Standard tas elektrodas paliečia čiopų 
nrtAr° Jaipgl American raiuU. jUs 8a]i(c atnežti į ™ 
Road Machinery Co. kompa- nikę čiepų iš aptiek™, ir Ali
nu os serus. Kas IŠ Jonesio nuns’as parodys jums kad iš 
kreditorių dabar norėtų už šešių skirtinų čiopų penki turi 
tuos serus gauti pinigų, te- 57 vibracijas greitumą. Jeigu 
gul kreipiasi j musų ofisų, jus norite būti tais čiepais į- 
Mes pirksime Cleveland |čiepyti, ■ •
Standard Parts kompanijų 
ir Am. Rd. Mach. šėrus pa- 
gal marketo kainos. Galite 
ateiti kasdien nuo 9 iki 5 
vai. į ofisą Lane Richąrds & 
Co., 611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St. Atsi
neškite kartu ir serus.

Lane, Richards & Co.

jį pabarti už munšainės gėri
mą, o jis įsikarščiavęs išsitrau
kė revolverį ir šovė į ją. Iššo- 

tas reak- v^s šaliniai žmonės
pamatę jį suėmė.

SURADO PRAPUOLUSIO 
ŽMOGAUS KŪNĄ EŽERE.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

budai nuo

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

Jeigu

tai už keliolikos va
landų jis parodys jūsų kraujo 
reakcijas. Jeigu jis klysta, 
jeigu, sakysime, kita' liga pa
gimdo tokias pat reakcijas, tai 
kas nors turi tatai išrėdyti. Bet 
tas “kas nors“ privalo daryti 
savo tyrimus pamatuojantis 
Abramso išradimais.

(Bus daugiau)

Keturias dienas prapuolusio 
iš namų dailydės ir kontrakli- 
ninko John Orth’o, 6610 Ken- 
wood avė., kūną atrado prūde 
Jackson parke, bet ne tame 
parko krašte kur buvo j ieško
ta Trys dienos atgal tapo at
rastas jo švarkas ir skrybėlė 
ant tilto einančio per prūdą, 
bet prūdą kelioms eilėms iš
graibius kūno neatrasta. Kū
nas nuvežta pas graborių 4631 
Wentworth avė. Jo žiuona lig 
šiol negali numanyti, 
jam teko nusižudyti.

kodėl

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausj 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.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas)
GRABORIUS

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 6—8 vak.
Residencijos Tel. Boulevard 1042

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. M.arrket 6234, Market 4526

’ Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halhlvd St., Chicago,

<



NAUJIENOS, Chicago, BĮ. Ketvergas, Liepos 6 d., 192 !

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

Buvo ir laimėjimai įvairių dai
ktų. Taipjau nestigo nei žais
lų. Jaunimas žaidė įvairius 
žaislus ir linksminos iki vėlu
mai. i

Kooperacja verčiasi daugiau 
šia produktais. Kiek teko pas
tebėti, ji gerai gyvuoja. Mat 
vietos lietuviai pradėjo jau su
prasti tokios kooperacijos 
svarbų ir perkasi reikalingus 
sau daiktus iš kooperatyvus 
krautuves. — Cicerietis.

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS
Liepos 4 dienų Lietuvių Po

litikos Kliubas surengė drau
giškų išvažiavimų į Jefferson 
miškus. Kliubiečiai važiavo 
dailiai papuoštais Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis automobi
liais. Be to, ant automobilių 
buvo parašyta kliubo vardas, 
kas kreipė į tai tūmijančių do- 
mę.

• Tų pačių dienų Jefferson 
miškuose buvo surengę draugi
škus išvažiavimus ir kitos 
draugijos, rodos IjDILD. ir 
viena moterų draugija, kurios 
vardo nesužinojau.

Programų buvo surengę 
“kairieji”. Programas susidėjo 
vien iš prakalbų, o gal geriau 
pasakius iš užsipuldinėjimų 
ant sau nepatinkamų partijų 
bei asmenų 1WW. kalbėtojas 
kiek drūtas peikė komunistus, 
o 'komunistai aidoblistus. Kaip 
vieni, taip ir kiti neapsėjo nie
kų nepapliauškę apie Naujie
nas ir d. Grigaitį, nors jokių 
faktų savo šmeižtams negalėjo 
prirodyti. (Tokiems “kalbėto
jams” juk faktų nereikia).

Kaip teko girdėti, liepos 9 
dienų Sandaros 23 kp. rengia 
draugiškų išvažiavimų su pro
gramų į Jefferson miškus. Ža
da kalbėti vienas daktaras ir 
Chicagos Universiteto stu
dentas Kubilius. — Sandarietis

1068 Verbickas P
1069 Vizbaras Pavilas
1070 Walun John
1071 Walinkas A K. 
1084 Žebrauskas Petras 
1086 Ziegmont M. A 2

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų Ofise.

Aleksandraviče IC 
Andruška Jonas 
Bartusevičius Ap. 
Čeponis J. J. 
Doba J. 
Greibus Anton Ed. 
Herman F. 
Jakstis Ignas 
Janiūnas Povylas 
Juknas Stefania 
Juozaitis William 
Juška Juozas 2 
Jutauskas Jonas 
Krezą Jonas 
Linksinanavičius Jos. 
Lukauskas Vik. 
Mickus Peter 2 
Kadzevicz Joseph 
Reginis Kast. 
Riekasius W. 
Rimkus Frank 
Rudžiui Vincas 
Rušella Jonas 
Savickis Simona 
Tamašiunas Stanislovas 
Witčas Petras 
Žalis Jonas 
Žilis Juoz. 
Žibutis Anton

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Jono, Uršulės Narutavi

čių ir Juozo Steponavičiaus. Pirmiau 
gyveno ant ūkės Dottson, Lousiana, 
po tam buvo išvažiavę į Barbertson, 
Ohio, o dabar nežinau kur gyvena. 
Malonėsit patys atsiliepti, arba juos 
žinanti teiksitės pranešti, už ką busiu 
dėkingas. Pranas Norkus, 3252 South 
Halsted St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU inteligentiškos merginos 

arba našles moteries apsivedimui ne- 
senesnės kaip 30 metų. Aš esu 30 
metų amžiaus. žinoma, gal kokiaa 
ypatai bus ne suprantamas tas daly
kas ir įdomu, bet taip yra. Ne dėl 
to taip darau, kad merginos negaunu, 
bet dėl to, kad iš pat pradžių esu ap
sigyvenęs tarp svetimtaučių per ilgą 
laiką, bet sau draugę mylėčiau gauti 
lietuvaitę. Jeigu papuls proga, ne
noriu turto, tik išminties ir dailaus 
apsiėjimo, kadir našlė, tik tokia, kat
ros vyras miręs, bet ne gyvanašlės ir 
tokia, katra myli ir gali gerai namus 
užlaikyti, o ne moon shine dirbti. Pla
tesnių žinių per laišką. Pagal šitą ant
rašą. K. C. P., 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 20 iki 35 m. 
amžiaus. Aš esu 27 metų vaikinas, 
uždirbu gerai. Meldžiu atsišaukti ir 
prisiųsti paveiksią su laišku.

F. BERŽYNAS, 
551 West 18th St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU 
arba 
arba 
biznį 
gų.

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
MOTERŲ

merginų 
amžiaus 
Nuo’lati-

VYRŲ

REIKIA apsukrių 
tarpe 18 iki 25 m. 
prie kilbasinių žarnų, 
nis darbas, gera mokestis.

Kreiptis į superintendento 
ofisą:
OPPENHEIMER CASING 

1016 W. 36th St.
co.

REIKALINGA moteris namų 
darbui ir pridaboti 31/2 metų 
mergaitę. Valgis, kambaris ir 
mokestis. Atsišaukite nuo 5 iki 
9 vai. vak Chas. Bartkus, 2941 
W. 39th St., arba Pershing Rd.

REIKALINGA jauna mergi
na į valgyklą už veiterką. Paty
rimas darbo reikalingas.

3202 S. Halsted St.

REIKALINGA VEITERKĄ 
dirbti vakarais. Turi būti 
tyrusi.

3206 S. Halsted St.

pa-

REIKIA vyry abclnam dirbtu
vės darbui į waste paper shop, 
taipgi presmano. Nuolatinis dar
bas, gera alga. Republic Waste 
Paper Co. 1039 W. Congress St. 
arti Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas su 4 rui
mų rakandais arba be rakandų. Turiu 
parduoti greitu laiku, nes važiuoju į 
Lietuvą. Biznis geras, vieta puiki ir 
oras tyras. Kreipkitės sekamu ant
rašu: Mike Ugianski, 4800 Gunnison 
ir Cicero Av., 1741 W. 47 St. arba te- 
lefonuokite savininkui. Phone Kildare 
4953.

TĖMYKIT BIZNIERIAI! KURIS 
PIRMAS' Iš JŪSŲ PAMATYS, 

TAS LAIMĖS.

!!! REIKIA !!!
!!! VYRŲ !!!

Be specialio mokslo gali tapti 
patyrusiu darbininku visai trum
pame laike. Nuo dienų mokame 
kol mokinatės. Nuo šmotų dir
banti gali padaryt gerą algą.

Cassady-Fairbank Mfg. Co., 
6126 S. La Šalie St.

PARDAVIMUI arklys, veži
mas, svarstyklės ir viskas kitas 
ko reikia perlioriui. Kaina $50.

2917 S. Lowe Avė.

PARDAVIMUI Barber Shop — pi
giai ir geroj vietoj ant Tovvn of Lake 
Turi būti parduota greičiausiu laiku, 
nes savininkas turi užimti kitą biznį. 
Pasinaudokite proga. Kreipkitės se
kamu antrašu: “Naujienų” Skyrius 
Town of Lake. No. 15, 

1614 W. 46th St.
REIKIA bučerio mokančio ge

rai bučeriaus darbą. Pastovus 
darbas, gera alga. Atsišaukit 
greit. 1836 S. Halsted St. Phone 
Canal 5821.

PARDAVIMUI grosernė kam
pas 21os gatvės ir Iloyne Avė. 
Biznis geras. Negaliu vienas 
apsidirbti.

2058 W. 21 St.

Pardavimui du namai: kampinis su 
bizniu, kartu šalę lotas. Rendos neša 
apie $200 į mėnesį. Tas kampas su 
namais vertas $20,000! Pirmas kam
pinis namas ant 2-jų pagyvenimų ir 
krautuvė su 4 kambariais; ant antrų 
lubų 6 kambariai: šilto vandenio šilu
ma, visi pinuos klesos įtaisymai; na
mas 6 metų senas; užpakalyj mūrinis 
ant vieno pagyvenimo, 6 kambariai su 
eimantiniu skiepu ir šiaip viskas; prie 
šalies tuščias lotas vertės $2,000; 
krautuvė yra didelis groseris veitės 
$2,500, o jei norės, bučernę galės įsi
steigti. Namai randasi South Side, 
gražiausioj anielinkėį, netoli 67-to bul- 
valo. Įmokėti reikia $6,500. Kaina 
už viską tik $16.500. Tad galima su
prast,, kad didelis bargenas.

Atsišaukti tuoj.
J. NAMON, 

808 West 33rd PI., 
arti Halsted St.

NORIU BIZNIO, PARDAVIMUI AR 
MAINYMUI/

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Vakar laidos korespondenci

joj “Šaunus Birutės Išvažiavi
mas” įsiskverbė nemaloni ze- 
ceriška klaida, vietoj: “'Jauni
mo buvo suvažiavę prie užkan
džių”, turėjo būti: Jaunimo 
buvo suvažiavę gražus būrelis, 
šiek tiek pažaidus, svečiai bu
vo paprašyti prie užkandžių 
e te.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

REIKŠMĖ “OVERSIDE 
CONNECTION”.

Tūli skaitytojai klausia paaiš
kinimo žodžio reikšmės “over- 
side eonneetion”. Pilnai reiškia: 
persėdimas laivas nuo laivo, ku
rie greta stovi. Suprantama, 
kad nereikia ant kranto keletos 
dienų laukt kito 'laivo. Važiuo
dami lietuviai laivu “Aquita- 
nia”, kaip tik iš šio laivo išlipa, 
tuoj į kitą lipą, kuris plaukia 
tiesiai į Pi'liavų, todėl keliaunin
kai ir gali pasiekti į devynias 
dienas ir keturias valandas iš 
New Yorko į Piliavų, jei važiuos 
ir “Mauretania” tokiu pat persė
dimu.
■MU11I.J h.!-' 11 Ii

Pranešimai
Dr-stes Palaimintos Lietuvos pus- 

netinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 9 d. 1 vai. po p. paprastoj 
svetainėj. Draugai visi turit atvykti, 
nes bus svarbių reikalų svarstoma.

—Rast.

SLA. 36 Kuopos susirinkimas bus 
aikomas pėtnyčioj, liepos 7 d., 7:30 

v. v. Aušros svet., 3001 S. Halsted 
St. Visi nariai kviečiasi i atvykti, bus 
duotas raportas iš Seimo ir svarsty
mas kitų svarbių reikalų.

—Sekr. E. Mačinskiene.

apsivedimui merginos, 
našlės, kuri mokėtų, lenkų, rusų, 
anglų kalbą. Ir kad mokėtų 
varyti. Turiu prapertę ir pini- 
Su laišku prisiųskite fotografiją.

S. D. B.,
1512 So. 50th Ct., 

Cicero, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

ISRENDAVOJIMUI
IŠRENDAVOJIMUI namas, arba 

parduosiu, labai geroj vietoj, prie 
Emerald Avė., tarpe 38 ir 39 gatvės, 
tinkamas dėl saliuno nes arti tokio 
biznio nėra. Namas geras renda ne
brangi. Kreipkitės: F. B. Niprikas, 
3800 So. Emerald Avė., Tel. Boulevard 
7635.

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešiy, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkus—typistes ctc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys dėl 1 vaikino 

arba merginos; be valgio. Prie lais
vų žmonių. Kuris myli muziką, prie 
augančių vaikų. Matyt galima 
dien nuo 5-9 vak ir nedčlioj 
dieną.

1835 Canalport Avė.,
1 fl. frontas <

kas- 
visą

PASIRENDAVOJA šviesus kamba
ris vedusiai porai be vaikų. North- 
VVest Side. šiluma, graži apielinkė, 
tyras oras. Gali vartot virtuvę.

Kreiptis:
MRS. A. MASKELL, 

6952 Wolfram St.

IŠSIRENDAVOJA 2 kambariai 
dviems pavieniams vaikinams. Elekt- 
ro šviesa, maudynė, garo šiluma, 
šviesus kambariai ir su visais paran- 
kumais.

Atsišaukite greitai:
2914 W. 43rd St.

2-os lubos.

REIKALINGA merginą arba vai
kinas j valgyklą nešiojimui j stalus. 
Taipgi moteris indų plovimui. Abiems 
gera užmokestis.

Atsišaukite tuo jaus.
J. PILKIS, 

4915 West 14th St.,
' Cicero, III.

REIKIA darbininko ir darbi
ninkės prie namų darbo; vyras 
turi suprasti namų pataisymą.

2500 W. 39th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojinvo 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. Dearborn St.

REIKALINGAS doras žmogus no
rintis turėti lengvą darbą ir trumpas 
darbo valandos. Darbas nuo 6 vai. 
ryto iki 11 ryto. Atlyginimas gana 
geras. Turi nors kiek mokėti lietu
viškai raštyti ir būti dalininkų biznio 
su nemažesne suma kaip $1000. 
Kreipkitės laišku arba ypatiškai se
kamu antrašu: “Naujienų” Town of 
Lake Skyrius, 1614 W. 46 St.

REIKIA patyrusių į foundrę 
čipenų. Nuolatinis darbas, gera 
alga. Kreipkitės:

KEDZIE FOUNDRY CO.,
3234 W. 31 St.

REIKIA GERO ATSAKAN
ČIO BUČERIO.

2558 W. 69th St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI pigiai Hudson 

Sedan. Eina kaip dziegorius taip
gi lotas ant 58 ir Harnlen Av ir 
registeris dėl saliuno. Reikia 
greit pinigų. 4522 So. Ashland 
Avė. Tel. Boulevard 1152

PARDAVIMUI Elgin Six sport me
dei ir Fordas. Abu eina ir atrodo 
kaip nauji. Imsime seną į mainus.

Atsišaukite pas
BALŽEKAS BROS.

6012 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Chevrolet au
tomobilius, 1919 metų pigiai.

3236 Emerald Avė.

RAKANDAI

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Už PUSDYKĮ

Pardavimui bučernė ir 
South Side, puikioj vietoj, 
fixtures, daug stako, biznis 
rai eina, 
svarbi, 
siu. 
yra aukso kasyklos, 
šaukęs laimės.

JONAS LEPA, 
704 W. 69th St.

grosemė 
geriausi 

labai ge- 
Pardavimo priežastis labai 

Nemokanti biznio išmokin- 
Rertda pigi, lystas ilgas. Tai 

Pirmutinis atsi-

Turiu dviejų pagyvenimų mūrinį 
namą po 5 ir 6 kambarius: elektra, 
maudynės, visur kietmedis, fumaso ši
luma .aukštas skiepas. Namas ran
dasi South Side, arti 67-to bulvaro. 
Labai puiki vieta, medžiais apaugusi. 
Rendos neša $80 su viršum į mėnesį. 
Kaina tik .*9,000. 
mo turiu $5,000.
čemės, grosernės, arba dry goods 
krautuves, nenaisant kokioi apielinkėj. 
Atsišaukit arba telefonuokit.

J. NAMON, i
808 W. 33rd PI., arti Halsted 

Tel. Boulevard 1550

Morgečių ant nu- 
Mainysiu ant bu-

KAS NORITE BIZNIAVŲ LOTŲ 
PIRKT AR MAIYT.

PARDAVIMUI barbemė su dviem 
krėslais. Ir pool Room, su keturiais 
stalais. Taipgi 4 kambariai gyveni
mui. Biznis senas 16 metų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

2048 W. 22 St.

PARDAVIMUI 3jų krėslų bar 
berne, galinga pirkti pusę arba 
visą. Parduosiu pigai; priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

3416 Wallace St.

Turiu du kampiniu lotu išmokėtus, 
prie 124-tįos ir Rosyn Avė. Tolim'es- 
niame laike bus dideli pinigai. Jau 
dabar yra žmonių apgyventa: vanduo, 
suros ir šalygatviai; man kainavo 
$2,000 ir už tą pačią kaina parduosiu, 
arba mainysiu ant automobilio, piano, 
bučernės ar kitokio biznio. Kreipki
tės tuoj arba telefonuokit.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St. 

Tel. Boulevard 1550.

NAMAI-ZEME
2712 Emerald 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

PARDAVIMUI
549 E. 50th St., netoli St. Lawrence 

Avė. 2 aukštų mūras, akmens priekiu, 
6 ir 7 kambariai, garo šiluma, rendos 
noša $90. Kaina $12,500. Įmokėt 
$3.500.

Kreipkitės priesavininko.
2603 S. Halsted St.

ŠTAI KUR BARGENAS!
7910 Barneli Avė., 2 aukštų mūri

nis 2 flatų namas, 5 ir 6 kambarių, 
furnasas pirmam* flatui. Skalbynės, 
elektro šviesa. Kaina $7,300. $2,000 
įmokėt.

WM. H. BRINKMAN, 
8688 Vincennes Rd.

STOCKAI-SEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augŠčiausia dienos 

L. KAUFMAN & 
State Bank 

114 No. La Šalie 
Chicagp, III.

kaina 
CO.,

st.,

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštų, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėt; 
Iškaba “Advertised Window” 
lobėj nuo Adams gatvės, paša 
kant laiško NUMERf, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš 
kus paštas laiko tik keturiolik; 
dienų nuo paskelbimo.
901 Abeciunas Lucijo
903 Apkevičiene Yzabel
904 Azusenis Frank
905 Balaisis Jon
906 Balsis Suzana
907 Baltadunis S
908 Bartulys Adamas
914 Brazienoi Janos
915 Bukauskieni M. A 
919 Budriku Anton
937 Dirgielaite Maryona 
948 Zamgulis Pavilu 
946 Gabrenaj Wiktor 
950 Gincauskis J 
955 Gritena VVincentas 
962 Jakubauski Anna 
964 Jocasa Jons
966 Jonikas Antonas
967 Jozalie Adale
968 Kalpokas Edvartas 
069 Ramonas Antonas
970 Kazlauski Vincent
971 Kisneras Elze
972 Kinvbras Stanislovas 2
973 Klumbys Stasys 
985 Kulbokenie M 
988 Liekus Kazimeras 
990 Lukas Anton
994 Makavawicz Antonoj 
999 Martišienei Margarietai 
1001 Masiulis Alesksandras
1005 Madecka Julia
1006 Mazukenas Rostantas 
1013 Odeininis Liudvik
1023 Poremskui Janui
1024 Pukstis V
1025 Pucievcis Vladas
1033 Rimkus Petras
1034 Rudzauskas J
1035 Rymkus Miss Merry 
1038 Sawicki Bronuszaiv 
1046 Sipavičienei Onai 
1048 Slapitie J
1052 Stasitos John
1055 Šeputis John
1062 Tautavice Velemas
1066 Urbonas Frank

Valparaiso, Ind. — Liepos 9 d. Lie
tuvių Moksleivių Literatiška Drau
gija rengia niknika girioj prie “Sa- 
<<ers I>aVe” ežero. Prasidės 1:00 v. po 
nietų. Kkviečiame lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į Valnaraiso moks- 
•*»iviu pikniką. Susioažinsite su mo
kiniais ir linksmai laika praleistite ty
rame ore. Nežinantieji vietos malo- 
nėkite atvykti prie lietuvių kyngvno, 
751 Cyrus St., o iš ten bus nurodyta 
vieta. — Komitetas.

Jaunų Vyrų Draugiškas ir Paš. 
Kliubas laikys savo pusmetinį susirin
kimą liepos 6 d., 8 vai. vak. Mali
nausko svetainėj, 1843 S. Halsted St. 
Draugai ,malonėki te visi atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų aptar
ti. — Rast. K. Kazlauskas.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, liepos 7 d., 
8 v. v., Chas. Strumilo svet. Nariai 
ir norintįs prisirašyti kviečiami atsi
lankyti. — Organizatorius.

T. D. M. Lietuvos Brolių ir Seserų 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, liepos 7 
d., 7:30 v. v., paprastoj svet., 341 E. 
Kensington Avė. Visi mariai malo
nėkite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

---- Rašt. J. Valančius.

Local 269 A. C. W. of A. pusmeti
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj lie- 
nos 7 d., 7:30 vai. vakare, 1564 N. 
Robey St. Uniojos svet. Šis susirinki
mas yra labai svarbus — viena, pus
metinis, o antra, tai bus leidžiama 
nauja konstitucija balsavimui. Tai
gi visi priklausanti prie l/ocal 269 bu
rnai malonėkit atsilankyti paskirtu 

laiku. — P. Chapas, sekr.

Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir 
Moterų PaŠelpinio Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, liepos 9 
d., 1922 m*., 1-ma vai. po pietų John 
Engei svetainėje, 3720 W. Harrison 
St. Visi nariai ir narės malonėkite 
laiku susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Jonas Burčikas, nut. rašt.

Lietuvių Moterų Apšvietos Dr-jos 
nusmetinis susirinkimas ivyks lienos 
6 d., 8 vai. vak., toj pačioj vietoj, kur 
visuomet laikoma susirinkimai. Visos 
narės malonėkite pribūti laiku.

—- Sekretorė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobiliu trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir auie- 
linkėi. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoi. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co.. 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo už bartende- 

rį į šaitaną. Esmu patyręs tame 
darbe. Kam reikalingas, kreip
kitės. A. 1). 755 W. 32nd St Tel.: 
Boulevard 5201.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

!!! REIKIA !!!

1MERGINŲ IR JAUNŲ 
MOTERŲ!

Dirbtuvės darbui; nuo dienų mo
kame kol mokinatės. Gerai gar 
lėsite uždirbti, kuomet jau mo
kėsit.

CASSADY-FAIRBANK MFG.
COMPANY, 

6126 S. La Šalie St.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Darbas ant visados 
Valgis ir kambarys.

STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

LEBERIŲ ir čiperių reikia dėl 
foudrės darbo.

Atsišaukit:
CHICAGO STEEL FOUNDRY 

COMPANY,
South Kedzie & 37th Place.

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 
miegkamb.ario setas; velveto kaurai, 
paveikslai ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su To
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

447 E. 44th St., netoli Grand Boule- 
vard, 3 aukštu mūras, akmens priekis, 
3 flatai. 6, 7 ir 7 kambariai, 
neša $228. Kaina $12,500.
$3.500.

Kreipkitės prie savininko 
2603 S. Halsted St.

NORIU pirkti ir pilną kainą 
mokėsiu už Co-operative Society 
of America Šerus. Mokėsiu $11. 
L. J. Mather, 6807 Union Avė., 
Tel. Englewood 0187.

Rendos 
Įmokėt MOKYKLOS

28th St. 
maudynės, 

rasas ir toiletai, 6 kambarių flatai. 
Įmokėt $1,000, likusieji mėnesiniais iš
mokėsimais.

Kreipkitės prie savininko 
2603 S. Halsted St.

3
2712 Emerald Avė,, netoli 
aukšti} mūras: elektra.

Mokinkis dressmaking
Braižymo ,siuvimo — Dienomis

REIKIA tvirtų darbininkų 
nuolatiniam darbui į pipe shop. 
Ateikite pasirengę dirbti.

Low Pipe & Supply Co., 
1338 W. 22nd St.

PARDAVIMUI saliuno rakandai 
(Furaiture) elektrikinis pianas, regi
steris. Pianas, pečius ir visokių smul
kesnių daiktų, parduosiu atskirai, bet 
butų geistina, kad visus sykiu nupirk
tų. Galima matyti vakarais nuo 6 
vai. iki 9tos iš užpakalio.

3159 So. Halsted St.

6

REIKIA vyrų įvairiam į steel- 
ware house darbui. Nuolatinis 
darbas, dienoms ar naktims. Ge
ros darbo sąlygos.

Kreipkitės: i

PARDAVIMUI geri veik nauji ra
kandai. Parsiduoda už gana pigią 
kaina visus svkiu arba šmotais. Ra
kandai yra 5-kių ruimu. Priežastis 
pardavimo, važiuojame i Lietuvą.

ANTANAS MICKUS, 
4549 So. Paulina St.

PARDAVIMUI
JOSEPH II. TYENSON & 

SONS, 
16th & Rockwell Sts.

PARDAVIMUI grosemė, saldainių, 
mokyklos'įrankių, cigarų, tabako, ra
šomą daiktu ir kitokių visokiu maž
možių, o taipgi pieno ir rūkytos mė
sos krautuvė. Vieta ant Bridgeporto 
priešais mokyklą. Priežastį patirsi
te ant vietos.

3518 So. Wallace St., 
Phone Yards 4956

REIKIA susipažinusio su sa
vo darbu bučerio.

Kreipkitės:
671 W. 14th PI.

REIKTA pardavėjų, pardavojimui 
aukštos klesos real estate bondsus se
nos west side banko instaigos. Rei-, 
kaiaujame gerų paliudijimų, 
kitės į Naujienas num. 63.

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ice cream. 
kendžiu ir tabako krautuve prie pat 
mokyklos, geroj vietoi. Parduosiu 
pigiai. 4 kambariai dėl gyvenimo; 
priežastį pardavimo — patirsite ant 
vietos.

Phone T.afavette 4842 
2745 W. 38th Place

~ PARDAVIMUI šaitanas se
niausioj vietoj, visoj apielinkėj. 

Kreip- Parduosiu už teisingą pasiuly-
mą.

3206 S. Halsted St.

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas 2 flatai 

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

2320 W. 35th PI.

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

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo arba biznio Chicajęoj, farma. 
Farma Thorpe, Wis. žeme
rrera, gyvuliu daugvbė: 16 melžiamų 
karvių, 4 arklių, 30 žąsų, 100 vištų, 
nirtonrobilius ir visos modemiškos ma
šinos. Budinkai nauji, stuba 12 kam
bariu. Pardavimo priežastis — senet- 
vė. Savin1 nkas A. Voltoraitis, Box 77, 
Thorpe. Wis. Chicagiečiai nplnikvs v- 
formaeias pas P. Volteraitis, 2423.W. 
46th St.

PARDAVIMUI pigiai lotai — 
hargenas, kadangi važiuoju Euronon 
2 lotai prie Califomia Avė. tarpe 721 
2 lotai pri*1 Califomia Avė. tarpe 72 
ir 73 St. Kaina *325 su š'dvgatviais: 
1 lotas S. Fairfield Avė. Kaina $275; 
lotas 71 st St. West. netoli Rockwell. 
Kaina *550. Aue-nst S”hr. Tel. ProsT 
pect 8095, 2641 W. 69th St.

PARDAVIMUI 2 fintu budinki: 
saliunas nirmam flafn daras gera biz
nį ir 3 kambarini užpakalvi. 6 kam
bariai ant viršau^. <=u visais up to 
date įtaisvmais. *4.000 cesh.

1634 W. 69th St. 
kampas Marshfield Avė.

Dienomis ar 
vakarais.

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

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų pakĮaugdami.
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

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

Mastcr Sewing School
/ Prineipalss
JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake SL 4-fl.




