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Hardingas įsakė ati 
daryti kasyklas

Nepasiduoda Pilsudskiui.

Išklausys Rusijos pasiūlymus
Gatvekarių darbininkai atmetė 

kompanijos pasiūlymą

LONDONAS, liepos 17. — 
Pasak Varšuvos žinių, Lenki
joj susidarė rusti politinė pa- 

\detis iš priežasties iškilusio di
delio nesutikimo tarp prezi
dento Pilsudskio ir naujojo 
Lenkijos premiero , Adalbert 
Korfanty. Lenkijos armija re
mianti Pilsudskį, bet Korfanty 
šalininkai nenusileidžia ir pats 
Korfanty tvirtina, kad jis at
ims prezidento reikalavimų, 
kad jis rezignuotų.

Prezidentas įsakė atidaryti Išklausys Rusijos pasiu 
lymus.anglių kasyklas

Pasmerkia Hardinga.
Kasyklas saugos valclljų mili
cija. Pennsylvania pirmiausia 

atidarysianti kūryklas.

VVASHINGTON, liepos 18.— 
Prezidentas Hardingas šiandie 
pasiuntė telegramas minkštų
jų anglių kasyklų savininkams, 
įsakančias kad kasyklos butų 
tuojaus atidarytos ir pradėtas 
kasimas anglių. Taipjau pa
siųstos telegramos gubernato
riams kur tokios kasykloj yra, 
raginančios, kad jie pasirūpin
tų pasiųsti valstijų miliciją 
tas kasyklas apsaugoti. Ten 
kur neįveiks milicija apsaugo
ti, bus pasiųsta federalinė ka
riuomenė.

Tokį prezidento žingsnį vien
balsiai užgyre ir visas 
kabinetas, kuris šiandie 
svarstė.

Manoma, kad pirmiausia
r, i darys Pennsylvanijos kasyk
los. Po to seks West Virgi
nijos, ir tada Obio valstijos. 
Pennsylvanijcu gubf^natojrius 
Sproul jau turėjo pasitarimą 
su kasyklų savinirikais ir pre
zidentu Hardingu ir prižadėjo 
duoti visą reikiamą pagelbą.

Illinois kasyklų 
ketina laikyti savo

•HJAAGA, liepos 18. — Haa- 
gos konferencijos ne-Rusijos 
delegatų pilnas susirinkimas 
šiandie nutarė išklausyti Ru
sijos prašymą laikyti bendrų 
susirinkimą, bet tik su sąlyga, 
kad tame susirinkime 
įteikti nauji pasiūlymai.
tapo nutarta dėlto, kad Rusi
jos delegatai atsisakė dalyvau
ti privatinės nuosavybės sub- 
komiteto susirinkime ir parei- 

kad jie dalyvaus tik pil- 
konferencijoje.

bus
Tai

škė, 
noje

Gatvekarip darbininkai at
metė kompanijos siūlymą.

jo 
tai

at

savininkai 
kasyklas

prezidento 
laužvti

įsakymas 
kiek padi 
Bet labai

ja nesutiks daryti atskiros su 
jais sutarties.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Samuel Goni- 
pers delei tokio 
Hardingo pasirižimo 
angliakasių streiką 
kad tas Hardingo 
atidaryti kasyklas ne 
dins iškasimą anglių,
pabloginti visą padėtį gali. 
Streikieriai delei atidarymo ka 
sykių į darbą vistiek negrįš. 
Kompanijoms gi samdantiems 
streiklaužius kova pasidarys 
daug smarkesnė ir griežtesnė, 
o streiklaužių neįstengs apsau
goti nė milicija, nė kariuome
ne. Be to unija tada veikiau
sia atšauks nuo kasyklų visus 
darbininkus, kurie dabar kasy
klas. prižiūri ir palaiko tvar
koj. Tas atšaukimas tų darbi
ninkų patiems kasyklų savi
ninkams pridarys didelių nuo
stolių. , ii.

BERLINAS, liepos 12.—Ber
ibio spaustuvių darbininkų 
streikas, delei kurio per kelias 
dienas neišėjo buržuaziniai 
laikraščiai, užsibaigė darbinin
kų laimėjimu. Jie gaus pakeli 
iną algos nuo 150 iki 300 mar
kių į savaitę.

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

šiandie — Giedra; nedidelė 
permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:30 v., leidžiasi 
8:22 v. Mėnuo teka 1:25 v. n.

Kompanija reikalavo priimti 
15c į vai. algų nukapojimą.

CHICAGO. — Gatvekarių 
darbininkai vakąr turėjo pasi
tarimų su gatvekarių kompa
nija, kuriame kompaniją pa
davė savo pasiūlymus darbi
ninkams. Ji siūlė, kad <|arbi- 
ninkai priimtų 15c į valandų 
algų nukapojimą ir kad virš
laikis butų mokamas tik 9 va
landų darbo, kas reiškia įvedi
mų 9 vdl. darbo dienos. Tokį 
mažų kompanijos nusileidimų 
(ji pirmiau reikalavo, kad 
darbininkai priimtų 20c. į vai. 
algos nukapojimų) darbininkai 
griežtai atmetė.

Kompanija tada prašė, kad 
jos pasiūlymas butų paduotas 
visuotinam darbinintkų balsa

vimui, bet ir tai padaryti uni
jos viršininkai atsisakė, kadan 
gi kompanijos nusileidimas 
yra perdaug mažas, kad darbi
ninkai galėtų apie jį svarstyti.

jaus tapo telegrafuota centra- 
liniani unijos prezidentui Ma- 
hon, kad tasis tuojaus atvyk
tų Chicagon ir paimtų streiko 
vedimų. Reikalingas yra jo 
leidimas, kad streikas galėtų 

Manoma, 
dar kartų

būti paskelbtas.
kad ir jis bandys 
pasitarti su kompanija.

Ginkluojasi.
yra 
kad

CHICAGO. — Milicija 
verbuojama Chicagoje, 
pasiuntus jų prieš streikuojan
čius geležinkeliečius. Ji be kit 
ko yra apginkluojama ir kul- 
kasvaidžiais.

New Jersey valstijoje iųu- 
šeikos yra apginkluojami nuo
dingų gazų bombomis — ir 
tai vis kovai su geležinkelie
čiais, kurie reikalauja vien di
desnio duonos kąsnio.

Geležinkelių dirbtuvių 
ninku unijų viršininkai 
čia savo susirinkimą, 
apsvarstyti visą padėtį 
lomą jiems “taiką”.

Kelių darbininkų preziden
tas Gable pranešė, kad kelių 
darbininkai veikiausia nestrei
kuos.

darbi-
laiko 

tikslu 
ir siu-

OSHKOSH, Wis., liepos 18. 
— šiandie čia prasidėjo 13-ta 
metinė Wisconsino valstijos 
Darbo Federacijos konvenci
ja. Valdybos raportas ašt
riai pasmerkiama augščiausias 
teismas, visa šalies adminis
tracija ir prezidentas Hardi il
gas, •• kad visi jie tarnauja or
ganizuotam kapitalui, kuris 
pradeda smarkesnį puolimą 
ant darbininkų.
. Svarbiausiu svarstomu kon
vencijoj klausimu bus kaip 
suvienyti pažangiuosius bal
suotojus į vieną stiprią politinę 
partiją. ‘ Generalinėj tarybos 
raportas irgi numato, kad šią 
žiemą turės susidaryti naujas 
politinis judėjimas. IFabargi 
reikia esą atkreipti kuodidžiau 
šią domę į valstijos legislaturą. 
Raportas sako, kad 
mas darbininkams 
įstątymų yra labai 
nors tuos įstatymus 
teismai, ir panaikintų
pažintų juos nekonstitiiciitiais.

_ . —

Persergsti Vokietiją.

naudingų 
svarbus, 

paskui 
ar pri

BERLINAS, liepos 18.—Už
sienio diplomatai įspėjo kanc
lerį Wirth, kad jei Vokietija 
nori gauti iš kitų šalių pasko
los, ji turi pasirūpinti, kad 
valdžia nepatektų radikalams. 
Girdi, po prityrimo su Rusija, 
bankininkai nenori rizikuoti ir 
prisibijo, kad ir Vokietijoje 
gali įsigalėti radikalai.

APKALTINO Už KARO 
SUKTYBES.

18.
grand

10 
nusukti

WASHINGTON, liepos 
Specialinis federalinis 
jury šiandie apkaltino 
žmonių už suokalbį 
$1,000,000 valdžios pinigų, są-
ryšyj su pirkimu iš valdžios 
po karo pasilikusių lentų ir

Tai yra pirmas apkaltinimas 
už padarytas laike karo suk
tybes. Tų suktybių tyrinėji
mui. tapo sušauktas specialinis 
grand jury. Kongresas nesenai 
generaliniam prokurorui 
gherty paskiro $500,000 
doms vedime bylų prieš 
sukčius.

Dau- 
išlai- 
tuos

Leninas dabar esąs vėl 
užmuštas.

LONDONAS, liepos 18. — 
Stockholme gauta žinia nuo 
Rygos korespondento, kurioj 
tas korespondentas sakosi su
žinojęs “iš tikrų šaltinių,” kad 
Leninas tapęs nunuodytas trau 
kinyj jam važiuojant į Kauka
zo maudynes. Jo lavonas lie
pos 3 d. ‘Įlipęs įmestas į Do
no upę. Jį nužudę kairieji ko
munistai, kurie dabar vyrauja 
Rusijos valdžioje. Vienas tų 
komunistų komisarų imperso- 
nuojąs Leniną maudynėse.

(Maskvos žinia sako, kad 
Kamenev buvo apsilankęs pas 
Leniną ir radęs Leniną veik 
sveiką. Už kelių savaičių Leni
nas galėsiąs grišti Maskvon).

Nenuoalsus (socialistų darbuotojas minios triumfingai iškils ir 
įsteigs pasaulyje pramoninę ir 
visuomeninę demokra'tiją, ar1 
pažeminamai nuveiktos turės 
pergyventi dar vienų istorinį 
ekonominės verguvės laikotar
pį, tai tas pareis vien nuo to, 
ar darbininkai sugebės sutvar
kyti savo jiegas ir drauge sto
vėti, drauge streikuoti, drauge 
balsuoti ir visur drauge kovo-

Lietuvos žinios
Vilnius.

Lietuvių spauda teisme.

EUGENE VICTOR DEBS, senas socialistų vadovas, nu
vargintas virš trijų metų kalėjimo Atlanta, Ga., katorgoje, 
atvyko į Chicagą gydytis Lindlahr sanatorijoj. Šalę jo 
stovi daktarės Bocrma Daniels ir Matthiesen Yunkeri. Nors 
ir sunkiai sirgdamas tas senas kovotojas už darbininkų rei
kalus, vis nenustoja veikęs ir vakar išleido atsiliepimą į 
streikuojančius geležinkeliečius ir abelnai visus darbininkus, 
ragindamas juos ir toliau vienytis ir, kovoti už savo reika- 

lūs.

Dėbso atsiliepimas į 
geležinkeliečius

“Strėikuokit, balsuokit ir 
ležinkeliečius senas

Buvusio didžiojo 
no geležinkelių 
streiko 1894 m.

kovokit išvien,” griaudena ge? 
geležinkeliečių vadovas Eugene V. Debs.

ir atminti- 
darbininkų 

vadovas, Eu-

kalėjime, ir dabar neužmiršta 
savo buvusių draugų, su ku
riais kartu dirbo (buvo garve
žių pečkuriu) ir kovojo ir va
kar išleido į streikuojančius 
geležinkeliečius ir abelnai į vi
sus darbininkus atsiliepimų 
kuriame kviečia juos vienytis 
ir “drauge streikuoti, drauge 
balsuoti ir drauge kovoti.”

“Federalinė valdžia per 
singumo skyrių pareiškė, 
jį nepakęs niękdarybių 
streikininkų pusės ir kad

tuojaus bus pa- 
numalšinimui, jei 
sako Debsas savo

tei- 
kad

gin

Naujas maištas Rusijoj?
COPENHAGEN, liepos 18. 

—'Gautomis žiniomis, maištas 
kįlo Rusijos sovietų • armijoj 
delei neišmokė j imo algų. Mai
štu vadovauja paprastas karei
vis Petrov, kuris kuria 
bolševikiškas tarybas.
Stockholmo žinių, padėtis esą n 
ti rusti šiaurinėse provincijose 
ir palei Lenkijos rubežių.

anti-
Pasak

Birželio 30 dieną Apygardos 
teismas spręs lietuvių laikra
ščiu “Vilnietis” ir “Litwa” re
daktorių bylą. Uždarius tuos 
laikraščius, lenkų valdžia ap
kaltino redaktorius Baudžia
mojo Kodekso 198 ir 129 strai
psniais.

Rašyt nieko negalima.
Vilniaus laikraštis “Unzer 

To g” buvo konfiskuotas, o 
redaktorius patrauktas atsa
komybėn už tai, kad aprašė 
visa, kas atsitiko, uždarant lie
tuvių laikraščius, darant kra
tas ir tt.

Rathenau užmušėjai patįs 
nusižudė.

HiAALE, liepos 18. — Her- 
man Fischer ir Edwin Kern, 
kurie dalyvavo užmušime už
sienio reikalų ministerio Rath
enau patįs nusižudė ’Saaleck 
pilyj, ties Bad Koe^en, kada 
juos apsupę policija ir jie ne
begalėjo ištrukti.

Didelis gaisras New Yorke.
NEW YORK, liepos 18. - 

Nuo ekspliozijų viduryje 
“Greenvvich Village” prasidėjo 
gaisras, kuris ir dabar dar nė
ra suvaldytas. Iki vidurdienio 
du žimonės buvo žuvę gaisre, 
apie 30 sužeista ir 3 prapuolę. 
Tas distriktas daugiausia yra 
apgyventas artistų ir rašytojų.

LONDONAS, liepos 18. — 
Du n n ir 0‘Sullivan, kurie ne
senai nušovė fie’kį-mai’šalą 
flenry Hughes Wilson tapo 
nuteisti nužudymui.
t---   ..-fr."—. .. . n; ... ...............—-

k luotą jiega 
naudota jų 
bus reikalo,” 
atsiliepime.

“Septynių valstijų guberna
toriai tuo patim laiku pareiš
kė, kad jie turi milicijas savo 
valstijose sumobilizuotas ir 
laukiančias įsakymo eiti, kada 
padėties būtinumas pareika
laus veikimo.

“Jums nebus sunku atspėti, 
kokį veikimą rengia nacionalė 
ir valstijinės valdžios, už ku
rias jus šaukėte, balsavote.

kuriai atidavėte savo paskuti
nį dolerį ir plaukėte per Atlan- 
tikų kovoti, guzų prisigerti ir 
numirti kare padarymui pa
saulio apskritai ir Amerikos 
ypatingai sveikais demokrati
jai ir laisvei. s

“Ir dabar, kada karas yra 
pasibaigęs ir kaizerizmas yra 
negyvas, o demokratybė ir lai
svė yra ant jo viršaus, ta pati 
^auja, apie kurią jus susispie- 
tėt tokiame kaitulio pašėlime, 
itlygininiui jums už jūsų kilnią 
oatriotybę, yra dabar atsisto
jusi prieš jus į kovą ir pasi
rengusi jus šaudyti kaip šunis.

“Tas tiesa, gerasis unijiste. j 
kad tavo amatinės unijos va
dai beveik be išimties drauge 
su Wall-gatvio pelnagaudomis 
staugė už karą ir varė jus, pa
prastuosius gyvulius, į apka
sus gazais trokšti, mankyti ir

Visai smaugia.
E. VILNIUS. — Birželio 21 

d. buvo išėjęs 
dienis lietuvių 
Litwinow” bet 
konfiskuotas.

Vilniuje viena- 
laikraštis “Glos 
tuojau buvo

Klaipėdos kraštas.
E. KLAIPĖDA. — čia po 

miestą plabiausiai eina gandų, 
kad Krašto Direktorijoj kažin 
kuriuo nepaprastu budu dingę 
tekstai Klaipėdos krašto pre
kybos sutarčių su Lenkija, Vo
kietija,' Francija, kurios buvo 
galutinai suderėtos Varšuvoj, 
Berline ir Paryžiui. Sprend
žiant iš labai nusiminusių pas
taruoju laiku tų sutarčių auto
rių, vaikščiojančių po (Klaipė
dą lyg žemę pardavusių, reikia 
manyti, kad tie gandai turi tei- 
svbes.

L()NIM>NAS, liepos 16.
Žinomas rašytojas H. G. Wells 
sutiko būti Darbo partijos kan
didatu į parlamentų.

PINIGŲ KURSAS
Vakai’, liepos 18 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 drJerių, bankų buvo akai 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgios 100 frankų ............... $7.90
Danijos 100 frankų ........... $21.52
Fintj 100 markių .......   $2.15
Francuos 100 frankų ........... $8.44
Italijos 100 lirų .............  $4.70
Lietuvos 100 aikrinų ........  22c
Lenkų 100 markių ..... ...«........  l%c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.65
Olandų 100 guldenų .... •......  $38185
Švedų 100 guldšnų .......  $26.00
šviecarų 100 markių ....  $19.17
Vokietijos 100 markių................ 22c

kime

šviesoj 
vienybės

ly atsiimti plutokratų spaudos 
gyrius už jūsų patriotinguimą. 
Bet tas nepateisina jus, nes 
jus pasirinkote tuos vadus ir 
buvote atsakomingi už juos ir 
galų gale vadai paprastai bū
na tokie, kaip ir tie, 
juos išrenka.

“Jei šitos padėties 
jus nematote būtino
solidarumo reikalingumo kiek
viename fronte, be atsižvelgi
mo į tikybą ar spalvą, tai jus 
iš tikro esate apgailėtini ir ju-1 
sų išgelbijimui nėra vilties.’ 
Jūsų silpnos amatinės unijoj 
turi būti paverstos į galingą 
pramoninę uniją ir jus tuo- 
jaus ir ant visados turite pasi- 
liuosuoti nuo savo ponų supu
vusių politinių partijų.

“Kova artinasi savo krizio ( 
laipsnio ir ar dirbančiosios

Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus 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;

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

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

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

Boulerard 9663

Boulerard 0672

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

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

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



NAUJIENOS, Chicago, 111
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Sveikatos Dalykai] Kl. Jurgelonis
Dr. A. Montvidas,

APSIVEDIMAS IR SVEIKATA

Tel. Randolph 4768

Širdies ligos

Telefonai Boulevard

1C19 W. 47th Street

bR. W. YUSZKIEWICZ

Pelvio nenormalumai

Artinasi 
Didelė 
Iškilmė

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

Commonwealth 
Edison Company 
72 W. Adams Street

— $1.25 už butelį.
HELEN SCHYMANSKI

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Visi
Pradėkit
Rengties

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phcuie Central 2560

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

Istorinis Dokumentas
\ '*v V • i? 2 •’ ’* > 4 - * a '-i « -1 • r M»

apie Lenkus

DUODA TEISIU PATARIMUS

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

S. GORDON,
1401 S. Halsted $t. & 739 W. 14th . 

Atdara vakarais iki 9 vai.

Ant fiiookesčių, jei pagal 
daujama.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

DR. VAITUSH, O. D 
Lietavfo Akių Specialistai

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

PUIKIOS NAMINĖS GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu

1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam 
pas Robey St.

Phone Armitage 4913 
Chicago, UI.

Graborius
Atliekame dar- 
bą kuopigiau- 
šiai. Mažus 
grabus turime B 
nuo $3 ir aug- B 
ščiau, dide- ■ 
Jiems nuo $25 B 
ir augščiau.
Taip pat turi- BBB 
me gerus au- 
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. BouleVard 4139

-Daktarams yra žinoma, ko
do saiko ir kokios normos mo
ters pelvis yra tinkamas nor
maliam gimdymui. Pagelba tin
kamų instrumentų ir rankų jie 
gali išanksto pasakyt, ar bus 
keblumų, jei moteris norės likt 
molina. Nenormalumams esant

Išvadžiokit dratus elek
trai — Naudokitės vėsiu 

oru per visą vasarą!
Kuomet jūsų stuboj (tratai 
išvadžioti elektrai, tada ga
li turėt eleltmię. vėdyklą- 
fan. Ji ne\ajiuoja dau
giau, kaip kad ir elektrinė 
lempa. Vėdyklė palaiko kū
le n io j vėsumą visą dieną ir 
ant nakties galima nusineš
ti į miegkambarj. Dabar lai
kas vadžiot.

Jei nežinoma apie savo svei
katą prieš apsivedimą reikia 
l)iit gerai daktaro išegzaminuo- 
tas-ta. 1 ■ ■

Dratus Elektrai
Pirm, negu duosi dirbti ki
tam, gauk VELTUI APKA1 
NAVIMĄ nuo savo arti
miausio elektrinio kontrak- 
toriaus.- Nieko nekainuoja 
sužinojimas kainą ir leng
vas išlygas ir jis žino ge
riausi darbo būdą. Patikėti
no arti jūsų kontraktriaus 
vardą suteiksime telefonu©- 
j ant Randolph 1280, Local

Kurčias, 
kietėjančia 

chroniniais kinkų 
niais žmogus nors 
mus, vienok nėra 
šeimynoj. Sunku 
pilnai sveiką 
ras nemiega 
sulaikysi 
rios ytin pavojingos šemyninia- 
me gyvenime. Bent jas turin
tieji vyrai ir moters turėtų ša
lintis apsivedimo arba abi pusi, 
turėtų išanksto žinot, kokius 
keblumus turės po apsivedimo.

Tūlos nervų ligos, ,pav., nuo
maris, isterija, neretai pereina 
iš vienos gentkartės į kitą, todėl 
jas turintieji privalo šalintis šei
myniško gyvenimo, o ypač ne
turėt vaikų.

Jei vienas — mergina arba 
vaikinas turi kokią ligą ir 
žino apie lai, turi pasakyt an
trajai pusei. Jei liga tokia, 
kuri stato antrąją pusę pavo
jui! arba kėblumų gyvenime, 
arba pačiam sutrumpins gyve
nimą, apsivedimoyėikia vengti.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skav 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave„ 
Kampas 18-os gatvCa.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

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.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

Kam skirtis, kuomet 
išvengt apsivedimo? 

nė vyras, nė pati ne
ligos pas vienas kitą, 

yra sveikas, bet vėliau 
lieka užkrėstas. Vaikų nebuvi
mo priežastis netoli visada pa
eina nuo lytiškų ligų.' () ji ve
da šeimynas prie ėdynių ir Į>er- 
siskirimų. Kam vest, jei žinai, 
kad vaikų neturėsi? Jei abi 
pusi sutinka ant to, kodėl ne- 
pasakyt prieš apsivedimą, jog 
vaikų nebus arba yra pavojus 
nebūt? Kodėl nebandyt gydy
tis prieš apsivedimą, kad tą 
priežastį prašalinus?

Gimusieji vaikai iš 
lytiškom ligom turi dau 
jų. Kūdikis gali apakti, jei 
daktaras neapžiurės. Gema su 
sifiliu, sugadintu protu, nervų 
ligom ir 1.1. Vaikų turėt rei
kia vengti tom šeimynom, ku
riose yra lytiškos ligos. Kur
tiems ir pasakyta yra, jog jau 
pasveiko iš lytiškos ligos, visgi 
patartina būt peregzaminuo
liem prieš apsivedimą.

Jei vaikinas ar mergina turi 
lytiškų ligą, svajot apie apsi
vedimą yra kriminalumas. Ly
tišką ligą visados vyrai perduos 
pačiai arba pati vyrui ir kar
tais vaikams.

Po gonorėjos turėjimo ne
patartina vesti mažiausia per 
metus laiko. Po sifilio gavi
mo ir išsigydymo visgi turėtų 
praeit metai, kol žmogus ves.

Džiova.

gimdymai yra sunkus, reika
laujanti inptrtnneritų ir kartais 
didelės operacijos. Tokiai mo
teriai geriau ne iš tekėt ir nelik t 
motina. Arba — prieš ištekė
jimą ji turi žinot ir jos busi
mas vyras, kad yra pavojus 
turėti šeimynos.

Kitos ligos.

tYra visa eilė ligų, kurias tu
rintieji neturėtų ženytis.

Inkstų ligos yra pavojingos, 
nes nesigydant arbadkartais ir 
gydantis žmogaus amžius neil
gas. Moteris nėštumo laike 
velk negali išlaikyt, jei ji nors 
kiek prastai veikiančius inks
tus turi. Ką gi bekalbėti, jei 
ji turi aiškią inkstų ligą?

Šlapligė (cukrus šlapime) 
yra reta 'pas lietuvius, da re
tesnė pas moteris. Vienok kas 
ją turi, privalo susirūpinti. Nuo 
šlapligūs sunkiau išsigydyt, ne
gu nuo džiovos.

Kraujo ligos (anemijos) vie
nos menkai ką tereiškia, kitos 
tikrai veda prie mirties į kelis 
metus. Suradimas taip vadina
mos piktosios anemijos pas 
vaikiną arba merginą turėtų 
sulaikyt apsivedimą.

Kaklo pailgųjų gilių (gūžys) 
liga, kuri neretai pas moteris ir 
kartais atsitinka pas vyrus, irgi 
turėtų būt apsivedimo keblu
mu, kol liga neišgydyta.

Su proto ligom žmonės visai 
neturėtų vest, o jei pasitaiko 
apsivesi, vaikų neprivalėtų tu-

“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį 
dokumentą apie lenkus, tai yra LIUBLINO SEI
MO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, pa
rodoma, kaip lenkai apgavo lietuvius, kaip prie
varta ir žulikyste antmetė ant Lietuvos Liublino 
Unįją, kurią ir dabar jie bando atsiremti, užpul- 
dinėdami LIETUVĄ.
KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSI
PAŽINTI SU TUO DOKUMENTU, todėl sku
binai užsirašykite savaitinį laikraštį

“SANDARA”
Prenumeratą metams $2.50; pusei metų $1.25: į 
Lietuvą $3.00. 1
Laiškus su užsakymais reikia siųsti šiuo adresu:

SANDARA,
327 E Street, So. Boston, Mass.

Pastaba. Kas užsirašys SANDARA, prisiųs- 
damas iškirpęs šį paskelbimą, gaus dovanų

PadSkim sau, kad įsimylė
jusieji neturi lytiškų ligų. Ar 
tai jau viskas? Jie turės gy
venti vienoj vietoj, neretai 
miegos viename kambaryj ir 
valgys iš tų pačių indų. Gyve
nant tokiame artume, kaip 
pati su vyru, yra veik negali
ma išvengt neužsikrėtus vie
nas nuo kito džiova, jei vienas 
ją turi. Jei norima rizikuot, 
gerai, bet reikia žinot prieš 
apsivedimą, kad tokis pavojus 
yra. Todėl ir mergina ir vai
kinas prieš apsivedimą tuij būt 
išegzaminuoti dėl džiovos. Jei 
ligos suradimas ir nesugriautų 
vestuvių, tai nors apsivedę ži
nos, kad reikia pasisaugoti.

Ypač svarbu, kad mergina 
neturėtų džiovos. Ženybinio 
gyvenimo pareigos neretai yra 
sunkesnės, lodei jos sukursto 
apsnūdusią pirmiau džiovą 
veikti. O jei da ant nelaimės 
moteris lieka nėščia, jos gyvy
bė atsiduria pavojuj. Neretai 
džiova kadi r yra, vienok nesi- 
plalina. Pradžioj pirmojo nėš
tumo moteris gali jaustis ir 
išrūdyti da geriau, nes ji ima 
daugiau maisto ir užsilaiko ge
riau. Vienok vėlesniuose nėš
tumo mėnesiuose jos sveikata 
nupuola ir džiova pasidaro 
veikli. Kūdikio žindimas da 
labiau ją suėda.

Pirmą sykį džiovininkės da 
didžiumoj išlaiko nėštumą, bet 
jau antras arba trečias kartas 
veda netoli visas į grabą. Ap
sisaugo t nuo kūdikių gavimo 
ne tai}) lengva, sustabdyt nėš
tumą pas džiovininkę irgi nėra 
jai į sveikatą. Taigi geriausia 
netekėt už vyro. ;

širdies ligų yra kelios, vie
nos jų nepavojingos, o kitos 
yra tokios, kad lik ramus gy
venimas išgelbsti nuo mirties. 
Šemyninis gyvenimas tankiau
siai nėra ramus. Vyras turi 
diibti sunkiau ir visokių rūpes
čių, įtempimų, erzinimų dau
giau. Moteris turi nešti tas 
pačias 
nelaimė: 
Tiesa, i 
įvairaus 
pažengęs 
arba

Jei šitaip elgtųsi visi arba 
butų priversti taip elgtis, tu
rėtume sveikesnę kūniškai ir 
protiškai žmoniją,, mažiau butų 
nesusipratimų ir nelaimių šei
mynose.

vaikinas tu- 
kad jo myli- 

n nei tų pas jo 
jos sveikata butų 

Tuo labiau mer- 
savo bernaitį, 

ir pini- 
o kad jis atsjlanky- 
daktarą su žinia, jog 
vesti, ir tuomet liks 
tinkamas išegzami- 
Dak taras gali už-

i Ofiso Telefonas Boulevard 7820
l r DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

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

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su CRKCI 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui1

7101 
1892

Daugelis nežino, kad jie tur 
lytiškas ligas. Jeigu nežinoji 
inu galima tenkintis prieš ves 
t u ves, tai po vestuvių gali bu 
vėlu. Kiekvienas 
retų reikalauti, 
moji mergaitė 
daktara ir 
gerai ištirta 
gaitė turi versti 
kad jis ne tik mylėtų 
gų turėtų, 
tų pas jos 
jis ketina 
padarytas 
navimas. 
slėpti ligas, bet jis praneša 
patartina vest ar ne.

Amūras turi užimti pirmą 
vietą jaunime 0rieš apsivedimą. 
Apsivedimas be meiles beveik 
visada lieka kančia ir pragaru. 
Vienok apart meilės reikia iš
tekliaus, nes skurdas neretai ir 
meilę sunaikina. Ištekliaus 
j ieškojimas kartais verčia- už
miršti meilę. Šitie 'dalykai ne
gali būt tuo tarpu tinkamai 
sureguliuoti todėl painiavų, 
tragedijų ir apsivylimų pori
niame gyvenime buvo ir yra 
daugybė. Tečiaus da yra vie
nas dalykas, kurį jaunuoliai 
turėtų neužmiršti — tai svei-. 
kata.. Meile jos nepataisysi, 
turtu kartais taip, kartais ne.

Yra tokių nesveikumų, ku
rie daro žmogų mažiau pro- 
duktingu, kiek nors nerangiu, 
kitiems nepakenčiamu ir ne
taikiu. Neurastenikai ir his- 
teriški vyrai ir moters darosi 
prastais draugais šeimynoj, at
stumia gimines ir draugus, 
vienok apsikenčiant galima su
gyvent. Kurčias, aklas, šlu
bas, su kietėjančiais viduriais, 

skaudėj p- 
turi truku- 
pavojingas 
yra rasti 

žmogų, o Amu- 
- apsivedimų ne-

Vicnok yra ligų, ku-

1 aieng'vins akių įtempimą, kuris 
esti, onežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemdino, nervuotu- 
mo, sxau««ni< akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparerystę ir toliregystę. Pri
renka teiHlngfti akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda,atkreipiama j 
mokyklos vaikus. <

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

Phone Boulevąrd 7589

Vieni turi lytiškas ligas ir 
mano jas menkos svarbos 
esant, kiti nežino, kad jas tu
ri; treti gydėsi ir tiki, jog jau 
yra pilnai sveiki. Jei moteris 
arba vyras po apsivedimo su
žino, kad vienas jų turi lytiš
ką ligą, persiskyrimas yra gali
mas, bet jis kainuoja pinigų ir 
garbės, 
galima 
Kartais 

/ pastebi
Vienas

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted SU

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

I Tel. Lnfayette 2bl4
Vai: ,9:80 A. M. iki 9 P. M.

J. Bolton D. M. Ex.
Elektrų irydymo Institutas Mechano 

j therapy ir elektrų g^uymai. Paralyžiaus 
, ir reumatizmo lijros.
i Nervų ir nugarkaulio specialistas 

4622 S. Winche.stcr Are., Chicago.

įtempimų, 
Moteris 
sunkenybes ir da ant 

ji gali būt nėščia.
širdies suirimas gali būt 
s laipsnio. Jei jis toli 

pirmas nėštumas 
gimdymas gali užmušti 

Geresniuose atsitikimuose 
širdies suirimą turinti moteris 
gali susilaukt poros-trejeto 
vaikų. Vienok kaip ir džiovoj, 
trečias kūdikis netoli visada 
veda motiną su širdies suiri
mų prie mirties arba prie to
kio stovio, kad ji lieka apsun
kinantis kitus invalidas.

Daugelio širdies suirimus tu
rinčių gyvenimas nėra perilgaš. 
Kam gi j ieško t progos, kad pa
likus našlę, našlaičius ir nepa- 
sidžiaugus trumpu gyveniniu?

Ypač mergina turi žinot 
prieš ištekėjimą, ar jos širdis 
tik vaikinui išrodo gera ar ir 
daktaras atranda ją sveika 
esant. Keikia žinot po ištekė
jimo, ar galima kūdikių laukt, 
ar susilaikyt, nuo jų. Nėštu
mui atsitikus, ar leist jį tęstis j 
ir užsibaigti ar sustabdyt. Reli
gija nors tam priešinga (kata- 
ikų), vienok čia eina Šveika
ms ir gyvybes klausimas, o ne 
’eligijos. Katalikai gali prisi- 
aikyti savo taisyklių ir rizi
kuoti. »

iKimuiuiiiiiimiiimiiniiiptiMi1 iiHiiiiuu'ijiimiiim
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Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIĘW

PASTABOS APIE BIZNIO
IIAi YUIS

Streikai. — Amerikos visuo
menės domę pirmoj vietoj šian
dien užima angliakasių ir gele
žinkeliečių streikai. Abiejuose 
streikuose susirėmimas yra aš
trus. Ir darbdaviai ir unijos 
nenori nusileisti. Prezidento 
Hardingo pasiūlymai taikos yra 
atmetami abiejų pusių. Vienok 
aišku, jog taildT ar greičiau ar 
vėliau turi įvykti, nes ilgai tę
siamas streikas prie nieko gero 
nepriveda. Apskaitliuojama 
kad tiesioginiu ar netiesioginiu 
budu šioj valandoj streikieriai 
netenka algų apie $10,000,000 į 
dieną. Angliakasyklų darbda
viai betgi tiek nuostolių turbūt 
neturi, nes prieš streiką anglių 
turėjo prikastų baisią daugybę 
ir dabar pardavinėja tas anglis 
pabranginta kaina.

Del einančių dabar streikų 
apskritas ekonominis Amerikos | 
padėjimas palyginamai nedaugi 
tenukenčia. Net ir streikuojan
čių skaičius dabar yra daug ma
žesnis negu buvo keletas metų 
atgal (1919 m.) vasaros laiku. 
Iš daugelio apsireiškimų ma
tyt, kad, kaip tik pasibaigs šie 
streikai, visa šalis 'pradės eiti! 
smarkesniais žingsniais prie vi
suotino biznio pagerėjimo prie 
“geresnių laikų.” Su kiekviena 
savaite pareikalavimas visokių 
tavorų didinasi; tavorinių vago
nų važma eina augštyn, nežiū
rint į tai, kad anglių dabar ma
žai vežama; bedarbė nesidaugi- 
na, bet mažinasi; farmeriai pra
deda turėti daugiau pinigų ir ne 
tik atmoka savo skęlas, bet jau 
ir perkasi reikalingų jiems daik-1 
tų.

h

Birža. — Kainos New Yorko 
biržoje pradėjo kilti su birželio 
mėnesio pabaiga ir dar tebekįla. 
Šiame kįlime tvirčiausia 'laikosi 
Studebaker šėrai, kurie pakilo 
nuo $119 birželio pabaigoj iki 
$138 vakar. Kas išlaikė savo 
Studebaker serus, tas gavo gra
žaus pelno, dabar juos pardavęs.

Nuo šio laiko vienok šėrų kį- 
limas reikalaus ypatingos do
mės. Tie šėrai, kurie iki šiol la
biausia kilo, toliaus gali būti lė
tesni, o užtai pradės kilti tokie 
šėrai, kurie iki šiol buvo menkai 
perkami. Apskritai reikia lauk
ti, kad nuo dabar labiausia kils 
geležinkelių šėrai, nes geležinke
liai Amerikoje yra šiandien pui
kiame stovyje, daugumas jų tu
ri gražaus pelno, o geležinkelių 
šėrai iki šiol palyginamai nedaug 
kilo. Geležinkelių padėtis ne
užilgo bus maždaug tokia kaip Į 
buvo prieš karę tarp 1909 ir 
1913 metų. Pinigai taip-jau ei
na pigyn ir nuošimtis laiko pas
koloms nebesieks daugiau 5-kių, 
ir dabar yra tarp 3 ir 4%%. To
dėl ir geležinkelių šėrų kaina tu
ri ateiti tokio pat augštumo kaip 
prieš karę.

Vidutiniškoji 20-ties geležin
kelių šėrų kaina.pereitą savaitę 
buvo $86.11. Tuo tarpu viduti
niškoji žemiausioj irtų pačių ge
ležinkelių šėrų kaina 1914 me
tais pačioj karės pradžioj buvo 
$87.40. Bet prieš karę, būtent 
Rugsėjo mėnesyje 1909 metų, 
vidutiniškoji augščiausioji tų 
pačių geležinkelių šėrų kaina 
siekė $132.90. Todėl, jei gele
žinkeliai ateis ton pačion padė
liu kaip buvo prieš karę, tai jų 
vidutiniškoji kaina dabai yra 
lygi jų žemiausiai kainai ir ji 
gali kilti iki $130.00, reiškia vi- 
dutiniškai apie $40 ant sero.

Pramoniniai šėrai yra jau gan 
iškilę. Vidutiniškoji 20-ties 
pramoninių šėrų kaina dabar 
yra $93.53, o karės ‘laiku buvo 
$119.62. Prieš karę vidutiniško- ' 
ji augščiausioji jų kaina siekė , 
$77.60. Tas parodo, kad apskri- ,

rėti didesnę šaldyklą, kurioje ga- kų streikas atsiliepia, bet abel- 
lėtų būti laikoma Ilgesnį 'laiką nai biznieriai nenusiminę, nors 
mėsa, sviestas, kiaušiniai ir ki- ir nusiskundžia, bet pilni vilties,
ta. — Tokiai skerdyklai su nau- kad tas viskas pagerės.
jais triobėsiais pastatyti ir įtai- Vienas iš svarbiausių ir įdo-
syti išeitų apie 35 mik musų miausių dalykų, ko pirmiau vi-

tai pramoniniai Šerai nebegalės 
daug kilti. Tik kaikurie iš jų, 
kurie mažiausia kilo, galės dar 
pakilti po kokį desėtką dolerių 
ant šėro, o kiti ir daugiau.

šituo remianties, mes mano
me, kad pinigai dabar indėti į 
geležinkelių Šerus kokių pusan
trų metų bėgyje turės atnešti 
gražaus pelno. Iš pramoninių- 
gi šėrų ilgesniu laiku pelnin
giausi turės pasirodyti vario 
kompanijų (Copper) Šerai.

♦

ščių kainų eiga. — Po laikino 
atslūgimo birželio mėnesyje šė
rų marketas yra žymiai atsitai
sęs. Palyginant su tuo kas bu
vo 3 mėnesiai atgal dabartinės 
kainos aplamai yra augštesnės.

štai keletas pavyzdžių: 
Atchinson geležinkelio šėrai ba

landžio 1 buvo $97, vakar 
$ioi%.'

Baltimore & Ohio, bal. 1 d. buvo 
$38, vakar $52%.

Illinois Central, bal. mėn. buvo 
$101, vakar $107.

Louisville & Nashville, balan
džio mėn. buvo $115, vakar 
$128.

St. Louis St. Francisco, bal. mėn. 
buvo $25, vakar $28%.

American Smelthing & Ref, bu
vo $53, vakar $61%.

Cuban American Sugar baland
žio buvo $19, vakar $23%.

American Sugar buvo $70, vakar 
$79.

American Tobacco balandžio bu
vo $130, vakar $142.

Anacondet balandžio buvo $49, 
vakar $52%.
Prieš metams pasibaigsiant 

daugelis šitų šėrų be abejo pa
sieks dar augštesnių kainų.

Kl. Jurgelionis.

(parašai)
Illinois valstijos gyventojai 

gali siųsti šią rezoliuciją šiems 
Illinois senatoriams:

1. Medill McCormick ir 
VViiliam B. McKinley; 
arba šiems Illinois 
kongresmanarhs:

1. Martin B. Madden,
2. James R. Mann,
3. Elliot W. Sproul,
4. John W. Rainey,
5. Adolph J. Sabath,
6. John J. Gorman,
7. M. A. Michaelson,
8. Stanley Kunz,
9. Fred A. Britten,

10. Carl R. Chindblom, —
visi dešimts iš Chicagos;

11. Ira C. Copley iš Auroros;
12. Charles E. Fuller iš Belvi- 

dere;
12. John C. McKenzie iš Eliza- 

beth;
Wm. J. ‘Graliam
Edward J. King 
burg;
Clifford Ireland
Frank II. Funk iš Blooming- 
ton;

Joseph G. Cannon iš Dan- 
ville;

Allen F. Moore iš Monticello;
Guy L. Shaw iš Bėardstown; 
Loren E. Wheeler iš Spring- 
field;

Wm. A. Rodenberg iš East 
St. Louis;
E. B. Brooks iš Newton;
Thomas S. Williams iš Loui
sville;
Edward E. Dennison iš Mo- 
rion.

Kitų valstijų skaitytojams jų 
senatorių ir kongresmanų var
dus priduosime jeigu kas to pra- 
švs.

2.

14.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.

24.

25.

iš Aledo;
iš Goles-

iš Peoria;

Reikalaukite 
laisvos imigra-1 
sijos Amerikon

t

Dabartinis ateivystės suvar
žymas yra neteisingas. Jis nie
ko- gero neduoda lietuviams dar
bininkams. Mums dabar labai 
sunku ir brangu atsikviesti sa
vo gimines iš Lietuvos Ameri
kon. Ateivystės suvaržymas 
taip-jau nėra naudingas nei pa
čiai Amerikai. Ateivystės su
varžymo įstatymas, kurs nuski- 
ria įleidimui tik 3 procentus 
ateivystės, yra niekam negeisti
nas ir turėtų būti atšauktas.

Reikalaujant ateivystės. su
varžymo nuėmimo, pavieniai 
žmonės ir draugijos turėtų sių
sti savo kdngresmanams rezoliu
cijas protestuojančias prieš 
ateivystės suvaržymą.

čia paduodame trumpą pavyz
dį panašios rezoliucijos:

WHEREAS, the operation 
of the present 3 per cent lirni- 
tation of the immigration 
law has demonstrated its 
ineffectiveness as a measure 
to improve the character of 
immigration; būt on the 
contrary, has prevented many 
good Lithuanians and other 
desirable aliens from enter- 
ing this country, and its con- 
tinuance would mean econo- 
mic disaster to the United 
States. Therefor be it.

RESOLVED, that this So- 
ciety petition the Congress of 
the United States of America 
for immediate repeal of the 3 
per cent law and further ask 
tha.t immigration to this 

country be restricted only to 
consistent moral and physical 
ųualifications.

Respectfully submitted

Lietuvos pramonės 
augimas

šaldyklų ir skerdyklų B-vė 
“Patrimpas”.

Bendrovės “Patrimpas” dele
guotieji į Daniją Dr. J. šliupas 
ir J. Tūbelis draug su VI. Zubo
vu susipažinti su typais ir įtai
symu Danuose kiaulių skerdyk
lų š. m. birželio mėn. pradžioje 
darė bendrovės Valdybai prane
šimą. Jie išbuvo Danijoje 6 
dienas ir gavo apžiūrėti kelias 
kiaulių skerdyklas Fredericijo
je, Koldingoje ir Roskillde; be 
to jiems teko atlankyti keletą 
mažesnių ir didesnių ūkių įvai
riose vietose, keletą pieninių fab 
rikų ir įstaigų. Danų kraštas 
žemės ūkio žvilgsniu gyvena pil
nu tempu. Nors jų krašte gan 
greit viskas reikalinga, yra pa
gaminama savuose fabrikuose, 
tačiau Danija yra ne pramonės, 
bet žemės ūkio kraštas,Jabai pa
našiomis į musų plotų, žeme ir 
klimatu sąlygomis. Gi palygi
nus to krašto žeme besiverčian
čių gerove su mūsiškiais yra di
delio skirtumo; nei netikamų 
žemių, nei menkų gyvulių, nei 
sudužusių bakužių, nei apiply
šusių išvargusių žmonių nebe
matyti. Danų žemės ūkio pa
matas , yra galvijai ir kiaulės. 
Jie kreipia didžiausios domės ne 
tik į jų veisimą ir auklėjimą, 
bet ir į tinkamą gaunamų iš jų 
produktų suvartojimą, būtent 
mėsos, sviesto ir jų atmatų 
(kraujo, kaulų ir k.). Tat jie 
yra pasiekę spiesdamasi į įvai
rios rūšies koperatyvus (skerdy
klas, pienines, grudų valymo, 
laukų drenavimo, galvijų, ark
lių, kiaulių ir tt. veisimo draugi
jas). Šunie vi rasti uleininlcas,
kurs neprideretų j kelias tokias 
draugijas.

Iš kiaulių skerdyklų tipų mu
sų sąlygoms, pranešėjų nuomo
ne, labiausiai atitiktų toks, kur 
galima butų skersti kiaulės, 
piauti galvijus ir paukščius, ypač 
žąsis; be to, skerdykla turi tu

auksinų.
Prie progos deleguotieji pra

nešė kad Danijoje juos priėmė 
labai maloniai ir viską parodę 
be jokių paslapčių.

B-vės “Patrimpo” valdyba, 
apsvarsčiusi šį pranešimą nuta
rė statyti Šiauliuose kiaulių sker
dyklą (1200 galvų savaitei), 
skyrių galvijams ir paukščiams, 
kiaušiniams sortuoti ir padidin
ti šaldyklą tiek, kad joje butų 
galima laikyti įvairus produk
tus ir ne skerdykloje pagamin
tus. Išdirbti galutinam projek
tui jie kreipėsi į Danų inž. p. Di- 
ness, kuris Lietuvon buvo atsi
lankęs ir su kuriuo tuo klausimu 
buvo jau padaryta sutartis. 
(“Lietuva” N. 139 iš birželio 
23 d-).

Vardas “Patrimpas” B-vei 
duotas senovės dievo Patrimpo 
pavasario ir vislumo dievo.

Vienos akcijos “Patrimpo” 
Bendrovės kaina 5,000 auksinų, 
kurių galima užsisakyti pas 
esantį dabar Amerikoj “Patrim
po’ L. Valdybos narį L. Natkevi
čių, Lietuvos Steigiamojo Seimo 
atstovą.

Nuolatinis adresas 769 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Prieš išvažiuosiant praneškite, 
kas kiek nori pirkti akcijų.

sai netikėjau. Nemaniau, kad 
atrasiu taip mandagius, džen
telmeniškų biznierių ir, kad bu
tų pirmiau prisiėję nuomonę iš
reikšti apie biznierius, visai bu- 
čia apsirikęs. Tuomi ir galima 
remtis, kad biznis eina neblo
giausiai, o už tai, kad biznieriai 
yra mandagus, ne tik savo kos- 
tumeriams, bet ir šiaip su reika
lais einančiam žmogui. Tad 
daugiau niekas nelieka, kaip tik 
linkėt geriausių pasekmių jų 
bizniui. P. Dubickas.

Marketo Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi

cagos marketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 34c., centralizuotos 32%c., 
ladles 29 ir 30c., pakeliuose 25 ir 
26c., kaina rataileriams statinu- 
kės 38 %c., spaustas 40%c.

KIAUŠINIAI — Švieži pir
mieji 21 ir 22 %c., paprastai pir
mutiniai 20c. ir 20 %c., maišyti 
lotuose 21c. ir 21 %c., ekstra su
dėti balto medžio dėžėse 29c. ir 
30c., margiukai 18%c., purvino
kai 19c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 25c., vištos 21 %c., gaidžiai

BULVES — Virginia $4.15 ir MRS. A. MICHNIEWICH 
$4.25 už 100 svarų maišą; sald- AKUŠERKA
Žiosios $1.00 ir $1.50 bamperis.' 3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai Į Telefonus Yards 1119
$1.50 ir $2.Q0 bušelis; rūgščios 
vyšnios $2.00 ir $3.00; g vėpsai 
$6.00 ir $7.00 kreitas; orančiai 
$10.00 ir $11.00 dėžė; lemenai 
$4.50 ir $5.00 dėžė; pyčės $2.50 
ir $3.00; grušios $2.25 ir $2.50 
bušelis; slyvos $1.25’ ir $1.50 
dėžė.

GREITA KELIONĖ 
LIETUVON.

S. S. “DROTTNINGIIOLM” 
Swedish American linijos, kuris 
išplaukė iš New Yorko Birželio 
10 d. su 1329 pasažieriais atva
žiavo į Gothenburg Birželio 19 
d. vakare ir sekamą rytą išleido 
pasažierius. Tuos, kurie važia
vo į Baltiko kraštus, o jų buvo 
daug, tuojaus būva vežami gelž- 
keliu Stockholman. čia jų lau
kė laivas, kuriuomi jie ir per
plaukė namo, Birželio 21 d., visi 
pasažieriai jau buvo namie. Po 
tinkamos ir smagios kelionės, 
kurią jie atliko į 11 dienų 
“DROTTNINGIIOLM” išvažia
vo iš Gothenburg Birželio 30 d. 
ir a.tvažax(o čia Liepos 9-tą.

S. S. “STOCKIIOLM” Swedish 
American linijos išplaukė iš Go- 
thenburg, Švedija, Liepos 8-tą 
d., su 161 pasaržierių antros kle- 
sos, 380 — trečios, — viso 541 
pasažierių, paštu ir įkrova, lai
vas turės atplaukti New Yor-

Baigusi 
Akušeri-

Įios koleg
ių; ilga* 
praktika

vusi Penu* 
silvanijos 
hospitalė- 

ne. Pasek- 
Iningai pa

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo 
la rodą 
jokiose 
<ose ir 
okiuose

Laluose 
iterims 
merginoms.

vi- 
11- 

ki- 
rei 
mo 

ir

4^uR.nERZMAN^B
IS RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 95f 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted S't.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai

Musų Biznieriai
Nekalbėsiu šiuo kart abelnai 

apie visus biznierius, tik apie 
bučerninkus, groserninkus ir ice 
creani parlor užlaikytojus, nes 
turėjau progą biznio reikalais 
eidamas su visais susitikti. Iš 
daugumos biznierių, atrandi ir 
nusiskundimų ant prasto biznio 
ėjimo, bet nevisiems galima ti
kėt, kadangi tame skaičiuje at
rasime bereika'lo nusiskundimų; 
mat, kad ir geriausiai biznis ei
tų, o jie įpratę verkšlent, kac 
biznis neina.

Didelė didžiuma, o ypatinga 
namų savininkai biznieriai, nei 
vienas nesiskudžia. Tam yra ir 
priežasčių. Nuo seniau apsigy
venę, daugiau kbstumerių turi, 
geriau susjįažinę, tai pasirūpina 
šiokius - ar kitokius pagarsini
mus, pasidirbdina Kalėdų šven
tėms kalendorių, kuriuos savo 
kostumeriams dalina, veltui ir 
tt., o tas daug gelbsti. Jo ant
rašą žmonės mato ir kostume- 
riai yra patenkinti, kad jų krau- 
tuvninkas neužmiršta ir naudin
gą, visam metui tarnaujančią do 
vaną suteikia.

Daugelis nors ir neturi nuosa
vų namų, vienok neatsilieka nuo 
namų savininkų biznierių, todėl 
elgdamiesi panašiai, kaip ir sa
vininkai daro, tad ir jiems ne- 
praščiau biznis eina.

Ant Town of Lake biskeliu 
skirtingiau, negu Bridgeporto. 
Rasi buvęs skerdyklų darbinin-

14c., antys 22c., pavasariniai an- 
tukai 21c., žąsys 12c., pavasari
niai žąsiukai 21c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 24 ir 
25c., gaidžiai 16 ir 17c., antys 27 
ir 28c., žąsys 19 ir 20c.

kan Liepos 18-toj. šis laivas 
jau yra pergabenęs daug pasa
žierių iš Lietuvos ir kitų Balti- 
ko valstybių, kurios ir dabar dar 
vis giria šitą liniją ir daugiau 
randasi užganėdintų keleivių. S. 
S. “Stockholm’ apleis New Yor- 
ką Gothenburgan Liepos 27-tą.

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Rffffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekoso, arba prisiąd- 
kite 75c. tiesiai į labaratorija.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Didelis RAUDONAS šmotas

‘Paakstinkit 
savo oda!”

>” ' ' .................. '    -  R

Patarnavimas
Neabejotlųas tvirtumas ir šio banko saugumas, tai 

yra pamatas jo nuolatinio augimo.

Trečioji priežstis ir viena iš svarbiausiųjų, tai yra 
patarnavimas, kokį šis bankas savo kostumeriams teikia, 
čia, draugiška ir pagelbos atmosfera, kuri suteikia kiek
vienam atsilankiusiam kostumeriui jautimas, kaip kad 
namieje —- veltui galit klaust patarimų ir nors manoma, 
kad mažas mandagumas, bet daug reiškiantis.

Pasidarykit šį banką savo finansiniais namais, o 
greitai apkainuosite, kodėl musų 25,000 depozitorių pa
lygina su kitu banku.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas *

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARITES 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. 

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

k ....... II, /

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvfs

Tel. P ui 1 man 5432

A. SHUSH 0 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.

10929 S. State St.
Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 3138

mergi-

sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu v 
terims ir 
noms veltui.

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

Optometrist
Tel. DOU levard 6487 
4649 8. Ashland Ava. 
Kampas 4 7-tos 

2-ros lubos.
-------------------------------

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 

Pasek- 
patamau- 
ginedymo. 

at-
teikiu 

trižiu- 
E*odu

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette
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Subscription Kates;
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago  je — paštu:

Metams --------  $8.00
Pusei metų............... ..............  4.50
Trims mėnesiams ________ 2.25
Dviem mėnesiam____________ 1«75
Vienam mėnesiui----------------- 1.00

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija ________________8c.
Savaitei .........   — 18c.
Mėnesiui___ _______________ 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
phŽtu:

MetaVns............._...... —---- — $7.00
Pusei metų ..............  4.00
Trims mėnesiams ...... ............ 2-00
Dviem mėnesiam .......... ...... 1.50
Vienam mėnesiui ..........................75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams.......................... $8.00
Pusei metų _____   4.50
Trims mėnesiams..... ...... ............2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nauja darbo 
parti/a. .

• “Darbo partijos” paskuti
niais keleriais metais dygs
ta, kaip grybai po lietaus. 
Dveji metai atgal, kuomet 
organizavosi Farmerių- 
Darbo partija, prie kurios 
prisidėjo žymus skaičius bu
vusiųjų Socialistų partijos 
narių, komunistai sakė, kad 
tik pas socialistus esąs palin
kimas gaudyti darbininkų 
minias, prisidengus “bespal
viais” vardais. Bet pereitą 
pavasarį patys komunistai 
sutvėrė “bespalvę” partiją, 
ir tai ne tik vardu, o ir pro
gramų. Savo “Darbininkų 
partijos” programe jie neiš
drįso net paminėti žodį “so
cializmas.”

Dabar tečiaus įsikūrė dar 
viena Darbo partija. Ji su
sideda iš koalicijos, kurion 
įeina Socialistų partija, Far- 
merių-Darbo partija ir dar
bininkų unijos. Kolkas ji 
apima tiktai New Yorko val
stiją ,bet jos vardas “Ameri
kos Darbo Partija” rodo, 
kad steigėjai nori išplėsti ją 
visoje* šalyje.

Smulkesnių žinių apie 
konvenciją, kurioje ta parti
ja gimė, dar iki šiol mes ne
turime. Pranešama tiktai 
tiek, kad delegatų joje buvo 
236 ir kad jie kaip vienu bal
su nutarė organizuot naują 
partiją ir statyt kandidatus 
ateinančio rudens rinki
mams. Jos kandidatai eis 
Socialistų partijos ir Farme- 
rių-Darbo partijos sąrašais, 
kadangi naujoji partija dar 
nėra legaliai pripažinta.

Mums rodosi tėčius, kad 
organizacijos, kurios daly
vavo Amerikos Darbo parti
jos įsteigime, ir toliaus ne 
visiškai susilies į daiktą; 
bent Socialistų partija var
giai norės likviduoti save. 
Amerikiečiai ima pavyzdį iš 
Anglijos darbininkų. O Ang
lijos Darbo partijoje yra su
sijungusios kelios beveik ne
priklausomos viena nuo ki
tos organizacijos. Tokią ro
lę, kokią tenai lošia grynai 
sočia t i s t i ne N epr iklausomo-

ji Darbo partija, čionai loš
tų, Darbo partijos viduje, 
Socialistų partija.

Iš to fakto, kad New Yor- 
ke įsikūrė Amerikos Darbo 
partija, aiškiai matyt, kac 
darbo minios Amerikoje jau
čia reikalą veikti išvien poli
tikoje. Jos senai nebesiten- 
kina Amerikos Darbo Fede
racijos pozicija, kurią išreiš
kia senio Gomperso obalsis: 
“Remti draugus, bausti prie
šus”. Republikonų ir demo
kratų partijose darbininkai 
nebenori jieškoti “draugų”. 
Bet didelėje savo didžiumo
je jie dar nėra socialistai, to
dėl ir į Socialistų partiją jie 
nemėgo rašytis, tuo labiaus 
kad ir patys socialistai žiūrė
davo su nepasitikėjimu į
“palšąsias minias”. Stiprė
janti reakcija, iš vienos pu
sės, ir Socialistų partijos ski
limas, iš antros, privertė 
darbininkų minias ir Socia
listų partiją susiartinti.

Tas susiartinimas gali 
duoti ir gerų vaisių kaip 
vieniems, taip ir antriems. 
Dalis darbininkų, beje, eina 
paskui komunistus, kurie tu
ri savo “darbininkų parti
ją’ ir mėgins daryti kliūčių 
Amerikos Darbo partijai. 
Bet jie daug žalos nepada
rys. Pereituose New Yor- 
ko rinkimuose komunistų 
kandidatai gavo vos apie 
2000 balsų,kuomet Socialistų 
kandidatai surinko nuo 80,- 
000 iki 100,000 balsų. Nau
joji gi Darbo partija bus 
stipresnė ir už Socialistų 
partiją.

Illinois valstijoje, Wiscon- 
sine ir Californijoje reiš
kiasi tokia pat tendencija 
socialistuose ir darbininkų 
miniose: jungti savo jiegas į 
daiktą. Todėl New Yorke 
prasidėjęs judėjimas vei
kiausia išsiplėtos visoje 
Amerikoje.

Apžvalga j
“SANDVIČIAI”.

Vietinis bolševikų organas, 
“Vilnis”, praneša, kad jisai ga
vęs iš Dr. Kaškiavičiaus dar 
$500.00.

Pasigirdama šituo riebiu 
“sandvičių”, “Vilnis!” duoda 
suprasti “kairiemsiems” komu
nistams, kad jos kromeliui ge
rai sekasi, todėl — “koman!” 
Ir “kairieji” vadai jau sukasi 
apie “centristus”, kaip musės 
apie medų.

TIK-KĄ SPJAUDĖSI, DABAR 
BUČIUOJASI.

“Keleivyje” vienas Newyor- 
kietis rašo:

“Visi jau žino, kad musų 
komunistai buvo susiskaldę 
į ‘bimbinius’ ir ‘darbiečius’. 
Taip pat .visi žino, kad jie 
jau ir vėl suėjo į krūvą, tai 
yra ‘bimbiniai’ keliąklupš- 
čiais atšliaužė pas ‘darbie
čius’, prašydami, kad juos 
priimtų. Bet musų plačioji 
visuomenė ir visi Bimbos 
pasekėjai nežino, kaip jie vėl 
susiženijo su tais centristais.

“Visų pirma noriu pasa
kyti, kad dar Bimbos pasekė
jai visai nesapnavo apie vie
nijimąsi su ‘darbiečiais’, o 
jau Bimba, Daubaras ir kili 
jų lyderiai derėjosi su ‘dar
biuoju* lyderiais, kaip par
duoti savo eilinius narius 
oportunistiškai ‘Darbininkų 
Partijai’ arba geriau sakant 
Pfruseikai. Dalykas dėjosi 
šitaip: Dar prieš bimbinių 
paskutinį suvažiavimą, ku

riame jie nutarė dėtis prie 
‘D. P.’, vieną pčtnyčios po
vakarį ant 14th st., New 
Yorke, man teko su vienu at
keliavusiu iš Connecticut 
valstijos draugu užeiti 
viešbutį.

“Įėjus į to viešbučio toli
mesnius kambarius, mums 
metėsi į akis apie vieną bon- 
komis nustatytą stalą sėdin
tys astuoni vyrai. Tai buvo 
abiejų komunistinių frakci
jų viršiausi lyderiai, kurie 
šnekučiavosi, kaip eilinius 
narius iš Bimbos-Daubaro 
frakcijos lengviausia butų 
nuvesti į ‘D. P.’. Man ei
nant pro šalį ir man stapte
lėjus ties ta gražiąja kom
panija, išgirdau Bimbos iš
sireiškimą, kad jis galįs į 
mėnesį, arba daugiausia į du, 
visus savo narius nugabenti 
pas Pruseiką.

“Žinoma, daugiau jų kalbų
negirdėjau ir nežinia, ką jie 
ten daugiau kalbėjo. Bet ar 
gali būti didesnis Bimbos 
pasityčiojimas iš tų darbi
ninkų, kurie jį seka ir savo 
kruvinai uždirbtus centus au
kauja jo užlaikymui...”
Pirma, negu šita korespon

dencija pasirodė “Kel.”, mes 
jau pastebėjome, kad Bimba, 
Daubaras ir visa eile kitų “kai
riųjų” lyderių įsirašė į Brook- 
lyno “Darbininkų Partijos” 
tuopą. Taigi “kairieji” su 
Centristais” ištiesų susimek- 
eriavo.

Vienas draugas iš New Yor- 
ko praneša mums, kad “kairių- 
j ų” lyderiai jaučiasi labai ne
smagiai tarpe savo pasekėjų. 
Šie keikia juos dėl parsidavi
mo “centristams”; o “centris
tai” taip pat žiuri į juos su 
nepasitikėjimu. Daubaras dėl
to nutarė net į “senąją kontrę” 
įraukti. Brauktų ir Bimba; 
oet jisai dar turi “pasidarbuo
ti” čionai, kad išpildžius su
tartį su “centristais”, pagal 
turią jisai turi suvaryt į “Dar
bininkų Partiją” savo pasekė
jus.

Daili kompanija, nėra ko be
sakyti! Kelios savaites atgal 
Bimba rašė ir prakalbose sa
kė, kad Dėdelės frakcija esanti 
“oportunistiška”, “centristiška” 
ir “išdavikiška”; o Dėdelė su 
Tauru ir Paukščiu vadino bim- 
binius “sergančiais kūdikiais”, 
“provokatoriais” ir “valdžios 
agentais”. Bet dabar jau jie 
draugai. Pirma spjaudėsi, da
bar bučiuojasi.

Ir jie nori būti proletariato 
vadais!

GIRIASI BEPARTYVUMU.

“Tėvynėje” rašo Domas Klau
sutis iš Lietuvos, kad visos 
partijos esančios blogos, tik 
bepartyviai esą geri. Sako:

(,
“Lietuvoje, savo darbuotei 

geriausią dirvą rastų bepar- 
tyviai, kuriems rūpėtų vals
tybės atstatymas ir jos ap
saugojimas nuo išorinių 
priešų. . ,

“Artinasi rinkimai į Sei
mą, aršėja partijų kova, bet 
Lietuvos liaudis apie partijų 
utopijas ir klausytUnebenori. 
Pažiūrėsime kas laimės...”
Je, ištiesų: jeigu žmogus 

mato savo pašaukimą tame, 
kad žiūrėti, kaip kiti kovojo, 
tai bepartyvumas yra geriau
sias dalykas. Žiūrėti iš šalies, 
kaip kili veikia, ir kritikuoti 
juos yra, be to, ir lengviausias 
“darbas”. Bet negalima pasa
kyt, kad jisai butų labai vai
singas.

Net paties žiūrėjimo atžvil
giu! Tas, kuris tiktai žiuri, 
paprastai nesugeba pamatyti 
tiek, kiek tas, kuris dalyvauja 
veikime. Štai, minėtasai “T.” 
korespondentas tvirtina, kad 
‘^Lietuvos liaudis apie partijų 
utopijas (!) ii’ klausyti nebe
nori”. Ar ištiesų taip? Kodėl 
gi ta liaudis pasiuntė į St. Sei
mą daugiaus kaip šimtą par-. 
tijų atstovų ir vos keletą be- 
parlyvių? ; ,

Esama, pasirodo, ne tik par

tijų utopijų, bet ir bepartyvu- 
mo utopijų; ir da klausimas, 
katros jų yra blogesnės.

VIS “KĮLA.”

“Moterų Balsas” rašo:

“Kasdien skaitai kapitalis
tiniuose laikraščiuose ‘ži
nias’, kad, girdi, Sovietų Ru
sijoje viskas eina velniop, 
pramonė visai žlugusi ir ne
galėsianti atsikelti iš miru
sių, kol bolševikų valdžia ne
bus nuversta.

“Taigi ne be smagumo 
žmogus pustebi tuose pačiuo
se kapitalistų lapuose pas
kutiniu laiku įspraustą kur 
į kamputį pranešimėlį, kad 
Rusijos pramonės darbinin
kų skaičius nuo 1919 m., 
gruodžio iki 1921 m. kovo 
mėn. padidėjo šešis kartus. 
O kiek jis dar nuo 1921 m. 
kovo ikišiol pakilo! Grigai
čiai, Michelsonai ir kiti gel
tonieji iš savo šeidemaninių 
augštybių pranašavo, kad Ru
sų pramones proletariatas 
visai išnyksiąs ir iškriksiąs; 
visai neliksią bolševikams 
kuo pasiremti. Ir čia apsi
riko.” .
“M. Balso” redaktorė tur

būt nemoka skaityt (bet kol ie
tis lai gerai moka!), jeigu ji 
prikaišioja tokias pranašystes 
lietuvių socialistų laikraščių 
redaktoriams. Nė “Naujieno
se”, nė “Keleivyje” niekuomet 
nebuvo sakyta, kad pramonės 
proletariatas Rusijoje “visai 
išnyksiąs ir iškriksiąs”. Tuodu 
laikraščiu juk nuolatos laikė
si tos nuomonės, kad Rusijoje 
yra neišvengiamas kapitalizmo 
atgijimas; o kaipgi gali būti 
kapitalizmai tenai, kui^ nėra 
proletariato?

“Naujienos” ir “Keleivis” be 
;o, mano, kad bolševikai re
miasi ne tik pramonės prole
tariatu, kiek raudonosios ar
mijos durtuvais. Jeigu pramo
nės proletariatas Rusijoje ir 
išnyktų, tai sovietų valdžia dar 
vis turėtų kuo pasiremti, nes 
raudonoji armija milžiniškoje 
savo didžiumoje susideda iš 
ūkininkų. Rudinėmis aprengti 
ūkininkai kitąsyk remdavo ca
ro valdžią, o šiandien remia Le- 
nino-Trockio valdžią.

Kas gi dėl tos žinios apie 
iramonės proletariato padidė

jimą Rusijoje, tai kodėl “M. 
3.” redaktorė tiki jai daugiau, 
negu priešingoms žinioms, til- 
jusioms kapitalistiniuose laik
raščiuose? Ar ji yra daugiaus 
ikėtina tiktai dėlto, kad ji bu

vo “įsprausta kur į kamputį”? 
Laikraščio redaktorei reikėtų, 
rodos, turėti truputį ištikimes
nis mąstąs laikraštinių žinių 
teisingumo įvertinimui.

Jeigu bėgiu 14 menesių (nuo 
gruodžio mėnesio 1919 m. iki 
kovo 1921 m.) Rusijos pra
monė pasidarė šešis kartus di
desnė.' Šitokio spartaus pra
monės augimo nežino nė viena 
šalis; palyginus su juo, net 
milžiniškas Amerikos kapitaliz
mo plėtojimąsi yra menknie
kis.

Ir jiegu, kaip “M. B.” redak
torė mano, Rusijos pramonė 
augo tokiu pat spartumu ir 
toliaus, tai sunku ir įsivaizdin
ti, kokio laipsnio ji yra šiandie 
pasiekus.

Tuo gi tarpu Rusijos žmonės 
badauja! Rusija neturi prekių 
išgabeni į užsienius, 4<ad ga
lėtų užmokėti už duoną, kurią 
jai siunčia kitos šalys! Net 
Maskvoje gyvenantys darbinin
kai neturi ką valgyti! Mes 
nesenai perspausdinome iš 
“Darbininkų Tiesos” vieno lie
tuvio darbininko laišką, rašy
tą iš Maskvos, kur jisai skun
džiasi, kad turi misti duona ir 
druska, ir to maišto dar jam, 
girdi, dažnai trūksta!

Ar šitie neužginami faktai 
ne sumuša visas “M. B.”,re
daktorės pasakas apie stebėti
ną Rusijos pramonės “kili-

Nauji karai.
K. Sėjikas.

Karas pasibaigė, bet taikos 
nėra. Kodėl? Garsusis (Janų 
kritikas, Georg Brandes, tuo 
klausimu pareiškė labai įdo
mią nuomonę. Reikia žinoti, 
kad Brandes moka orientuotis 
politikos ‘klausimuose taip jau 
gerai, kaip ir literatūroj. Apie 
tris dešimtis metų prieš pasau
linį karą jis atvaizdavo busi
mą Vokietiją (Žiūrėk jo kny
gą Nations at War). Ir dabar 
Vokietija atsidūrė lyginai to
kioj padėtyj, apie kokią rašė 
Brandes. Tat manau busiant 
ne pro šalį atpasakoti Brande
so nuomones apie Europos atei
ti-

Žmogus, kuris nori rimtai 
svarstyti apie busimą Europos 
ir viso pasaulio apskritai vy
stymąsi, privalo saugotis žo
džių ir frazių įtaikos. Po žo
džiais ir frazėmis reikia su
prasti tie oficialiniai pareiški
mai ir nuomones, kuriuos įvai
rių šalių valdžios platina spau
doj. Tais pareiškimais ir nuo
monėmis bandoma klaidingoj 
formoj perstatyti tikroji daly
kų padėtis, tikrinti, painioti ir 
cbloroformuoli visuomenės 
opiniją.

Visame pasaulyj visuomenes 
opinija yra migdoma .politikų 
frazeologija. Net ir dabar da 
yra žmonių, kurie nemato, kad 
pasaulinis karas atnešė naudos 
tik pelnagaudoms, kad tas ka
ras buvo visai nereikalingas, ir 
kad jis atnešė žmonijai neap
sakomos žalos ir sustabdė pro
gresą daugiui metų.

Taipgi žmonės nesupranta ir 
to, kad pirmas pasaulinis, karas, 
kuris buvo vadinapias paskuti
niu karu, absoliutiniai neatsie
kė savo tikslo. Galima* kalbė
ti, kiek tinkama, apie nusigink
lavimą. Bet nieko negali bū
ti tikresnio, kaip tai, jog pada
rytoji taika turi perų naujiems 
karams.

Taika gali; būti pastovi tik 
tada, kada abi pusi yra pasi
tenkinusi, kada jos sąlygos 
nugalėtos puses nekiršina ir ne
gimdo neapykantos jausmo. 
Tokiu taikos pavyzdžiu gali 
būti Jungtinių Valstijų civili
nio karo užbaigimas. Tai bu
vo patvari taika, nes su pietinė
mis valstijomis buvo apsieita 
taip, jog neapykantai nebuvo 
progos išsivystyti.

1866 m. taika tarp Prūsijos 
ir Austrijos pasirodė esanti 
patvari, nes Bismarckui pasise
kė nedaleisti, kad sumuštoji 
Austrija butų nužeminta ir pa
niekinta. Nors ji ir buvo pa
šalinta iš Vokiečių sąjungos, 
tačiau iš jos ir iš jos talkinin
kės Bavarijos nebuvo atimta 
jokių teritorijų.

1814 ui. taika tarp Prancijos 
ir talkininkių šalių buvo pa
tvari, nes iš Prancijos nebuvo 
atimta žemių.

Žinoma, butų vaikiškas op- 
timiziųas manyti, kad pakanta 
ir nuolaidumas yra tik vienin
telė sąlyga pa tvariai laikai. 
Kuomet-karas parodo, kad lai
mėjusi šalis yra daug stipres
nė už pralaimėjusią, tąsyk ir 
neteisingiausi taika gali būti 
patvari, nes pralaimėjusi karą 
šalis neturi jėgos ir drąsos 
priešintis.

Bet Paryžiaus ir Versaillės 
taikos sutartis nepasižymėjo 
pakanta ir nuolaidumu. Taipgi 
butų paika manyti, kad karas 
visai sunaikino priešininką. 
Faktas yra tas, kad tos laikos 
tikslas buvo tik vienas — kaip 
galima labiau prispausti vo
kiečius. Padariny j nugalėta 
šalis tik ir tesvajoja apie kerš
tą ir tinkamą atsiteisimą. Vo
kiečiai 'ieškos naujų talkininkų 
net ir buvusių priešininkų larp- 
pe, kad tinkamai valandai at
ėjus sutriuškinti labiausia ne
pakenčiamą priešių i n ką.

Neapykanta ir -keršto jaus
mas, kurį gyvena Vokietija, 
Austrija, Vengrija, Bulgarija ir 
Turkija nebus vienintele prie
žastimi busimiems karams. 
Faktinai, Europoą sąlygos bus 
tokios, kad jos turės tik antra

eilę įtaiką į busimą pasaulio 
taiką. Veikimui scena kuria
ma kitur.

Europa jau nebėra vadovau
jantis kontinentas pasauly. Pa
radas, kuris pradės naujas pa
saulio katastrofas, renkama už 
Europos sienų.

Pirmoj vietoj, Anglijos po
zicijai, kaipo vadovaujančiai 
pasaulio šaliai, gręsia pavojus. 

‘Ji paskelbė Vokietijai karą to
dėl, kad norėjo sunaikinti Vo
kietijos laivyną, kad tuo budu 
atsikračius ntio konkurento. 
Tačiau# Vokietijos laivynas var
gu kada butų galėjęs prilygti 
Anglijos laivynui.

(ii tuo pačiu laiku Jungtinės 
Valstijos sukūrė tokį laivyną, 
kuris į sekamus kelis metus ne 
tik prilygs Anglijos laivynui, 
bet ir pralenks jį! Į porą me
lų Amerika turės daugiau or
laivių, negu Anglija.

Rytuose Anglijai gręsia pa
vojus netekti Persijos. Reikia 
atsiminti, kad 1907 m. Angli
jos politikai padarė su caristi- 
ne Rusija sutartį, sulig kuria 
Persija liko padalinta tarp An
glijos ir Rusijos. Kiekviena tų 
tautų pasirinko specialinę “į- 
taikos sferą”, kai]) sakoma ta 
kalba, kuri nėra nė rusų ne 
anglų kalba, bet viso pasaulio 
ipokritų kalba.

Čia jau bus vietoj atsiminti, 
kad Rusiją uždraudė Persijai 
statyti gelžkclius (1889 m.), 
uždraudė dalyti užsieniuose 
paskolas (1900 m.), uždraudė 
keisti muito patvarkymus 
(1903 m.), uždraudė daryti 
svetimšaliaiAkoncesijų be Ru
sijos sutikinu) (1910 m.), už
draudė. skirti svetimtaučius į 
valdiškas vietas (1911 m.), 
tai buvo padaryta tuo tikslu, 
kad -nedavus įsivyrauti 'nepa
prastai gabiam amerikiečiui 
administratoriui, Morgan Shus- 
ter’ui.

Bet dabar dalykai persimai
nė. Garistinė Rusija pairo. 
Susikūrė nauja valdžia, kurios 
politika gali būti visai skirti
na. Tuo tarpu Persija ir Af
ganistanas kontroliuoja kelią į 
Indiją. Anglijai butų labai pa
vojinga, jeigu tos šalys, Rusi
jos prigelbiamos, pasiliuosuotų 
nuo jos įtaikos.

Versaillės laika gręsia Jung
tinių Valstijų interesams. Pa
vojus yra taip didelis, kad 
Amerika nieku budu negali 
pasilikti toj pozicijoj, koki jai 
tos taikos paskirta.

Amerika negali pasilikti ra
mi, matant, kaip Japonija stip
rinasi ir plečia savo teritorijas. 
Toks spartus Japonijos augi
mas ir stiprėjimas gręsia Plii- 
lippinų saloms.

Iš kitos puses, japonai yra 
labai įkiršę prieš Jungtines 
Valstijas, kadangi jų piliečiams 
neleidžiama apsigyventi Gali- 
fornijoj ir kitose valstijose. 
Japonijai reikia teritorijų, kur 
butų galima savo' gyventojų 
perviršį siųsti. Ir ji mano, kad 
Jungtinės Valstijos tiksliai ne
leidžia jai plėtotis.

Japonija, kuri pavergė Ko
rėją ir laiko tos šalies gyven
tojus sukilimo padėtyj, slapia 
su tari i m, apie kurią naivusis 
Wilson’as nieko nežinojo, įsi
gijo turtingiausią Chinijos 
provinciją Slianlungą.

Japonija vargu panorės visai 
išsižadėti Shantungo. Gi Japo
nijos vyravimas toj provincijoj 
gręsia Jungtinėms Valstijoms. 
Anglija, iš kilos puses, nepadės 
išvyti japonų iš tos provinci
jos, kadangi ji pati rūpinasi 
praplėsti (Jonijoj sava įtaiką.

Oficialiniai, žinoma, yra sa
koma, kad Anglų-Japonų są
junga nėra kreipiama į Jung
tines Valstijas ir todėl ameri
kiečiai neprivalą susirūpinti 
tuo. Kai dėl Anglijos lasai ofi- 
cialinis pareiškimas yra tei
singas. Anglija nenori įsigyti 
priešininko Jungtinių Valstijų 
asmenyj. Bet jos santykiai su 
Japonija neišvengiamai prives 
prie to, kad Amerika pradės 
šnairai žiūrėti į ją.

Dabartiniu laiku Anglijos ir 
Amerikos pozicijos nebėra to
kios, kokios jos buvo pirm ka

ro. Anglija pasidarė Jungti
nių Valstijų skolininkė — fak
tas, kokio da nebuvo pasaulio 
istorijoj.

Daugis gali pasakyti, kad 
vargu yra kokios 1101*3 galimy
bės nuspėti ateitį. Jie sako, 
kad ateitis priklauso nuo to. 
kaip žmonės jaučia. Vadinasi, 
jų supratimu, žmonių sąmone 
nustato politines ir socialines 
apyslovas. Jeigu žmonių jaus
mai yra užgauti, niekinami, — 
lai išdavoj mes turime karą 
tarp dviejų šalių. Tuo budu 
ateities nuspčjimui reikalinga 
žinoti, kokis jausmas vyraus 
tarp žmonių.

Ta pažvalga yra beveik to
lygi klausimui, kaip ilgai tę
siasi neapykanta? T'aw^Jabai 
paini problema.

Neapykanta negali būti nu
slopinta, jeigu laimėjusi karą 
šalis prie kiekvienos progos 
stengiasi pažeminti nugalėtą 
šalį. Prancūzai, danai’ ir len
kai degė neapykanta prieš vo
kiečius todėl, kad vokiečiai la
bai išdidžiai atsinešė į nuga
lėtas tautas.

Neapykantą taipgi ugdo griu
vėsių liekanos. Heidelbergo 
palociaus griuvėsiai nuolat 
primindavo Liudviko XIV ar
mijų plėšrius žygius. Ir šiau
rinės Prancijos sugriauti mies
tai ilgai da primins prancū
zams 1914 vokiečių antpuolį.

Bet jausmai nėra pastovus 
daiktas. Kaip simpatijos ir an
tipatijos kitėja tarp dviejų tau
tų, kuopuikiausia parodo san
tykiai tarp Rusijos ir Pranci
jos. Napoleon’as ir Aleksand
ras buvo sąjungininkai. 1812 
prancūzai buvo niekinami ir 
neapkenčiami Rusijoj. 1814 
m. Aleksandras I buvo apšauk
tas Paryžiuj dideliu Žmonijos 
labdariu. Laike Krymo karo 
Pranei ja stojo, 'Turkijos pusėn 
prieš Rusiją. Paskui vėl atėjo 
laikas, kada Rusija ir Pranci- 
ja garbino viena kitą. Pasau
linio karo pradžioj carizmas 
buvo ne tik Prancijos talknin- 
kas, bet iki tūlo laipsnio ir 
prancūzų politikos įkvėpėjas. 
Tačiau, kada Rusijoj įsivyravo 
bolševizmas, Prancija ėmė 
skaityti Rusiją savo priešinin
ku,. kuris turi būti parblokštas 
nesustojant prieš nieką.

Kitais žodžiais sakant, pran- 
euzų-rusų santykiai, kurie yra 
politinių sąjungų pavyzdys ap
skritai, kuogeriausia parodo, 
kad valstybių alsinešiniai viena 
į kitą nėra nustatoma simpati
jomis arba jausmais. Sąjun
gos, karai arba taika pareina 
nuo tam tikrų interesų, ir tai 
ne . nuo patvarių interesų. Vals
tybių politikos pagrindan deda
ma tuojautinū valdančios kla
sės materialinė nauda.

Politinė pasaulio ateitis pri
klausys nuo kombinuotos lai n 
tikrų interesų tų žmonių, kurie

- oficialiai ar neoficialiai 
valdo pasaulį. Del tų interesų 
žmonės kentės ir mirs, many
dami, kad jie kovoja už tiesy- 
l>ę-

Oficialinėj kalboj karas vi
suomet reiškia teisybes apgy
nimą. Bet tikrybėj jo prasmė 
yra — “nauda, interesas, už
kariavimas rinkų”. Net anglų 
ir prancūzų karas prieš Chini- 
ją 1810 m. — iš visų neinora- 
lingųjų nemoralingiausias ka- 
ęas — buvo vedamas vardan 
teisybės. Oficialiniai buvo 
skelbiama, kad kariaujama tuo 
tikslu, idant privertus Chiniją 
pildyti savo pasižadėjimus. Bet 
tikroji karo prasmė buvo ta, 
kad privertus chinicčius nau
doti kuodaugiausia opiumo.

Dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose ir kitose šalyse va
roma vajus prieš, palyginti, 
nelabai žalingą nuodą, Vadina
mą alkooliu. Tačiau yra ki
tas nuodas, prieš kurį reikėtų 
uoliai kovoti, norint prašalinti 
karus. Tas nuodas yra oficia- 
linė frazeologija, ipokriHnis 
slėpimas įiolitinių melų. Ką 
gera žmonija laimi, pusiliuo- 
.suodama nuo alkooliaus, jeigu 
ji vis da tebetiki suktų politi
kų tuščiais žodžiais ir frazė
mis !



v

nedaria, kuomet jis kitur gali 
būti laisvas ir gyvenimų pasi
daryti sau be ubagavimo.

Kaip jau sakiau, Lietuvai grę- 
sia pavojus; aš manau, kad šitą 
pavojų numato daugumas lietu
vių, kurie seka pasaulio politi
kų. Lietuva savo valiutos ne
turi. Vokiečių markės, kurias 
ji vartoja, baisiai nupuolė, o 
joms dar daugiaus nupuolus jos 
bus vertos tik nulio kur tąsyk 

ivvv , Lietuva dings? Lenkams bus 
rankas,1 pu ik iausia proga visų jų pasi- 
Rusijos griebti. žinoma, kunigams ir

I

' SKAITYTOJŲ BALSAI
LIETUVIAI, ATIDARYKIT 

AKIS I LAIKĄ.
Sumišimai ir katastrofa jau 

artinasi. Vokietijos pinigai vi
sai puola žemyn; skolų ji nega
li išsimokėti, jei Franci j a nepa
darys žmoniškų nusileidimų. Vo
kietija greitu laiku bus par
blokšta ant šono.

Jei Vokietijos komunistai pa
sigriebs valdžių į savo ]. 
tai jie susivienys su 
bolševikais, arba, jei kaizerio davatkoms tas tiks, bet kokioj 
šalininkai paims viršų,

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

RUSŲ “TAG” DIENOS 
ATBALSIAI.
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šalininkai paims viršų, tai ir padėty bus Lietuvos žmones? 
pats kaizeris sugrįš ant sosto.’Jei dabar Lietuvos seime, kuni- 
Abiejuose atsitikimuose Lietu
vos neliks nei skutų.

Mes, tikrieji Lietuvos sūnūs, 
pirkome Lietuvos paskolos bo
nus, dejom visokias aukas, viso
kiuose laikraščiuose .rašėme 
straipsnius, jieškodami Lietu
vai užtarimo pas svetirrftaučiiis, 
traukėm, taip sakant, Lietuvą 
žemlapin.

Dabar tie lietuviai, 
tapo Lietuvos valdininkais, turi jose su davatkomis yra vyrai, 
žiūrėti, kad Lietuva ir pasiliktų Už tai jiems, kaip jie sako, ir 
žemlapyje; jie kuo greičiausia 
turi atimti iš lenkų Vilnių ir ki- Į 
tas žemės.

Bet lietuviai kunigai ir davat
kos, kurie komanduoja Lietuvos 
valdininkams, pasijutę esą liuo- 
si nuo caro ir kaizerio kumščių, 

' pradėjo užsiiminėti tokiais daly
kais, kurių, anaiptol, negalima 
pagirti. Ažuot dalius Lietuvos 
valstybės kuriino darbų, jie siun
čia Iš Lietuvos Amerikon viso
kius Garnius ir Bagdonus kuo- 
biauriausiai plūsti geriausius 
Lietuvos rėmėjus ir užtarėjus, 
kuriu kitas nuo burnos kąsnį 
atitraukdamas pirko Lietuvos 
bonus, ar dėjo aukas Lietuvos 
reikalams. Tuo tarpu Purickiai 
ir kiti galai, valstybės skraiste 
prisidengdami varė sau šmugelį 
ir gerus laikus turėjo. Kad Lie
tuva atsistotų ant stiprių kojų, įaį poniška kalba kalbėti, 

o tas jiems kaipjik ir patinka. 
Tąsyk jiems ateis patys gerieji 
____  Jie tąsyk drąsiai ir be

gai gavę didžiumų, stato sau vie 
nuolynus, rašo sau žemes ir 
biednuomenės prie nieko nepri
leidžia, tai dviejų šalių kunigi
jai susijungus jos galybė bus 
dar didesnė ir biednuomenės, 
bežemių ir mažažemių padėtis 
bus dar prastesnė. Ar matė kas, 
kad kunigas fabrikų vestų, kur 
dirba keli tūkstantiai darbiu in- 

kurie pa- kų ? Ne. Kunigai tik kleboni-

dienų 
Rusijos baduolianis šelpti su
rinkta 30,000 dol. “Tag“ dieno
je rinko aukas daugiausia 
Friends of Soviet Rus šia, 
Trade Union ir National Gont
ini ttee for Rugsian Relief.

Kiek vėliau Chicagoš Ukrai
nai, lietuviai, rusai vengrai ir 
lenkai surengė tarptautinį kon
certų, kuris davė gryno pelno 
320 dol.

Panašios “Tag
įvykti ir kituose miestuose.

O, aš buvau ir pamiršęs,- 
prabilo Philip, 
atsiimti šitų pianų—juk 
pusę pinigų už jį išmokėjau 

Tuo 
bartis, 
viršun 
sūnūs, 
baikų 
(repais žemyn.

Simui nubėgus ėlėn, tėvas 
pradėjo į jį šaudyti.

Pusei valandos praslinkus, 
sūnūs radosi Columbus Meino- 
rial ligonbuty, su peršautomis 
strėnomis, o tėvas jau dželoj 
pypkę rūke...

Aš noriu 
aš

tarpu juodu pradėjo
Senis tuojaus užbėgo 

ir atsinešė revolverį, o 
matydamas, 

jau nebėra,

ežeran, ties (Ibio gatve. Besi
maudant jį vilnys pagavo ir jis 
prigėrė.

Ernest Feldhousen, 17 
amžiaus, 1351 Wicker 
pi., įklimpo žolėse 
prūde ir prigėrė.

metų 
Park 

JLcmonto

kad čia 
pasileido

NU-DEL BARNIO NORĖJO 
SIŽUDYTI.

Mrs. Arminio Ęclfiore, 1118
So. Western avė., susibarė su 

dienos žada'savo vYru ir P° to iš86rč slik"

DEiL PIANO SUSIBARĖ; 
SŪNŪS PAŠAUTAS.

Gyvenime pasitaiko visokių 
tragedijų, bet jų priežastys da
žniausia būna, hiaži neapgalvo-i 
t i dalykėliai. Štai kad ir dabar, 
jei A. Santuccio žmona nebūtų 
bandžius duoti pianų Gfrand- 
Schaeferio “The Wind Speaks” 
interpretacijų, tai gal būt buvę j 
viskas “olrait”, ir “vejai” bu t 
sau tykiai ir ramiai “kalbų” 
užbaigę. Bet —•

Atrodė, kad pianas buvo pa
imtas ant išmokėjimo. Santu- 

nebusit reikalingi nei tiek, kiek: huvo gerokų pinigų 
dabar. Lietuvos pripažinimas, i 

i ir prijungimas prie jos Vilniaus 
ir Klaipėdos tai yra dalykai, ku-! 
riais kuo labiausia reikėtų rūpin
tis. Bet musų kunigams tąs vi- 
sai nerupi; jie yra pilnai paten-ĮJJ^l1101 
kinti tuo, kad jie turi savo kle
bonijas ir klausias davatkas, ku
rios su atsidėjimu pildo visus jų' 
norus. O lenkai atėję neatims' 
iš jų nei klebonijų, nei vienuoly
nų, ‘*nei davatkų; visa kas jiems

amerikontai” nepatinka.
Dabar pati svarbioji valanda 

i veikti. Bet musų atstovai Wa- 
shingtone tyli sau; apie juos 
nieko negirdėt. Ve delko Ame
rikos valdžia ir nepripažino lig 
šiol Lietuvos. Jus, vyrai, atsi
minkite, kad jeigu lenkai užims 
ir likusią Lietuvos dalį, tai jus

liku- ’
l)uvo'

<
sius jo su nus, 

į išbaigęs mokėti.
•Philip gyveno po mini.

W. Ilope gat., o jo tėvai 745 '
beveik visai

931

ne- *

Lietuviu Rateliuose

lų benzinos. Dabar ji randasi 
pavieto ligonbutyj • kritiškame 
padėjime.

DU VAIKU PRIGĖRĖ.
Michael Kozlowski, 948 N.

Western avė, nuėjęs maudytis

TOWN OF LAKE.
Kliubo susirinkimas.

Pelnyčio j, liepos 14 d., Šv. 
Kryžiaus par. svetainėj, Teat
rališkas Kliubas “Lietuva” lai
ke pusmetinį savo susirinkimą.

Šis susirinkimas (gal būti 
dėl šilto oro) nebuvo skaitlin
gas, kaip paprastai būdavo, 
bet gyvas. į Kliu'bų “Lietuva” 
įstojo du nauji nariai pp. Ren- 
dokas ir Misius. Vakarų rengi
mo komisija pranešė, kad atei
nančiam sezonui du kartu yra 
paimta svetainė. Nutarta dar 
du kartu paimti svetainę. Tai
gi Tcatr. Kliubas “ILjetuva”

(SeKa ant b pust).

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro 

greitai suteikia pagalbų ir tuojaus kūdikį 
ir motinų pralinksmina ir užganėdina.

1

Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 85c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
v F. AD. RICHTER & CO. 

104rll4 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

kad sustiprėtų josios prekyba, 
jiems nerūpėjo.

Jei iš Amerikos parvažiuoja {_JkaL ’ Jie tąsyk drasiai ir be 
Lietuvon koks laisvesnis ir pla- jokį0 balsavimo kamoflažo pas- 
čiau matantis dalykus žmogus ii kįrs savo zakristijonus į visas 
bando pasakyti ką apie netiku-' 
šiai vedamą Lietuvos tvarką, 
tuoj apšaukia jį nemokančiu 
prie Lietuvos gyvenimo prisitai
kyti ir ima jį iš vis^j pusių per
sekioti taip, kad jis turi sprukti 
a^ak j žmonėms ?

Jis nemoka prie Lietuvos gy- m .. v. .. . .. .x x .. Ta turėtų jie žinoti pirma ne- venimo prisitaikyt — ar jis ne-! . . ,
, -x- ' * t • * I gu tas įvyks,moka pasitursinti prieš LietuvosI ® * 7 , o ._K , A •• x 1 Wm. B. Prank, Spokane, Wash. ponus, ar ubagaut' Ne, jis to

toliese.
Pereitą sekmadienio vakarų | 

•jJ Philip atėjo pas savo tėvų. Juo- j 
du atsisėdo prieangy ir kalbė- I 
joši apie einamuosius dienos j 
klausimus, kaip kad paprastai 5 
yra daroma. Tuo tarpu jo mo- j 
tina pradėjo minėtas interpre- Į 
tacijas duoti.
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

ReL Kedzie flMS

1514-16 Roosevelt Bd. 
Arti 81. Loeie Ave^ 

CHICAGO, ILL.
«s
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valdžios vietas, pradedant vy- k 
riaušių šalies ministeriu ir bai- ■ 
giant valsčiaus viršaičiu, o patys n 
su davatkomis ramiai sau bazny- 
čiose musias nuo kryžių baidys, m

Bet kas gero bus Lietuvos jį

, s J r c '4l' K //

PATARIMAI
Kada siųsi pinigus į Lietuvą, 

ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per Federal Bond & Land 
Company, nes šioji kompanija 
geriausia ir greičiausiai priduo
da pinigus adresantams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi
nigai yra užgvarantuoti Ameri
kos doleriais.

Jeigu kada norėsi atsikviesti 
savo gimines ar pažįstamus iš 
Lietuvos į Ameriką, tai pirk lai
vakortę ir daryk visus atkvieti- 
mui reikalingus dokumentus per 
Federal Bond & Land Company, 
nes šioji kompanija turi geriau
sius sutvarkymus kaslink išga
vimo pasportų ir kelionėje nie
kur netrukdoma.

Kada pats važiuosi į Lietuvą, 
važiuok per Federal Bond & 
Land Company, dėlto kad šios 
kompanijos linijų laivai yra pa- 
rinktinai geriausi ir nekur ne
reikia persėsti arba mainytis ant 
traukinių ar laivų.

Jeigu nori investuoti saugiai 
ant didesnių nuošimčių pinigus 
tai pirk Federal Bond & Land 
Company real estate bondsus.

Jeigu nori pirkti žemės ūkei 
arba gatavą ūkę ar namų mieste, 
tai pirk nuo Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija turi daugiausiai žemės, 
farmų ir namų ir parduoda pi
giai ir ant lengviausių išlygų.

Jeigu turi žemės, farmą, na
mą ar kokį gerą biznį, dcl grei
to pardavimo kreipkis prie Fede
ral Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija greičiausiai nu
perka ar kitam greitai parduoda.

Kada bus reikalas gauti vi
suose reikaluose teisingų infor
macijų ar legališkų patarimų 
kreipkis į bilę katrą šios kom
panijos ofisą.
Federal Bond & Land Company, 
666 W. 18th Street, Chicago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, 111.

602-604 Association Bldg. 
Chicago.

(Apgarsinimas)

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
25c. už 100 auks. 

arba
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing
District Hank

State Bank—
Clearing House Bank 

1112 West 35th Street 
.• Turtas $6,000,000.00

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. MARY A 
DOWIATT—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.

I..II I Į III I |„ r

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 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago

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.

z

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W> 63id St.

Tel. Prospect 3466DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. 

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

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.

Išpardavimas ketv. liepos 20, pėt., liepos 21 ir subatoj liepos 22 dieną. ■

Dresiu ir RomperiuI
Bloomer drebės, Panty dreses Chin-Chin dreses ir Peg-Top dreses 

Kiekvienos mislyja- 
mos spalvos

j .
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

89c
sų

Romporiai 
skirtingais 
kaimeliais.

y

ŪETROIT, MICHIGAN

ILLINOIS

- -* -.'.i

CanaI 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St. \

Dr. A. J. BERTAšIUS 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Rcsidencijos Tel. įBouIevard 1042

Telephone Yards 5834

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

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

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ii- Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

KJ.ESOS

iki

N, Dearbornprie R. S. ELWORTHY, 40 
St.

CHICAGO

KAINOS
$135.71

136.21
$5.00

kreipki-
arba

Keleiviai turi šalini susijungimą prie Southamptorto be suvė
lavimo bei nepagabumų.

SEKANTI IŠPLAUKIMAI
MELITA
EM PRESS of
Cherbourg, ii

25Liepos
LiverpoolMontrealMONTCALM iš

_____ _______ Lienos 28 
iš Montreal j Glasgovv Liep. 29 

Montreal į Southampton ir 
Rugpiučio 2

MET.AGAMA
MINNE DOSA

FRANCE

NEI PAVĖLUOSIT, NEI 
VIEŠBUČIU IŠLAIDOS.

lo
vas

Nuo
Nuo
Nuo

RALTIJOS-AMERIKOC
Uf LINIJA 9Bi'oadvay,SgiLIETUVŽL_

PER HAMSUPGĄ P1U/&ŽA 
/į ARBA. LĮEPO JIĮ.

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu kelio 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-Šių ir 8-nių LOVŲ

INI A ................................. Liepos 26
POLONI A........................................... Rugp. 9

TREČIOS KLASOS KAINOS 1: 
įvjį HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJU H< MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

CANADIAN PACIFIC
I PILIAVĄ — LIBAVĄ — MEMELI

VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTHAMPTONA

Southampton ir Antwerp Liep. 19
SCOTLAND iš Quebec į 

Southampton Antwerp

Antwerp
EMPHESS of 1NDIA
Southampton
EMPRESS of
Southampton

ir Hambųrg,
Quebec j Cherbourg,

Kugpiučio 3 
l Cherbourg ir 

Rugpiučio 8
Keleiviai gali apleisti Chicago pora dienų 

irma laivo išplaukimo.
Keleiviai plaukianti iš QUEBEC, pribūva 

iš ryto ir plaiBcia tiesiai prie laivo nuo
šaliai stovinčio.

Visi trečios 'klesos keliauninkai turi
uždarytuose
TREČIOS 
ChicaRon
■Chicajros
Chicacros

Karės taksų 
Laivakorčių 

tės prie bile

kambariuose.

iki Pikavai
iki Memelio

Ūbavo
136.21

reikia pridėti
ir kitais reikalais,

laivakorčių a franto.

Dreses pasiūtos aukštos rū
šies materijolo/ kaipo Peggy 
audeklo, lininio, chambray ir 
daug kitokių, su atskirais 
bloomeriais, taipgi išvieno 
šmoto — dresė ir bloomeriai. 
Lygios spalvos ii' languotos

Vertės iki $3.50

Katalogas
Visų musų geriausių Kompoztorių 

muzikai iški veikalai-gaidos; kaip tai 
dainos dėl solo, duetų, chorų ir lietu
viški šokiai įvairiems instrumentams,- 
lietuviškų rekordų, taipgi lietuviškų 
meliodijų VOLELIAI dėl “Players Pi
ano” ir įvairių lietuviškų knygų. KA
TALOGĄ pasiunčime visiems ant pa
reikalavimo dykai.

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., 

Chicago, III.

IJl

i Ai;

Pamatykite langų 
papuošimų

rankoms siulėti
rankogaliais ir

organdy kalnie-Dreses turi 
rių ir dirželių. Rankoms em- 

broyderiuotos gražiose spal 
vose.

Miera 2 iki 6 metų

Telefonu, nei paštu į pinigų 
negrąžiname, nemainome; vi
sas galutinas pardavimas.

Phone Monroe 4680
North American 

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

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mės mainome senas armonikas iv 
darome naujas.

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

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

J. Balchiunas pagelbininkao 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

ii* *



c NAUJIENOS, Chicngfl, T1L Sereda, Liepos 19 d., 1922

Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

ateinantį sezoną turės keturis 
vakarus.

Taipgi nutarė, surengti tre
čią išvažiavimą į miškus, rugp. 
6 d. Mat kliubiečiai šįmet jau 
du išvažiavimu turėjo.

Apart Kliubo reikalų nepa
miršta nė rašytojaus Dėdės 
Šerno nelaimingo likimo. Nu
tarta iš iždo aukoti 10 dol. ir 
draiigai-ės sumetė $5.20. Viso 
$15.20.

Teatrališkas Kliubas “Lietu
va” nepinnutinį kartą prisidė
jo prie sušelpimo rašytojaus 
šerno.

Kiek yra lietuvių draugijų ir 
kliubų, turtingų, jeigu jie visi 
prisidėtų po mažą dalelę, tai

relini palaikyti musų rašytoją 
Dėdę Šerną jo senatvėj ir ligoj.

Pinigai, $15.20, perduoti per 
Naujienas Dėdės Šerno šelpi
mo būreliui. — šviekšnius.

var-

CICERO.
įspūdžiai iš “Kentucky taun.”

Kiek laiko atgal teko paste
bėti “Naujienose”, kad Cicero 
miestui duota naujas “vardas,” 
būtent, “Kentucky taun”.

Iš angliškų laikraščių jau bu
vo man^žinoma ką toks “
das” reiškia. Bet aš niekados 
nesitikėjau, kad čia rastųsi tiek 
daug “šrainerių”. Bet dabar, 
kai man teko šiek tiek daugiau 
susipažinti su šios kolonijos 
lietuviais, tai galiu patvirtin
ti, kad toks “vardas” šiam 
miestui pilnai tinka. Nes čia 
girtuoklystė yra įsiviešpatavus 
daugiau negu bile kur kitur. 
Smuklių čia pilna. Ir, kaip -te
ko išsikalbėti su kai kuriais 
smuklininkais, visos daro 
puikinusį biznį. Tik kai kurie 
smuklininkai nusiskundė, kad, 
girdi, “naminėlės” darymas 
pas lietuvius nemažai jų biz
niui kenkia...

Liūdniausias čia apsireiški
mas, tai tas, kad čia netik su
augę girtuokliauja, bet sykiu 
su jais ir jaunimas, ir dar net 
merginos nuo jų neatsilieka. O 
gal jos daro tatai dėlto, kad 
dabar turi lygias teises su 
vyrais... •

Bet jeigu dar matai
leidžiant laiką prie baro per 
naktis, tai dar, rodos, ne taip 
skaudu darėsi ant širdies, bet 
kai tenka matyti jaunas mer
ginas ir moteris smuklėse, tai 
jau tiesiog graudu darosi ir 
žiūrėti. Ypatingai graudu da
rosi kai matai jaunas lietuvai
tes leidžiant laiką prie stikliu
ko ir blevyzgų su vaikinais.

Jaunimui, rodos, jau laikas 
butų tokiais dalykais kuolab- 
iausia biaurėtis! — Svetys.

vyrus

ROSELAND.
O tie vasaros karščiai, 

kadlčiai!...
Tie nelemtieji vasaros karš

čiai apsirgdino veik mirtinai 
Roselando spešeldeinokratų 
p-les Žinias ir “dacol”. Dar iš 
pradžių, ačiū ankstyvam Dr. 
K. J. Amonio pasidarbavimui, 

 

jos buvo lyg pradėjusios eiti 
geryn ir atrodė, 
pavojus joms jau £

st

ad mirties 
praeis.

t—

ZOFIJA LIETUKAITĖ
3 metų ir 2-jų mėnesių am

žiaus persiskyrė su šiuo pasau
liu Liepos 17 d., 10 vai. vakare 
palikdama dideliame nuliudime 
savo tėvelius ir 3 seseles.

Laidotuvės atsibus ketverge 
Liepos 20 dieną. Iš namų 4523 
So. Wood St. į bažnyčią švento 
Kryžiaus bus išlydžiama 8 vai. 
ryto, o iš bažnyčios 
švento Kazimiero.

Todelgi, užprašome 
minės ir pažįstamus
laidotuvėse musų mirusios duk- 
PcCls.

Liekames dideliame nuliūdima ♦
Johana ir Juozapas Lietukai.

į kapines

visus gi- 
dalyvauti

Bet tai buvo tik momentais 
ekstazė... Mat Dr. K. J. Amon- 
tas buvo parašęs joms už 25 
centus tik vieną receptą gy
duolėms. O juk čia Amerikoje 
su tuo pačiu receptu antru kai
tų gauti vaistų nėra galimy
bės. Gi dabar, ypač kai paci- 
jentčms krizis padidėjo, tai Dr. 
K. J. Amontas grieštai atsisakė 
daugiau tokių receptų rašyti, 
nes mat, kaip girdėt, jis pabi
jojęs, kad tatai bedarydamas 
jis pats negautų neurastenijų...

Kai buvo pradėję p-lės Ži
nios biskį geryn eiti, tai visi jų 
pretendentiniai agentai pasilei
do į visas puses naujoviniais 
ekipažais ir vis šaukė: “Dau
giau kvoterių, daugiau popie
riaus, o viskas bus “olrait,” 
p-lės Žinios dar pasveiks”.......

Bet vistik, nežiūrint nei to
kio agentų pasišventimo, nė 
kad p-nas P. M. K. Aitis per 
visą laiką “ščyrai” darbavosi 
ir dykai atlikinėjo “norses” 
pareigas, išvirdavo “gyduoles,” 
apšlucdavo, apmazgodavo ir 
tt, p-lės Žinios kas kart vis 
silpnyn ir silpnyn ėjo...

O gal dar butų jos ir pasvei-1 
kasios, jei S. Trazdas
nelemtųjų vasaros karščių ne
būtų buvęs priverstas apleisti 
savo lagerius ir lėkti toliau ji p. įj# ję. Keistučio kliubas vaidini- 
šiaurius... Jis pabijojo, kad |mo skyriaus susirinkimas bus liepos

_ . i i •• i 20 d., 1922 m., 8 vai. Vakarą McKinley
m gautų apopleksijos, nes mat I parjęO svetainėje, kampas Archer ir 
Dr. K. J. Amontas galėjo para- pVestern Avės. Visi, kurie nori la- 
Syti lik viena receptą... vintis vaidinti teatrus, malonėkite at-

- *■ 1 šliaukyti. -Kviečia
O tie nelemtieji vasaros kar-1 --------

Y V • • Isciai!...

Juoz.
R.
Juoz.

r Kocinskas Kaz. 
Kupstis Peter 2 
Kuša Jonas 
Linkainanavičius Juoz. 
Molius Juoz. 
Nagienicze 
Prančiškas 
Radkievvcz 
Rimkus F.
Reginis Kastantas 
Riekašius Walter 
Rudžius Vincas 
Shupes Alex 
Sa,wickas Simonas 
Turskis Juoz. 
Viekus Juoz.
Witčai, Petras, Mikolas ir 

Stanislovas
Wite Antanas 
Žilinskaitė Uršulė

Pranešimai

i

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. NAMAI-2EME
VYRŲ

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

REIKIA 50 vyrų prie dirbtu
vės darbo. Gera mokestis.

AMERICAN INSULATED 
WIRE CO.,.

2025 So. Morgan St.

REIKALINGAS duonos išva- 
žiotojas. Seni kostumeriai. Rei
kalinga kaucija. Atsišaukite tuoj

3838 S. Kedzie Avė.,
Tel.: Lafayette 5044

Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 
Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas 
po pietų 
PI.,

nedeldienis nuo 12 iki 2 v.
Fellowship svet., 831 W. 33 

— M. M. Juodis.

!! REIKIA !!
Paprastų darbininkų į galva- 

nizavimo* skyrių. 42 centai į 
valandą. Josiyn Mfg. & Supply 
Co., 3700 S. Morgan St.

BEVEIK DYKAI
Pardavimui grosernė labai geroj 

biznio vietoj; biznis cash, jokių kredi
tų nėra, 
svarbi, 
mes.

Pardavimo priežastis labai 
Kas pirmas atsišauks, tas lai-

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI ICE CREAM, 
kendžių, notions ir visokių daiktų 
krautuvė. Pardavimo priežastis 
tis. Kaina labai prieinama.

Kreipkitės:
W. WILMAN, 

4323 So. Honore St.

mir-

PARDAVIMUI su 4 krėslais 
barbernė, 4 kambariai dėl gyve
nimo. Lietuviais apgyventa, ren- 
da $50 ir lysds 2 metams. Atsi
šaukite, 5520 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI barbernė, ge
ra vieta — turiu greitai parduo
ti, nes išvažiuoju j Lietuvą.

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA 
pertė šiaur-rytinis kampas Halsted i. 
31-os gatvių, 75x128, kaina 35,000 
Tinkantis automobilių patarnavimui ii 
sales room. Dubeltava gatvekarių Ii 
nija jtranafėrinis kampas, dabartinių 
įrengimai, vieno aukšto mūras, ui 
krautuvę rendos gaunama $350 į mė 
nesį. Lysas, išmokėjimai. $10,000 
Savininkas 2603 S. Halsted St.

l/owe Awc., arti 32-os, 4 kambariu 
mūrinė cottage $1,600. Išmokėjimai 
$800 cash. Kreipkitės 2603 S. Hals 
ted St., pirm 8 vai. vak.

Union Avė., arti 36-os, 8 kambariu 
cottage, 2 rendos, 2 lotai. Kaint 
$3,300. Priimsiu $1,000 cash, likusiu? 
mėnesiniais mokesčiais.

Kreipkitės: 2603 S. Halsted St. 
pirm 6:30 vai. vak.

May gatvė, tarpe 76 ir 77-os, dide 
lis 30 pėdų lotas, su įtaisymais, ir iš
taisyta gatvė; cemento šalygatviai 
suros, vanduo, vertas $1,500. Kainr 
$1,250. Kreipkitės Marx, savininkas 
7546 Peoria St., pirm 8 vai. vak.

/IENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Gaujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
> kamb., visi vėliausios mados įtaisy- 
nai. Savininkas mainys ant mažes- 
iio namo arba loto ir padarys pasko- 
ą be jokio komišion ant lengvaus iš- 
nokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3331 S. Halsted 
Str.,.Phone Yards 6894.

PARDAVIMUI pigiai 2, 4 
kambarių flatai: gasas, elektra 
ir viskas gerame padėjime.

7250 So. May St.

DIDELIS BARGENAS

TUŠČIAS 30 lotas, blokas 5, 
Reed’o subdivizija, prie W. Har- 
rison, netoli Sacramento Avė. 
Kreipkitės: William Seens, 4848 
Avery Avė., Detroit, Mich.

606 W. 33rd St.

Bridgeport. — šv. Domininko Drau
gystė laikys savo mėnesinį susirinki
mą trečiadienį, liepos 19 d., 7:30 vai. 
vak., šv. Jurgio par. salėj, 32 Place 
ir Auburn Avė. Visi nariai atvykite 

. laiku ir atsiveskite naujų draugų. Įsto- 
del tų Į jimas draugijon sumažinta iki .1 dol. 

ir gali įstot sveiki vyrai nuo 18 iki 45 
metų amž. — Rast. A. Bugailįškis.

REIKALINGAS draiverys 
duonos išvažiojimui, gera moke
stis. Atsišaukite greitu laiku.

3601 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė. Didelis Bargenas.

604 W. 31 s t St.

ir

REIKIA mūrininkų 4900 Wa- 
shington Blvd., 1730 Juneway 
Terrace, Waller & Racine St. Au- 
stin $1.50 j valandą.

Thcgersen & Ericksen

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sėmė labai dailioj vietoj, dailus 
kampas; biznis gerai išdirbtas— 
visas cash. Parduosiu pigiai ir 
greitai — važiuoju į Lietuvą. 
Kreipkitės 2900 Lowe Avė.

5 kambarių namas, elektros šviesos 
geras, vanduo ir maudynės, dideli 
harnė ir vištininkas, lotas 52 pėdų plo 
čio ir 125 pėdų ilgio, 1 karve ir apie 
40 vištų, yra labai geroj vietoj, netoli 
nuo gatvekarių linijų, 2 blokai nuo 10? 
gatves ir 2% nuo Vincennes Avė 
Del didesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

F. M. JOGMINAS,
11247 Michigan Avė., x 

Roseland, III.
Telefonas Pullman 0439

DIDELIS BARGENAS

2 mūriniai 8 pagyvenimų namai. 
RendoS neša $90 j mėnesį. Parduo
du pigiai, nes važiuoju į Lietuvą. 
Namas randasi 1633 So. Canal St. 
Savininką galima matyt nuo 6 vak. 
Rutkauskas, 725 W. 19th St.

JieŠkau agentų. Kas gali parduo- 
i 6 lotus, Michigan valst. Visi lotai 
tumpiniai ir prie pat Lake Wood sto
jęs.

Komitetas.

1922 METŲ SENSACIJA

mokratų 
vargu 
porto 
tai...

Kiek jie . pridarė Dramatiško Ratelio extra susirin- 
Roselando spešelde- kimas įvyks pėtnyčioj, liepos 21 d., 8

• v. v., Meldazio svet. Visi nariai pra-
lageriUOSe.. . Dabar | Somi * atsilankyti. — Sekretorius, 
bepadarys ir Bridge-

specialis-

REIKALINGAS Barberis vi
sam laikui.

704 W. 35th St.

ką 
“gono kokų
— Roselandietis. ASMENĮ) MOJIMAI

i

CICERO.
Susirinkimas “svarbiems 

reikalams.”
Pereitą septintadienį tuojaus 

I>o pamaldų buvo šaukiamas 
susirinkimas svarbiems reika
lams. Kad svarbiems reika
lams, tai įmaniau, kad ir žmo
nių daug susirinks, bet nuėjęs 
radau apie tris tuzinus bobu
čių ir senių. Mano draugas 
šnipštelėjo man ausin—eikim 
laukan, matai, kad nieko nėra; 
čia paprastai taip visus šaukia, 
o vienas viską veikia. Aš jam 
tikėjau ir ne, bet nusprendžiau 
aukti. Pagalios ateina ir dusių 

ganytojas, krapštydamas dan- 
is. Visi sužiuro į jį. — Na, 
<iir tie barabąnščikai? paklau
sė jis. Pasisukinęs vienur ki- 
ur pradėjo.

Susirinkimas buvo šauktas 
“svarbiems reikalams:” Federa 
cijos piknikas ir atstovas iš 
musų kolonijos į Washingtoną 
auksui sidabrui nuvežti. Dele
gatas jau yra, čia ve laiškas tik 
po tuo pasirašo L. L. stoties 
valdyba. Nei pavardės, nei ad
reso nepadėta.

Pradėta tas klausimas svar
styti; pasipylė visokių minčių. 
Galų gale nutarta taip: Drau
gija aukaus Amerikos, karinin
kams paminklui pastatyti, kaip 
Amerika pripažins Lietuvą. O 
kas .dėl siuptimo atstovo Wa- 
shingtonan, tai duoti atsakymą 
viešai nes laiško rasėjas nepa
davė adreso.

Tas viskas, labai keistai at- 
atrodė. Vietos veikėjų delega
tus renka, susirinkimus daro, 
o atsišaukimų nėra (yra, bet 
tik bažnyčioj). Visur sako, da
rykim visų vardu, o tarimus 
daro patys vieni užsidarę rū
sy —• ir vis visų lietuvių var
du; kasgi juos įgalioja?

— Teisingas.

JIEŠKAU PUSBROLIŲ PRANO 
ir Jurgio šeštokų, girdėjau buk gy
veno Chicago. Paeina Kauno rėd., 
Panevėžio apskr., gyveno Panevėžyj. 
Malonėkite atsišaukti, ar žinanti pra
nešti. Ch. Sharonas, 2943 Lehmon 
St., Hamtramck, Mich.

APSIVEDIMAI

------------------------- fK——

REIKIA finisherių, rubberių, 
pateherių ir varnišiuotojų prie 
tolletinių sėdynių ir viršų.

Kreipkitės samdymo ofisan:
BENEKE KROPF MFG. CO.

• 21st & R(C^kweil Sts
2 blokai į Kakarus nuo 

VVestern Avė.

PARDAVIMUI NAUJAS MURO 
lamus, 8 metai kaip statytas, ant 
Halsted St., priešais 33čią Place. 
Trumpam laike turi būt parduotas,» 
les savininkas išvažiuoja į Lietuvą.

K. DAGIS,
3313 S. Halsted St.

Laiškai iš Lietuvos 
Naujienų Ofise.

Aleksandraviče Kaz. 
Andruška Jonas 
Bartusevičius Ap., 
Bartašius J.
Ceputis A.
Erkman Anna
Gurkins Stafanija
Herman F. 2
Juškas Juoz. 2 
Juozaitis Wm. 
Juknis Jonas 
Kratauskas Jonas

PARDAVIMUI barberio šapa: 
cigarai, saldainiai, daikteliai mo
kykloms ir kitoki smulkus tavo- 
rai. Taipgi kampinis muro na
rnai 2 augštų. Lafayette 6584. 
2734 W. 43rd St.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
ris 3jų flati) namas po 5 kambarius: 
maudynes, elektra, gasas, cimentno- 
L,as skiepas su skalbynėmis, antaukš- 
tis drabužiu džiovinimui; taipgi par
siduoda kukninis naujas pečius. Par- 
lavmo priežastis — važiuoju j Lietu
va. Atsišaukite pas savininką, 1-mcs 
lubos, 3347 So. Emerald Avė.

štai stebuklinga proga nusipirk
ti lotą puikioj residencijoj ir biz
niavo j vietoj. Vieta atsirand? 
tik 20 minutų važiavimo nuc 
miesto, prie 3-jų didžiausių bul
varų kaip tai: Pershing Rd., Oak 
Park ir Ogden bulvarų, mokyk
los,zoologinis sodas, piknikiniai 
daržai ir Mount Auburn kapinės. 

, Gatvekariai ir 3 blokai prie gelž-
PARDAVIMUI saliunas, vie-(ke]io stotis. Vanduo, suros, ce- 

ta gera apgyventa visokių tautų mentiniai saidvokai, gasas, elek- 
biznis geras. Savininką galima įra jr me(lžiai įvesti ir užmokėti, 
matyt nuo 12 lig 2 po pietų ir Parduosiu su įmokėjimu 15% pi- 
po 6 vak. 5959 S. State St. kam- nigaįs įr $io į mėnesį. Atsišau- 
pas 60 St.

PARDUODU 6 LOTUS LABAI 
ouikioi vietoj, nrie Marųuette' parko 

arti šv. Kazimiero vienuolyno. 
Parduosiu visus ant syk ar po vieną 
ir pusę. Savinnką galima matyt po 
6 vai. vak.

S. POCIUS.
933 W. 34th Pi.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos ,ar našlės, arba kad ii- moteris 
kuri su vyru parsjskyrusi. Atsiliep
kit tik be vaikų ir nemylintį munšai- 
no. Ne jaunesnė 25 iki 38 metų am
žiaus ir geistina, kad turėtų kiek tur
to. Kuri sutiktų su manim gyventi, 
kreipkitės į Naujienas platesnių žinių 
laišku. Meldžiu prisiųsti su pirmu 
laišku savo kad ir seną paveikslėlį. 
Mano amžius 33-jų metų, augščio 5 
ir pusės pėdų: turiu praportę cash. 
Amatininkas. Meldžiu davatkas neat
siliepti ir vyrų nerašinėti. Klauskite 
Naujienos pažymėdamos No. 66.

REIKIA grinderių ir papras
tų į faundrę ddrbininkų. 
latinis darbas.

AERMOTOR CO., 
2555 Kifrnore St.

RAKANDAI
J •'•f

Nuo-

PARDAVIMUI ŠVIEŽIOS MCSOS 
pedliorystės biznis. Biznis didelis, 
naujas trekas — 3-jų mėnesiu senas. 
Turiu parduoti trumpame laike, nes 
apleidžiu miestą. Viskas bus parduo
ta už nirmą pasiulijima. . Savininką 
yra galima matyti po 5-kių vakare ir 
nedčliomis visą'dieną.

kitę tuojaus, nes tai yra paskuti
nė proga jūsų gyvenime. Naujie
nos, 1739 S. Halsted St., Box 69

PARDAVIMUI 4 kambarių 
bungalovv. Kaina $1,100.00. Tu
ri turėt cash.

3848 W. 65th Place.

STOCKAI-SEROS
4515 So. California Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

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

PARDAVIMUI rakandai visi 
ant syk, arba atskirai. Taipgi 
galima parendavoti tą patį flatą. 
Priverstas parduoti, kadangi šią 
šalį apleidžiu. 2908 W 38th PI.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė ir bu 
černė- labai geroj vietoj. Parda
vimo priežastis labai svarbi.

2159 W. 22nd Place

PAGRIEBIMUI
Kampinis akeris, 2 blokai į pietus 

nuo Ogden Blvd., Bervvyn, III., kuris 
susideda iš geros, stubos, didelio tvar
to ir vištininko; vištos, žąsys ir jer- 
sey karvės.
f raktinių medžių; pavėsiui medžių ir 
puiki pievukė.
vanduo. < 
kas apmokėta.
šią

150 pėdų grėpsų ir kitų

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokių naminių rakandų 
(furniture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas nas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

PARDAVIMUI Studebaker 3 
pasažierių automobilius. Par
duosiu pigiai ar mainysiu ąnt 
Fordo. Turiu parduot greitai. 
Aug. Petraitis, 1701 Canal St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA PUIKI PEKARNE 
lietuvių ir svetimtaučių apgyventa 
vieta, biznis gerai išdirbtas, kepa po 
1000 duonų į dieną, parsiduoda pi
giai. Priežastis pardavimo, savinin
kas apleidžia miestą. Atsišaukite į 
Grant Works Real Estate, 4917 W. 
14th St., Cicero, 111. Tel. Cicero 6723.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota į 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti. 
Atsišaukite i Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

šaltinio ir miesto 
Gasas, elektra ir suros. Vis? 

Turi būt parduota 
savaite. $4,900.
DRS. KABANA & KABANA 

5622 W. 22nd St. 
Chicago, 111.

Tel.: Clvde 987 R., 
arba 128 N. Wells St.

r

PARDAVIMUI farma, arba 
mainysiu ant namo ar mašinos. 
63 akeriai žemės be gyvulių. 
Rašykit. P. Sasnauskis, 
Brono, Mich.

Mes superkame 
LIETUVOS BONUS 

augščiausia dienos 
L. KAUFMAN & 

State Bank 
114 No. La Šalie 

Chicago, 111. . .. -t --

kaina 
CO.,

st.,

MOKYKLOS
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,■ • •
Kreipkitės ypatlškai arba raiy- 

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininki.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne; vieta, apgyventa visokių 
tautų, biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo savininkas 
turi 2 biznius, 2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne. Puikus 5 pragyvenimui 
kambariai, prieinama renda. Vi
sokių tautų apgyventa.

1257 N. Crawford Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA 50 merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, nuo šmotų.

American Insulated Wire Co., 
954 W. 21st St.

REIKIA apsukrių merginų, 
tarpe 18 iki 25 metų, dirbti 
prie dešrinių žarnų. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

Kreipkitės j superintendento

OPPENHEIMER CASSING CO.
1016 W. 63rd St.,

■bMhhi

PARDAVIMŪI pigiai nedide
lė grosernė; biznis išdirbtas, 
renda pigi. Yra kambariai dėl 
pragyvenimo.

3425 So. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
visais įrengimais: gražus 4 kamba
riai pragyvenimui, rendos $50, 2 mo
tų lystas. Parduosime pigiai už tei
singą pasiūlymą. Pardavimo prie
žastis, partnerių nesutikimas.

Kreipkitės telefonu:
Canal 6968

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kiu tautu apgyvento! vietoj, prie dau
gelio dirbtuvių; biznis 30 metų senas. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

Kreipkitės:
2621 Ogden Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, GRO- 
semė ir Dry Goods geroje vietoje, tik 
'•eiki? mylinčio panašų bizni žmogaus. 
Savininkas eina į kitą biznį. 
, Kreipkitės:

4438 arba 4458 S. Fairfield Avė.
Chicago, III*

U

PARDAVIMUI BUČERNĖ. SENA 
įstaiga; ši bučernė visuomet darė, ge
rą biznį, ir dabar tebedaro. Didelė 
krautuvė ir 3 kambariai; renda 
$37.50 į menesį. Matvkit

MR. DOHERTHY 
735 W. 47th St., 

Phone Vincennes 0821

PARDAVIMUI mūrinis 3-ių 
pagyvenimų su Stotu namas.

3300 Union Avė.

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.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, DA- 
ranti nuo $400 iki $500 į savaitę 
cash biznio. Labai gera vienam žmo
gui vieta, ši vieta, didelė pinigų da
rytoja. Matvkite

MR. SCHILLER
80'6 W. Garfield Blvd. . 

arba 55th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
fruktu, daržovių krautuvė. Daromi 
apie $500 biznio į savaitę. 5 metu 
Ivsas su 5 pagyvenimui kambariais 
užpakalyj.

2858 E. 79th St.

PARDAVIMUI bučernė, daro 
gerą biznį, geroj apielinkčj.

Kreipkitės:
4529 So. Ashland Avė.u

______________ *
PARDAVIMUI saliunas 

pirmą teisingą pasiūlymą.
3200 S. Halsted St.

NAMAI-ŽEME

uz

PARDAVIMUI BIZNTAVAS MU- 
rinis namas 3600 Ix)wo Avė. Storas 
ir 3 flatai. Mūrinis garadžius pasta
tytas pereitais metais, vietos dėl 2jų 
mašinų. Parduosiu už $10,500. puse 
imokėti .kitus ant pirmo morgečio už 
6%. Atsišaukite P. Zelnis, 2928 Elston 
Aveų Phon6 Juniper 27141

NEGIRDĖTAS BARGENAS
CHICAGOJ

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

Kriaučių ’šapa ir vyriškų aprėdalų 
gents funishings. Išviso vertės už 
$3,000, parduosiu tik už $1,500, arba 
mainysiu ant automobilio, loto, piano 
ar mažo namuko. Pardavimo prie
žastis labai svarbi. Kas nori geros 
progos;, nasiskubinkit. J. Namon, 
808 W. 33rd Place. arti Halsted St. 
Tel. Boulevard 1550. Galima matyt 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

TIKRAS BARGENAS
3-jų aukštų muro namas ir Storas 

su 4 flatais, netoli 46-tos gatvės ir 
Wentworth Avė., tinkas visokiam biz
niui; verias $15,000.00, tik už $8,500 
lengvomis išlygomis.

2 mediniai namai, netoli 46-os ir 
Princeten su dvięms flatais kiekvie
nas. Tik $4.000 abudu.

2 — 2 mediniai namai, no 2 flatu 
kiekvienas su 6 kamb.. elektra, mau
dynes ir skiepas: abudu tik už $8,500 
Pusę cash. nusę 5 metams. Kreipki
tės ar rašykite, L. Kovie, 4464 Prin- 
eeton Avė., arba telefonuokite Yards, 
5101.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ KRAU- 
hivė iš nriekio ir mum namas su sa
liutu ant pirmų lubų. 3 kambariai už
pakalyj. Daro rera bizni, visai sker
sai gatve gatvekariu stotis. 6 kam
bariai viršui, garo šilunva, viskas mo
demiška. Parduosiu pranerte ar biz
ni šį mėnesį. Kampas Marshfield ir 
69th Street,

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

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

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

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

■

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedčliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

PRIVATĖS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

A




