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Anglių baronai mano įstengsią 
nukapoti angliakasiu algas 

$2.50 į dieą ir, gausią 
otreiklaužių.

PITTSBUlRGH, Pa., liepos 
19. — Pittsburgho distrikto 
minkštųjų anglių kasyklos 
mano atsidaryti ir pradėti ka
sti anglis “ant kiek tik galima 
bus tai padaryti.” Tai jie dary
sią prezidento įsakymu atida
ryti kasyklas. Prie niekunų 
kasyklų jau lapo iškabinti pas
kelbimai, kviečiantįs senuosius 
angliakasius grįsti į darbą, nes 
to reikalaujanti valdžia ir pri
žadantis, kad valdžia tokius 
streiklaužius pasaugos. Kurie 
gi angliakasių negrįšiu, busią 
visai pašalinti iš darbo.

Bet čia kasyklų baronai aiš
kiai pasisakė kodėl jie nenorė
jo priimti bendrų derybų su 
angliakasiais visame minkštų
jų anglių centraliniame lauke. 
.Jie manė tiek nukapoti ang
liakasių algas, kad jų pasiūly
mų angliakasiai jokiu budu 
nebūtų galėję priimti.

Kasyklų savininkai ir da
bar skelbia, kad kada jie ati
darys kasyklas, o tai bus ka
da jie gaus nors kiek streik
laužių, jie mokės tiems darbi
ninkams tik tokias algas, ko
kias mokėjo angliakasiams lap 
kričio mėn. 1917 m., t. y. pen
ki metai atgal. Tai reiškia nu- 
kapojimą algos po $2.50 į die
ną. 1917 m. anglakasiai gau
davo po $5 į dieną, arba po 
70d ir po 87c už toną. Prieš 
streiką gi gaudavo po $7.50 į 
dieną, arba po 94c ir po $1.11 
už toną iškastų anglių (žiū
rint kaip kasama, mašina ar 
“pikiais”’).

Negalima ir manyti, kad 
kompanijos tokiomis sąlygo
mis gautų nors keletą streik
laužių, o patįs angliakasiai nė 
manyti nemanys apie grįžimą. 
Be to savininkai sakosi panai
kinsią ”check off” sistemą ir 
nerinksią unijos mokesčių ir 
assementų (tarsi nors vienas 
unistas eis streiklaužiauti).

Angliakasių unijos preziden
tas Lcavis visai nesirūpina val
džios įsakymu atidaryti kasyk
las, nes tokis įsakymas tik 
parodys, kad su angliakasiais 
nėra taip lengva kovoti, kaip 
kad valdžia ir kasyklų savinin
kai įsivaizdina. Jie mano, kad 
jei tik atidarys kasyklas, pas
tatys prie jų miliciją ir anglia
kasiai tuo jaus subėgs į kasyk
lą ir dirbs už bile pasiūlytą 
algą. Lewisui priminta, kad 
angliakasiai kada-nors turės

Daugelio valstijų gubernato
riai prisižadėjo prezidentą 
Hardingą paremti ir duoti vi
sokią apsaugą atsidarančioms 
su streiklaužiais kasykloms. 
Kitur patįs gubernatoriai išlei
do atsišaukimus į angliakasius, 
kad jie pasiduotų kasyklų ba
ronų malonei ir grįstų į darbą.

Žinant angliakasių unijos 
tvirtumą ir osancSitj tarp pacuj 
angliakasių vienybę, nesunku 

numatyt, kad visos tos vald
žios ir kasyklų savininkų pa
stangos sulaužyti angliakasių 
streiką nueis niekais. Illinois 
kasyklų savininkai tai numa
to ir atvirai pareiškia, kad dėl 
to prezideto įsakymo neatsi
darys nė viena kasykla, ir kad 
tuo budu kovojant su anglia
kasiais “per penkis metus” ne
atsidarys kasyklos. Esą gali
ma visas kasyklas apstatyti 
milicija, bet iš to nieko , gera 
neišeis ir tik dar labiau užrūs
tins angliakasius. Kasyklas ga
lima atidaryti tik susitaikius 
su darbininkais, sako jie. Be to 
Illinois valstijoje kasyklose 
gali dirbti tik registruoti ang
liakasiai, bet tokių tarp streik
laužių nėra. Delei to viso Illi
nois gubernatorius nesiskubina 
atsakyti Hardingui ir priimti 
jo pieną. Jis atsakysiąs Har
dingui kai pasitarsiąs su III. 
angliakasių prezidentu Farrin- 
gtonu, kada tasis sugrįš iš Wa- 
shingtono. Be susitaikimo su 
unija Illinois kasyklų savinin
kai nė nebandysią atidarinėti 
kasyklų. v v

Nauji Rusijos pasiūlymai 
Haagos konferencijai.

Duoda naujų pasiūlymų apie 
karo skolas ir atlyginimus už 

konfiskuotas nuosavybes.

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

šiandie — Giedra ir šilčiau.
Saulė teka g:32 v., leidžiasi 

8:21 v. Mėnuo teka 2:05 v. n.

HAĄGA, liepos 19. — Rusi
jos delegatai pilname interna
cionalinės konferencijos susi
rinkime šiandie padavė nau
jus pasiūlymus apie atmokėji
mą karo skolų ir apie atlygi
nimus už konfiskuotąsias pri
vatines nuosavybes.

Rusai pasiūlė susitarti taip, 
kad jie galėtų tarties tiesiogi
niai su svetimšaliais savinin
kais ir bonų pirkėjais apie at
lyginimą jų nuostolių ir atmo- 
kėjimą Rusijos skolų. Rusai 
taipjau pasiūlė, kad šis jų pro
jektas butų paduotas visoms 
valdžioms ir kad butų palauk
ta vieną savaitę jų atsakymo.

Vėliau susirinko kitų šalių 
delegatai, rusams nedalyvau
jant, pasitarti apie tuos rusų 
pasiūlymus ir nutarė užgirti ru 
sų pasiūlymą tartis tiesioginiai 
su savininkais apie atlyginimą 
už konfiskuotąsias nuosavybes. 
Nuspręsta, kad tas pasiūlymas 
gali būti prielankiai pasitiktas 
ir kad jis duoda pamato toli- 
fesnėms taryboms.

WASHINGTON, liepos 19.— 
Atsilankiusiai šiandie pas pre
zidentą Hardingą delegacijai 
paraginti jį, kad jis suteiktų 
amnestiją dar tebesantiems* ka 
Įėjimuose politiniams kali
niams, nuteistiems už karo lai
ko špionažo įstatymų peržengi
mą, Hardingas pareiškė, kad 
jis griežtai yra priešingas su
teikimui visuotinos 
jos tiems kaliniams,
tūli tų nuteistųjų skelbę laike 
karo prievartą prieš valdžią.

Delegacija pareiškė, kad ji 
skaito tebesančiųjų kalėjimuo
se politinių kalinių prasižen
gimus lygius 1 
kuris betgi jau yra paliuosuo- 
tas.

Išleido atsišąukimą į visas 
unijas ir darbiųinkus remti 
ttreikuojančius geležinkeliečius

• ' L* ‘h

Williamson pavietas traukia
mas teisman-dėl buvusio Her- 
rin esusirėmimo su streiklau

žiais.

Suėmė aiigliakasiy 
vadovą. Lietuvos žinios

Ohio,

amnesti- 
kadangi

WASHINGTON, liepos 19.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
pildomoji taryba išleido atsi
šaukimą į visos šalies unijas ir 
į visus darbininkus, kviečian
tį “remti geležinkelių darbinin
kus jų pastangose laimeli tei
singą susitaikiiną geležinkelių 
dirbtuvių ginče.”

Atsišaukimas tapo išleistas 
tai vienbalsiai nutarus pildo
mąja! tarybai ir po juo pasi
rašė visi tos tarybos nariai,

iMARION, III., liepos 19. - 
Specialinis grand Jury, kuris 
tyrinėjo nesenai įvykusį ties 
Herrinu streikuojančių anglia
kasių susirėmimą su streiklau
žiais, kurį iššaukė kompanijos 
mušeikų nušovimas dviejų be
ginkliu angliakasiu, neišnešė 

susi- 
žmo 
jury 
sako

ST. CLAIRSVILLE, 
liepos 19. — čia tapo areštuo
tas angliakasių unijos 6-to dis- 
trikto, 5-to subdistrikto vice 
prezidentas Robclrt Farmes, 
kuris yra kaltinamas pirmo 
laipsnio žmogžudystėj. Tas 
kaltinimas kįlo delei užmušimo 
ties New Lafferty einančio- į 
kasyklą streiklaužio John I. 
Mayors.

Iš Vilniaus.

Anglai apie Lietuvą,

........*...............  j-----  ; —
Eugene V. Dėbso,1 kartu ir Gompersas. Jis tapo 

pasiųstas visoms unijoms vi
soje šalyje ir visiems 
ninku laikraščiams.

darbi-

Gatvekarių darbininkai 
laukia streiko paskelbimo. Klerkai streikuos.

jokio apkaltinimo dėl to 
rėmimo, kuriame žuvo 22 
nes. “Jie buvo nušauti 
nežinomų žmonių,” taip
grand jury nuosprendis. Jury 
sakosi negalėjęs rasti liudyto
jų, kurie butų matę susirėmi
mą.

Prieš 
jau yra 
kurios 
$217,420 
šių delei
mąsi, kad ir daugiau panašių

AVilliamson pavietą 
užvestos šešios bylos, 
reikalauja atlyginti 
nuostolių, pasidariu- 
to susirėmimo. Tiki-

Streikas neprasidės iki nedėlios Klerkų Brolijos prezidentas ( kad v/sų 19 žuvusių streiklau-
----------- Fitzgerald paskelbė streiką vi- (žiu šeiminos patrauks pavietą 

’ ‘ Didžiausį nuostoliųSU sų Chcsapeake and Ohio gėle-. teisman.
_____ .... t ( tapo žinkelių klerkų, vagonų krovė- pareikalavimą padavė pati tų 

pertrauktos ir dabar gatveka- jų ir stočių darbininkų. Strei- ■ skcidysių kaltininkė — Sou- 
rių darbininkai laukia tik strei kas prasidės ketverge, 10 vai. , thern Illinois Coal (.o., kuri 
ko paskelbimo.

Streiką paskelbti gali 
ccntralinis prezidentas Mahon, ti ir kompromisą, 
kurį surasta Rostonc esant.’ 3600 dirbančių 
Pasiųsta jam į ten telegramą, keliui narių, 
kad jis tuojaus atvyktų į 1” 
Chicagą ir priimtų vadovavi- skelbimas yra pradžia 
mą streiku. Betgi jis negalės 
atvykti anksčiau kaip pėtny- 
čioj, o gal atvyks ir vėliau, kiti 
spėja, gal tik sekamą savaitę.

Mahon pirmiausia ] 
su gatvekarių ii* elevatorių 
darbininkais, o paskui ir su 
gatvekarių kompanijos virši
ninkais. Jai ir jam nepavyks 
sutaikinti kompaniją su darbi
ninkais, bus paskelbtas strei
kas.

Gatvekarių darbininkai buvo 
davę viešą prižadą, kad jie 
duos 24 valandų įspėjimą pub
likai pirm išeisiant streikan. 
Tuo budu streikas negalės pra
sidėti anksčiau kaip nedėlios 
ryte.

Unijos vadovai sako, 
kompanijos siūloma arbitraci- 
ja bus atmesta. Viena, per vė
lai duota pasiūlymas, o antra, 
unija negali sutikti pavesti ar- 
bitracijai 8 valandų darbo die
nos ir darbo sąlygų klausimus.

Tuo budu gatvekarių darbi
ninkų streikas yra neišvengti- 
nas, ypač kad, kompanija grie
žtai atsisako daryti didesnius 
nusileidimus, tyrie streiko pri
sidės ir elevatorių darbininkai. 
Taigi gal jau nedėlioj sustos 
vaikščioję gatvekariai ir ele-| 
vatoriai. '■

CHICAGO. - Tarybos 
gatvekarių kompanija

| ryte. Streikas tapo paskelbtas ir buvo atsigabenusi į čia strei- 
tik kompanijai atsisakius svarsty- klaužius ir mušeikas, kurie ir 

Unija turi pradėjo skerdynę. Ji reikalau
tam geležinę $200,000 už padarytas ka- 

j sykiai nuostolius.
Manoma, kajl šio streiko pa- | -----------------

- ---- — -------1 strei- “
kų ir kitų geležinkelių klerkų.

Areštuoja streikierius.
Keturi streikuojantįs C

Demonstracija Viennoje.
VlėNNA, liepos 19. — Dar- 

]). bipinkai , vyrai ir moterįs,

WASH1NGTON, liepos 13 d. 
(Elta). — Anglų atstovas Pa- 
baltjurio valstybėms, Wiltonas 
išreiškė viename pasikalbėjime 
savo nusistebėjimą, kad lietu
viai turi tokius stiprius nervus 
ir nesiduoda save išmušti 
tos 
ria

tiesios politikos linijos, 
jie eina.

Iš Klaipėdos krašto

iš 
ku-

E. KAUNAS. — Naujai išė- 
“Memeler Landeszeitung” 
23 deda pastabą antgal- 
“Kas atsitiko su prekybos 

sakoma,

jęs 
Nr. 
viu 
sutartimis”,
kad Ambasadorių Konferenci
ja Paryžiuje neėmė net svars
tyti laikinųjų Klaipėdos kraš
to prekybos sutarčių 
kietija ir Lenkija.
Dampfboot” parašymas 
VI, kad Lenkijos 
kabinetas nutaręs 
prekybos sutartį ■; 
mažai ką begelbsti 
sutartis/

su Vo- 
Memeler 

iš 22 
ministerių
ratifikuoti 

su Klaipėda 
žlugusias

pasitars ^oid Q. geležinkelio dirbtuvių šiandie surengė didelę demon- 
’ ’ • • ’ • 1 • , py

nių, protestui prieš valdžios I VIENNA, liepos 19. — Par- 
nesirupininą sustabdyti pragy- lamėntas šiandie priėmė vald- 
venimo brangumo ‘kįlimą. Ke-/ios kuriuo bus užtrauk- 
tinama ir daugiau panašių de-| Įa 400,000,000,000 f kronų pri- 
nionstracijų suręngti. 
sankrovos nusigando 
stracijo'3 ir užsidarė.

darbininkai tapo areštuoti Au- straciją prie parlamento ru- 
roroj, III., už peržengimą fe
deralinio teisėjo Page injunc- 
tiono, draudžiančio streik le
nams pikietuoti to geležinke
lio dirbtuves.

Kelių darbininkų streiko pa
vojus veik visai pranyko, gele
žinkelių darbo tarybai sutiko 
išnaujo apsvarstyti savo pir
mesni nuosprendį, kuriuo buvo 
tiems darbininkams nukapotos

mų, protestui

Visos verstina vidurinė paskolai 
demon-1 j—; T -4^

30 žuvo eskpliozijoj.

kad
Senatorius Cummins paskel

bė, kad jis pasvarstysiąs kaip 
papildyti transpcj|rtacdj!os a,ktą 
taip, kad butų aiškiai nustaty
ta pragyvenamoji alga geležin
keliečiams.

Pasiuntė kareivius.

JUUJSEL1.S, liepos 19. — 
30 žmonių žuvo ar miršta de
lei ekspliozijos geležies liejįk
loję.

Italijos valdžia pralaimėjo

Kiek bažnyčių turtų 
konfiskuota.

LONDONAS, liepos 19. — 
Helsingforso žinios sako, kad 
Rusijos sovietų valdžia paskel
bė pasekmes konfiskavimo ba
žnyčių turtų 30 gubernijų nau
dai badaujančiųjų. Konfiskuo
ta: 300 svarų auk?,o, 125 to
nus sidabro ir brangių akme
nų 600 svarų. Niekurie akme- 
nįs yra labai dideli ir brangus. 
Deimantų tiek daug yra, kad 
jų dar nesuskaityta ir nepa
sverta, niekurie jų labai dide
li ir tyrus.

LOS ANGELES, Cal., liepos 
17. — Aviatorius ir du pa$a- 
žieriai sudegė užsidegus 
nukritus aeroplanui.

ir

Vakar į Bloomington, Ilk, 
tapo pasiųsta 600 kareivių, ap
ginkluotų kulkasvaidžiais, sau
goti ten esančius geležinkelio 
dirbtuves. Ten jau buvę karei
viai bus pasiųsti į stovyklą.

Trįs streikieriai areštuoti 
Taylor. Tex., už paniekinimą 
teismo (peržengimu injunc-

Dar daugiau geležinkelių vi
soje šalyje pareikalavo ir gavo 
injunetionus iš federalinių tei
sėjų.

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Aviatorius ir keturi pasažie- 
riai užsimušė nukritus aero-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 19 d., užsienio pini

gu kaina, perkant ju ne mažiaus kaip 
ui 25,000 dderių, bankų buvo skai 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.45
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgjos 100 frankų ............... $7.96
Danijos 100 frankų ........  $21.62
Finų 100 markių ......   $2.15
Francijos 100 frankų ........... $8.44
Italijos 100 lirų ................... $4.70
Lietuvos 100 auksinų ............... 21c
Lenkų 100 markių ................... l%c
Norvegijos 100 kronų ........ $16.65 
Olandų 100 guldSnų ........... $38.90
Švedų 100 guldenų ............... $26.05
Šveicarų 1001 markių ........... $19.22
Vokietijos 100 markių ...... 21c

RYMAS, liepos HE — Atsto
vų butas 288 baisa® prieš 103 
atsisakė išreikšti premjerui 
Facta pasitikėjimą. Jo kabi
netas turės rezignuoti.

Kunigas kalėjime.
X*K'NIA, O., liepos 18. —• Ku

nigas Culp, kuris buvo palikęs 
savo pačią ir 9 vaikus ir pabė
gęs su jauna mergina, tapo
sugrąžintas ir nuteistas vie- j
nieins metams prie sunkių dar
bų ir užsimokėti $500 pabau
dos. Jis prisipažino peržengęs 
“šalies ir Dievo” įstatymus,1 
bet nežinąs kas jį pagimdė tai 
padaryti. Jis taipjau atsiprašė 
savo pačią ir pasižadėjo visuo
met su ja būti. Kada gi jį are
štuota, jis sakė, kad jis nepri-Į 
sipažįsta kaltu ir kad jis nie
kad pas savo pačią negrįšią-s.

MASKVA, liepos 17. — Svei
katos komisaras Dr. Semaško 
pareiškė, kad Leninas pamaži 
sveiksta ir vėl pradeda rūpintis 
Rusijos reikalais. Daktarai lei
dę Leninui pasitarti su savo 
politiniais draugais ir pas jį 
jau buvę apsilankę keli komi
sarai raportuoti apie padėtį ir 
valdžios reikalus.

Gudų Komiteto nutarimas. 
Gegužės 29 d. Tautinis Gudų 
Komitetas priėmė šį nutarimą:
, “Pasvarstęs Vakarinės Gudi
jos politinę situaciją, kuri su
sidarė Vilniaus kraštą prijun
gus prie Lenkų, Vilniaus Gudų 
Tautinis Komitetas pareiškia:•

1) Pripažindamas, jog bent 
kurių gudų organizacijų veiki
mas ir apsireiškimas politikos 
srityje turi statytis Nepriklau
somos ir Nedalinamos Gudijos 
idealą, Vilniaus Gudų Tautinis 
Komitetas tvirtai laikosi to 
savo pamatinio nusistatymo.

2) Skaitydamos betgi su vi
sos Vakarinės Gudijos prijun
gimu prie Lenkų ir su dabarti
niu gudų bylos politikos sto
viu, Vilniaus Gudų Tautinis 
Komitetas stato sau tikslą vi- 
sapusiškai įminti gudų teises po
Lenkų valstybes valdžia, nau
dodamasis visomis teisėtomis 
priemonėmis tose ribose, ku
rias numato Lenkų konstituci
ja.

Pirmininką pavaduojąs kun.
Stankevič

Sekretorius M. Kochanovič.

Svečiams. Laukiamiems iš 
Varšuvos 400 svečių priimti 
iš miesto valdybos tarnautojų 
algos palaikyta po 2000 lenk, 
markių.

Suįro. “J<auno Žeipės Politi
nis Komitetas” (pabėgusieji 
peoviakai) gegužės 21 d. posė
dyje nutąrė užsidaryti. Kai kas 
mano sudaryti “Kauno Žemės 
Lenkų Komitetą,” kurio tiks
las butų kurstyti lenkus Nepri
klausomoje Lietuvoje.

Kodėl per 44Naujienas”
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 ŲHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. Halsted StM Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS 
1614 West 46th Street

4138 Archer Are., 
WEST P 

523 West 120th St., 
ROSELANDO SKYRIUS

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

Tek Boulevard 0672 
BRIGHTON PARK SKYRIUS

Tel. Lafayette 7674 
LMANO SKYRIUS

Tel. Pullman 0169



A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulovard 4139 
i_______________________________ j

5 kambarių namui dratus išva-
džiojame pilnai su 
fixtures $59
Darbą g varau tuo j ame.

Elektnikazn darbui

Telefonai Boulevard

1G19 W. 47th Street
Ant iimsokesčių, jei pagei

daujama.

NAUJIENOS, Chicago, III

visokios

ARTINASIDIDELE

PRADEKITRENGTIES

taip pra 
lietuvis 

i “stebu

APIE ABRAMSO 
‘STEBUKLUS’.

apielinkėj yra 
vertę Lydia E.

DABAR LENGVAI SAVO 
DARBA ATLIEKU.

Kadangi Lydia E. Pinkliam 
Vegetare Conipound atitai

sė mano sveikatą.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899 

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

i Seeley 3676

Paakstintas “Iš mokslo sri

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530

Tel.: Central 6390
Vak. 812 W. 33 St. Chicago.

Tel. Yards 4681

Amerikos
jį j padanges kėlė,” 

pasiseko surasti 
žymesnį veikalą: 

” John Crea- 
ir phiokštą 

numerių žur- 
Medici- 

suteikti dar 
apie .jį gal

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tek: Pullman 6377.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

ŠIANDIEN PASKUTINE DIENA 
Del Paso Norintiems Važiuoti su

mums susi
radusi, musų 

rtimas lo- 
sbcialiniame 
sutinku, kati 

vargiai gali pa- 
ydas.

tik viena ir ji 
aiškinimuose 
ar tai meno 

Dabargi

I ties” straipsniais ir aš band
žiau sužinoti apie stebuklada
rį Abramsą. Nors K. A. ir tvir
tina, kad A'bramsas ‘‘yra pa- 

.rašęs daug moksliškų knygų, 
dėl kurių Amerikos žymus 
daktarai 
lėčiau man 
tik vieną 
“Spondylotherapy 
rar skaitykloje 
brošiūrėlių bei 
nalo Physico-Clinical 
ne. Man pažade j 
vieną veikalą, b 
pranešiu vėliau.

Aukščiau 
nieko nauja medicinai nesutei
kė, ir yra tiktai atkartojimas 
teoriją, kurios randa priežastį 
visų negalių nugarkaulio ne
tobulumuose. Ir garbino tą 
knygą ne tikri daktarai, bet į- 
vairųs nugarkaulio barbento- 
jai ir braukytojai, kaip Chiro- 
praktai, Magnetopatai, Napra- 
patai, Neuropatai ir kiti pana
šus “patai”.

Brošiūrėlės ir žurnalai ištik
tųjų yra kupini įstabių, negir
dėtų informacijų. Iš ten mes 
sužinome apie manifestacijas 
elektroninės energijos (sic!— 
A. I).), kurią dr-as Abramsas 
gali susekti su pagelba įvairių 
keistai skambančių aparatų: 
oscilloklastų, oscilloforų, oscil- 
lografų ir kitų. Kas įstabiau
sia, jis gali su pagelba tų apa
ratų padaryti diagnozę ir iš
gydyti. Sužinome, kad nešio
jimas perpjautos bulvės turi 
l.un tikrą terapijos verte, ir net 
nešiojimas nuo reumatizmo 
žiedo nesąs paprastas prietaras. 
Abrams’as galįs sužinoti kūdi
kio lytį tuojaus po užsivaisini- 
mo; jis galįs sužinoti, kas yra 
t’kras tėvas arba motina to 
kūdikio; jis net galįs pakeisti 
lytį, kaip parodo jo eksperi
mentai ant vištos kiaušinio. Jo 
pabūklai parodė, kad iš kiau-

“Fanatizmas tai ne vien 
religinių žmonių prievolė, 
natikų yra visur ir 
rųšies: religinių, po 
mokslo fanatikų” — I 
dėjo savo straipsnį 
kas daktaro Abramso 
klų” garbintojas.

Toji nuosekli pradžia, man 
rodos, kaip tik netinka jo tik
slui. Tiesa, kad visose srityse 
viends receptas neišgelbės viso 
suįrimo. Musų išgveręs, nejau
kus gyvenimas negali būti pa
taisytas, jei tik viena, ar kita 
ekonominė, socialinė ar religi
nė programa taps įkūnyta. Jei 
visi žmonės ir pataptų laisva
maniai; jei visi žmonės supra
stų klasinius pasaulio klausi
mus; jei tam tikra viena soci
aline politika įsivyruotų, tai 
visgi klausimas, ar pasaulis pa
taptų tobulas. Del nuoseklios 
pirmžangųs reikalinga, kad vi
sos gyveninio patobulinimo 
priemonės progresuotų. Reika
linga ir racionalė religija, įsi
tikinimai. Reikalingas ir to
bulas ekonominis susitvarkyk 
mas, o taipgi musų socialiniai 
santykiai turi progresuoti.z * 
Daugiau pažinojimo iš gamtos 
ir socialių mokslų srities, be 
abejo, pagelbės 
tvarkyti. Net 
skonis ir dailės suį 
šia įžymią rolę 
gyvenime. Taigi 
vienas receptas 
naikinti visas

Logika yra 
atatinka visuose 

ar lai moksle 
bei dailės srityse 
Kast. Augusi, proteguoja ste
bukladarį Abramsą, kuris išra
do tik vieną visų ligų priežastį, 
vieną priemonę diagnozei (pa
žinimui ligos) ir vieną būdą 
terapijos (gydymo).

Medicinoje, kaip ir chemijo
je, ponas K. A., nebetikima į 
stebuklus. Tečiau žmonėse 
gal yra įgimta tendencija tikė
ti į įvairius burtus ir, man ro
dosi, ačiū tam faktui, o taipo
gi gudrioms machinacijoms 
kai kurių (pav., l)r. Abramso, 
Bischofo, etc.a žmonės garbina 
stebukladarius. Nors alchemi
ja yra atgyvenus, tečiau dabar 
po ištikusios pasaulį katastro
fos, mistikų pridygo daugybė. 
Ypatingai, žinoma, kaipo la
biau nervingo luomo narių, li
teratų tarpe. Sir Conan Doyle 
susižinojo su vėlėmis senai mi
rusių žmonių, Upton Sinclair 
susibičiuliavo su l)r. Abram- 
su “Oscilloclastu”, o taipgi ir 
musų geram prieteliui, K. Au
gusi., tapo irgi atidarytos 
durys į kitiems nežinomas pa
slaptis sveikatos srityje. Nieko 
nepadarysi, gyvename jau 
tokį nervingą laikotarpį.

Zion City piliečiai net dar 
tebetiki, kad, anot K. A., “že
mė yra plokščia, kaip blynas,” 
ir kad “saulė sukasi apie že

minio privalėjo iš?įritėti višta; 
jis gi nudažė vieną kiaušinio 
galą skaisčia geltona parva — 
rezultatas gaidys! Bet ga
ną apie tuos stebuklus. Apie 
juos daug prirašė K. A., Alek- 
sander Marky ir Upton Sinc-

į Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
švarių aržuolo išgrindimui po .......................... 12c.I Parinkto aržuolo išgrindimui .............................. 10c.
švarių klevo išgrindimui ......7....,......................... 10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO., 
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Tel. Randolph t4758 t
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie $t.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Hornell, N. Y. — “Turėjau labai 
silpną sveikatą, bet nemačiau jokio 

dalyko, kuris pa
gelbėtų. Visa bu
vau nuilsusi ir bu
vo sunkiu dalyku 
man pasijudint. 
Buvau erzinama ir 
negalėjau miego
ti, turėjau nesma
gumus ant skilvio 
ir mano perioduo
se. Pasirodė, kad 
beveik visi mano 
apielinkėj žinojo 

jūsų gyduoles ir liepė man pamėgint, 
todėl, galop pamėginau Lydia E. 
Pinkliam Vegetablc Compound plys- 
kelių ir Lydia E. Pinkliam Kraujo 
vaistų ir jaučiausi kasdieną geriau. 
Dabar atlieku visą savo darbą išski
riant skalbimą ir tai atliektu labai 
lengvai, i Dabar galiu tiek padaryt į 
dieną laiko, nei pereitą žiemą į sa
vaitę; kiekvieną kalbinu kad pamė
gintų, nes žinau kad sutvirtintų. 
Jus galite panaudot šį mano laišką 
kaipo liudyjimą, jei jus norite.” — 
Mrs CHAŠ BAKER, 21 ’Spenccr Avė., 
Hornell, N. Y.

Beveik kiekvienoj 
moterų, kurios žino 
Pinkliam Vegetable Compound. Joi 
žino, kadangi yra ėmę jį ir pagelbė 
jo . Kodelgi tamistai nepamėgint?

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $5G 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 739 W. 14th !*•• 

Atdara vakarais iki 9 vai.
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KORESPONDENCIJOS
PITTHBURGH, PA.

Nelaimė iš pikniko 
parvažiuojant.

"Vbininkai turėjo atvirą susirin
kimą po atviru dangum; susi
rinko apie 3,000 žmonių. Kal- 
bėtojais buvo unijų viršininkai 
ir du kongresininkai. Visi 
smerkė valdžių už jos atsidavi
mą gelžkelių ponams; taipgi 
buvo pareiškimai apie streiko 
bėgį. Reporteris.

a

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai 

tl WHITE STAR
I Cherbourg ir Southampton 

Majestic—Liep. 29 Rugp. 2C> Rūgs. 16 
Olympic—Aug. 12; Rūgs. 2; Rūgs. 23 
Homrric—• Aug. 19; Rūgs. 2; Rūgs. 30

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

Red Star LiNf
Į Hamburgą, Libavą ir Danzigą 

Samltnd tik 3 klesa Rugp. 1, Rūgs. 12 
Tiesus patarnavimas į Liepojų. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimus

> American Line
l Hamburgą

Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. 4 
Minnekahda (3 kl.) Rugp. 2; Rūgs 6; 
Manchuria Rugp. 9, Rūgs. 13, Spal. 18 
St. Paul, Aug. 16; Sępt. 20 Spalio 25

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

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 

'Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

metinį pik-

Diena buvo

SMUGGLER, COLO.

Darbdaviai ir svaiginamų gėri
mų pardavinėtojai.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepojų
S. S. Stockholm Liepos 27, Rugp. 5 
S.S.Drottningholm Rugp. 19, Rūgs. 2J

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki

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

Su dainokejimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

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

Kreipkitės prie Vietinių Agentij arba 
Sv^edish American Line, 70 E. Jack 
son St., Chicago, Illt

<3rabehJlne
Jūrėmis visa kelionė į ir ,iš Lietu

vos garlaiviu PARIŠ, išplaukia
Rugp. 2 ir Rugp. 23.

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras,, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Harve 
ir plaukia tiesiai į Memelj.

lik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

Liepos 9 d. Lietuvių Mokslo 
Draugija surengė 
nikų savo nariams ant fanuos 
už McKees Rocko.
graži, be to L. M. D. nariams
nebuvo jokios įžangos ir visi 
gėrimai ir užkandžiai buvo 
teikiami dykai, todėl piknikas 
buvo skaitlingas. Suvažiavo 
kas trokais, kas automobiliais, 
kas karais.

Per dienų prisilinksminus ir 
vakare apie 6 vai. pradėjus na
mo rouštis Antanas Bračiulis 
susodino į svb trekų apie 18 
žmonių,į vyrų, moterų ir ma
žų vaikų. Vežėjas buvo gerai 
įsikaušęs naminėlės ir alučio; 
nors daugumas susėdusių jo 
trokan taipgi buvo linksmi, bet 
kiti buvo blaivi. Iš pradžių 
jie nepagalvojo, kad su girtu 
vežėju galėtų kas bloga atsi
tikti, o pradėjus važiuoti ir 
pamačius, kas gali atsitikti, 
sunku buvo su girtu vežėju su
sikalbėti. Pavažiavus kidk ties 
užsisukimu trekas su žmonė
mis išvirto ir 15 žmonių tapo 
sužeisti, vieni lengviau, kiti 
gana sunkiai. Tarp sunkiai su
žeistų Gurevičius su *savo mo- 
teria, Kaušpodienė, Meteška ir 
kiti , o 5 metų vaikas Rimavi- 
čiaus sūnūs tapo mirtinai su
žeistas ir nugabentas į Šv. 
Juozapo ligoninę pasimirė ir 
liepos 12 d. tapo palaidotas. 
Rimavičiai tik tų vienų vaikų 
ir turėjo. Šitas atsitikimas tu
rėtų būti pamokinimu, kad su 
girtais vežėjais nereikia važiuo
ti, bet pamokinimas yra labai 
brangus.
Areštavo kitų ir pats įkliuvo.

Kada po to nelaimingo atsi
tikimo žinia apie jį pasklido 
po visų apylinkę, dąugmnas 
moterų, kurių vyrai dar nebu
vo sugrįžę iš pikniko, dejavo, 
kad “gal ir manasis buvo ta
me t roke, gal ir su juo kas at
sitiko”.

Kaušpėdas pamatęs savo mo
terį sunkiai sužeistų, nuėjo pas 
policistų ir pareikalavo, kad jis 
suareštuotų vežėjų Antanų 
Bračiulį; bet policištas pirma 
nuėjo į Kaušpėdo namus pa
žiūrėti, ar jo moteris labai su- 

Kaušpodų 
tatai - jis 

ir ant ry- 
užsimokėti

Antanas Kaštis ištarnavo 
Tombay kompanijai apie aš- 
tunelius metus, o kada jis pa
simirė, tai ji nesiuntė žmonių 
jį palaidoti, bet vienam pasakė,

numirėlį? Ji nori, kad kiek
vienas lįstų po žeme kuo grei
čiausiai, šlapių visas nuo kojų 
iki galvos ir kastų jai auksų ir 
sidabrų, gaudamas už tai nuo 
kompanijos tiek, kiek jai pa-

žeista ir ten rado 
munšainę verdant; 
areštavo Kaušpėdą 
tojaus jam teko
baudos 10, o vežėjas Bračiu- 
lis užsimokėjo tik už nuveži
mą į policijos nuovadų; bet jo 
byla dėl nelaimingo atsitikimo 
žada būti vėliaus.

tinka mokėti. Tatai ji nori, 
kad darbininkai n esu gaiš Jų per 
daug laiko net savo draugų 
palaidodami. Numirusį papras
tai palaidoja keli paskirti drau
gai už apmokėjimų ir svaigi
namų gėrimų . pardavinėtojai; 
tatai atrodo, kad numirusį lai
doja jo draugai su savo šei
momis. Bet numirusį palaido
ti ateina įtik tie svaiginamų 
gėrimų pardavinėtojai, pas ku
riuos numirėlis savo uždarbį 
praleisdavo. Žinoma, pas juos 
Telluride’o žmonės daugiausia 

saulės švie- 
Kaip savo 

nesiru-

kartu sulaikykite “Naujienas” 
ik L gausite naują adresą. Kuo
pos pabaigoj apleidžiame K e? 
nosbų ir automobiliais važiuo
sime į Floridų; tikimės ten 
apsigyventi ant visados. Lin
kime visiems draugams ir 
draugėms gerų pasekmių; vi
sos kelionės aprašymų ^pasirū
pinsime pritino t “Naujienoms”. 
Taigi dar kartų tariam, Likite 
sveiki.

Braževieių šeima.
—Kaz. Blaževičius.

^Ai__

ŲN ARO I PSJCMOR
^NCHOR-DONALDSOI

I MRS. A. MICHNIĖWICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yar.ds 1119

ir praleidžia laiką 
sos nematydami, 
gyvenimų pagerinti, 
pina.

Darbo j ieškančių
tyt, nes nevisi ir gavę 
čia dirbti.—J. Jobb.

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

KENOSHA, WIS.

jic

ei a neina- 
jį gali

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai] 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai A v.

Tel. Yards 2296.

PER 12 DIENŲ t LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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

Visi trečios klesos 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
COLUMBIA .................. Liepos 22
LACONIA ........................ Rugp. 3

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

kurie aplei-
UTARNIN-

pasažieriai
■w-< .•

Baigusi 
Akušeri- 

:os kolejf* 
ją; ilga 

praktika- 
/usi Penu* 
silvanijos 
hospitalė- 

ne. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

prie gim
dymo. Duo 
Įla rodą 
mokiose 
Tose ir 
okiuose 
'.aluose 
terims 
merginoms.

vi-

ki- 
rei 
mo 

ir

Pittsburghe ir apylinkėse už
draudė pikninkus septintadie- 

niais.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dūbeltavais šriubais 

garlaiviai
NEVY YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

Pasidarbavus Jaun. Mot. 
Krikš. Draugijai ir protcstonų 
kunigams Pittsburgho miesto 
taryba išleido ’patvalrkyiną 
draudžiantį septintadicniais 
pikninkus rengti. Prie šito 
patvarkymo išleidimo yra taip
gi prisidėjusios ir gelžkelių 
kompanijos. Šito patvarkymo 
tikslas yra toks, viena prisi
versti, kad ir nenorinčius žmo
nes aptuštėj usias bažnyčias 
lankyti; kita, neleisti žmonėms 
susirinkti į didelius biirius, kad 
“sumišimas” neišeitu, kurio 
irisibijo gelžkelių ponai.

Šitas patvarkymas skaudžiai

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET

117 W. Washington St 
325 Second Avė,

daugumas jų buvo prisirengu
sios piknikus laikyti, o kitos 
rengėsi.

co
Chicago.

So. Minneapolis.

Gelžkeliečių streikas.

Gelžkeliečių streikas Pi tįs
iu rgho apylinkėj kol kas eina 

gerai; skebų atsiranda mažai, 
bet turiu pasakyti, kad tarp jų 
randasi keli ir lietuviai. Jei 
jie nesiliaus skebavę, tai busiu 
priverstas laikrašty paskelbti jų 
vardus ir pavardes.

Liepos 13 d. Baltimorės ir 
Ohio Glenwood dirbtuvės dar-

n

Telefonai:

ir ją tėvai to nežino

Gerbiamos “Naujienos”: — 
Įdėkite mano šilų pranešimų ir

DR. C. I. VE2EUS Š
H

of The boro

teikiu 
irižiu- 
£<odu 

mo- 
mergi-

M—................ ...

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted bL
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patamau- 

IRL.ju prie gimdymo.
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu r 
terims ir 
noms veltui.

Ofiso Telefonas Boulevąrd 7820
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.
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tet. Lafayette 263

Yra šeši milijonai pusiau nedapenėtų vaikų
Kuomet kūnas išlėto nyksta, nes negauna 

tinkamo maisto, tai daktarai tą vadina “Ne- 
dapenėjimu”. Dažnai pareina ilgas laikas iki 
jis pastebiama, ir gali būti kad vaikai visur 
apie jus kenčia nuo to. Gali būti, kad ir jūsų 
vaikai nėra pirmos klesos kūno stovy, nors 
niekad to nepatėmijot.

NEPADĖJIMAS UŽPRAŠO LIGAS
Apskritai, tėvai neganėtinai rinitai supran

ta svarbą, kad vaikai nedapenimi. Dažnai tas 
prasideda kuomet vaikas dar labai mažas. 
Nors didžiuma kūdikių gimsta sveiki, bet be
augant jų reikalai nejučiomis apleidžiami. Per 
visas mokyklos dienas, o ypač kada vaikas ap
leidžia vaikystės dienas ir bręstą i jaunuolį, 
jo sveika^ reikia atydžiai prižiūrėti.

Ligos tarpsta pas nedapenėtus vaikus. Pa
vyzdžiui, jei vaikas pagauna kiekvieną ligą, 
tai jis veikiausia atsilaikymo galės, kurios jo 
kūnas turėtų, jei butų tinkamai maitinamas. 
Pikčiausia liga, tai džiova, kuri yra lengvai 
gaunama nedapenėtų vaikų.

Kaip jus apsaugosit savo vaikus?
\ Ar statytų tėvas bei motina savo vaikus sųžiniai 

į pavojų? žinoma, ne; Vienok tėvai su geriausiais 
norais dažnai nežino, kad jų vaikas negauna užtek
tinai pieno. Pridėjus Bordeno Eagle Brand prie 
valgio, motina gali būti tikra, jog jos vaikai gauna 
tinkamo maisto, kad nuveikus visas nelaimes.

.... « A •

Nesenai atrasta, kad Eagle Brand pienas turi vi
sus reikalingus elementus pataisymui nedapenėjimo. 
Daryti tarpe mokyklos vaikų bandymai parodo, kad 
vaikai penimi Eagle Brand pienu, apskritai Įgija 
septynius svarus daugiau svorio, negu tie, kuriuos 
penėjo pienu iš paprastų butelių. Daugelis vaikų au
go du syk greičiau, negu paprastai.

Jų mokytojos pareiškė po tam, kad šitie vaikai ne
tik geriau ir sveikiau išrodė, kad greitai pažangiavo 
ir moksle. Ir, žinoma, jų motinos džiaugėsi, kad jų 
vaikai greitai sveiko ir vikrėjo.
Kas yra šiltas apsaugojantis maistas?

Eagle Brand yra pienas, gryniausia rūšis riebaus 
pieno, sumaišyta su cukrum, šitas moksliškas su
maišymas pieno ir pridėtinės karbohydratų vertybės 
suteikia Eagle Brand visus reikalingus veiksnius ne
dapenėjimo nugalėjimui.

Eagle Brand turi ganėtinai proteinų arba kūno bu- 
davojančių ir pataisančių substancijų; jame apsčiai 
yra kalkių arba kaulus būdavojančios medžiagos; jis 
turi reikalingus vitaminus — ne vieną, bet visus 
tris; bet ypač jis turi savy šitą pridėtinę karbohy- 
dratų vertybę. Karbohydratai yra naudingiausi ener 
gijos gamintojai. Proteinai ir riebalai taipgi tei
kia energijos, bet karbohydratai lengviau įeina ku- 
nan ir todėl greičiau pagamina energijos, mažiau 
nuvargindami virškinimo apratą. Kadangi kiekvie
nas kūno pasijudinimas, viskas ką vaikas daro, rei
kalauja energijos, tai šitas pridėtinis karbohydratų 
veiksnys yra labai svarbus Eagle Brand Piene. Nes 
jeigu vaikas negauna užtektinai energijos iš savo 
valgio, tai jo kūnas tikrenybėje kurinasi, kad paga
minus energijos, ir iš to kyla netekimas svorio su vi
somis jo rimtomis pasekmėmis.

Eagle Brand labai lengvai suvirškinamas. Ypatin
gai Eagle Brand Pieno pagaminimo procesas veikia 
į pieno kasieną, taip, kad nekrekėja vaiko viduriuo
se. Teisybę sakant, Eagle Brand suteikia visus augi
mo veiksnius suvirškinamiausioj formoje. Maitini
mas tokiu maistu kame yra Eagle Brand pieno, ne- 
dapenėtas vaikas turėtų laipsniškai atgauti sveikatą 
ir vikrumą normalio vaiko.

Pirmiausia tėmyk svorio didėjimą
Pirmiausias ir vyriausias pagerėjimo pasirodymas nedapenėtame vaike yra svorio padidėjimas. Neda- 
penėtas vaikas visados kudas. Jei susirūpinęs savo vaiko sveikata, duok jam reguliariškai Eagle Brand 
pieno. Atskiesk jį pagal mokslišką formulą paduotą žemiau. Tėmyk vaiko svorio didėjimą, nes tai pir
mas ženklas Eagle Brand veiksmingumo. Neskaitant Eagle Brand kaipo gėrimo, duodamo sykį į dieną 

• su rytiniu ar popietiniu valgiu, daugelis motinų stengiasi jį kiek galima plačiau vartoti virtuose valgiuo
se irgi.

Palik pas savo krautuvninką nuolatinį už
sakymą ant Eagle Brand ir vartok jį nuola
tos per tūlą liką. Eagle Brand nėra brangus, 
kadangi kiekviena jo dalelė yra grynas mais
tas tokioj formoj, kuri geriausia tinka vaiko 
reikalams.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

PO’itlon, ead

^■uS.iiER'ZMAN^ 
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
įdėtų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 956 
Boulevąrd 4136

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

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. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevąrd 7042

Lietuvis Denlistas 
4712 South Ashland Ave.j 

arti 47-tos gatvės

5432Tel. Pullman

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
motci-ų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

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

Optometriat 
Tel. BOU levard «487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 4 7-tos gat. 

2-ros luboa.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily New«

Published Daily except Sunday 
The Lithuaniau News Pub. Co., Ine.

by

Editor P. Grigaitis.

1739 South Halsted Street! 
Chicago, Illinois.

Telephone Roosevelt 8501

Subscription Kates;
8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago,

3c. per copy.

čių laikraščiais, tai išrodo, tokios pat, kaip komunistinių 
kad komunistinis intemacio- sektV, gyvenusių praeityje. Pir- 
nalas ne tiktai gabeno šmu- k^ionys-komumstai 
gelį Latvijon, bet ir fabrika
vo falšyvus pinigus (žiur. 
str? “Didelis skandalas Lat
viuose”). Net ir komisaro 
Litvinovo pati esanti į tą 
istoriją įvelta.

i krikščionys-komunistai, 
pav. tikėjo, kad, jiems dar esant 
gyviems, ateis “sudnoji diena,” 
kuomet visi jų priešai pražus, o 
jie patys kartu su savo moky
toju pradės valdyt pasaulį. Kad

sulaukus tos laimes, jie buvo 
pasiryžę kentėti skurdą ir per
sekiojimus ir gyventi rūsiuose.

Nuo pirmųjų krikščionių te- 
čiaus mūsiškiai komunistai ski
riasi tuo, kad jie gauna riebių 
“sandvičių” iš Rusijos bolševi
kų.

Didelis skandalas Latviuose
<*w

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 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 ...————— L00

Chicagoje per nešiotojusi
Viena kopija____ —________— 3c.
Savaitei .............. 18c.
Mėnesiui     75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje] 
paštu:

Metams...... —........... ———
Pusei metų .............. ...... T—
Trims mėnesiams ........ ;.......
Dviem mėnesiam ---- ----------
Vienam mėnesiui --- ---- ------
Lietuvon ir kitur užsieniuose/

(Atpiginta)
Metams;.,................... $8.00
Pusei metų .........—.—• 4.50
Trims menesiams  ---------------  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakysiu.

17.00
4.00
2.00

Vokietijos socia
listai vienijasi.

Šioje vietoje daug kartų 
buvo išreikšta nuomonė, kad 
Vokietijos socialdemokra
tai, dešinieji ir kairieji, susi
vienys, kad galėjus pasek- 
mingiaus kovoti su augančia 
reakcija. Musų žodžiai, pa
sirodo, pildosi. Iš Berlinol 
atėjo telegrama, kuri sako, j 
kad Socialdemokratų parti-i 
ja ir Nepriklausomųjų So
cialdemokratų patrija “įstei
gė politinę sąjungą, bloką 
bendram darbui reichstage 
ir kitose įstatymų leidimo 
įstaigose”.

Šitos dvi socialistinės par
tijos turi reichstage 180 at
stovų ir tuo budu gali žy
miam laipsnyje kontroliuoti 
Vokietijos parlamento dar-| 
bą. ‘

Ta pati telegrama sako, 
kad esą žinių, jogei Nepri
klausomųjų Socialdemokra
tų veikėjas; Dr. Hilferding, 
sutikęs priimti vietą valdžio
je.

Tai yra pradžia Vokietijos 
proletariato “ susivienijimo. 
“Politinis blokas” dar nėra 
pilna vienybė, bet jį įsteigus, 
neužilgio turės išnykti tie 
įtempti santykiai, kurie iki 
šiol buvo tarpe dviejų social
demokratinių partijų. Veik
damos išvien, jiedvi suras 
būdą prašalinti ir tas orga
nizacijos sienas, kurios, ski
ria vieną darbininkų dalį 
nuo kitos. ’

Komunistai, matyt, į tą 
bloką neįeina, ir mes abejo
jame, ar socialdemokratai 
kada nors su jais susitaikys. 
Taikos su jais nebus bent tol, 
kol jie pritaria bolševikų te
rorui. .

■■ —4

šmugelis ir 
falsifikacija.

apie

sąjungų kontora.
“Tai yra labai sunkus kal

tinimas. Bet policija nesiten
kina tuo. Ji sako, kad tie 
falšyvi pinigai ne Latvijoje 
buvo fabrikuojami ir kad 
profesinės sąjungos gavo 
juos iš Maskvos, iš komunis-1 
tų internacionalo.

‘r Pa t vi r t in imu i ] )o 1 i c i j os 
žodžių, parubeŽiniai valdi
ninkai kelioms dienoms . vė
liau suėmė visą transportą 
falšyvių latviškų penkšimti- 
nių, kurį šmugelninkai gabe
no iš Rusijos į Latviją. Ir 
policija naudojasi šituo fak
tu, kaipo įrodymu, kad fal
šyvi pinigai eina iš komunis
tinio Maskvos centro komu
nistinės propagandos reika- 
kalams Latvijoje.

“Jeigu to negana, tai vie
tinė spauda rašo dar apie 
vieną sensaciją, kuria stačiai 
nesinori tikėti. Ji rašo apie 
vieną įvykį su ponia Litvi- 
noviene, garsiojo Rusijos di
plomato, (Litvinovo, žmona.

“Ponia Litvinovienė norė
jo nusipirkti geležinkelio sto
tyje bilietą. Ir kuomet ji pa
davė latvišką penkių šimtų 
rublių popierą, lai pasirodė, 
kad tai yra falšyvas pini-

vargą vargdavo ir atėjus ne
derliui, bedarbiai mirdavo tu
ksiančiais. 1

Tokia viešpatavo tvarka ligi 
XVIII šimtmečio pabaigos. Bet 
štai prancūzų liaudis pirmoji 
mėgina išsitiesti ir numesti 
nuo savo sprando nepakenčia
mą svietiškos ir dvasiškos biu
rokratijos jungą. Po ligų ir 
atkaklių kovų jai bent dalinai 
pavyksta savo būvį pagerinti. 
Viliojanti laisvės mintis aple
kia beveik visą pasaulį. Viena 
po antros griūva absoliutinės 
monarkijos, o jų vietoje tve
riasi respublikos, arba bent 
monarkų teises žymiai apkar
pomos. Visi krašto piliečiai 
gauna teisės dalyvauti krašto 
valdyme ir gerinti savo būvį.

Europos vidury ligi pat XX 
šimtmečio užsiliko šalis, kur 
naujos demokratines tvarkos 
mintys labai lėtai tesiplėtė. Tai 
buvo Vokietija. Tiesa, darbi
ninkų klasė čia gausi ir nemen
kai susiorganizavusi. Bet iš 
antros puses, čia gausus ir jun- 
kerių-d vari ninku, miestų bur
žuazijos, bei jų tarnų luomas. 
Darbo klasė buvo gausingesnė, 
o buržuazija apsišarvavusi 
mokslu ir apsistačiusi savo 
tvirtoves ištikima kariuomene.

Monarkistine tvarka užsiliko 
ligi 1918 m. Pralošusi karą, 
vokiečių junkerių kasta nusto
jo daug šalininkų. Kilo revo
liucija, ir po trumpos, bet at
kaklios kovos ji turėjo pasi
traukti. Ir Vokietijoje, paga
liau, susikūrė demokratine 
tvarka, demokratinės respubli
kos formoj. Bet kirminas, ku
ris tiek šimtmečių siurbė liau
dies prakaitą, buvo tik par
blokštas, bet nesutrintas. Jis 
gulėjo, bet kartu stiprino savo 
jėgas ir tykojo, kada vėl gaus 
atsitiesti ir užsisės!i ant žmo
nių sprando.

Dar nepraėjo po respublikos 
sikurimo 2 metų, kaip kovo 

mėn. 1920 m. jis mėgina kel
tis. Du žymus monarkijos šu
lai—-kaizerio generolai Kapp’as 
ir Lutwitz’as — surenka išti
kimos sau kariuomenės, užima 
Berlyną, pašalina respublikos 
valdžią ir tiesia savo gobščius 
nagus ant visos Vokietijos. 

Bet čia jiems nepasiseka. Su- • 
kyla ir apsiginkluoja stambes
nių pramonės centrų darbinin
kai, paskelbiamas visuotinas 
streikas, kuris tęsiasi tol, kol 
viešpatauja sukilusių monarki- 
ninkų tvarka. Išsilaikę vos 
dvi savaili, sukilę generolai ap
leidžia Berlyną ir bėga į už
sienį. ..

Taip nelaimingai baigiasi 
pirmas inonarkininkų sukyli- 
mas prieš demokratinę, tvar
ką... Bet, žinoma, jie nenusi
ramina. Pasinaudoję tuo, kad 
pralošusi jų pačių pradėtą ka
rą Vokietija atsidūrė labai 
sunkioje padėtyj, jie varo viso
je šaly' smarkią agitaciją ir ne
retai turi pasisekimo net že
mesniuose luomuose. Papra
tusi amžiais vergauti smulkio
ji buržuazija vėl mėgina eiti 
paskui savo stambiuosius ko
legas. Didžiausios įtakos nio- 
narkininkai įgyja Bavarijoje 
smulkių ūkininkų šaly. Monar- 
kininkai sutveria gana galingą 
parįiją, kurią pavadina “Vokie
čių tautine liaudies partija” 
(“Deutschnazionale Volkspar- 
tei”).

Daryti antro sukyliino tuo 
tarpu ji nedrįsta, nes mato, 
kad priešas galingas. Bet ji 
išgalvoja antrą kruviną kovos 
būdą: teroru ji nori praretinti 
ir nugązdinti demokratines
tvarkos šalininkus, štai bemaž 
prieš metus monarkininkų 
samdyti bernai nužudo įtakin
gą valdžioje asmenį Erberger’į, 
kiek vėliau kėsinasi ant social
demokratų partijos lyderio (va
do) Šeidenian’o, pagaliau šio
mis < I i<-1 i<»i 11 i m žviiriSlctii imžii<l<> 

Užsienių, reikalų niinihlerį ' — 

Rathe.nau. ’ ,
Visi trys užmušėjui — Teo 

how, Knaucr ir Fischer - su
sekti. 'lai buvę kaizerio kari
ninkai, Kapp’o ir Luetwitz’o 
suk'ylimo dalyviai. Bet ne juo
se gludi dalyko branduolys. Jie

tik įvykdė kruviną aklą, pildy
dami kitų valią.

Sekamą po nužudymo dieną 
į nepaprastai sujudintą Bcicbs- 
tagą (parlamentą) ieina du 
jauni žmonės ir įteikia monar
kininkų partijos lyderiui Hel 
ferich’ui puikų vainiką su pa
rašu: “Pui Helferich’ui, Vokie
tijos garbės gynėjui”. Visi su
prato, kas ir už kokį darbą 
dėkoja... Tai junkerių padė
ka tiems, kurie įkvėpė tokį 
kruviną darbą... Nenuostabu, 
kad visa kairioji pusė Reichsta
go neteko kantrybės ir puolė 
ant atnešusių vainiką ir deši
nės atstovų. ' Kai kurie buvo 
apstumdyti ir turėjo bėgti iš 
sales. Atnešusicji vainiką jau
nuoliai liko suimti.

Kas visiems ir be dokumentų 
aišku, buvo patvirtinta polici
jos tardymu. Vienas iš žy
miausių žmogžudystės dalyvių 
studentas Guenther, pas kurį 
buvo išdirbtas brutualio akto 
planas, pasirodė Vokiečių tau
tines partijos (monarkininkų) 
jaunuomenes skyriaus vadu. 
Pas į į rasta laiškų llelfcrich’o, 
gen. Ludendorf’o, Jagovo ir ki
tų kaizerio valdžios uoliausių 
bernų...

Nors šiuo tarpu kaizerinin- 
kų šūviai pataikė ne sociališti- 
nių partijų žmones (užmuštas 
ministeris Rathenau priklausė 
Demokratų partijai), bet kaip 
tik darbininkų spauda ir orga
nizacijos pirmos pasijuto pa
vojuje ir siūlė imtis griežčiau
sių priemonių, kad apsaugoti 
demokratinę tvarką- nuo už
puolikų. Kol parblokštas kir- 
minas-monarkininkai nebus 
nuginkluotas ir padarytas ne
pavojingu, tol jis kvėpuos ug
nimi ir grąsins respublikai; 
tvirtina socialistinė spauda.

Vokiečių socialistai mano, 
kad darbo klasė gali nueiti i 
socialistinę tvarką tik per de
mokratinę respubliką, todėl ją 
ir uoliai gina. —ž. Kurmis.

Halle a/s.

terdamo internacionalas bė
giu paskutinių septynių me
nesių maitino 50,000 žmonių 
Rusijoje. Be to, jisai siunčia 
medicinos pagelbą ne tik 
Volgos rajonui, bet ir Kau
karui.

“Keletas savaičių atgal ■ 
Rygon atvyko profesinių są
jungų internacionalo atsto
vas, drg; Strot. Jisai atsi
vežė transportą maisto ba
daujantiems. Kadangi stam
baus transporto gabenimas 
iki Rusijos sienos yra suriš
tas su didelėmis išlaidomis, 
tai jisai kreipėsi į Rygos pro
fesines sąjungas, prašydamas 
pinigų iš badaujančio fondo, 
kuris tenai buvo surinktas.

“Drg. Strot, Amsterdamo 
atstovas, ir drg. Moritz, vi
sų Latvijos profesinių sąj-Į 
jungų generalis sekretorius, 
nuvyko šituo tikslu į Rygos I 
profesinių sąjungų kancelia-1 
riją ir paprašė pirmininko 
Hermano, kad jisai paduotų 
jiems pinigus. [

“Skaitant pinigus, drg. 
Moritz pastebėjo, kad kai 
kurios penkšimtinės (latviš
kos) yra ‘įtartinos’, ir jisai 
išreiškė savo nuomonę, kad 
jos yra panašios į falšyvas...

“Hermanas tikrino jiems, 
kad klysta. Vis dėlto tečiaus, 

pasirašydami, kad | 
pinigus, 
visų

kuriuos

Latvijos darbininkų judėji 
me įvyko didelis 
sujudinęs visų šalį, 
tų vadas, Dennan, 
tas ir kaltinamas ■ 
falsifikavimo.

skandalas, 
Komunis- 
suareštuo- 

del pinigų 
“Draugas" sako, kad jam ne.| Amsterdamo
iki, šaukoisšv. Dvasios idant internacionalas daro ty- 

galejus įvertinti “priešvalstybi- .............
nę” P. Grigaičio agitaciją. Mes 

I jam tečiaus patartume nenie- 
I kinti “šv. Dvasios.”

Viena, kaipo kunigų laikraš
čiui, jam tas apskritai nepritin-

I ka. Antra, faktai rodo, kad pap
rasto žmoniško senso kunigai 
turi neperdaugiausia.

Štai, imkime kad ir tą patį j 
Lietuvos nepriklausomybės klau 
simą, apie kurį “Draugas” už
vedė ginčą su “Naujienomis.” 
Kuomet Lietuvos socialistai jau 
pirmosios rusų revoliucijos lai
ku stojo į atvirą kovą su cariz
mu, tai Lietuvos kunigai ne tik
tai nerėmė tos kovos, o da ir 
keikė revoliucionierius. Net di
džiojo karo laiku, kada jau ca
ro imperijoje visos siūlės braš
kėjo, kun. Kemėšis rašė “Dar
bininke,” koks geras esąs Rusi
jos caras, ir niekino tuos žmo
nes, kurie sakė, kad Lietuva tu
ri atsimesti*,nuo Rusijos.

O šiandie tie patys “dvasiš
ki tėveliai” jau mėgina pasiro
dyt, kaipo smarkiausi Lietuvos 
respublikos rėmėjai!

Kas gi apšvietė jųjų buką 
protą, jeigu ne “šv. Dvasia”?

O gal kun. Česaitis netiki į šv. 
Dvasios macę”? Tuomet jisai 
yra

NIEKINA “ŠV. DVASIĄ.”

re

bedievis!

“SUDNOJI DIENA.”

Kaip yra artimas komunistų 
protavimas religinio fanatiko 
protavimui, rodo sekamos iš
traukos iš vieno laiško, tilpusio 
Brooklyno “Laisvėje.” Jį paraše 
koks tai Stepas iš Kauno.

“Laikai bėgdami ir nešdami 
su savim visų amžių atsitiki
mus ir giliai juos praeityje 
laidodami parodė, kad tik tėra 
vienas kovos būdas—kelti ir 
žadinti savyje ir darbo masė
se revoliucinį ūpą (!), revo
liucinę energiją. Griaut viską 
iš pat šaknų, kas negero, ir 
t vert išnaujo.

“....Mes dabar esame tikri; 
kad mes dar turėsime vieną 
didžiausį karą, kuris įvyks 
visuose pasaulio kampeliuose, 
— tai bus socialė revoliucija. 
Mes tiktai per savo kraują, 
per savo skurdą ir ašaras iš- 
brisime iš gyvenimo balos....
O, baisi ta laimės ar nelaimės 
diena! Mes tikrai tikime, kad 
ji bus laimė.... ”
Pusantros špaltos prirašyta 

šitokių “meditacijų,” ir laikraš
čio redakcija deda visa tai įžy
mioje vietoje, kad jo skaityto
jai “apsišviestų.”

“Socialė revoliucija” to laiško 
autoriui vaizduojasi, kaipo “di
džiausias karas,” kaipo “baisi”, 
visa ką nulemianti diena;” jisai 
mano, kad tik per “kraują” ir 
“ašaras” galima pasiekti pasi- 
1 mosavimo, ir tiki, kad “baisio
ji diena” padarysianti galą šio 
pasaulio vargams.

Visai panašiai galvoja, apie 
svieto pabaigą” tikintys į ste
buklingą pasaulio atsiradimą 
žmonės. Jie irgi mano, kad kada 
nors turėsianti įvykti kokia tai 
bausi katastrofa, rezultato ku
rios visa, kas bloga, bus siumi-

Tokios rųšies žinias prąneša 
Chicagos žydų dienraštis “For- 
ward”.

Užvakar tapo įdėta jame se
kamo turinio straipsnis:

“Latvija neatsilieka 
kitų šalių. Ji taip pat 
sensaciją, ir dar kokią 
saciją! Joje įvelti parlamen
to atstovai, ministeriai, so
cialistai ir komunistai, Am
sterdamo internacionalas ir 
raudonieji jo priešai. Isto
rija darosi tuo labinus įdo
mi, kad ji yra paremta fal- 
šyvais pinigais.

“Falšyvais pinigais dalykas 
prasidėjo ir falšyvi pinigai 
lošia svarbiausią rolę.

“ ‘Hermano istorija’ — 
taip Vadinasi tas skandalas 
Latvijoje. Po šituo. vardu 
jisai yra žinomas darbinin
kiškai publikai ir Europoje 
—nes jus turite žinoti, kad 
ta Latvijos sensacija negali 
pasilikti šitos mažiukės vals
tybės ribose, kuri kitąsyk 
buvo Rusijos dalis, o dabar 
turi savo respubliką, su sa
vo valdžia, savo st. seimu, su 
savo juros uostu — per kurį 
Rusija veda didesnę dalį sa
vo užsienių prekybos; su sa
vo socialistais ir savo komu
nistais.

“Dabar ji turi jau ir savo 
tarptautinę sensaciją. Ta is
torija prasidėjo Dermano su
areštavimu.

“Kas yra Dennan?
“Derman yra vienas se

niausiųjų socialdemokratijos 
vadų ir yra Latvijos st. sei
mo narys.
jos jisai praleido 
tų Amerikoje ir 
žinomas rusų ir 
cialistų tarpe. .

“Į steigiamąjį 
buvo išrinktas, kaipo kairysis 
socialdemokratas - menševi
kas, bet kadangi jisai neslė
pė savo simpatijų komunis
tams, tai jisai buvo praša
lintas iš partijos. Tuomet 
jisai užėmė iparlamente sai- 
varankišką poziciją.

“Tarpe Rygos radikalų 
Dermanas yra labai popule- 
riškas. Rygos gi profesinėse 
sąjungose komunistai turi 
didžiumą, lodei Dermanas 
buvo išrinktas Rygos profe
sinių sąjungų pirmininku.

“Visos kitos profesinės są
jungos Latvijoje yra taip 
vadinamos ‘dešiniosios’, t. y. 
socialistinės sąjungos. Iš to 
susidarė tokia padėtis, kad 
visos Latvijos profesinės są
jungos priklauso Amsterda
mo profesinių sąjungų inter
nacionalui, kuomet tų sąjun
gų skyrius Rygoje yra la
biau susirišęs su Maskvos in
ternacionalu.

nuo 
turi 
šen-

sužymėjo 
popierinių 
paėmė iš

delegatu at-

Pirm revoliuci- 
keletą me- 
buvo gerai 
latvių so-

seimą jisai

“Jos neareštavo, kadangi 
su ja buvo rusų konsulas Ju- 
renevas. Ji buk pasakiusi, 
kad ji gavusi itą pinigą iš 
Rusijos atstovo Revelyje

Mes daug* girdėjome 
šmugelį Lietuvos valdžios 
įstaigose. Bet dabar turi- kinta ir amžinai pasmerkta, o 
me progos "pasigėrėt” dar visa> ka® gera> apturės 
skandalingesne istorija, pa
liečiančia Maskvą ir Latvijos 
komunistus. >

amžiną
laimę.

Bolševikiško protavimo 
r nes elgiasi visai teisingai, 

* dindami save komunistais, 
Jeigu tikėt latvių ir vokie- socialistais. Nes jų idėjos

1 M'Sl

žmo- 
va- 

o ne 
yra

“Latvijos darbininkai rin
ko pinigus Rusijos badaujan
tiems; tą pat darė ir Rygos 
unijos. Paskutiniu laiku te
nai buvo susidarius tam 
tikra suma pinigų, kuri tu
rėjo būt įteikta badaujan
čiųjų šelpimo komitetui prie 
'AinsteX*<Ia įuo internacionulo. 
Mifsu skaitytojai, be abejo,- 
nes, žino, kad visos profe
sines sąjungos ir socialisti
nes partijos Europoje tei-

sijai per Amsterdamo profe
sinio internacionalo komi
tetą. Kaip žinoma, tas Ams-

priėmė 
numdįi’ius 
pinigų 
Dermano.

“Kada Juodu 
ėjo į banką padėti pinigus, 
tai kasierius atskyrė didžiu
mą penkšimtinių popierinių 
iš to pluošto, kuris buvo 
jam įteiktas, ir pareiškė, kad 
jos yra falšyvos...

“Kilo didžiausias sumiši
mas. Kasierius tuojaus pa
sišaukė policiją. Policija 
pradžioje norėjo juodu areš
tuoti; bet pasirodė, kad areš
tuoti juodu negalima: Strot 
yra Vokietijos unijų vadas ir 
Vokietijos pilietis ir oficia
lia Amsterdamo unijų inter
nacionalo atstovas; o Mor
itz yra Latvijos pilietis, bet 
jo taip pat nebuvo galima 
areštuoti, kadangi jisai yra 
atstovas ir st. seimo narys, 
ir jį butų galima areštuoti, 
tiktai st. seimui leidus.

“Juodu tuoj aus pašaukė 
tardyti, ir tenai juodu pasa
kė, kad pinigai gauti profe
sinių sąjungų kontoroje ir 
kad tai yra aukos, surinktos 
Rusijos badaujantiems.

“Policija tuojaus atsilan
kė profesinių sąjungų konto
roje ir tenai ji rado nesude
gamoje spintoje (seife), ke
letą dešimčių falšyvų penk
šimtinių.. .

“Tas davė galimybes vald
žiai pareikalaut, kad st. sei
mas leistų suareštuot Her
maną.. .

“Kaip Rygos, taip ir Bėr
imo laikraščiai, iš kurių mes 
imame smulkmenas apie tą 
nepaprastą atsitikimą, sutin
ka viename punkte. Visi jie 
pabrėžia, kad net ir politiniai 
Dermano priešai 
asmeniškai doru
žmogum, ir visi spėja, kad 
gal ir pats Dermanas neži
nojo, ką darė už jo nuga
ros kai kurie jo bendradar
biai.

ten iicbiitų, st. sei- 
mas ‘išdavė*, Durniai^ vien
balsiai, ir Dermanas lapo su- 
areštuotas.

“Policija kaltina Herma
ną, kati jisai platinęs Latvi
joje falšyvus pinigus. Šitoje 
byloje yra traukiama atsako
mybėn ir Rygos profesinių kųs

“Taip skelbia policija, taip 
rašo latvių laikraščiai, šito
kiais pamatais yra pasemti 
tie sunkus kaltinimai atsto
vui Dermanui ir jo ‘kairie- 
msiems’ draugams.

“Bolševikų spauda užgin
čija Rygos policijos tvirtini
mus ir sako, kad ta visa is
terija esanti tiktai provoka
cija. Ji rašo, kad falšyvi pi
nigai buvę pakišti tuo tiks
lu, kad sufabrikavus bylą 
prieš komunistus ir komuni
stų wadus Rygoje.

“Bet Rygos spauda, net ir 
pažangioji ir socialistinė, 
visgi stalo klausimą, kas pa
kišo tuos falšyvus pinigus: 
kas pakeitė surinktuosius 
badaujančiųjų pašalpai pini
gus falšyvomis penkšimtinė- 
mis? Kas dirbo tokias ge
ras popieras? Ir pagalios, 
kas įdėjo jas į profesinių są
jungų spintą ir tuo metė dė
mę ant viso 
.dėjimo?

“Atsakymo 
Simus kolkas

“Reikia tikėtis, kad tardy
mas ir busimas teismas 
duos mums atsakymą į vi
sus šituos klausimus ir nu
plaus nuo Rygos darbininkų 
judėjimo tą dėmę, kurią už
dėjo ant jo šita istorija.”

darbininkų ju-

į šituos kiau
nė ra.

Parblokšto, bet ne 
sutrinto kirmino 

kvėpavimas.
(Laiškas iš Vokietijos)

skaito jį 
ir švariu

Telegramos trumpai prane
šė, kad birželio 24 d. Vokieti
jos užsienių minsteriui Rathe- 
nau apleidus namus i)’ vyks
tant jam į ministeriją auto
mobiliu, nežinomi 3 žmonės 
metė į jį rankinę granatą, vė
liau šovė 10 kartų ir užmušę 
vieloje, pasislėpė. Įdomu pa
žiūrėti, kurios šio įvykio tikro
sios priežastys ir ką šis atsi
tikimas reiškia.

Buvo laikai kada visos pa
saulio valstybės buvo apsoliil
tinėmis nionarkijomis, tai yra, 
visa valdžia jose priklausydavo 
vienam žmogui, monarku (ka
ralium, imperatorių ir 1.1.) 
vadinamu. Jis, žinoma, vienas
tybes. , Apie jį spietėsi krašto 

diduomene dvarponiai, mies
tų turtuoliai, dvasiškija — ku
rie bevaldydami susikraudavo 
sau didžiausius turtus, o di
džiuma krašto gyventojų —- 
darbininkai, ūkininkai, smul- 

amatninkai — didžiausį

Mote

r a fi rs i fe, kad j įsa i yra 
veiksmingas sų^ražimui spėkp 
sureguliavimui moteriškę 
fuąkcijp ir suteikia sistemai 
sveikę, normališkę padėjimu

KAINA ^/.2S
Klauskite pas apfiekoribs.

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA

SEVERAS 
regulATOR

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER &
Vaizbnženklls užreg. S. V. Pat. Ofiso.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį pen 
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad furdtii Ikaro (Anchor) 

Vaizbažeukli.’

K. GUGIS
ADVOKATAS ' 
Miesto ofisai

127 N. Dearhorn St., Roonf 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halrted St.

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

Pitone Monroe 4680
North American

Accordion Mfg. Co.
Iželi go
riausių ir lenf? 
viausių armo
nikų, pianų. ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mes mainome senas armonikas ir 
darome naujas.

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



Ketvergas, Liepos 20, 1922

Apie Abramso 
“stebuklus”.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

lai r. Skaitytojai užtektinai 
prisiskaitė sensacingų žinių, 
ypač apie medžiojimą “raguo
tų” vyrų San Franciscc’j.

Aleksanedr Marky rašo, kad 
“Amerikos Medikaline Asociaci
ja ne tik ignoravo to milži
niško proto išradimus, bet 
bandė ir dar tebebando juodin
ti ir diskredituoti dro Abram
so vurdą. Jie dėjo didžiausių 
pa..U ngų, kali nedavus žmo
nėms sužinosi apie tuos išra
dimus, kurių žmonija jau lau
kia nuo amžių”. Gaila, bet tą 
pareiškimą tii?u pavadinti 
melu, nes A. M. A. žurnale til
po trys straipsn’ai apie stebuk
ladarį ir nei ’.o.name jų dro 
Abramso metocrd nebuvo sle
piami bei u.od narni. Smul
kus aprašymai jo išradimų til
pę kovo 28, '1922; balandžio 
29 d., 1922 m. tilpo Upton 
Sinclairo laiškas ir atsakymas 
į jį. Birželio 10 d., 1922 m., 
buvo • paskelbta pasiūlymas Ca- 
lifornijos Medikališkos Draugi
jos drui Abramsui, kad jis pa
darytų diagnozę 200 ligonių, 
kuriuos jam suteiks Californi- 
jos ir Stanford Universitetų 
Klinikos. Ligonys bus parink
ta su nekomplikuotomis ligų 
formomis. Daktarui Abram
sui buvo duota privilegija tu
rėti savo asistentas, kada krau
jas imamas ir tuojaus po pra
nešimu diagnozės jis galės iš
tirti pačius ligonius ir jų re
kordus. 'Californijos Mediką- 
lė Draugija darė • tą žingsnį 
tikslu pamatyti neklaidingumą 
dro Abramso metodų. Jis gi 
nepanorėjo duoti progoj pa
tirti teisybę, ir atsisakė koope
ruoti.

Anot A. M. A. žurnalo, Up
ton Sinclair jau nuo senai gy
dosi ir gydo. Tai jo nebepir- 
mas entuziazmas... Jis buvo iš
leidęs veikalą apie gydymosi 
badavimu. Vėliau jis skelbė 
vien žalio maisto vartojimą ir 
jis tuos metodus gyrė ir kėlė 
j padanges su tokiu pat atsida
vimu, kaip ir dabar giria Ar- 
ramso stebuklus. Užklaustas, 
ką jis dabar mano apie savo 
pirmus įsitikinimus kai dėl 
sveikatos, Sinclair pareiškė, 
kad jį tik juokai imą atsimi
nus apie jo bezdžioniavimus. 
“Ir kas žino, gal dešimts me
tų vėliau jis vėl besijuokdamas 
prisiminus ir apie šį savo bez- 
džionkiavimą dalyke, kuris 
jam yra svetimas”, pastebi A. 
M. A. žurnalas.

ma. Taipgi išgydymas vėžio, ? 
džiovos irgi tik jo aparatais 
tegalima. Žinoma, kad į 
tuos visus pareiškimus Ame
rikos Medikalė profesija žiuri 
taip jau skeptiškai, kaip beveik 
visa Amerikos inteligentija su 
juoku ant lupų skaito Sir Co- 
nan Doyle komunikacijas su 
“ano pasaulio” vėlėmis.

Kaikuril* dro Abramso pa
reiškimai yra labai mistiški. 
Pavyzdžiui, jis sako, kad jei 
daktaras bando daryti Splan- 
chno diagnozę su abejone šir
dyje, tai geriaus tada ir nemė
ginti, nes “nei vienas nėra 
taip aklas, kaip tas, kuris ne
nori regėti”. Taigi, Jei jo me
todai butų patikrinti ir ne
duotų tokių rezultatų, kokius 
jis skelbia, tai jis galėtų pri
mesti tyrinėtojams abejojimą. 
Medikalė gi praktika jau paro
dė daug faktų, kurie galima pa
stebėti ir su abejojimu širdy
je. Tik prisiminkime skiepus 
prieš raupus, karštligę, išradi
mas vaistų prieš difteriją, ma- 
larijos gydymą, sifilį, ištyri
mą geltonosios karštligės, 
miegamosios! ligos, atsiekimai 
chirurgijoje/ ir 1.1. Apie pro
gresą medi/ Inoje yra prirašyta 
tomai. Nei industrijos, nei so
cialinis gyvenimas neapseina 
be (medicinos pagelbos. Įtaka 
medikalės profesijos yra ma
toma ir jaučiama visur, ir da
bar mums patariama atsimesti 
nuo tos didžiulės nuoseklių ar
mijos darbuotojų ir eiti “be 
abejones širdyje” su miklia 
dro Abramso pasekėjų sauja. 
Tai jau butų perdaug negudrus 
ir rizikingas lošimas (gamb- 
bng). ,

Kai dėl atsišaukimo į lietu
vius daktarus patirti apie tą 
“revoliucininką medicinoje”, 
tai galiu pastebėti tiek. Susi
bičiuliavimas su dru Abramsu 
ir įgyjimas jo pabūklų padi
dintų liet, daktarų įeigas gal
būt dvigubai, o gal ir daugiau. 
Ir neabejoju, kad kiekvienas 
lietuvis daktaras mielu noru 
pavestų daktaro Abramso se
kėjams gydyti jų vėžio ar džio
vos ligas. Suprantama, kad jie 
to nedarys, kol nepersitikrins, 
kad dras Abrams’as nėra nė 
aferistas nč fanatikas.

Lietuvių visuomenė, rodos, 
jau nebe pirmą kartą girdi apie 
viršminėtus stebuklus, nes jau 
kokie metai tani atgal dauge
liui pateko į rankas cirkulio- 
riai, kur buvo raginama neiti 
pas daktarus, kurie klausia, 
kas tau yra; bet eiti ton, kur 
po ištyrimui vieno kraujo la
šo pasakoma ligoniui, kas jam 
yra. Ir dabar lietuviški dak
tarai retkarčiais susiduria su

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

“NAMŲ STATYTOJAS” 
PABĖGO.

Ir vėl dingo žmonių pinigai.
Raymond W. Ferguson, pa- 

siskilbęs “naujo stailo namų 
statytojas,” surinkęs nuo 
žmonių suvirs šimtą tuksian
čių dolerių išdūmė į “šiltus kra 
štus” ant “good time.”

Ferguson turėjo įsitaisęs 
puikiausį ofisą Majestic na
me, sako, bėgyj vieno mėnesio 
Chicago j buvo surinkęs nuo 
žmonių daugiau kaip 100,000 
dol, Mat jo skelbimams daug 
žmonių patikėjo, kad jis į 
trumpą laiką paversiąs Wiline- 
tto mistelį į gražiausias rezi
dencijas. >,

Kaip paprastai esti, stebuk- 
lų be pinigų padaryti nėra ga
limybės. Taigi, jis pradėjo jie- 
škoti “investorių,” prižadėda-

NAUJIENOS, Chlcaga, HL 
....... . '
mas jiems mokėti gerus nuo
šimčius už ^’investintus” pini
gus. Ir trumpu laiku jis gavo 
rodos gana daug tokių “inves
torių”, arba kitaip sakant 
norinčių į trumpą laiką padvi
gubinti savo kapitalą.

Namai buvo pradėti statyti, 
bet kai atėjo laikas išmokė
ti darbininkams algas, tai jis ir 
išdūmė nežinomais keliais su 
žmonių pinigais.

Dabar policija jo j ieško, bet 
ar pasiseks jai jį surasti, tai 
reikia abejoti. Greičiausia gal 
taip bus, kaip kad yra daroma 
su Harringtonu.

Reikia stebėtis, kad dar vis 
atsiranda tokiij lengvatikiij

žmonių, kurie taip lengvai duo 
dasi save išnaudoti visokiems 
prigavikams.

IR VĖL TRAGEDIJA , 
ŠEIMYNOJE.

Teisingai yra sakoma, kad šis 
amžius yra tragedijų amžius. 
Štai faktai. Herbert Meyer, 
1703 Jackson blvd., nuėjo aplan
kyti savo buvusios žmonos, Mrs. 
Auna Nuzzo, 23 metų amžiaus, 
1258 Jackson blvd., kuri keletas 
mėnesių atgal gavusi “divoj’są”. 
Jos buvusis vyras atėjęs rado ją i ______ _

i - — ... R

(Seka ant 0 pus].).

Riverside Malt Extract
Riverside Malt & Hops 'Domestic 

Riverside Malt & Hops Export 
Riverside No Boil

Geriausi produktai ant rinkos šiandien.
Pirkit pas:

John Seibutis, 1836 S. Halsted St.
John Legeiko, 3352 S. Halsted St.
A. Stankus, 3307 S. Wallace St.

John Gaubas, 6652 So. Halsted St.
S. Žilis, 10802 S. Michigan
Riverside Products Co., 

2547 So. Kedzie Avė.,
Tel. Roclovell 0551, Chicago.

PATARIMAI u J
Kana 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 žemiausia 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

A. Mark y klausia, kas pri
mosią ligonis dirvą žmogaus 
kūne, ir tuojaus Abramso žo
džiais atsako — sifilis. “Nėra 
sifilio, nėra ligos”. Abramsas 
esą išrodo, kad mes beveik vi
si esame sifilitikai ir, kad dau
giausia mes užsikrečiamo sifi
liu nuo nešvarių čiepų. Kitaip, 
sakant, “sifilis nekalto prasi
dėjimo’’. Tą galvijinį nuo čie- 
pų sifilį jis su pagalba savo 
pabūklų galįs surasti, jis ga
lįs jį sunaikinti su pagelba gel
tonųjų spindulių. , Medikalci 
profesijai tas yra visai nežino-

ligonimis, kurie jau “iškliny- 
ti” stebukladarių. Tie ligonys 
dabar maldauja gydymo, už 
dyką ir almužnos.

!*

Sunkiausia užduotis

Company real estate bondsus.
Jeigu nori pirkti žemės ūkei 

arba gatavą ūkę ar namą 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, dėl grei-
to pardavimo kreipkis prie Fede- 
ra'l 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 patarimu 
kreipkis į bilę katrą šios konf- 
panijos ofisą.
Federal Bond & Land Company, 
666 W. 18th Street, Chicago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, III. 

602-604 Association Bldg.
Chicago.

(Apgarsinimas)

DK. A. MONTV1D
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 rytu 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

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.

jaunos motinos g dienose
JAUNOS motinos surašė, i narn vandenyj. Tada patrin- 

niekas taip* nuobodulingo kitę, kad visas muilas išeitų.
ne ateina galvon, kaip 

kasdieninis skalbimas. Labiau 
nustebinanti negu kas kitas 
dalykas, tai yra kalnai visokių 
paklodžių.

PASIDARYTI SAVE LIESESNE LABAI LENGVAI
Po daugelio tyrinėjimų pasisekė mums išrasti ste

bėtiną gyduolę sumažinimui perdidelio sutukimo, kurio 
priežasČia daro riebioms nesmagumą. Vaistas yra sma
gus, priimnus ir suteikiąs gerus rezultatus.

Stebėtinas vaistas dėl suliesėjimo, 
vartojant juos galit lengvu budu at
gauti savo senąją figūrą be jokio ba
davimo, arba varginimo save 
riais mankštinimais.
Musų “Obesity Tablets” 

yra sutaisytos į pigulkas, 
labai lengva, praryti ir n 
kių blogų pasekmių, bet tik sunai
kina riebumą. Pigulkas reikia im
ti per 30 (liepų ir per tą laiką su- 
mažėsit svarumo nuo 10 iki 15 
svarų. Laiškai kuriuos mes aptu- 
rlm išreiškia padėką už pasekmin 
gą veikimą vartojant musų pigul 
kas. Kainu mažo puodo talpinan 
čio pigulkų kuriti užteks per 30 
dienų gydytis tik $1.50. Pradėk 
šiandien. Prisiųsk 25c. pašto žen- 

(stampoms) ir likusią sumą galėsi užmokėti 
pristatys į namus. Kasyk aiškiai.

klais 
kaip

Nei jokis būdas dar neatras
tas paliuosavimui motinos nuo 
visų paklodžių skalbimo, bet 
štai yra būdas paliuosavimui 
jos nuo sunkiausios dalies dar
bo. !

Ryto, arba kitą kartą skalb
site paklodes, tad skalbkite šio
kiu budu: Mirkinkite per va
landą ar daugiau laiko didelė
se ir ilgai nepranykstančiose 
Rinso putose ir vasarodrug-

Rmso yra naujos rūšies mui
las — toks tyras ir geras, su 
kuriuomi lengviausiai išskalb
ti ir labiau plėmuotas paklodes 
be jokio grumdymo. švelnios 
Rinso putos išima purvą tuo
jaus be kenkimo vienutei va- 
laknelei viso audeklo.

Kitą kartą neskalbkite sun
kiai ir ilgai. Vengk grumdy
mo, kuris labai atsiliepia ant 
jaunos motinos sveikatos.

Rinso išdirba išdirbėjai Lux 
— didžiausis muilo išdirbėjus 
visame pasaulyje. Yra dvejo
po dydžio reguliario dydžio ir 
naujas didelis pakas. Nusi
pirk Rinso šiandie nuo savo 
groserninko, arba departa- 
mentinėse krautuvėse, nes vi
sur jo yra. Lever Bros. Co., 
Cambridge, Mass.

PASARGA: Į kietą vandenį reikia 
dėti nuo % iki vienam Rinso pakui j ku
bilą, kad padarius geras putas. Į labai 
kietą vandenį jums reikės dėti nuo 1 *6 
iki 2 pakų, kad butų dideles ir ilgai ne 
nykstančios putos, kurios išima visokį 
purvą.

VERVENA LABORATORY, Ine.
135 Hartford Bldg. — Chicago, 1U.

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 Manuf acturing 
District Bank
State Bank—

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

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Are.

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

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOWIATT—S A SS

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

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

vakare išskiriant ned^Įdienius.

\ Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
l\ Ofiso tel. Boulevard 9698

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 Independence Blvd. Chicago

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 sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. j

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu xgeriausį gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

DETROiT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STQLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkao 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

' į

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.
.........  i , , , ,

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St, 

Tel. Prospect 346G

Dr. Maurice Kalni
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.

-------------------—
/**................. ■■■—■' - 

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, UI. 
VALANDOS: Nuo 8. iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedelioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

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

.... ................... ■■■ ■ '

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telephone Yards 1532

DR.J.KDLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.
—į..................................................................................... ....................... ...............
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

išrinkti sau tokį atstovę, 
Varšuvoj jiems gėdos 
darytų. — Lietuvys.

kuris 
ncpa-

“pudlį” prausiant. Jis šunytį 
biskį paglostęs ir į jį su šypsą 
pažiūrėjęs.

— Jus daugiau domės kreipia
te į “pudlį” negu į mane, — pa
sakius ji savo buvusiam vyrui ir 
paskui nubėgus kamaraitei! iš
gėrus nuodų.

Po tai tragedijai ji tapo nuga
benta į Jefferson Parko ligonbu- 
tį, o jos buvusia vyras pasodin
tas džėlon. ’ i i ii

ATPIGO GAZOLINAS

Pranešta, kad gazolinas atpi
gęs dviem centais galonui. . Pir
miau parsiduodavo po 25 centus 
galonas, o dabar parsiduos po 23 
centus.

4 PRIGĖRfi.

23Mrs. Nicholas J. Engels, 
m. amžiaus, 4200 W. Monroe 
gat., ir jos sesuo Mrs. Henry 
Waggon, 27 m. amžiaus, 1879 
Ogden Avė., abidvi buvo išvažia
vusios į Benton Harbor, Mich., 
ant vakacijų ir Chapin ežere pri
gėrė, jų vaikams ant krato ta
tai matant.

Frieda Cohen, 21 metų am
žiaus, ir jos sesuo Pearl, 13 m. 
amžiaus, 3841 W. Adams gat., 
su savo tėvais nuvažiavusios į 
New Buffalo, Mich., į vasarna
mį ir besimaudydamos prie 
Union Pier prigėrė.

Lietuviu Rateliuose

ROSELAND.
Geležinkelių streikas. Progresi- 

stės. Spešeldemokratai.
Pas mus dabar daug žmonių 

švenčia — streikuoja. Visi dar
bininkai dirbusieji Illinois Cen
tral gelcžkelio dirbtuvėse, taip
gi ir prie kitų gelžkelių, dabar 
nedirba. Nors čia darbininkai 
tik pusiau organizuoti, bet lig- 
šiol laikosi gerai: skobų veik 
nesiranda. Išpradžių vienas-ki- 
tas bandė skebauti, bet neilgai; 
susigėdo ir dabar sėdi namie, 
nors ir pykdami.

Streikieriai yra pasiryžę lai
kytis ir turi vilties laimėti. Tą 
viltį ypač sustiprino 
čiantįs geležinkeliečių 
visoj šaly. 

* *.
Garsiosios Boselando 

systės, kurios seniau čia buvo 
tokios galingos, dabar nebero
do jokių gyvybės ženklų. Kas 
joms pasidarė, sunku įspėti. 
Žmonės esantys artimuose san
tykiuose su jomis pasakoja, 
kad jos studijuoja “tepliorys- 
tę”, kiŲpp sakant teplioti savo 
‘Teisus” ir plaukus. Tas gali 
būti tiesa. Nes ir aš jau senai 
pastebėjau, kad Katre tamsia
plaukė pasidarė skaisti ”blan- 
dukė,” o Magdė penkių dešim
čių metų senmergė, paliko ko
kios 22 metų amžiaus pana...

Kaip ten nebūtų, bet vistik 
man dabar musų progresistės 
daug labiau patinka negu pir
miau. Džiaugiasi tuo ir kiti 
vyrai, kdrie dėl progresisčių 
“darbuotes” yra daug bėdų pa
matę.. .

bes i plė
št re i kas

progre-

* * *
Spešeldemokratų gazieta jau 

nebeišeina. Tani jj>«kęjios
priežastįs, kurias aš čia pasis
tengsiu paminėti, būtent: vie
na, perdaug buvo prispausdin
ta gazietos numerių, taip kad 
net nebežinojo nei kur padėti; 
antra, Jamontas atsiėmęs savo 
kapitalą, ir trečia “redakto
rius” Strazdas °firo”' gavęs.. 
Sako, kad dabar redaktorium 
busiąs “karalius.”

— Juozas Pupa.

už tos 
laikraštį 
patarta 
skaityti

CICERO.
Liet. Kareivių Draugijos susi

rinkimas ir kiti dalykai.
Pereitą septintadienį Liet. 

/Kareivių Draugija turėjo savo 
susirinkimą paprastoj svetai
nėj. Narių susirinko nedau- 
giausia, kadangi dėl šilto oro 
daugumas buvo išvažinėję į 
parkus. Tarp kitų reikalų bu
vo skaityta du laiškai, vienas 
nuo Daktarų Draugijas, kitas 
paminklo statymo reikalu lei
tenantui Harris.

Laiške nuo Daktarų Draugi
jos buvo agituojama 
draugijos leidžiamą 
“Gydytojas.” Nariams 
visiems, kas tik moka
užsirašyti tą laikraštį, nes svei
kata reikalinga kiekvienam.

Antrame laiške buvo taipgi 
rašyta apie siuntimą delegato 
į VVashingtoną aukso sidabro 
rinkimo ir kitais Lietuvos rei
kalais; laiške buvo pasakyta, 
kad delegatas yra išrinktas ir 
kad pareina prisidėti tik su 
lėšomis jo kelionei. Visu tuo 
reikalu rūpinasi L. L. Paskolos 
stotys.

Delegato lėšoms tapo surin
kta $9, o trūksta dar $40. Mu
sų klebonas sako, kad tai 
menkniekis. Jam gal ir ištik- 
ro menkniekis, bet delegatas 
labai raukosi.

Delegatas yra jaunas vaiki
nas, kuris keli metai atgal 
vadinosi Vitkovski, o dabar va
dinasi Vitkus; bet lietuviškai 
kalbėti visviena jam 
sekas; “po pansku” 
gerai. Visgi lietuviai

ne-
ru-

pri-
ir

nelabai 
jam eina 

pataiko

ligoninėj yra neatsižiuro- 
pinigų mėtymas. Bet taip 
prisižiūrėjus dalykui ar

kada Dėdė šernas tapo

ZOFIJA LIETUKAITĖ *
3 metų ir 2-jų mėnesių am

žiaus persiskyrė su šiuo pasau
liu Liepos 17 d., 10 vai. vakare 
palikdama dideliame nubudime 
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- 
re25s.

Liekames dideliame, nubudime
Johana ir Juozapas Lietukai.

bet prie- 
buvo 

žmoniškumo 
juos surasti 
kur jis butų 

prižiūrėtas.

į kapines

visus gi- 
dalyvauti

Visuomenės ir ypatingai 
Ghicagiečiy domei

Visų Amerikos lietuvių 
užginčijama pareiga yra
pintis Dėde šernu jo paskuti
nėse gyvenimo dienose. Kol jis 
galėjo dar šiaip taip apsižiūrė
ti apie save, jo užlaikymo lė
šos buvo daug mažesnės ir 
joms padengti užteko tų aukų, 
kurios suplaukdavo nuo 
jaučiančių jam žmonių
draugijų ir jo asmeninių drau
gų būrelio. Bet dabar perkėlus 
ji iš Oak Forest prieglaudos į 
Illinois General Hospital ligo
ninę jo užlaikymo lėšos iški
lo iki $75 savaitėje, o padengti 
jų nėra kuo.

Gal skaitytoj u i,-j ai atrodis, 
kad laikymas jo tokioj bran
gioj 
mas 
nėra 
čiau.
surastas Oak Foresto prieglau
doj pas jį gyvybės buvo taip 
maža, kad atrodė, jog jis neil
gai patrauks. Badusieji jį ma
nė jį ten ir palikti, 
glaudas prižiūrėjimas 
ta i |) prastas, kad 
jausmas privertė 
jam tokią vietą, 
bent žmoniškai
Tokią vielą surado, bet suradę 
pamate, kad jam reikia turė
ti atskiras kambarys ir kad 
tik jam vienam butų paskirta 
slaugė, kuri apverstų jį ant 
kito šono, papenėtų ir kaip rei
kiant švariai užlaikytų.

Tai ve iš kur brangumas 
pareina. Pigiau negalima nei 
laulkti; jo prižiiirėjimas yra 
vertas tų pinigų. Bet, beda, 
ypatingai jo draugų būreliui 
yra tame, kad jų nėra. Aukos 
jei ir ateina iš kur, tai jų nei 
parodyt nėra ko. To priežas
tis gali būti dvejopa: viena,

visuomenei gal nusibodo auko
ti; kita, gal ji nežino, kad pa
galba taip labai reikalinga. .Jei 
nežino, tai dabar ji gali tą ži
noti; o jei nusibodo, tai ji gali 
būti tikra, kad jos pagalba Dė
dei šernai neilgai bus jau rei
kalinga. Jo gyvybė nors pama
žu, bet vis gęsta ir jo dienos 
yra jau suskaitytos. Taigi pa
imkime kantrybes ir suteikime 
jo draugų būreliui išgalės pa
laikyti jį ten iki jo gyvastis 
visai užges. Tai bus gal dvi, ar 
trys savaitės.

Taigi, gerb. Visuomene, pa
siskubink su savo pagelba Dė
dės Šerno draugų būreliui jį 
kol jis gyvas žmoniškai užlai
kyti. Siųskite aukas per “Nau
jienas”. Siųskite jas kas kiek 
galite tuojaus. To prašo žmo
niškumo vardu — Jo draugas.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME
MOTERŲ BEVEIK DYKAI

imimr ui—u1

Pranešimas
Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 

Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas 
po pietų 
PI.,

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

— M. M. Juodis.

I). L. K. Keistučio kliubas vaidini
mo skyriaus susirinkimas bus liepos 
20 d., 1922 m., 8 vai. vakarą McKinley 
Parko svetainėje, kampas Aicher ir 
VVestem Avės. Visi, kurie nori la
vintis vaidinti teatrus, malonėkite at
silankyti. Kviečia — Komitetas.

Dramatiško Ratelio extra susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, liepos 21 d., 8 
v. v., Meldažio svet.. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. — Sekretorius.

North Sides Draugijų Sąryšio ren
gia išvažiavimų nedėlioj, liepos 23 d., 
į Jefferson miškus, toj pačioj vietoj. 
Kurie norit praleisti dieną ant tyro 
oro, kviečiami atvykti.

— Koncertas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
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.
,JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos ,ar našlės, arba, kad ir moteris 
kuri su vyru parsiskyrusn Atsiliep
kit tik be vaikų ir nemylinti 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 prapertę cash. 
Amatininkas. Meldžiu davatkas neat
siliepti ir vyri} nerašinėti. Klauskite 
Naujienos pažym-ėdamos No. 66.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJIMUI 220 AKRŲ 

ūke; galima auginti po 30 kalvių, 4 
arklius, 50 kiaulių, grudų priauga po 
2,000 — 2,500 bušelių. Atsišaukite 
laišku ar ateikite šiuo adresu:

Naujienos, 3210 S. Halsted St.
Num. 138.

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 stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing' Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Ilogan.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar 
mergina namų darbui. Maža šei
myna; valgis, kambaris ir gera 
mokestis. Kreipkitės tuoj į 
Naujienų ofisą 70, 1739 South 
Halsted St.

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

Kreipkitės į superintendento 
ofisą.
OPPENHEIMER CASSING CO. 

1016 W. 36th St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

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

Thogersen & Ericksen

REIKIA grinderių ir papras
tų į faundrę darbininkų, 
latinis darbas.

AERMOTOR CO., 
2555 Kilmore St.

REIKALINGAS kalvis 
bradley kūjo.

Kreipkitės:
JOSLYN MFG.
37th & Morgan

CO.
St.

Nuo-

prie

REIKTA DARBININKO PRIE 
engvo darbo: kambarius apvalyt ir 

kuknioj prigelbčt. Neturinti patyri
mo, ypatingai grindų plovime, visai 
neatsišaukit. VAįjfįfb kambaris ir ge
ras mėnesinis užmokestis.

1606 S. Halsted St.

REIKALINGAS barzdaskutis 
ant visados arba dirbti vakarais 
ir subatomis visą dieną. Turi pa
žinti gerai savo darbą.

4500 So. Marshfield Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 

rakandai; galima ir tą patį 4 kam- 
................ ’ Parduosiu atski- 

ant
barių flatą paimti.
rai po vieną šmotą, ar visus 
syk. Nepraleiskit šitos progos, nes 
turi būt parduota šią savaitę.

2908 W. 38th Place

AUTOMOBILIAI
TIKTAI $125

1917 Overland 5 pasažierų automo
bilius: elektros šviesos ir starteris 
tajerai, bėga kaip naujas.

S. J. MITCHELL, 
3214 So. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 0122

5

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI biičemė ir gro 

šerne. Puikus 5 pragyvenimui 
kambariai, prieinama renda. Vi
sokių tautų apgyventa.

1257 N. Crawford Avė.
_____ L____ _ ------- -——--

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

Kreipkitės telefonu:
Canal 6968

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kiu tautų apgyvento] vietoj, prie dau
gelio dirbtuvių; biznis 
Pardavimo priežastį 
vietos. • •

Kreipkitės:
2621 Ogden

30 metų senas, 
patirsit ant

Avė.

PARDAVIMUI. BUČERNĖ, GRO- 
semė ir Dry Goods gerojo vietoje, tik 
reikia mvlinčio panašų bizni žmogaus. 
Savininkas eina į kitą biznį.

Kreipkitės:
4438 arba 4458 S. Fairfield Avė.

Chicago, III. \

PARDAVIMUI groseris lietu
vių apgyventoj vietoje. Priežas
tis pardavimo, liga, nes vienai 
moteriai vesti biznis perjunku.

4431 So. Wood St.

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis gerai eina; noriu parduoti 
trumpu laiku. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

3201 So. Aubum Avė.
J

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA-
Pardavimui grosernė labai geroj pertė šiaur-rytinis kampas Halsted ir 

biznio vietoj; biznis cash, jokių kredi- 31-os gatvių, 75x128, kaina 35,000.
Pardavimo priežastis labai Tinkantis automobilių patarnavimui ir 

Kas pirmas atsišauks, tas lai-
ttj nėra, 
svarbi.
mes.

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

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

Kreipkitės: s
W. WILMAN, 

4323 So. Honore St.
PARDAVIMUI su 4 krėslais 

barbernė, 4 kambariai dėl gyve
nimo. Lietuviais apgyventa, ren
da $50 ir lysas 2 metams. Atsi
šaukite, 5520 S. Ashland Avė.

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

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

PARDAVIMUI saliunas, vie
ta gera apgyventa visokių tautų 
biznis geras. Savininką galima 
matyt nuo 12 lig 2 po pietų ir 
po 6 vak. 5959 S. State St. kam
pas 60 St.

PARDAVIMUI ŠVIEŽIOS MĖSOS 
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 salima matyti po 5-kių vakare ir 
nedėliomis visą dieną.

A. J.,
4515 So. California Avė.

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

2159 W. 22nd Place

PARDAVIMUI bučernė, daro 
gerą biznį, geroj apielinkėj.

Kreipkitės:
4529 Sd. AŠHldnd Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslų bar
bernė; biznis išdirbtas, turi būti 
parduota greitu laiku už $100.

Atsišaukite:
2050 W. Coulter St.

PARDUODU PIGIAI BUČERNĘ 
grosemę; gera vieta, ilgas lysas, pi
gi renda; geros skėlos ir kiti geii( 
įtaisymai. Geras biznis, turi būt par
duota j 3 dienas. Atiduosiu už tei
singą pasiūlymą. Kas jieškote biznio 
tai yra proga gauti gerą vietą ir pi
giai. Ateik prisirengęs daryti biznį. 
Biznis geras, tik bizniavo žmogaus 
reikia.

2136 So. Halsted St., 
Phone Canal 3605 

Savininkas

PARDAVIMUI MINKŠTŲ _ GĖRI- 
mų cigarų ir cigarėtų krautuvė su pir- 
•mos klesos įtaisymais pigiai. Taipgi 
duodasi vienas pagyvenimui kamba
ris. Pardavimo priežastis, savinin
kas negali du bizniu varyti.

1606 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 
dainių, m-okyklos reikmenų, cigarų, 
tabako, ice cream, notions, rūkytos 
mėsos ir visokių mažmožių krautuvė; 
gera vieta. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos; turi būt parduotas 
greitai.

3518 So. Wallace St./

_ _ NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI BIZNIAVAS MU- 

rinis namas 3600 Lowc Avė. Storas 
ir 3 flatai. Mūrinis garadžius pasta
tytas pereitais metais, vietos dėl 2jų 
mašinų. Parduosiu už $10,500, pusę 
įmokėti ,kitus ant pirmo morgečio už 
6%. Atsišaukite P. Zelnis, 2928 Elston 
Avė., Phone Juniper 2714.

• NAUDOKITĖS PROGA, KURI 
JUMS Į DURIS BALDOS

Pardavimui naujas mūrinis namas. 
Vieta labai graži. Namo įtaisymas 
paskiausios mados. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
ar loto, ar bučemės, ar dry goods Sto
ro, arba kitoko biznio. Kreipkitės pas 

FRANK G. LUCAS
4116 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

REIKIA TUOJAUS FARMERIO 
ant 350 akerių farmos, New Yorko 
vaistinį, netoli Buffalo. Turi turėt 
pakankamai cash nupirkimui ypatiš- 
kos savasties už $4,000, vertės $7,500; 
įeina gyvuliai, ūkės įrankiai ir au
ganti javai. Duosime /deeta prieina
mai pirmo mnrgičiaufj/ Turi sku
biai veikti. Matyki! Mr. Ewing.

CHANDLER. HltDRETH & CO., 
56 W. Washington St., 

—Tel. Central 5151.

sales room. Dubeltava gatvekarių li
nija ,transferinis kampas, dabartiniai 
įrengimai, vieno aukšto mūras, už 
krautuvę rendos gaunama $350 į mė
nesį. Lysas, išmokėjimai. $10,000. 
Savininkas 2603 S. Halsted St.

Jx)we Awe., arti 32-os, 4 kambarių 
mūrinė cottage $1,600. Išmokėjimai, 
$800 cash. Kreipkitės 2603 S. Hals
ted St., pirm 8 vai. vak.

Union Avė., arti 36-os, 8 kambarių 
cottage, 2 rendos, 2 lotai. Kaina 
$3,300. Priimsiu $1,000 cash, likusius 
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. Kaina 
$1,250. Kreipkitės Marx, savininkas, 
7546 Peoria St., pirm 8 vai. vak.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubij muro namas, — 4 pa
gyvenimai, —■ 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą, be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Maitinkus, 3331 S. Halsted 
Str., Phone Yards 6894.

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

DIDELIS BARGENAS

DIDELIS BARGENAS

5 kambarių namas, elektros šviesos 
geras, vanduo ir maudynės, didele 
bame ir vištininkas, lotas 52 pėdų plo
čio ir 125 pėdų ilgio, 1 karvė ir apie 
40 vištų, yra labai geroj vietoj, netoli 
nuo gatvekarių linijų, 2 blokai nuo 103 
gatves ir 2% 
Del 
šiuo

nuo yincennes Avė 
didesnių informacijų kreipkitės 
adresu:

F. M. JOGMINAS,
11247 Michigan Avė., 

Roselsnd, III.
Telefonas Pullman 0439

PARDAVIMUI farma, arba 
mainysiu ant namo ar mašinos. 
63 akeriai žemės be gyvulių. 
Rašykit. P. Sasnauskis, R. 1, 
Brono, Mich.

PARDAVIMUI mūrinis 3-ių 
pagyvenimų su storu namas.

3300 Union Avė.

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, pasiskubinkit. J. Namon, 
808 W. 33rd Place, arti Halsted St. 
Tel. Boulevard 1550. Galima matyt 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ KRAU- 
tuve iš priekio ir muro namas su sa- 
liunu ant pirmų lubų, 3 kambariai už
pakalyj. Daro gerą bizni, visai sker
sai gatve gatvekarių stotis, 6 kam
bariai viršui, garo šiluma, viskas mo
demiška. Parduosiu prapertę ar biz
nį šį mėnesį. Kampas Marshfield ir 
69th Street.

$975 NUPIRKSI puikią stubą 
su maudyne, tvartu, 100 vištų, 
gerą melžiamą karvę, arklį, brič
kelę, arklą etc., ant 10 akerių ar 
daugiau. Puiki žemė, pigi renda, 
gera daržo žemė, prie pilto vieš
kelio ir gatvekarių. Veik greitai, 
tuojaus gali eit gyvent, L. J. 
Concred, Summit, III. Tel. Šuni
mi t 183-J

BIZNIERIAI TĖMYKIT
štai jums auksinė proga, pardavi- 

vui naujas muro namas 3jų aukštų 2 
pagvvenimai po 6 kambarius ir Storas 
su 3ims kambariais užpakalyj. Namas 
įtaisytas pagal šios mados; lyso nėra, 
randasi gero! biznio vietoj, South Si- 
dėi. Kaina $14,500. Reikia įmokėti 
$4,000. F. J. Szemet, 4217 Archer Av.

ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS!
Nupirksi gražų, kampini, mūrinį na

rna, netoli lietuviškos bažnyčios, arba 
mainysiu ant lotų ar bile kokio biznio.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

PARDUODU ARBA MAINAU 
Illinojaus 62 akru farmą: geri budin- 
kai ir mašinos, gražus gyvuliai, gera 
ganykla, upelis bėga per ganyklą, že
mė lygi juodžemis su moliu maišytas, 
2 mylios nuo gražaus miesto ir ge’ž- 
kelio, bažnyčios ir mokslainės; par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant mie
sto namo, medinio ar mūrinio. Atsi- 
šaukit į ofisą

3342 S. Halsted St.
Nuo 7:30 iki 10:00 vai. vakare 

Klauskit Antano Bružo.

PARDAVIMUI NAMAS, 2-jų FLA- 
tų, po 6 kamb. gerame padėjime. 
Parsiduoda pigiai, medinis gražiai 
malevotas. Atsišaukit ant šito ant
rašo : s

M. MARKUNIENĖ
10555 Edbrook Avė.

PARDAVIMUI KAMPINIS LOTAS 
prie Archer Avė. 2 lotai krūvoj 59x 
125 pėdu. Gatvės ir šalygatviai ei-, 
montuoti. Suros ir vanduo, suvesta. 
Puiki vieta, tinkanti dėl štorų, gara- 
džių ir t. p. Parduosiu už žema kai
na: viena lota mainvsiu ant automo- 
hiliaus. Mr. Frank Birgiola, 4511 So. 
Wood St.

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas po 6 kambarius, ak-1 
mens pamatas, modemiškas. Kai 
na $5,500. $500 įmokėt. Kreip-j 
kitės: 4043 Archer Avė.

Har- 
Ave. 
4848

2 mūriniai 8 pagyvenimų namai. 
Rendos neiša $90 į mėnesį. Parduo
siu. pigiai,1 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
ti 6 lotus, Michigan valst. Visi lotai 
kampiniai ir prie pat Lake Wood sto
ties.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis 3ių flatu namas po 5 kambarius: 
maudynes, elektra, gasas, cimentuo- 
tas skiepas su skalbynėmis, antaukš- 
tis drabužių džiovinimui; taipgi par
siduoda kukninis naujas pečius. Par- 
davmo priežastis — važiuoju j Lietu
va. Atsišaukite- nas savininką, 1-mcs 
lubos, 3347 So. Emerald Avė.

PARDUODU 6 LOTUS LABAI 
puikioj vietoj, prie Marųuette pai’ko 
Ir arti Šv. Kazimiero vienuolyno. 
Parduosiu visus ant syk ar po vieną 
ir pusę. Savinnką galima matyt po 
G vai. vak.

S. POCIUS.
933 W. 34th PI.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
bungaloNv. Kaina $1,100.00. Tu
ri turėt casli.

3848 W. 65th Place.

LOTAI, randantis prie Fair- 
field Avė., tarpe 69 ir 70 gat. po 
$350 ir aukščiau, 1 blokas nuo 
Marąuette Parko. Frank A. Mul- 
holfand Co., 6243 S. Western A v. 
Atdara vakarais iki 9 vai.

BARGENAS ANT SOUTH SIDE!
2 flatų mūrinis namas, po 5-6 kamb. 

su visais įtaisymais; gaiu apšildomas. 
Namas randasi prie 55tos ir Garfield 
Boulevardo, netoli Ashland Avė. Ren
dos $165 į mėnesį, 2 mašinų garage. 
Kaina $10,500. įmokėt $2,500.

, C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

GERA PROGA, GERAM FARME- 
riui, turinčiam $4,000 pinigų, nupir
kimui javų, gyvulių ir mašinų^ertės 
$7,500. Geram žmogui duosime deetą 
ant 350 akerių farmos, Erie paviete, 
Ncw Yorko valstijoj, 30 mylių nuo 
miesto Buffalo. Prieinamas pirmas 
morgičius.

CHANDLER, HILDRETH & CO. 
56 W. Washington St., 

Tel. Central 5151

STOCKAI-SEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais,. ‘

Specialus vakarinės kjėsos biz
niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principais*

JOS F. KASNICKA
190 North State SL 

Kampas Lake SL 4-fl.

___________




