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Vokietija dar tęs
pnesmimąsi

20 žm. žuvo vėtroj
Daugiau degtinės užgriebė
Soc-demokratų areštai Rusijoj

Vokietija tęs pasyvį 
priešinimai '

Darbininkai už tęsimę pa 
šyvio priešinimos .

Valdžia negali panaikinti prie
šinimosi iki ji nežino tikrai, 
kad tai prives prie taikos, 
sako Cuno.

Ruhr unijų atstovai vienbal
siai nutarė tęsti pasyvį prie
šinimąsi okupantams.
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Užgriebė degtinę ant kito 
Anglijos laivo

šiandie paims degtinę iš trečio 
laivo.

NEW YORK, birž. 25. — Po 
trijų valandų darbo muitines 
valdininkai nuėmė nuo laivo 
užgriebtuosius ant Anglijos pa- 
sažierinio laivo Bcrengaria 
svaiginančius gėrimus.

Muitinė sako, kad užgriebto
ji ant laivo Cedric degtinė bus 
paimta ryto. Ant Cedric laivo 
yra 7,930 bonkų alaus, 60 ga
lionų 
vyno 
n ės.

spirito, arti (i galionų 
ir arti 7 galionų degti-

Anglai rūstauja dei degti 
nės užgriebimo

Prohibicija pasiliksianti
Hardingas sako, kad valdžia 

vykins jų visit griežtumu.

Vėl dideli areštai socialdo 
mokratų Rusijoj
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10 žmonių užmušta New 
Yorke

ĮJJ—

Morris Hilquitas atvyksta 
Chicagon.

BERLINAS, birž. 25. — Sa
vo kallM)je atidarant agrikul
tūros parodą Karaliaučiuje, 
Vokietijos kancleris Cuno pri
siminė apie Ruhr ir kontribu
cijų klausimus ir parodė, kad 
valdžia yra mažai palinkusi da
ryti tame dalyke kompromisą.

Kancleris tvirtino, kad pasi
priešinimo dvasia tebėra la
bai tvirta tarp Ruhr distrikto 
gyventojų ir kad jis esąs įsiti
kinęs, kad ir neokupuotos Vo
kietijos gyventojai laikosi 
pačios dvasios ir kad jie 
kysis pat tvirtai.

Jis tikrino, kad Vokietija 
dariusi viską, kad išrišus kon
tribucijos klausimą. Vokietijos 
memorandumas atsiekęs tik 
tiek kiek buvo tikėtųsi, būtent 
tapę parodyta pasauliui, kad 
Vokietija nenori davinėti tuš
čių prižadų, kurių ji negali iš- 

k pildyti, bet 'kad ji tikrai nori 
taikos ir yra pasirengusi mo
kėti tiek kontribucijos, kiek 
tik ji pajiegia.

tos 
lai-

Betgi Francija dar nesanti 
prisirengus prie taikos ir rei
kalaujanti atsižadėjimo pasy
viu priešinimos. Tas priešini
mąsi nėra valdžios pagimdy
tas, bet yra pačių gyventojų va
lia. Jokia valdžia negalėtų to 
prie^linjmosd ^sustabdyti jir nė 
vienas vokietis to sustabdymo 
ir nenori iki nebus aišku, kad 
sustabdymais to priešinimosi 
tikrai prives prie teisingos tai
kos. To gi tikslo galima bus 
pasekti, greičiau, jei okiįpuoi- 
tojo krašto gyventojai pasiro
dys dar stipresniais ir jei ne
okupuotosios Vokietijos gy
ventojai parodys dar stipresnę 
valią.

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

25. — 
atsto- 
Biele- 

kad

BERLINAS, birž.
Ruhr darbininkų unijų 
vų konforrttcija vakar 
felde vienbalsiai nutarė, 
pasyvio priešinimos sustabdy
mas tik tada, galės būti svars- 
tomas, kada “užsibaigs bruta- 
lė svetimos šalies militarinė 
priespauda ir kada bus sutar-, 
tos » teisingos sąlygos dery
boms.”

Toliau pareiškiama, kad pa
syvia priešinimasis nebus su- 
stalnlytas iki neapsistos “bru
talia neteiaingumas” belgų ir 
frantjiizų. siįoaraližuojant 
iežinkelius ir tuo pastatant 
vojun maisto pristatymą 
ventojams.

pa-

2O žmonių žuvo vėtroje
ST. PAUL, Minu., birž. 25.— 

Nepilnos žinios rodo, kad siau- 
tusiose smarkiose vėtrose ir 
lietaus audroje pabaigoj savai
tės šiaurvakarinėse valstijose 
žuvo apie 20 žmonių ir prida
ryta šiaip didelių nuostolių.

15 žmonių žuvoviesuloj 
šiaurvakarinėse valstijose

10 žmonių užimušta South Da- 
kotoj, o penki North Dako- 
toj; daug nuostolių prida
ryta.

ABERDEE, S. D., birž. 25.
— Dešimt žmonių liko užmu
šta ir desetkai žmonių liko su
žeisti viesulai septintadienio 
vakare perėjus plačia juosta 
Reeder apielinkėj ir tą turtin
gą ūkių aipielinkę nuteriojus.

Vėtra Wisconsihe.
SUPERIOR, Wis., birž. 25.

— Vėtra, • prilygsthnti viesulai, 
kartu su lietum perėjo dvie
jose vietose šiaurvakarėse, nu- 
teriodama didelius plotus že
mės ir pridarydama milžiniš
kų nuostolių.

Minon, Wis., apielinkėse vėt
ra sugriovė daug .mažesnių na
mų, išvertė ir | išlaužė daug 
medžių ir ’ daugelio namų sto
gus nunešė.

Penki žmonės užmušti.

FARGO, N. D., birž. 25. -^- 
Gautomis žiniomis, kiek žino
ma, mažiausia penki žmonės 
liko užmušti ir keturi sužei
sti viesulai septintadienio va
kare perėjus Adams paviete. 
Nuostoliai siekia mažiausia 
$100,000.

LONDONAS, birž. 25. — Vi
si Anglijos laikraščiai, visi gy
ventojai labai rūstauja ant 
Amerikos dėl jos užgriebimo 
degtinės ant Anglijos laivų, 
kurie atplaukia į
uostus. Valdžia betgi tyli, pri
pažindama, kad Amerikos elgi
masis yra pilnai teisėtas.

Anglai ketina atsimokėti 
Amerikai šią vasarą dar dau-

Amerikos

Ameriką. Esą dabar šmugel- 
ninkus rems stambus Anglijos 
interesai, •kurie netik atgabens 
degtinę į šmugebrinkams pa
togias vietas, bet ir duos jiems 
laivų įgabenti degtinę i Ame
riką.

Anglija neprotestuos
Amerika turi teisę atplėšti deg

tinės sandelius ant Anglijos 
laivų, sako Baldwin.

LONDONAS, birž. 25. — 
Premjeras Bakhvin atstovų bu
te, atsakydamas į paklausimus, 
pareiškė, kad Anglija visai ne
protestuos dėl Amerikos atplė- 
šimo Anglijos muitinės žymių 
ant degtinės sandelių ant Ang
lijos laivų, kada tie laivai pa
siekia Amerikos vandenis. 
Premieras sakė, kad tokis 
Amerikos elgimasis yra pilnai 
teisėtas ir kad tos žymės netu
ri jokios reikšmės svetimuose 
vandenyse ir reiškia tik tiek, 
kad tos žymės negali būti nu
imtos (pačios Ajngjlijos vande
nyse. Pati Anglija atplėšinėju- 
si kitų šalių žymes kada tam 
buvo reikalo.

Dar šeši žmonės mirė nuo 
karščio

Karščiau jau baigiasi.

GHTCAGO. —* Pereitą sep- 
tintadienį nuo karščio Chica- 
goje mirė dar šeši žmonės. To
kiu budu iki tai dienai nuo 
pradžios karščių 'pasimirė 23 
žmonės. Daugiau kaip šimtas 
žmonių susirgo.

Vakar gi dieną vienas žmo- 
giis mirė ir kelk žmonės su
sirgo nuo karščio.

Tečiaus karšiai jau baigiasi, 
Oro biuras pranašauja, kad 
šiandie jau bus vėsiau. Jau pe
reitą naktį lietus žymiai su
mažino karštį.

12 žmonių prigėrė
DETROJT, Mich., birž. 25.— 

Pereitą nedėldienį Miclngan 
ežere ir jo upėse prigėrė dvy- 
laka žmonių. Trys žmonės pa
gėrę Grand Rapids, o du Det
roite.

•DENVER, Cblo., birž. 25, 
— Prezidentas Hardingas, ku
ris važiuoja į Alaską, savo 
kalboje čia pareiškė, kad val
džia yra nurisprendusi vykin
ti prohibicijos įstatymus visu 
griežtumu, jei net valstijos ir 
atsisakytų nuo gelbėjimo fede- 
ralinei valdžiai tame įstatymų 
vykinime ir sukrautų visą na
štą ant Wastyngtono valdžios.

Daugiau to, prezidentas yra 
įsitikrinę^, kad prohibicijos 
priedas prie konstitucijos nelik 
nebus atšauktas, bet ir patys 
prohibicijos vykinimo įstaty
mai pasiliks ir jeigu jie bus 
kada pakeisti, tai tik taip, kad 
pagelbėjus vykinti prohibici- 
ją, o ne prohibiciją sušvelnin
ti, įvedant vyno ir alaus par
davinėjimą.

Hardingas sako, kad prohi
bicijos klausimas, virsta ne 
tiek kova tarp Slapiųjų ar sau
sųjų, kiek klausimu ar šalies 
įstatymai bus ir ajr galės bū
ti įvykinti. Jis yra tikras, kad 
fedei-efldne valdžia probibičiją 
vykins, bet jis tikisi, “ kad ir 
didelė didžiuma valstijų vald
žių irgi ją vykins, ar padės 
federalinei valdžiai ją vykinti. 

• Netiiesiogin/lai, . neminėda
mas valstijos vardo, preziden
tas užsiminė ir apie Ne'vv YoY- 
ko valstiją, (kuri' jjau atšaukė 
prohibicijos vykinimo įstaty
mus? Tai esąs naujas dalykas, 
kad valstija pažemina savo au
toritetą ir p^yeda didelę dalį 
savo galių ■' /fčderalinei vald
žiai. i

Iš areštuotųjų prievarta yra 
reikalaujama prižado nebe
priklausyti partijai.

BERLINAS, birž. 24. (“For- 
verts”). — Sovietų Rusijoj, su
lig gautomis iš Maskvos žinio
mis, prasidėjo išnaujo dideli 
persekiojimai ir areštai social
demokratų (menševikų). Ar- 
eštuojlam^ Ine tik socialdemo
kratų darbuotojai ir aktyvieji 
nariai, bet ir toki, kur jau il
gesnis laikas kaip nebedaly- 
vauja partiniame darbe ir ap
lamai politikos dalykais nebe- 
užsiima. Areštams bolševikų 
valdžia dabar vartoja socialde
mokratų partijos knygąs su na
rių sąrašais dar iš 1917 metų. 
Iš areštuojamųjų “čekistai” 
paprafetaS reikalauja, kad jie 
duotu raštu, savo rankos pa
rašu patvirtintą, pareiškimą, 
kad Jie išsižadą socialdemo
kratų partijos ir daugiau nie
kados jai nebepriklausysią. To
kį pareiškimą areštuojamieji 
dažniausiai griežtai atsisako 
duoti ir neduoda, nežiūrint vi
sų čekistų grūmojimų ir da
gi jų pavartojamų teroro Ir 
prievartos būdų.

Francuzai konfiskuos visus 
Ruhr anglis <

Elevatorius nusirito gatvėn.

NEW YORK, birž. 25. — 
Mažiausia dešimt žmonių liko 
užmušta ir apie keturi deset- 
kai žmonių sužeista dviejų va
gonų elevatoriui nušokus į gat
vę prie Fifth ir Flatbush gat
vių, Brooklyne. Iš sužeistųjų 
mažiausia penki mirs. Tarp už
muštųjų yra keturios mote
rys.

Vagonai buvo seni, medi
niai. Neoifidialiniai aiškinama, 
kad ašis pirmutinio vagono 
nulužo, kas sugadino bėgius ir 
vagonas nusirito gatvėn, nu
traukdamas paskui save ir ki
tą vagoną. Vagonai puldami 
nutraukė ir elektros vielas, 
kurios uždegė laužus. Abu va
gonai subirėjo į šipulius. Ug
niagesiai sustabdę gaisrą turė
jo rankomis plėšyti laužus, ka
dangi vartojant kirvius gali
ma buvo užgauti sužeistuosius.

Nelaimės vietoj veikiai susi
rinko keli tūkstančiai žmonių, 
kurie tik trukdė gelbėjimo dar
bą. Puolantys vagonai* sutriu- 
škino ir du automobilius, ku
rie stovėjo prie elevatoriaus.

Garsus Amerikos socialistų va- 
, das duos pranešimą apie 

Hamburge įvykusį Socialis
tų Kongresą.

• Šią savaitę iš New Yorko 
atvyks j Chicagą žinoinasai 
Amerikos socialistų vadas Mor
ris Hilųuitas. Ateinantį šešta
dienį, birželio 30 <1., vakare 
įvyks McWičkers Park salėj 
(North Avė. ir Robey St.) mil
žiniškas darbininkų susirinki

mas, kuriame Hilquitas, kaipo 
buvęs Socialistų Partijas dele
gatas į tarptautinį socialistų ir 
darbininkų kongresą Hambur
ge, duos sinulkmeningą prane
šimą apie to kongreso nuveiki 
tus darbus.

Du žmonės nušauti 
krikštynose.

SUMM.IT, N. J., birž. 25. — 
Krikštynose New Providence 
miestely vienas vyras ir viena 
moteris liko nušauti, o du 
žmonės pašauti. Nušovė juos „ 
svečias, kuris susiginčijo su 
nušautuoju*

? Kruvinos riaušės 
Saksonijoj Bankrutijo Šerų brokeriai.

Nelaimė Hardingo 
kelionėje

Du jo partijos* nariui užmušti, 
trečias, sužeistas. .

•DENVER, Colo., birž. 25. 
— Prezidento Hardingo kelio
nę į Alaską ištiko nelaimė. Du 
jo partijas nariai liko užmuš
ti ir vienas sunkiai sužeistas 
netoli jnuo Denver, automobi
liui, kuriuo jie buvo išvažia
vę pasivažinėtu Jpo a/plelinkes, 
nusiritus J 75 pėdų gilumo 
griovį.

Užmušti senas laikraštinin
kas Thomas F. Daweon -ir re- 
publikonų komiteto atstovas 
Sumner Curtis.i Taipjau užmu
šta ir Toomle Frech iš Den
verio, kuris vežiojo juos savo 
automobiliu. Sužeistas gi Do- 
nald A. Craig, manažeris New 
York 
biuro.

Herald Washingt»no

16 ŽJMONIŲ SUŽEISTA.

JAiGKSOiN, Mich., bfrž. 25. 
— įMotormanas ir apde pen
kiolika pasažierių liko sužeisti 
užmiestiniam gatvekarkii, ėju
siam iš Kalamazoo į Jackson, 
nušokus nuo bėgių ties Par- 
ma ir atsimušus | miestelio 
kalėjimą, \ . *

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 25 A, užsienio

rus Mtalpi
Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ___
Belgijos 100 markių .... 
Danijos 100 markių........
Finų 100 markių . ...... .
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 litų.... ......
Lietuvos 100 Litų . 
Lenkų 100 markių ....
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldenų .. 
šveicarų 100 markių 
Švedijos 100 kronų ....
Vokietijos 100

prista 
anglių 
užmo

~ DUSSELDORF, biri 25. — 
Prancūzų gen. Degoutte išlei
do patvarkymą, pareiškiantį, 
kad talkininkų kontrolės ko
misija Ruhr $ėtril0e. turi tei
sės rekvizuoti dėl okupantų 
visus anglis kasyklose, dirbtu
vėse ir kitose Ruhr industrijo
se, kad tuo užtikrinus 
tymą kontribucijos 
taipjau kad užtikrinus 
k ėjimą'anglių taksų.

Tas patvarkymas yra pa
remtas VILI skirsniu Versailės 
sutarties. Taipjau jsakymas 
pareiškia, kad Vokietija per
žengė tą sutarties skirsnį, sa
vanoriai sumažindama anglių 
produkciją kontribucijos sąs
kaitai.

Patvarkimos seko, kad nuo 
dienos kontrolę® komisijoj 
pirmininko nuosprendžio nie
kas negalės paliest! anglių iš
ėmus tuos, kuriuos įgalios 
kontroles komisija. Tas įga
liojimas kontrolės komisijos 
galės būti duotas dirbtuvėms 
ir kasykloms.

12 ŽMONIŲ SUŽEISTA TRAU
KINIAMS SUSIDŪRUS. 

■ 

..............

iDANVILLE, III., birž. 25. — 
Wabash traukinis šiandie kryž
kelėj Danvdlly susidūrė su Chi- 
cago & Eastern Illinois trau
kiniu. Nuo 12 iki 14 žmonių 
liko sužeista toje nelaimėje, 
bet sunkiai sužeistų nėra. Abu 
traukiniai buvo pasažieriniai. 
Niekurle Wabash traukinio 
pasažierial pergyvo antrą ausi- 
daužymą, nes pirmas susidau- 
žimas (vyko Delphi, Ind. 
neitą naktį Ir buvo paimti 
traukinio. '

šio

. BERLINAS, birž. 25. . — 
iMušiai gatvėse tarp nacionali-..... ......... ............... .. ..... . .......
Jstų ir komunistų ištiko Eisle<|wa^ & coJ nąrys New Yor- 
>ben, Prūsijos Saksonijoj, 
dengiant paminklą dėl nužu
dymo Vokietijos užsienio rei
kalų mimsterio Dr. t Walter 
Rathenau. Du žmonės liko 
•mušti ir 25 sužeisti.

NEW YORK, birž. 25. — 
Šerų brokerių firma Einstein,

•ko biržos, bankrutijo pereitą 
šeštadienį. Per tūlą laiką fir
ma nebeveikė.

Keturi žmonės užmušti.

už-

STOOK.TON, Cal., birž.
;— Keturi žmonės liko užmu
šti persišaudime Tracy. Trys 
lik^ nušauti savitarpinėse peš
tynėse, o ketvirtą nušovė po
licija, jam ginklu pasipriešinus 
areštui.

25.
šiandie — apsiniaukę, vieto

mis lietus; biskį vėsiau.
Saulė/ teka 5:16 v., leidžia

si 8:29 v. Mėnuo leidžiasi 3:49 
valandą nakties.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

... 14.63 

..... 5.26 
.'$17.88 
... $2.78
... $6.21 
... $4.49 

... $10.00 

......  Uc
• s**? 

.. $89.20 
,. 817.90 
.. $26.52

Nušovė savo dukterį.

LOUISVILLE, Ky., birž.
Wm. 2Jinsmei»ter nuvyko į 
bažnyčios pikniką,, ten nušo
vė savo dukterį ir. dar vieną 
merginą, tris vaikinus pašovė 
ir kada nebegalėjo Ištrukti, 
pats nusišovė. Bešaudydamas 
jis paleido virš 20 šūvių, be to 
kišeiduoae pas rasta arii 70 
kulkq.

NAUJIENOS
25. 1739 S.'Halsted'St

Chicago III

SUMM.IT
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Kas Dedas Lietuvoj
Jonava.

Gegužes mėn. 27 d. apie 
5 vai. vakaro Jangeliškių kai
me, Jonavos (valsčius, Isudiegė 
12 
sodžius nuo sudegimo Išsigel
bėjo pasitaikius smarkiam lie
tui. Nuostoliai dideli.

—-Gegužės mėi>. 26 d. atsira
dęs iš kažinkur pasiutęs šuo 
apriejo keletu žmonių (užre
gistruoti 8 asmenys) ir sukan
džiojo daug laisvai bėgiojan
čių į»o miestų šunų. Minia šu
nį užmušė pagaliais. Užmuš
tasis šuo nusiųsta Kauno aps
krities veterinoriui ištirti. Jo
navos miesto ir valsčiuose ne
sant šunų laisvės suvaržymo, 
gyventojams grųsia didelis pa
vojus.

—^Gegužės mėn. 26 
užsidegęs degtukų 
“Uranas”, gpreACiausia 

užkrėstas, Tik ačiu 
stoties gelžkclininkų 
gaisrų pasisekė užgesinti be di
delių fabrikai nuostolių (apie 
8000—9000 litų). Jonavos 
miesto gaisrininkai atvyko j 
gaisro vietų vėlokai. Be to 
jų mašina buvo netvarkoje.

. '(L-va)

* Jonavos {valsčius, Isudiegė 
ūkininkų trobesiai. Visas

d. buvo 
fabrikas 
papirosu 
Jonavos 
pagalbai

ir

Kaunas be kepures 
prieš Vailokaičius.

Linksmadvario aikštė, viena 
gražiausių Kaune vietelių, nuo 
kurios atsidengia puikausiąs 
reginys ant miesto ir abiejų 
jo pusių su tolymads Viliam- 
įm)lės ir Žaliojo Kalno name
liais. ši brangi kauniečiams 
vieta pateko dar prieš karų į 
privatinio asmens advokato 
Dimenštcino rankas, o dabar 
jų, kaip ir visų dvarelį, yra nu
pirkę broliai Vailokaičiai.

Turi būt nieks neabejos, jog 
panaši vieta turėjo pateikti 
vidtop Savivaldybei!, kappo įĮ-

kybą tarp Lietuvos ir Vokieti
jos labai žydėjusi. Lietuvon 
išvežamuose produktuose Vo
kietija dalyvaujanti 70%. O 
Lietuva savo produktų taipjau 
gerų dalį parduodanti Vokieti
jon. Tiktai dar nesisekimas 
maitkę stahilizuoiti išitų preky
bų dar darųa labai svyruojan
čių. Dabar padarius prekybos 
sutartį, Lietuvos Ir Vokietijos 
su kits kita prekyba įgyjanti 
teisių pamatų, kurio ligšiol 
truko. Prie šitos sutarties esu 
pasisekę ir visų eilę praeities 
klausimu išspręsti, ypačiai kas- 
link karo nuostolių atlyginimo. 
Šitas klausimas, taipjau ir Ost- 
rublių iškeitimas esąs išrištas, 
kompromiso( abiejų nusileidi
mo) keliu. Taipjau ir tranzi
to klausimas atliktas abejus 
patonkinančiali. šitos sutartys 
dar privalo gauti pritarimo 
abejų pusių x>«rlt*.iiiontųL. D>eJ 
eilčs kitų klausimų, kaip tai i 
dėl konsulų, mažojo rubežiaus 

oro susisiekimo ir k., dar oj- 
na derybos Ir tikima čia veik 
prieiti prie suturimo.
Iš sutarties tarp Lietuvos ir 

Vokietijos.

Galimu pranešti, kad dėl 
praeities abi partijos viena ki-| 
lai reikalavimų nebėstatys (kųl 
ir begausi iš suvargusios inark-l 
valiutos Vokietijos!), kad tuo-1 
sc dalykuose, kurie nepaliečiai 
Versalė^ sutartį, abi žemės Į 
viena antrai suteikia pirmeny-Į 
ję, kad, abi žemės viena antrai Į 
suteikia liuosų ix?rvežimų (tran- Į 
zitų) toliaus bus dar sudera-Į 
m a dėl medžių, dėl susisieki-[ 
mo gelžkelias ir dėl tūlų kitų I 
smulkmenų. (P. L. Balsas)

bar gyvena nugriuvusių namų 
rusiuujk), Itiealotg nepakenčia
mose sąlygose. Kaip išlenda 
iš rūsio vaikas, ar suaugęs žmo
gus, rodos iŠ kapų prisikėlęs, 
teisiog nepanašus į žmogų: iš
blyškęs, išbalęs, akys užtinu
sios, galva, matyti, apsvaigus. 
Išvydus tokį šešėlį, * šiurpuliai 
eina per kūnų, kad( Lietuvoje, 
savo šaly, žmogelis turi taip 
vargti. Butų didžiausia stoka 
ypač gyvenamų. Jeigu kas ir 
pasitaiso, tai nebežino, kiek ir 
prašyti už mažyti kambarėlį 
ima 50—60 litų mėnesiui ir tai 
prašo užmokėti iš anksto bent 
už pusmetį. Žmonių daugybė 
—kimšte prikimšta visi kam
peliai. Jei kas pradeda statyti 
namus, tuoj bent keletą Šei
mynų iš anksto užprašo ir su
moka pinigus bent už metus, 
kad tik jį priimtų gyventi, ži
noma daugiausia gauna pasitu-

ninkai. Prie to didelio butų 
bado čion atkėlė Apygardos 
teismų su visu valdininkų šta
bu. Kol juos venclino, pa
sirinkus, žinomu, patogesniuose 

butuose; daug butų sekves- 
travo, ne vienam vargdieniui 

teko daug vargo pakelti išsi
kraustant.

Kas už tuos nuostolius mo
kės, nežinia. Kiek tai Šiaulių

Srveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(plrtniaus Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

Siauliy miesto vargai virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Del namų stokos žmonių gy
venimas nepakenčiamas.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

panašias vietas viešam naudo
jimuisi kaip kauniečiams, taip 
ir atsilankiusiems Kaunan. 
Šiandien daug kas nusiskun
džia Miesto Valdybai, kad bu- 

į Linksmadvario aikštę 
yra visai supuvę, kati 
jokių tureklių, kad po 
nėra jokios galimybes 
į aikštes kalnelį. Be to 
pakrantės apgriuvusios,

nėra 
lietaus

“L. Žinioms” ’rašo iš Šiaulių:
Šiaulių miestas karo metu 

yra neapsakomai nukentėjęs. 
Susitvarkius šiek liek musų 
valdžiai, pasiturį piliečiai pra

liejo statytis namus, žinoma, 
daugiausiai krautuves, gyvena

mųjų namų mažiausia; daugelis 
neturtingų žmonelių dar ir da-

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1D5, IOWA

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail 
kiemų. Visur prhtatom.
South Sldo ofisai 8801 Normai At.

Tel. Yards 2296.
■r—

visos
nėra nė kelio, nė kokių šalygat- 
vių. . .r

Miesto Valdyba yra kreipusis 
raštu į Vailokaičius, kad arba 
jie viskų pataisytų arba užleis
tų kokioms nors sąlygoms-tų 
Linksmadvario dalį m|iostui, 
idant jis galėtų rūpintis tos 
dalies sutvarkymu viešam nau
doj iniusi.

MIŠKŲ NAIKINIMAS.

Valkininkai, Iraku apskr. 
Aplink Valkininkus yra daug 
miškų. Juos kirto rusai, vo
kiečiai, bet lenkai juos žymiai

Lyda ir be paliovos veža iškirs
tus medžius. Visi miškai čia 
priklauso iždui ir jis nesigai
lėdamas juos naikina. Ankš
čiau miškų išveždavo Angiijon, 
bet dabar pastarajai prisipir- 
kus miško pas Rusus, lenkai 
gabenat medžius (Vokietijon, 
kur dvigubai pigiau pardavinė
ja, kaip Anglijoj, todėl miškas 
Lenkijoj taip pat atpigo.

(L. R.)

Jūsų Vaikams Reikia

Klauskite jusy dakta
ro apie ekonomiją ir 
vertę daug ir gero pie

no augantiems vaikams.

— mažiausiai kvortą 
Borden’s Selected Pieno 

kiekvieną dieną savai-

Pirkit Svies
tą ir Kiau
šinius nuo 

Borden ve
žiko.

F. 2.

ErmFi-odMsCo. of- Jllinob 
Fraaldin 3110

Lietuvos su Vokietija 
sutartis.

Lietuvafr ir Vokietijai tarp 
savęs padalius prekybinę su

tartį, vokiečių • spaudos atsto
vams Lietuvos atstovas Berly
ne p. Sidzikauskas apie tai paJ 
sakė, kad tai esanti pirmoji 
sutartis, kuri esanti padaryta 
su viena Pabaltės valstybių.

Šviesą Ir pajihgą suvedame i senus Ir nMumi aamue, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokijiirio.

Pirmutini Lietuviu Elektros Korporacijų Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n t.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St, Tel. Boulėvard 7101,1892. ChfcagU

MM
" "■*" -- ----------- 1 " i

°c“ ™ «J“ DR. H. A. BROAD 
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (opciatliosT Ir* Mteriį LfŽbb.

7 Weet Madidon St., kambj 1202. Kampai Statė gati >
Ofiao valandos: Nuo 8 iki 5 po pietų ir pągal sutarimų.

- - •• - . ■ ...................................................  . ■ k....

Apskrities tavivaldybel pridarė 
nūorftolių, o kaftlriinko iiėra^ 
nes byla ^ačiu t^ėvul, fltffna- 
rinta”. šiaip taip pradėjo lyg 
mažėti išgąsčio ir' vargo ntio 
butų sekvistravimo ir baime, 
kaip šit, nesenai atkeliavo N. 
pulkas* ir vėl pasislėpė visokie 
sekVestrai, vėl atsinaujino ne- 
užgljuįsios Žaizdos. Kareiviam 

butai, karininkams klubas, bu
tai ir visokie kiti reikalai ir vis 
kenčia miestas. Nežinia, ko
kiu tikslu į Šiaulius atkeltas 
tas puikias, ar kad daugiau 
nuvargusių žmonelių nuvargin
ti. Siaučia vėl sekvestrai, o su

jaist lt šiltinė.
Kada Šiaūlinfns išauš geres- 

tfadyfiČ? Tirt bttt negreit. 
Kam čia tas varginimas žmo- 
nĮlų, julk gerai žinojo, jog 
Šiauliuose butų nėra, kam tų 
reikėjo atkelti’ puikų ir, didesnį 
skurdų padaryti? Kad dar im* 
tų, sekvestruotų butus kur nors 
traktierių, aludes, bet kur tau, 
ima tuėš butus; kur ramus 
žmones gyvena, kaip “Varpo” 
Juozapiečių salės dar nežiūrė
jo. Iš visų girdėtų kalbų ir, 
darbų matyti kad viskas tas 
padaryta ir daroma kaž kokiu 
tikslu.—žemaičių Petras.

$10X--RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatbs. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, žiū
rime ligonius su pagelba X-Rtuf. Mik
roskopu Ištiriame krąpjų, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingų pažinimų ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

savo organizmo.

I NORĖDAMI
| PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 
i NYTI VISADOS KREIPKITtiS

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS, >

S. L. FABIONAS CO.

PASIRINK 
HELMAR
p UKYTOJAI, kurie su- 

pranta kas gera pasiren
ka HELMAR Cigaretus, nes 
HELMAR patenkina ir labiau
sia nepatenkinamus vyrus. 1
Turkiškas tabakas yra švel
niausias ir labiąusia tinka Ci- 
garetams.Pirkdamas HEL* 
MAR Cigaretes gauni geruma. į j 
Pirkdamas paprastus Cigare- 
tus gauni tik skaičių. -
HELMAR Cigaretai yra supa
kuoti kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juofe nuo susilaužy- 
mo ir sumankymo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR 
varpą

Dirbėjai augščiausios 
rųšies aviete Turkiškų 
ir Egyptiškų Cigftretų.

m.,. ■ ■« i1 n. .....ii .. -u-i .m i ,
Bli J i S.   i

PASISKUBINKIT UžSIRAŠYT “D IR V Ą” 
—nuo 25-to numerio

“DIRVOJE” spausdinama garsus viso pasaulio lite
ratūroje Eugene Sue Romanas antgal.viu “AMžI- 
NASAI ŽYDAS. “DIRVOS” kaina metams $2.00.

NAUJAUSIOS KNYGOS IŠ LIETUVOS
TIK KĄ GAVOME. NAUJAUSIŲ KNYGŲ Iš LIETUVOS:
1) KŪRYBOS KELIAIS, Iliustruota. Kaina $1.00
2) GAIRĖS j Dvim-ėnesis žurnalas, iliustruotas, — Nr Nr 1 ir 2. Kai

na po $1.00
3) KAUNO MIESTO ALBUMAS. 54 Kauno paveikslai. Kaina $1.00.
4) TRAUKINYS, Juozo Tysliavos Eilės. Kaina 25c.
- -------------- ----------- T 80 DIENŲ, Julio Verno. Su Kal

dina $1,00.
PŲ.; Politinio šaržo Albumas. 33 spalvūoti 
s Vardas. Tekstą paraše Vaišgantas.

4) TRAUKINYS, Juozo Tysliavos
5) KELIONĘ .APLINK PASAULI
Šoko pieštais paveikslais. Kaina $‘

) ANT POLITIKOS LAKTŲ.; Po!
paveikslai, s. Piešė Adomas į Var
Kaina $2.00 .

Agentams nuleidžjame nuošimtį. REIKALAUJAME AGENTŲ VI
SUOSE MIEŠTUOSE. Geros' sąlygds.

Smulkesnis tų, kny^ų aprašymas tėlpa DIRVOJE.
Užsakymus su pinigais siųskite sekančiu adresu:

7907 SuĮiericir Avenue
T h.,, ,i.|,.bIU. į, ...

Clevėlartd, Ohio.

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydčtės 

be jokių pasekmių, iiandien dar turite 
priimti tų puikų pasiutimų, pagamintų 
per ELECTRO MEDICAL DOOTORS, ku
rie gyvena 'nuolat po num. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamas gydyme užsisenėjusių 
ligų, ip nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
Neinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
v, t Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitų 
patarnavimų ir gerų patogumų.

Musų oloktritilai prirengimai yra vie
ni 1A Keriaužių.

Kalbame lletuvHkak

“806 Tikrai pagerintos Europinės 
gyduole* “914”

Del kraujo ligų kurion tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu įvestas gydymas tie
siog aurevollucijonizavo gydymo prakti
kavimų. Ligos kurios buvo pripažintos 
neHgyaomos, yra išgydomos pagelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, ččpus, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgyslinSs specifikuotas gy_ 
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsiaenčjuaių li
gų. Prisidėkite prio minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingų eg- 
taminacijų.

Eleclro-Medical Doclois
138 8. Wabwh Are., Chicago, III.

Valandos nūo 9 ryto iki 6 vakare. Se- 
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedalio
je nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Rezidencijos Tel. Brunsvrick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
„Vai. 9-1; 5-8 P. M. * 

šventad. 9-12
’ 1579 Milwaukee Avė.,

Kamp Kobey ir North Are.

Dr. Anelė Kaushillas D, C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligaai 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlaplnimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, motetų Lt vaikų. . Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 SU kampas Leavitt "Si.

Telefonas Rcosevelt 8185 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. NedSlioj 

9 iki 12 a. m.

Pinigai
✓

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Kenosha
LietuviaiĮ

I

į Dabar laikas slysti 
i pinigusLietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ii* teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

' ^Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

, A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wi&

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774-

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU Room 1111*18 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6 
. 1Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek-

•gų. Nedelu 
ud 12 ryto,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir Pelnyčio j nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui 
ir padirba visokius ■ Dokumentui, 
perkant - arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaui 

lengvomis išlygomis,

Tel, DOarborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurnviestyj: 
<Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG, 
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

[ V. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. HaMed St. Chicago 
Tel. Yardfi 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS

. Val.t 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Buiiding

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvyi Advokatai 

Dienomis Room 51'4-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabaah A»». 

Tai.: Pullman 6877.

Tel. Yarda 1188

STANLEY P.
MAŽEIKA

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
(TAISYMAI

olsello kaina tiesiai pirkėjui. < 
UžganSdinimaą garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATC4Q
SUPPLY COMPANY

490 Milvaukee Ar., 461 N. Halatež Kk
Telephone RflVroarkat 1018

3319 Anbum 
Chicago.

IR
Baliamaotojas

automo- 
visokiems 

Kaina

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbi. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mio- 
ros 34 iki 48. valiausių stylių. 1 ir 
2 Minių siutai. $13.50, $18.50, $22.50. 
$27.50, .‘$32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & G6- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14tV 
Sts. Įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iH 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliomta 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.
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Žinovė kur visa žino.
Ypatingai jžino kats nežinėlių 
kešenėse yra, bet tai svarbu 

tik žinovei žinoti.

Pitfcsburgh, Pa, — šioanis 
dienomis tarp vietos lietuvių 
paskleistą šitokių lapelių: •

“Lietuvi! Ar esi kuomet 
buvęs prie geros žinoves I muose 
kuri turi įgimtus žinoves ga-Įsavo kandidatūrą nuo Žemdir- 
bumus? Jei nebuvai tai at-1 Ą:ų^Pažango|a bįoko) , kurie 
efi'k jir persitikrink. Aš Sa- kodėl tai to palivarko parce- 
kau is rankos arba žiureda-| liavime laikosi labai pasingai, 
ma įi žmogų. Kalbu 8-nes Toksai dalyko stovis sukelia 
Kalbas. Priėmimo Valandos, Į tarpe bežemių ir mažažemių 
etc.” didžiausio pasipiktinimo; žmo-

-a.- I (laro išvadas, kad darbą 
O antroj lapelio pusėj vi|kina Valsčiaus žemės Re- 

novė sakosi galuit. pasakyti farln()S Komisija.
tavo praeitų .r ateinanti gyve- Ka(I ncbut sukelt. nema]o. 
nnnę, laimes ir nelaimes, sei-1 g rezullatai valsčiaus ž. n. 
mymskus įlalykus, <> be to dar K(>misija nl)targ .
užkalbanti - užžadanti v.so-1 inC <Ivicjų js,ai kuovei. 
k.ais lĮigas ,r tt ^csjkįimHai jvjĮkinti padajinim, 
Žinove paduoda tok,: 2108 E. v«ltari&kės palliva)rko beže-l 
•arson . t. . out i , ule. Įmiamsir mažažemiams ir jei- 
Nors žinovė užtyli, bet jau gaiilna (lar jį pava.surj> nes 

numanu, kad geriausiai jų ai-1 1
no kas nežinėlių kešenėj yna.
Tas 
bu, 
bių 
ti....

Ta “Žinovė” yra apie 30 
metų amžiaus. Tie, kas buvo 
su ja susidūrę, pasakoja |ka(l 
^‘Žrnov^s” jpsandios bene dVi. 
Jos slepiančios savo vardus ir 
nesisukančios iš kur atvyku
sios Pittsburghan, arba jei 
sakančios, tai Vienam vienaip, j 
kitam kitaip.

— Reporteris, j

tariškės palivarką jo didelė kitaip už galimas būti pasek- 
dalis yra išnuomuota pulk. 
Derbutui, kas visai neatatin- 
ka Ž. Reformos Įstatymo dva
siai, nes pirmoj eilėj reikėtų 
aprūpinti vietinius bežemius ir 
mažažemius, o neatiduoti į vie
nas rankas tokį didelį žemės 
sklypą, kuomi visuomenė yra 
labai pasipiktinusi; 3) kad pa- 
gi'^iRuimas Vailtariškūs pali
varko išdalinimo priklauso, lik 
nuo Apskrities Ž. R. Komisi
jos ir žemės Tvarkytojo (ku
riuo yra St. Buivydas rinki- 

į 2 V. Seimą išstatęs

mes ji nusiima atsakomybę 
prieš visuomenę ir priversta 
bus klausimo išrišimui kreip
tis į Žemes Reformos Valdybą. 
Klausimas su tos baudžiavos 
likvidavimu iki šioliai pasilie
ka neišspręstas, nes visi Pa
langos gyventojai faktinai yra 
baudžiauninkai, kaipo činši
ninkai ir žemės gavimas nuo
savybėn randa, kaip matyt iš 
protokolo, nepergalimas klin
tis.

N. B. Iš 5675 dešimtinių Pa
langos valsčiuj F. Tiškevičius 
turi 2239 d. (kitos 3436 d. val
sčių) ir iki šioliai nė vienas iš 
jo dva/ų Įndišparceliuoitas.

—Md.

NEW YORK, PLYMOUTH 
1IAVRE-PARIS

I,A SAVOJE July 14, Au». 11, Sept.
PARIS July 18. Aujr. 15, Sept 
FRANCE July 25, Auk. 22, Sept. 
LAFAYETTE Auk. 4, Sept. 1, Sept.

NEW YORK, VIGO (SPAIN), 
UORDEAUX

Rašykite dėl žinKeidžio, apraiotnoa 
knytrutea jūsų vietiniui aKentui arba | 
<lid|j| ofisą 19 State Street New York.

8
12
19
29

Taupykit L. Klein 
štampas

Pasižiūrėkite musų 
languosna

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga-

Įima ir nesmagumai
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 

u, reumatiško skaus-
Iw mo> nervus kratan-

čios neuralgijos,kan- 
R? T VIVv. kinančio ir riečian- 

iLvlJ j kruvp strėnų 
iŠ 'IrML dieglio, tuojaus nu- 

—į»sipirkite šito galin- 
/Ar go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juonai iStrin- 
kitę skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER & CO.. 
104-114 South 4th St., Brooklyv, N. Y.

KUOMET JŪSŲ
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomus ir ge

riausias gyduoles 
SWEDOLA

Pasekmės bus tikros, tik už 50c. 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO.. 

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

Svarumu užaugo 36 
svarus.

“Dabar aš pilnas gyvumo 
kaip 25 metų.”

Ponas Edgar P. Crouse, New York 
City, sako: “Rašau jums šitą laišką, 
pranešdamas jums apie stebuklingas 
Nuga-Tone’o veikmes. Išsigydęs 56 
votis ir skaudulius aš buvau visai su
griuvęs; buvau niekam nevertas. Ma
no svarumas nupuolė nuo 168 svarų 
iki 138. Dar nesuvartojęs Nuga-To
ne’o bonkelės aš žinojau, kad aš atra
dau tinkamą vaistą. Turėdamas 45 
metus aš esu pilnas gyvumo, kokiu aš 
buvau būdamas 25. Dabar aš sveriu 
175 svarus.“ Silpni, nervuoti, išblyš
kę, sunykę žmonės, atsigriebiantieji 
nuo kokios sunkios ligos atras Nuga- 
Tone’ą vienu geriausių pasaulyje svei
katos ir stiprumo taisytojų. Pamė
gink jį pats ir įsitikink. Vienam pil
nam mėnesiui gydytis tik $1.00. Nu- 
ga-Tone’ą pardavinėja visi geresni ap- 
tiekininkai garantuodąmi, kad suteiks 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba tiesiog pasiųs 
apmokėtu paštu National Laboratory, 
1038 S. Wabash Avė., Chicago, pasiun
tus jiems $1.00.

Mrs.A.MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 11 lf
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai 
si 
jos 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreir 
kitės, o rasi 
pagelbą.

praktakavu
Pcpnsylvuni
ligonbuČiuo

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie 
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

nežinėliui gal ne taip svar-|. . kad
bet pačiai Žinovei ui svarJ'Ąsia850’00t0-0W<^entoJ'!’ 
svarbiausias dalykas žino-r “Ta T T 'f,880-200-'

'000 ' Ar jus žmote, kad papras
ti cigaretai teikia jums daugu
mą kuomet Helmar Turkiški Ci
garetai teikia jums gerumą?

Palangos baudžiauninkai

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
\

White Star Line__
N. Y. ir Cherbourg ir Southampton 

Olympic June 30; July 21; Aug. 18 
Homeric July 7; July 28; Aug. 25 
Majestic July 14; Aug. 11; Sept. 1 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y.-Plyinouth-Cherbourg-Hamburg 
Finland July 5; Aug. 9; Sept. 13 
*Mongolia July 12;Minnekahda July 19 
Krėonland July 26; ‘Manchuria Aug. 2 

♦Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Belgenland July 11*; Aug. 8; Sept. 5 
Zeeland July 18; Lapland July 25 
‘11:00 A. M.
Gothland (Antwerp only) Aug. 4.

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., Chicago, III.

Komisijos

Kauno “Socialdemokratui” 
rašo:

140 Palangos miestelio beže
mių ir mažažemių tikisi gauti 
žemės kada bus pradėta vy
kinti žemės reformos įstaty
mas. Visi miestelio gyvento
jai neturi nuosavios žemes ir 
tik kaipo F. Tiškevičiaus “čin
šininkai” nuomoja mažus skly
pelius, kaipo miestelėnai jie 
užsirašė gauti po —11/2 hek
taro iš Valtariškčs palivarko. 
Kad parodyti kokioj padėty tas 
klausimas, paduosiu keletą iš
traukų iš Palangos Valsčiaus 
Žemės Reformos
protokolo š. m. kovo 6 d., kur 
konstatuota: !1) kad nežino
ma dėl kokių priežasčių vyk
dymas Palangos valsčiuje Že
mės Reformos Įstatymo yra 
begalo vilkinamas, būtent, Val- 
tariškio pailvarkas buv. savin. 
F. Tiškevičiaus yra paskirtas 
parceliavimui dar birželio 
mėn. 1922 m. ir sąrašas kan
didatų gavimui iš minėto pa
livarko žemės pasiusiąs Kretin- 
kos apskr. Žemės Tvarkytojui 
spalių mėn. pereitų metų. Par
celiavimo darbas nenužengė to
liau išmatavimo bendro pali
varko ploto; 2) nusavinus Val-

NORTH6E 
—LLOYD- 

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje
per

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių ir kitų informacijų 

atsišaukite
North German Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, III, 
Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.

RMAN

AR SKAITEI

“MAGARYČIOS”?
Magaryčiose įdomiai atvaizdinta dabartiniai Lietu

vos nuotykiai. Pašiepta veikėjai ir gabia plunksna nu
piešta daug įdomių, naujų paveikslų.

“Magaryčios” tik-ką gautos iš Lietuvos.
“Magaryčios”, —* tai tikros magaryčios.
Jų kaina — 50 centų. I

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

DABAR YRA LAIKAS
Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms, 
kada oras atšilo, mes užlaikom puikiausi tavorą ir 
žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mu
sų tautiečiams. /

B. M. PAUL
2519 West 63td Street.

COME PUT OF THE BE ATE N PATFĮ 

Padarykite Savo 
Namus Linksmais

Lengvais išmokėjimais jei jys norite
DIDELĖS VERTĖS CON

SOLE PHONOGRAFAI
Ta puiki gražaus maho
gany užbaigimo console 
mašina — periodinio išmar- 
ginimo—expertų pabuda- 
votas—daug vietos rekor
dams—nikelinio užbaigimo 
tonai, rankena ir reproduk- 
torius-garantuotas Saal mo 
toras. Specialė $59.75 
kaina

Lengvais išmokėjimais ..

MOTERIS TAIP SIRGO, 
KAD NEGALĖJO DIRBTI

Sustiprėjo, įgijo svarumo ir 
dabar pati apsidirba pasi
gydžiusi su Lydia Ė. Pink- 
ham’s Vegetable Com- 
pound.

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka 

patyrimą.
Pasekmingai pa
tarnauju pri« 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

PILNAS

Console 
Phonograph 

59.7S

PASIRINKIMAS VICTOR 
VICTROLŲ v

Mašinos yra labai geros ir gražiu tonu, pa- 
budavojimas kabineto yra gražus ir artis
tinis — visi naujausi įtaisymą^ ir console 
modeliai visokių užbaigimų. Pamatykite I 
musų speci’alį No. 80 modelį —- Mahogany I 
ir riešuto — viskas su 20 dešimt colinių | 
rekordų - 
rinkimui.

jūsų pačių pasi- $107.50
Lengvais išmokėjimais.

. 2 + , • •

Marion, Ind. — “Aš buvau visa su
griuvusi, nervuota ir parsibaigusi. Su 
a vargu kojas pavi- 

kau, o apie darbą 
nei kalbos nebuvo. 
Perskaičiusi kelis 
laiškus laikraščiuo
se, papasakojan- 
čius, kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound 
pagelbėjo kitoms ir 
aš sumaniau pa
mėginti. Be to vie- 

t - v....... nas vyras papasa

kojo mano žmogui apie savo pačią ir 
kaip ji pasigelbėjo juo, patardamas 
man pamėginti. Aš suvartojau vieną 
bonką ir galėjau matyti, ką jis m-an 
gero padarė per vieną savaitę, o kuo
met aš išvartojau tris bonkas, tai aš 
sustiprėjau, įgijau daugiau kūno ir 
pradėjau savo darbus dirbti. Aš var
tojau jj iki mano paskutinis kūdikis 
gimė ir jis man daug pagelbėjo. Tik
rai man labai smagu rekomenduoti 
Vegetable Compoundą kiekvienai mo
teriai, kuri serga kokiac moterų liga, 
nes aš iš prityrimo žinau, kad jis pa
gelbės. Aš vartojau Lydia E. Pink
ham’s San^tive plovalą ir pilės kepe
nims ir taipgi manau, kad tai puikus 
vaistai.’’ — Mrs. Wm. Eldridge, 620 
E. Grant Street, Marion, Indiana.

Pažymėtinas patarnavimas mažne 
per penkiasdešimts metų turėtų įti
kinti jus apie Lydia E. Pinkham’s 
Compoundo gerumą. j

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

' DR, A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON

3464 So. Halsted St. »
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

Tsl. Lafayette 4228
Phvnbing, Heatlng

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiat

M. Yuška,
3228 W. 38tk St., Ckki>t». III.

Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away enc 

bringa in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas .
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Nėd. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 *

Valandos pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

Kalba
Jei jus nustojote vilties būti išgy
dytu nėr medicinos daktarus.. Pa
bandykite šį puikų mokslą. Nevar
tojama jokių gyduolių.

Daugelis žmonių kurie manė, 
kad jų liga nėra išgydoma, dabai* 
yra sveiki ir linksmus.

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

Dr. Wm. A. Schoenrock,
4654 S. Ashland Avė.

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

1-5 7.9

A. L. OAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

v . ...
Tel. Kenwood 5107

Telephone Yards 5132

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan Stn 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedčliomis ofisas yra 

uždarytas

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Valandos! nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:80 11d 7:80 vakare, ir

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
f 1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzia 7711

Garsinkitės Naujienose

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akuleris

8261 South Halsted St, 
Tai. Boulevard 1052

Ned. 10—12 A. M. 
Residenec Canal 2118

Telephone Yards 5834

DR. P. G. VVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 11d 12 ii

ryto ir nuo 7 1M 9 vai. vak.

8325 So. Halsted St„ Chicago, III.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z.'ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet.
6 iki 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
6 1821 So. Halsted St.,

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ims
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 
Tel Boulevard' 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo 

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

I» 
Privatinių 
Un
Jeigu jus turite 
nenusiminkite. ■ _ ____ ___  ,.
Ir iž toli suteiksiu geriausi gy
dymą »

. DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St, 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augito 

Priėmimo kambarys 506.
Chicago, III.

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

TRISDEHMTS METŲ TOJB 
PAČIOJE VIETOJE.

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

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Tel. Pullraan 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.
.......... ..

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

/^DR. HERZMAH^K
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas Kgaa, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1126 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0875

Makt; Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.; 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 matai 

k Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų k 
Vaikų ligų 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2880

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedildieniais muq 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

DR.MARYA
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicagą* 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedčliomis II—12 dieną< 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagt »■... . ........... ■ —.................. r :

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A R. BLUMENTHAD 

Optem«trM 
1OU brui UIT

Kampai 4T4m gU.
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NAUJIENOS
TU Ulhmfcui Baily Neww 

febliaUd Baily ucapt Sudgy

Vdlfar P. firigritfc

M

Naujienos eina kasdien, fiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 Su. Halsted St, Chfcego, 
DL Triefenasi BeoMvrit NM

<(99 South Haisted Mtrect 
Chicago, DL 

Triephone JRoosavalt 85M

Subecription Katėsi 
18.00 per year in Canada.

•c per copy.
—-1 -■ ...... ......................................... . - - -.

Entered m Second CImm Matter 
March 17th, 1914, at th« Port Ottica 
įį Chlcagoj «ad« tha art it 
March žod, 1879.

Užsimokijima kainai
Chicagoje —• paltui

Metama__ _ ...... . ... $8.00
Pusei meti / 4 f)
Trim* minasiama . ..................... 2.00
Dviem mineriam .
Vitam minorini ------ -

Chicagoje per neiiAUdia
Viena kopija
Savaitei

Mlneriui .

Metami--------------- - . >7JDO
Puiri metų ____________  8.50
Trims mineriam* -L - , 1.75
Dviem mėnesiam - . .. 1J25
Vienam mėnesiui------------- .75

Lietuvon ir kitur uirieniuoMi 
(Atpiginta),

Metams ---------- ---- - , .
■ Pusei metų - -1- t , / 4.00

Trims mėnesiams - - - 24)0
Pinigus reikia riųeti paita Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga
LENKŲ M1LITĄRIZMAS.

tyje jai teks valdyti šalį. .To
kiame atvejyje Anglijos po
litiniame ir socialiniame gy
venime turės įvykti stambių 
permainų. Taip dalykams 
esant, nieko nėra nuosta
baus, kad darbininkai reika
lauja, idant Darbo Partija 
aiškiai nusistatytų monar
chijos klausimu. Viena Lon
dono darbininkų organjzaci- 
ja išnešė rezoliucijų, kur 
tarp kitko sakoma:

“Karališka šeimyna vi
sai nebėra reikalinga kai
po konstitucijos dalis, ir 
todėl mes reikalaujame iš 
Darbo Partijos, kad ji tuo 
klausimu aiškiai nusista
tytų?
Kitos darbininkų organi

zacijos irgi reikalauja, kad 
iš konstitucijos butų išbrau
kta tas patvarkymas, kuriuo 
einant karaliaus sostas re-| 
mia paveldėjimo principu.

Monarchijos klausimu 
Darbo Partijos barių nuo
monės skiriasi. Vieni stoja 
už tai, kad karaliaus visai 
nereįkia, o kiti laikosi tos! 
nuomonės, jog karalius kai- 
kuriam laikui dar turi pasi
likti.

Visiems žinoma, kad kara
lius Anglijoje yra, taip sa
kant, dėl dekoracijos. Politi
koje jis žymios rolės >nelo- 
šia ir jo teisės yra nepalygi
namai siauresnės, negu A-1 
merikos prezidento. Bet, ma
toma, Anglijos darbininkai 

turias dienas. Konvencijoje Į nenori puoštis bereikalingo-Į 

 

bus svarstoma Anglijos dar-j mis dekoracijomis, kurios 

 

bininkų atsinešimas į komu-Į gan brangiai atsieina šaliai, 
nistus. Tuo klausimu - žada- Suprantama, karaliui kol 
ma priimti f ormalinę rezo- Į kas dar nėra pavojaus, nes 

juk ir pati valdžia dar nėra 
darbininkų rankose. 0 į kė
limų revoliucijų Anglijos 
darbininkai netiki. Savo tik
slo jie siekia ramiu budu. Ir 
iš visko matyti, kad to tiks
lo jie netolimoje ateityje pa
sieks. Tad dabartinis karališ
kos įstaigos pašalinimo klau 
simo svarstymas turi tik 
tiek svarbos, kad jis pri
rengs žmonių opinijų, jog 
tos bereikalingos įstaigos 
dienos jau yra suskaitytos 
ir kad ji netolimoje ateityje 
turės būti pašalinta.

Anglijos Darbo t 
Partijos konvencija

šiandien Londone prasi
deda Anglijos Darbo Parti
jos konvencija, kuri tęsis ke-

Nuo pat bolševikų perver
smo Rusijoje Anglijos darbi
ninkuose pasireiškė nuomo
nių skirtumas dėl komuniz
mo. Kairieji, kurie, reikia 
pasakyti, didelės įtakos ne
turėjo Anglijoje, norėjo įpir
šti darbininkams Maskvos 
neklaidingųjų doktrinas. Bet 
jiems tatai nepavyko. Šioje 
konvencijoje kairieji vėl ban 
dys pravesti rezoliucijų, kad 
Anglijos darbininkai prisi
dėtų prie Trečiojo Internaci
onalo. Bet daug skaitlinges- 
nė grupė stoja už tai, kad 
nesidėti į tų Internacionalų.

Kitas klausimas, kuris 
kreipia visų domę, tai at- 
sinešimas Darbo Partijos į 
karalių. Pastaruoju laiku 
Darbo Partija tiek sustiprė
jo, jog ji pasidarė karaliaus 
opozicine partija. Visai ne
senai valdžios vairas beveik 
pateko į jos rankas. Numa- 
tonyi, kad netolimoje atei

Skandinavijos šalys pradeda 
pirkti Rusijos rugius vietoj ki-

Latvijos prekyba su užrube- 
žiu 1922 metais turėjo sekamų 
apyvartų doleriais:

Importu .......... $20,723,000
Exportu ............. $16,912,00
Exportas palyginant su 1921 

metais žymiai pasigerinęs, nes 
1921 m. jo vertė buvo tik 
$5,764,000.

Padegėlis Kasmatė.

LitejaturosDarželis.
/ (Tęsinys) ■ ,

A k 1 a sm a t ė ir juokias, kaip vidur- J 
ainžio Ispanijos karžygis, minios tulioja- 
mas, deginti vedamas — juokias gėdos pa
sityčiojimu!’ “Magaryčios^* — banalin- 
giausios iš banalingiausių musų šiokiadie
nės kalbos žodžių, o “magaryčių” knyga 
prasideda krupulingai džiaugsmingu lipo
mi saulei! Pirmas vaizdelis “Naktis ir 
Saulė**, pavestas jo numylėtam draugui ir 
mokytojui Baliui Sruogai, gal net ne 
A k 1 a s m a t ėi s stiliuje parašytas, gieda 
tokį įstabų saulės ir laimėjimo džiaugsmų;

“Saule teka. _•
r , Dega ašaros ugninės.' Į 

Ir aguonos,-kaip karoliai, 
Aplink veidų ir krutinę 
Krauju dega...”

flš B. Sruogos knygos “Dievų Takais”) ;

Vienas žynius anglų keliau- 
i įlinkas, Robert Dell, atlankė 
[Lenkiją. Apie savo įspūdžius 
jis rašo “Nerw Statesman*e”. 
Varšuva esanti visai apleista. 
Namai netaisomi, gatvės pur
vinos, tiltai apgriuvę, valdžf&s 
įstaigose didžiausia r netvarka. 
Tik viena institucija yra pui
kiai sutvarkyta — tai armijp.

“Gyvenantys Varšuvoje! 
svetimšaliai, kurie yra koin-l 
petentingesni, negu, aš sakė,Į 
man, jog lenkų armija yra Į 
geriausia Europoje po Fran-| 
ei jos. Tokio įspūdžio ir ašį 
įgavau. Bet tai perdaug bran-1 
gus luksuras, ir aišku, kodėl I 
Lenkija neturi pinigų jo
kiems kitiems reikalams. I
Kiekvienas su iš FrancijosĮ 
paskolintų pinigų išleista pa
laikymui armijos, o būti-1 
niems šalies Reikalams ncat-| 
liko nė cento. Prieš pat ma
no atvažiavimų į Varšuvą! 
tramvajų darbininkai sustrei-l 
kavo, nes miestas neturėjo! 
pinigų išmokėti jiems algas. | 
Kontrastas tarp apgriuvusių 
gatvių ir naujomis unifor
momis parėdytų kareivių į 
mane ypač padare didelio į- 
spudžio, bet vietos gyventojai 
į tų reiškinį, matoma, nebe-| 
kreipia jokios domės. Len-| 
kija primena žmogų, kuris 
laiko parodai šaunų drigan-1 
tų, o pats muitinasi duonai 
ir vandeniu ir gyvena landy
nėje.”
Toliau p. Dell sako, jog Len

kija, kaip Visi pripažįsta, yra 
galutinai nusihankrutijusi. Del I na drg. Wels. 
geografinių ir etnologinių prie
žasčių respublika ilgai gyvuoti 
negali. Net vienas lenkų dip- 
lamatas pasakęs, jog sekamais 
dviem dešimtim metų Lenkija 
sugniuš ir liks išdalinta. Tai 
visai suprantama, Lenkija turi 
užgrobusi daug svetimų že

mių ir pavergusi daug tautų, 
kurios prie pirmos progos ban
dys numesti nuo savo pečių 
lenkų jungų.

Lenkija, pasak p. Dell, ran-| 
dasi kritikingoje padėtyje. Im
perialistiniai jos siekimai le-1 
mia jai pačiai pražūtį. Ir jeigu! 
ji neatsižadės nuo savo šovi-| 
nizino ir imperializmo, tai ji į 
ateityje susilauks katastrofos. I

Aš nelabai paisau, jeigu pasi
puošusi poni siunčia savo 
virėjų, kad nupirktų anksty
vų žemuogių po kelis tūks
tančius už kiekvienų. Man 
labiau apeina, kad nuo darbi
ninko žmonos nebūtų keli 
šimtai markių 4au8*au P®' 
imųma už gabalų mėsos, ku
rių ji gali įpirkti savaitėje 
ar net dviejų savaičių bėgy
je tik vienų kartų.’’
Tos specialinės policijos ypač 

yra prižiuriamos dažiusios gy
vulių skerdyldos. Kas rytą ata
tinkama valdžios komisija nu
stato po kiek turistu to po kiek turi būti mėsa 
pardavinėjama. Prasižengusie
ji prieš komisijos patvarkymų 
baudžiami didelėmis piniginė
mis basinėmis ir net kalėjimu 
arba ątimama iš jų kai ku
riam laikui leidimas užsiimti 
prekyba.

Pasak Hinkelio, tos priemo
nės kovai su ( pelnagaųdomis 
esančios gan sėkmingos.

RAČKAUSKAS DIRBS 
“DIRVOS”.

PRIE

p. K.■‘Dirvos” redaktorius
S. Karpavičius rašo:

“Nuo birželio 11 d. prie
Dirvos’ štabo prisidėjo p. V.

KOVA SU PELNAGAŲDOMIS 
VOKIETIJOJE. /

Carl D. Groat rašo iš Ber- 
lino, kad Vokietijoje liko iš
leista įstatymas prieš pelna- 
gaudas. Tani tikslui esanti į- 
kurta specialinė policija, kuri 
žiuri, kad nebūtų imama už 
valgomus daiktus daugiau, ne
gu įstatymas leidžia.' Regie- 
rungstrat Rinkei koresponden
tui pareiškęs:

“Mes rūpinamės apsaugoti 
darbininkus ir jų šeimynas.

Pradeda Aklasmatė ryto apoteo
ze. Tučtuojau eina “IŠ Keleivio Dienoraš
čio”.

“Žiuriu per vagono langelį, rasos aša
ras ranka nubraukęs”...

z “Senele šluosto įdubusias akis ir ver
kia. Matyt, vienturtė, vienintelis jos esimo 
tikslas ir turtas, skubiai 'limpa prie nužy
dėjusių jos lupų ir dingsta nekantriai trūk
čiojančioj o vagono žiotyse. Žifasz seniukas. 
Rankoj jis nervingai spaudžia jaunų anūkę, 
o akys stulpu įremtos į langelį... Mergy
tė laki, lyg žiogas, veržias iš rūpestingos 
globos, trdpsi, daro jaukius reveransus, ir 
jau iŠanksto moja rankyte į langų. Iš lan
go šypsosi laimingas veidas, vos matomo 
liūdesio pritemdintas”.. ♦

“Susidūrė degančios akys ir susiprato. 
Nesusikaupė dvi lygios liepsnelės, tik vei
dui ? nukaito, tik / rankos nusviro, pergrėit 
nutraukus virpančių elektros srovę. Kam 
paiega slopint tai, kas šventai iš krutinės 
išaugo!’*

Tokia meilės popina prasideda basty- 
irios po Lietuvos lygius laukus, po švie
saus'Nemuno aukštas pakrantes./

“Lyg žuvėdros, išsimaudę kada balina

sutartį ir taikos raštų nesira- 
šėme, mes matėme, kad ta su
tartis panaikina tautų apsi
sprendimo laisves. Drg. Bracke 
užbaigia kalbų žymaus Fran- 
cijos socialisto, rašyto j aus Ana- 
tolio France žodžiais: “Darbi
ninkų vienybė įves pasaulinę 
taiką!”

....................................... ................. ' 1 "■ ........■■,■11-111!..........M 

dėl ji nei žodžiu neprotestavo 
prjleš įs/igaiėjilmų ĮItalijoj 'far 
šistų -^aidžios arba Vengrijoj 
Horty despotijos, kurių val
džias taip pat varžo politines 
laisves ir terorizuoja 
klasę.

K. Račkauaskas, plačiai žino
mas Amerikoje ir Lietuvoje 
musų literatas, seniau dar
bavęsis prie ‘Laisvos Minties*, 
paskui buvęs ‘Tėvynės* re
daktorium, šiose dienose re
zignavęs iš Baltic States 
Banko Neftv Yorke uŽrubeži- 
nio skyriaus vedėjo vietos.

P-as Račkauskas palieka
*Pirvos* Bendrovės dalini^-] jo užbaigti kalbėti, į salę įėjo I priežasties musų 
ku, biznio ir agentūros vedė-įsu raudonomis vėliavomis ir Į draugas, kaipo opozicijos 
ju ir redakcijos nariu”. | didelia gėlių pintĮne Hambur* I das, Macdonaidas negalėjo at-

go darbininkų jaunučiu vaikų Į vykti į šį Kongresų, 
delegacija. Priėję prie prezi-( .
diumo ir padėję gėles ant sta-Į ,^ie 'I^^rsono

,lp, a delegacijos tarpo ifeiskyJ >r ?“‘
“Laisvėje” J. Šerenga rašo:|rė jaunutė mergaitė ir kneip-pį1?8 Socialdemokratų Partijos 

«D p,-. ... .. ■ |damosi į salę tarė: mes jauni|a^,ov1as rg. Abramovičius,
Ponas Grigaitis važiuoja darbininkų >v'ikuSjai susiįiot J pridedamas, .kad (nutraukus 

le uvon. me oj ils®1Įį žaidimų Draugijų, -šiandienIAnglijai santykius su Rusija, 
pagarsėjo savo gyvatiška tul-ltgjome pr.e kad vėliai prasidėsianti Rus.jos blo-
žnnir pimgų mylejimi|. 21- L. nors Wek ų ū kada nuc-kurios kentes.ne diek 
narna, Lietuvos valdžia mie- kuo viso pasauKo dar- valdžla> klfek Rus1'

I . u noru pdeis jj buržuazijos vaiįjos liaudis.
, tėvynėn. v kučiuose mes matome savo Kongreso dalyviai pareikš-

. ,/el .,as . Padaras broliukus ir sesutes ir dėlto P®1 protestui pritarti pasikelia 
Attantiko šarkom, ti-krašome juot. „u0 musJiš vietų.

ilėt V,11*1*1'8* n?aks new'l jiems mieliausių linkėjimų. 1 Toliau sekė drg. Otto Bau- 
£al ų’ orgt Wels jiems atsakė:] er’io (Austrija) referatas te-
Viena iš dviejų — arba į P‘Mes iš visos širdies gilumos1m<>j: “Darbininkų klasės ko- 

šerenga rašė savo “Ant greitų- dėkojame jums vaikučiai už ši- va Prie^ > pasaulinę reakciją”, 
jų” būdamas girtas arba išviso tą maloniai nuostabų pasielgi-! šiomis d|ienam(is, pradeda 
jis yra nenormalus žmogus.Imą. Mes matome jumyse pa-1drg. Bąuer’is pasaulinė reakci- 
Sveiko proto žmogus tokių da-| augančią naują kartų, kuri per-Į pa gali švęsti savo šimtmetinį 
lykų vargu gali rašyti. Įgyvens darbininkų klasės visiš-| jubilėjų, ^ųųidien maždaug 

]kų laimėjimų prieš visus prie-įsueina šimtas metų, kuomet 
šus”. ' į x r'- ‘ ‘ ‘

’ Patvirtinus Orgaa^iza^inio 
] Komiteto patiektų Kongreso 
Vedimo ir darbų tvarkų ir iš-

i rinkus Mandatų patvarkymo 
| ir kitas Komisijas, Kongreso 
| atidarymų posedįs buvo užda- 
| rytas. . ! ,

Antradienis, Gegužės 22 d. ;
Šiandien ĮM>sėdžių salė jau tu-; 

išvaizdos.
I Išilgai visą salę buvo sustaty
tos eiles stalų, gi ant stalų pa
statytos trijose kalbose —- vo
kiečių, anglų ir prancūzų — 
lentelės ant kurių buvo užra-|.- 
syta delegacijos Vardas, kuriai 
ta vieta buvo paskirta. MusUj 
'Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos, delagacijal drg. St. Kai
riui ir man, vietos buvo pa
skirta netoliese prezidiumo iš 
dešiniojo krašto. Šalę mus, 
vienoj pusėj sėdėjo Gruzijos

darbo 
Mes, Anglai/ keliame 

protestą ne tik čionais Kongre
se, bet musų draugai tą pat 

Kuomet drg. Bracke tik špė-jdaro ir Anglijoj ir tik dėl tos 
į veikliausias 

va-

TAI BENT NUKALBĖJO. pa-

Just. Baltrušaitis.

Tarptautinis Socialistu DarbiuiukiĮh
. ; VInnKongresas Hamburgi

(Tęsinys)

Kongreso Organizacinio Ko
miteto ir Vokietijos suvienyto
sios Socialdemokratų Partijos 
vardu Kongresų toliau svciki-

“Aš dėkoju Hamburgiečiams 
už tų iškihnipgų musų priėmi
mų ir tų visų darbų, kurį jus 
turėjote pakuti - rengiant šį 
Kongresų. Didelio atbalsio ga
vo drg. Oudcgeest’o žodžiai 
Vokietijos darbininkų eilėse. 
Tiesa dar nevisi darbininkai 
esaine Isusijungę, bet Londo

nas, Viena ir Amsterdamas jau 
veikia sutartinai. Taip pat 
sveikinu jus Vokietijos Social
demokratų vardu, mes bukime 
jums iš visos šardies, kad Vo
kietijos žemė tokiems mieliems 
ir brangiems svečiams visuo
met butų maloniai pasiekiama, 
kaip ir šiam Kongresui dėl ra
maus darbo žmonijos ateities 
labui. Neklysiu pasakęs, . kad 
viso pasaulio žmonių akys šian
dien atkreiptos į šių salį, toks 
yra didelis masių troškimas 
vienybės, šisai Kongresas sa- 

|vo veikime . turi atlikti vienų 
svarbų darbų—/ tarptautiniame 
maštabe atnaujinti nesulygina
mos datbininkų klases susipra
tusios didžiumos vienybę. Tiesa, 
yra skirtumų, bet Vokietijos 
darbininkų tarpe skirtumai to
lei nedideli, kad tikimės, kad 
ir pačiame Internacionale jie 
bus taip put nedideli. Mes ne
norime jokio darbininkų proto

varžymo, mes nesiekiame dik
tatūros darbininkų nusistaty-| rėjo kitoniškesnės 

Mes norime mases 
pažinimo, susipra- 

dėsniais. Viso pg-

muose. 
auklėti 
tim o 
šaulio reakcionieriams mes pa
reiškiame: tik iki čia ir nei 
žingsnio toliau! Organizuota 
darbininkų klasė nei žingsnio 
nežengs atgal prieš imperialis
tinius galiūnus ir fašistų gau
jas. Prieš visus tuos, kurie 
turi tikslo kenkti ir priešintis 
darbo liaudies veikimui mes 
norime susijungti, kaipo vie
nos idėjos apimta draugystė, 
kaipo vienų tikslų siekianti ko
vos organizacija. Mes sveiki
name musų tarpe esančius se
nelius ir sakome: mes tęsimeį 
jūsų pradėtų darbų /atnaujinti; 
žmonijų demokratybės ir sodą* 
lizino dvasioj toliau!

\ ' J

Sekus kalba drg. Bracke:
Aš negaliu nepaminėti čia 

su mumis kartu esančių sene
lių musų mokytojų draugų/ 
Bernšiteino, Grieulich’o Pfann- 
kuch’o, Akselrodo ir Kautskio.; 
Kuomet posėdį pradedant pir-j 
mininkaujantis drg. Welš pasi
sveikino su manim, man prisi
minė 1904 m. Internacionalo 
Kongresas Amsterdame, ku
riame, dar beeinant karui tarpi 
Rusijos ir Japonijos, Rusijos, 
socialistų atstovas Plechanovas 
pasisveikino su Japonijos atsto
vu. Mes Francijos socialistai 
protestavome prieš Versaliaus

prieš saulę savo lenktinius sparnus — bū
relis keleivių rankas ištiesę mojavo į skar
dį, kur lyg baltų plaštekėlių ruja ribuliavo 
saulėtam ore kišeninės skepetaites.” “Tik 
šventųjų akimis matomos spinduliuotos 
meiįės gijos išsitiesė tarp kranto ir plūdu
riuojančios aidi jos. Momentas darėsi ma
loni amžinybė, kuri niekuomet nepakyrė- 
tų6'... * j.. ' ii

; y T’egu tai būna sentimentalizmas, tegu 
tai būna sena, perdaug jau paprasta, bet 
kiek tai grožės, kiek nuoširdumo, kiek mei
lės!

"Medžiai skubina žydėti, sodnai ba
lnoja, įhiškeliuos daug gėlių, čiauškia lakš- 

rtidgala, o pievos ligi kelių. Žmogus besi
skubina per gyvenimų, bet prigimtis dar 
labiau. įkaitau atvirą knygą gamtas ir 
nepaiegiu sekti, ’; kąip) keičiasi , vaizdai. At
siskleidė, gyvybės >W^inys ypastelj^j o kas į 
ar ne, jis (jau- traukias į; šalį ‘ ir dingsta 
pradžios nežinioj. Prigimtis neieško gar
bes ir nelaukia pagirimų. Ji eina savo pa
reigą. Pakelėmis prie medžių rymo smut- 
kelijai ir prie kiekvieno upelio; išvysti šven
tąJonų. Ir vis dėlto jaugiau pamatyti 
nuošalioj vietoj gerojo žmogaus paveikslų.

I h\ancuzų kariuomenės būriai 
igeizogO iš Angulemo vadovau
jami įsibrovė į Ispanijos sosti
nę | Madridu ir sygniuždino pa- 

Ikįlusių revoliucijų,' kad vėliai 
I užsodinus Ferdinandų VII, ku- 
1 ris pasaulio istorijoj pagarsėjo, 
į kaipo kraujageringiausias des- 
I potas. Tais pat laikais Aus- 
it/rijos karalius kraujingai nu- 
1 malšino revoliucijų Neopalyje 
I ir Sardinijoje. Toliau seka vi- 
I sa eilė panašių -įvykių. Beabe- 
Ijonės dar prisimename nfetoly- 
Įmų' praeitį, kuomet Vokietijos 
I reakcionieriai buvo užgrobę 
■ raudoinų Ukrainą įir Suomijų 
j ir aplaistė darbininkų krauju, 

j Dabar ai; ne tas pats vyksta 
Italijoj/ ir Vengrijoj. Taigi 
prisimindami tų skaudžių pra
eitį mes turime dėti visas pa
stangas, kad atgaivinti naujų 
Europą, jauną darbininkų kla
sės Europą. wMums reikia tar- 

Soeialdeino/ratU Partijos atsU Pus?vlal k“d ~s
vai, kitoj pusėj draugai Ukrail ved“s

•A- Ikovų prieš visokias mtervenci-
ILiCC/ldl* . 4 ' • v i*' i**I jas, prieš pasaulinę reakciją, 

11 vai. ryto dr. Hendcr-|prieš organizuotą 'pasaulinį 
son’as (Anglija) atidarė pir-Į baltąjį terorų ir buržuaziją, 
inąjį Kongreso darbų posėdį.] PĮlacįau nagrlinėdonu tarptau- 
Pirm nėgu prieiti prie dieno-] tinę padėtį negalime praeiti du 
tvarkos jis praneša^ kad ryti dalyku: Rusijos ir Vokietijos 

stovį. Viso pasaulio buržuazi
jos ginklai dabar yra nukreip
ti prieš Rusijos Revoliuciją. 
Jęigu Rusijoj dabar viešpatau
tų cairas arba panašus į Muso
linį Anglijos valdžia nebūtų 
teikusi panašaus ultimatumo. 
Rusijos revoliucijos nesiseki- 
muos/e didelės kaltės turi patys 
bolševikai, nes jie skaldo poli
tines darbininkų partijas, ardo 
jų profesines organizacijas.’

(Bus daugiau)

sueina paskutinė diena duoto 
tcrbiino Rusijai atsakyti į An
glijos ultimatumų. Aš turiu 
pareigų iškelti didžiausio pro
testo, kaip musų Anglijos at
stovų, taip ir viso Kongreso 
vardu, kad dar ir dabar nori
ma tarpvalstybinius nesusipra
timus rišti ultimatiniu budu. 
Tokiam dgimųjisi laikas jau 
turi būti praėjęs. Valstybių 
panašus nesusipilalbnlai priva
lo būti išrisima tarimoki bu
du. Anglijos vyriausybė nusi
stačiusi prieš Ausijos komu- 
pistinę valdžių, kuri persekio
janti politines laisves, bet ko- fyrsinkitės Naujienose

v

Tačiau aš geriau beveliju gyvus žmones!..”, 
Si neva jausminga įžanga, neva sen- 

timentalinga oda sudaro atatinkamų lipų, 
kuriuo tenka pasitikti pergyventos valan
dos. Tačiau tie gyvieji žmones, kuriuos 
autorius tokia meile “bevelija” turėti — 
taip toli ntto tos dainos, nuo tos nekaltos 
grožės, iiuo tos meilės, kuria jis int juos 
eina!

Dar seka keletas vaizdelių, kurie vaiz
duoja dar nesuspėtą gyvenimo išsklaidyti 
autoriaus gyvosios žemes džiaugsmų, dar 
kartų kitą suspindi įžangos džiaugsmingie
ji motyvai, dar kartų kitų autorius skra
joja meilės svajonių kebais, ir pasjkųi Pa
sideda patsai žiaurusair nelemtingasai, pil- 
kasai Lietuvos gyvenimas. Valdininkai, 
intendantai, komendantai/ viršininkai, in
struktoriai, inspektorįai, konduktoriai, 
nųnisteriai, k^j^liasitų, generolai; ^po
niai, pilkieji sermėgiai, advokatai, klebonai, 
vainikuotos mergaitės, — visį, visi, įkąs tik 
Lietuvoj gyvas, nepasislėpė nuo feljeto- 
ninko, kaip vanago akies. Tiesa, čia auto
rius gal daugiau kalba simboliais, gal jo 
vaizdai tėra suprantami tiktai tiems, ku
riems teko pergyventi Lietuvos .tvarka ir

tokie’ pat vaizdai’teko matyti tikrenybėj, 
gal juos aprašinėdamas autorius dažnai 
nesti savo uždavinio aukštybėj ir nepasie- 
Via tokios entuziastinės poezijos, kaip tai 
y^a, kaip matčiuc įžangoje, bet vis dėlto 
lietuvių ipoeziį^f istorininkas nepraeis pro 
šatįs^ . ' -r-

‘ > (Bus daugiau)

Pr. Būdvytis.

Žaibų audra, .
Pasauli, kraujuose sumirkęs • 
ir bankų užraktais apkaltas — 
drebėk, kaip vaikas rykštei kaltas! 
Tai — aš žengiu į žemės puotą, 
kaip ilgesys — tamsus, kaip saulė baltas' 
ir tavo veidą ukanuolą } 
ųųintiės vilyčiom suardysiu, 
kai debesius žaibų ugnis 
ir laisvę žmogui sugrąžinsiu 
išplėšęs iŠ paties žmogaus]... •
Pasauli, amžiais iškankintas, 
ir plieno varžtais surakintas, 
drebėk — žengiu j žemės puotą!

(“L. žinios”) '



Antradienis, Sirž. 26, 1929

CHICAGOS 
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♦

Iš italų darbuotės, t

Giovanni Gennaro koncertas.

Pereitą sekmadienį, birželio 
21 dieną, trečią valandą po 
pietų, Kini bąli Hali salėje įžy
mus italų muzikas Giovanni 
Gennaro davė gražų koncertą. 
Nors oras buvo gana šiltas, te- 
čiaus publikos, išimtinai ita
lų, vis tik susirinko vidutiniš
kai..

Programas susidėjo iš cho
ro dainų, solų, ir duetų. Ge
riausiai pasižymėjo p. Giovan
ni Gennaro. Neblogai sudaina
vo ir pp. Beatriče Anderson ir 
Ethyl Ewert. Muzikos kliubo 
choras; taigi, gražiai sudaina
vo keletą muzikos gabalėlių.

Programas tęsėsi suvirš dvi 
vaflandi. Tb&aus publikai tas 
nei kiek neįkirčjo, ir artistai 
bei artistės btivo net po kelis 
kartus iššaukti pakartoti.

Geriau pasižymėjusios artis
tės gavo po kelis bukietus gy
vų gėlių.

Pas italus, matyt, irgi yra 
įsigyvenęs peiktinas (paprotys. 
Programas, kaip ir pas • lietu
vi irs, prasidėjo pusė valandos 
vėliau, negu buvo skelbta.

' — Ten buvęs.

Lietuvių Rateliuose
“Birutės” išvažiavimas.

Publikos buvo daug; svietelis 
turėjo “good time”.

Pereitą sekmadienį “Biru
tės” išvažiavimas į Crystal 
Lake visais žvilgsniais pavy- 
ko gerai. Žmonių buvo gana 
daiig ir visi net iki pat vėlu
mai linksminosi. Sakoma, kad 
tiek žmonių “Birutės” išva
žiavime jau senai yra buvę. 
Be to, šįsyk visų narių, rėmė
jų ir pritarėjų ūpas buvo ga
na geras. Visi drauge linksmi
nosi, juokavo, žaidė ir viso
kias “fones” darė.

Linkėtina, kad “Birutė” pa
sistengtų ir daugiau panašių 
išvažiavimų surengti.

— Žvalgas.

CICERO
Lietuvių Li u esybės Namo Ben- 
'^-drpvės pus-metinis susirin

kimas.

Birželio 13 dienų savo sve
tainėje Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrove laike savo pus
metinį susirinkimų. Susirinki
mų atidarė sekr. M. Muku to
nas. Tvarkos vedėju išrinko V. 
Butvilų. Pirmiausia skaityta 
pereito susiirinkūmo tarimai, 
kurie likosi vienbalsiai priim
ti. Po to, sekė komisijų rapor
tai, 
rius 
savo 
tos.

Administracijos sekreto- 
J. K. StaJioraitis išdavė 
raportų iš biznio apivar- 
Iš jo raporto paaiškėjo,

kad bėgy pereitų penkių mė
nesių apivarta sieke $10,000. 
Be to, $7,503.10 atmokėta sko
los, prie šios sumos .$1,952.78 
įeina kaipo nuošimčiai. Ra-

Vricjus prie neliaiįjtų reika

lu vienas dalininkų reikalavo, 
kad tas seriuinkas, kuris bu- 
vo užsipnolęs ant jo, įrodytų 
jo blogumus arba savo pareiš
kimą apie jį atšauktų. Kadan
gi tas asmuo buvo laišku šauk-

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir ^pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

and Building AssociationLithuanian News Loan

Iš lietuviško Jeffersono

a+a
STANISLOVAS BUDRIUS

ANTONINA MATULEVIČIE-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 24 d. 8:45 ryte, sulau
kus 29 metų amžiaus. Paėjo iš 
Lietuvos Remygalos miesto, Pa
nevėžio apskr. Amerikoje išgy
veno 14 metų. Palike dideliame 
nuliudime vyrą Juozapą, sūnūs 
Juozapą 11 metų ir Franciškų 7 

’ metų. t
Ijaftlotuves atsibus seredoje 

birželio 27 d. 8:30 vaT. iš ryto iŠ 
nanrm 1906 S. Halsted St.vj Ąp- 
veizdos Dievo Bažnyčią *.48 ir 
Union Avė, o iš ten į švento Ka
zimiero kapines. Visus gimines, 
draugus ir pažįstamus, širdingai 
kviečiame dalyvauti ‘laidotuvės. 
Nuliūdęs vyras Juozapas Matu
levičius, ir sunai.
Laidotuvėse patarnaus grobo-
rius Kadžius. f

tas susirinkimai! įrodyti savo 
užmetimus neatsilankė, tai tas 
klausimas tapo likviduotas.

Direktoriai (patarlė dalinin
kams pirkti daugiau Šerų, kad 
tuo budu greičiau atmokėjus 
skolą. Jie sakė, jeigu dalinin
kai nepirks daugiau Šerų, tai 
priseis senąją paskolą pailgin
ti ir dar naują' užtraukti. Nes 
šiais metais reiks išmokėti 
daugiau $12,000 vien tik špuj- 
kai, jau nekalbant apie pavie
nius asmenius. Proponuota se
nąją paskolą $10,000, iš špul- 
kos, būtent dar 12 metų pa
ilginti ir apie $5,000 dar pa
siskolinti. Tas pavesta" xlirek- 
cijos nuožiūrai.

Susirinkimic tapo parduota 
keletas Šerų. <

— L. L. N. B. Koresp.

savaitė po kelis dolerius

Lietuviškas kermošius; bolše
vikų sorkės; kiti įvairumai.

Kaip jau visiems yra žino
ma, tarpe lietuvių yra pagar
sėjusi; JeflfeTson giraite. Čia 

daugiausia lietuvių turi savo 
išvažiavimus. Čia suvažiuoja 
daugybė žmonių; o ypatingai 
dabar, kada piknikai “išėjo iš 
mados”. \ •

liet išvažiavįmas nėra lygus 
išvažiavimui. Pavyzdžiui, štai 
paveikslas iš pereito sekmadie
nio. Suvažiavo North Sidės 
Draugijų Sąryšis, Keistučio 

Kliubas, Laisvaiyanių 1 kp., 
I. W. \V. lietuvių skyrius, L. 
K. M. Choras, L. D. L. D., L. 
M. P. S., A. D. P., ir k. žod
žiu, visokių raidžių bei kani- 
... . i.........  ,i . ■

(Seka ant 6-to pusi.)
• I

ALEKSANDRAS STRILA
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Birželio 23-čią dieną patikda
mas netikėtą mirtį. Einant iš 
darbo subatoj po pietų apie 
12:15 skersai Adams prie Fran- 
klin gat., užvažiavo ant jo Yel- 
low Cab. automobilius ir ant vie
tos užmušė*.

Velionis buvo 45 metų paėjo 
iš Lietuvos nuo Panevėžio, Ame
rikoje gyveno apie 15 metų.

Laidotuvės įvyks Birželio 26 
dieną 2-rą vai. po pietų, iš namų 
1519 So. 48-th Ct., Cicero, III! 
j Tautiškas Kapines. Laidotuvė
se patarnaus graborius Eudei- 
kis. Kviečiame dalyvauti laido
tuvėse visus gimines ir pažįsta
mus.

Nuliūdę: /
moteris Ona, Duktė 
su sųnumi ir žentas.

Atidėti pinigai turi būti padėti sau-
. ■ < . ' . «• ■ ... ■ . . J . •

gion vieton ir nešti gerą procentą

Tą galite išpildyti it atsiekti 
dėdami save pinigas t

Naujienų Spulkon
Čia jus priprasite čėdyti pinigus 

reguliariai — nes taip tik galima pi
nigus sučėdyti.

Čia jus turite saugią vietą savo 
pinigams—nes Naujienų Spulka yfa 
vedama sąžiningų patyrusių žmonių 
ir yra po aštria Illinois valstijos val
džios priežiūra.

Čia- jus gaunate visus taupomo
Z

> skyriaus patogumus ir gerą procentą 
t

— nes Naujieną Spulkoj jūsų pinigai 
neša pilną procentą pagal spulkos 
uždarbio, o pasiskolinti pinigų čia

I , >
galės kiekvienas jos narys.

Pasiskirkite kiek norite sučėdyti
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs 53 metų amžiaus, A- 
merikoje išgyveno 27 metus, 
per 20 metų buvo vedęs, šeimy
nos turėjo vieną sūnų it vieną 
dukterį; paėjo iš Lietuvos iŠ 
Šaukėnų parap. Žutautų sod
žiaus Šiaulių apškr.

Laidotuvės atsibus utarninke, 
birželio 26 d. apie 9 vai. iš ryto, 
iš namų 917 W. 34-th St. bus 
lydimas iš namij su kunigu ir 
visomis bažnytinėmis apeigomis 
į Ijetuviij Tautos Bažnyčią, o 
iš ten į Lietuviškas Tautiškas 
Kapines. Visus gimines, draugus 
ir pažistamus meldžiame daly
vauti laidotuvėse.

Didžiai nuliūdę moteris Ma- 
rcijona, sūnūs Stanislovas— 
duktė Ona.

Graborius laidotuvėse patar
naus, F. Delnikas.

. $1000 I ŠEŠIS AR TRIS METUS (MAŽDAUG)
Jeigu norite sudėti $1000 į maždaug Šešis metus, 

tai Naujienų Spulkon dėsite kas savaitė po $2.50. Per 
šešis metus dėdami kas savaitė po $2.50, jus sudėsite 
$780, o iš Naujienų Spulkos gausite $1000 jei j tą laiką 
spulka bus uždirbus tiek nuošimčių. Jeigu Spul
ka uždirbs daugiau nuošimčių, tai jus savo tūkstantį 
gausite greičiau. Jeigu norite gauti $1000 į tris metus 
suvirš (maždaug) tai kas savaitė turite mokėti po $5.00

AR TŪKSTANTĮ AR DEŠIMTĮ TŪKSTANČIŲ 
TAIP GALITE DĖTI ARBA PER TRIS METUS AR
BA PER ŠEŠIS METUS ARBA PER DVYLIKĄ 
METŲ IR PABAIGTI MOKĖT TOKIU GREITUMU, 
KOKIU SPULKA UŽDIRBS PINIGUS.

Pasidėti pinigus nuošimčiams galite tik lygiomis 
šimtinėmis.

Kiekvienas Naujienų Spulkos narys gali pasisko
linti iš Spulkos pinigų ant savo Šerų arba gauti pasko
lą ant namų ant pirmo morgičio.

Naujienų Spulkos pinigai yra vartojami saugiau 
negu kokio banko, nes yra skolinami tiktai ant gerų 
namų už gerą Užstatą.

Pinigus iš Naujienų Spulkos galimu atsiimti ir pir
ma laiko pagal Spulkos konstitucijas taisyklių.

Naujienų Spulkos mitingai įvyksta kas seredą 
Naujienų Namuose.

^Pasidėti pinigus Naujienų Spulkon galima kas^ 
įį dieniki 6 vaLvak, o seredomis iki 8 vai. vakare

DĖKITĖS NAUJIENŲ SPULKON!
NAUJIENŲ SPULKA

. Lithtiaiiidn News Loan and Building Association
, ‘s; - • I.-.* ' . ■■ •’ ' 'i- 1; T. . •
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lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

binacijų galima padaryti. Pa
vyzdžiui!, galima padaryti X.

reikėtų pa j ieškoti gero mate
matikos žinovo, kuris galėtų, 
pagelba įvairių raidžių kambi- 
nacijų, surasti <ką tatai reiš
kia... Gi jei pasitaikytų pa-,, 
matyti tokiomis raidėmis iš
kabą amerikonui, tai jis tik
rai pamanytų, kad tai keiks-, 
mas arba kokių “klan iečių” 
paslaptingi žinklai... j

Kiekviena grupė atvažiuoja 
“treku”, prikrautu gėrimų, 
valgių ir t. t. Prie kiekvieno 
“truko” stalas; na ir kiekvie
nas daro “biznį”, Žmones su
važiavę eina pirktis “tavoro” 
ten, kuriems ^jie simpatizuo
ja. Vedę žmonės, ypač kurie 
iš namų atsiveža savo “amu- 

sėdi pavėsyje; o, taip 
‘singeliai”, prie “biz-l

nicijos”, 
sakant, 
nio”.

Apie 
pietų I. 
tokį
kartu su visais 

nes, 
kairieji”

paskelbtų, tai priminė Grigai
tį, Jurgelionį ir dar net J. Uk- 
tverį; mat jis norėjo “pagar
sinti” ir Uktverį... Be to, dar 
kalbėjo ir ‘'‘draugas* Jamon- 
tas — jie jį taip vadina. Dar 
buvo lir daugiau ‘Tkąlbėtojų”, 

C ir t t. Iri bet kur čia žmogus visus ir 
jau užten-

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

ketvirtą valandą po 
W. W. sudaro šiokį 

programą”. Jie neiha 
ypač su ‘‘kai

riaisiais”, nes, pasak jų pa
čių, “kairieji” neduodą jiems 
“square deal”. Pradeda kalbą 
Baltrus Šidiškis. Jis jau matyt 
iš anksto prisirengęs, kad kei
kia, tai keikia “kairiuosius”.

besuminėsi. Ir tiek 
ka.

I Reikia pažymėli, 
druliukas, vaikezas 
Jamontas, ir kiti, 
giuusia šidiškį, — 
mulu, asilu ir t. p. Be to, pri
metė jam, kad buk jis esąs 

[ir Grigaičio sėbru, ir “Naujie
nų” pakalikų ir t. t., šaukda
mi, kad jis neturįs net nei 
faktų. Gi tuom tarpu Šidiškis 
šaukia iš publikos: “Aš turiu 
faktų! Aš esu čia pat, duo
kit tik man progą, aš atsaky
siu!” Gi tuom tarpu publika: 
“Tylėk! Šarap! Durnius! Au... 
ui! Oui. ..Uch...Uch! Y...y... 
y.. U...u.. Taip ir pasibaigė 
visa marmolienė.

Rimtesnėms draugijoms ir 
žmonėms q>atairt|ina pasirinkti 
Beverly Ui II giraitę, vieton 
Jefferson, nes Jefferson miš
kai jau pralenkė net ir Max- 
well gatvę...

— Raganius.

kad An- 
“draugas” 

akėjo dau- 
išvadino jį

Liet. Pažang. Moksl. Susiv. Am. 
2-ta kuopa rengia pagerbimui baigu
sių mokslą savo narių vakarienę pėt- 
nyčios vakare, 7 vai., Birželio 29 die
ną, Stevens Bldg. valgykloje, 17 N. 
State St. Vakariene žada ‘būti ytin 
fiuiki kaip valgiais, taip ir prpgramu. 
r jos biletų kaina prieinama.

Biletus palijna gauti visuose Nau
jienų Skyriuose, State Universal Ban
ke* Elta Convmerce Co., Dr. Montvido 
Aptiekoje ir pas visus kuopos narius.

Visi svečiai širdingai užkviečiami 
dalyvauti. — Komitetas.

Bridfteporto Liet. Draugijų Susivie
nijimo pusmetinis susirinkimas įvyks 
šiandie, birželio 26 d., 7:30 vai. vaka
re., Mildos svetainėje, 3140 So. Hals
ted St. Visi delegatai malonėkite lai
ku susirinkti, nes randasi daug svar
bių reikalų tarimui kas link statymo 
svetainės.

—A. J. Lazauskas, raštininkas

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIŲ STANI- 

slovo, Juozapo ir Benedikto Jankaičių. 
Paeina iš Gruzdžiu vals. Zurgaičių 
kaimo, Šiaulių apsk. Pirmiau gyveno 
Sprihg Valley, III. Bukite malonus 
mieli broliai atsišaukti.

Vincas Jankaitis,
1842 W. 46-th St. Chicago, III.

PAJIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 
V. Gečo. Paeina iš Triškių mie
sto apie 10 metų kaip Amerikoje — 
Nashvillc. Esu atvažiavus iš Lietuvos 
ir turiu labai svarbių reikalų. Jis pats 
ar kas žinote, meldžiu pranešti.

JUSTINA REPŠAITĖ,
4100 So. Maplewood Avė., Chicago, III.

MOTERŲ MOTERŲ VYRŲ

S. B. Komaiko važiuoja 
Lietuvon.

PAJIEŠKAU Povylo Villiamo (Wi- 
lliams), kuris gyvena Chicagoje. Rei
kalas pasirašyti delei siuntimo pusse- 
seriai šipkortės. Malonėkite greitai 
atsišaukti, ar kas žinote praneškite.

Ona Villiamienė,
4700 Malden St.

Chicago, III.

Reikia -
MERGINŲ IR MOTERŲ

LENGVAM IR
ŠVARIAM DIRBTUVĖS 
DARBUI.

NUOLAT DARBAS
SU GERA PROGA
ATEICIA. GERA
ALGA PRADŽIAI.

ATSIŠAUKITE:
Barnhart Bros. & Spindler
North West corner Monroe 

and Troop St.,

REIKALINGĄ moteris arba 
mergina prie namų darbo. Dar
bas ant visados.' Geros sąlygos. 
Geistina, kad suprastų maždaug 
valgių virimą. A, Grigą, 8114 S. 
Halsted St.

REIKALINGAS patyręs bar- 
berys, pastovus darbas 
vieta ir geras mokestis.

Kreipkitės:
2208 W. 22-nd St.

gera

REIKIA —
MERGINŲ coil vynioto jų, 

bladers ir cord galų nitavotojų.
Atsišaukite 

pas:
KELLOG SWITCHBOARD

AND SUPPLY CO.
1066 W. Adams St.

cord

REIKIA DARBININKį)

REIKIA vyrų į barnę, kurie 
turi patyrimo kaip apsieiti su 
arkliais. *

VICTORY LAUNDRY CO. 
3105 W. Harrison St.

REIKIA kalvių ir pagelbinin
kų ir pasiuntinėj imui vyrų į ša
pą.

SASGEN DERRICK CO. 
2101 Grand Avė.

PARSIDUODA Bali Terrie 
šuo 11 mėnesiu senumo. Šuo 
yra labai geras dėl biznio. 
Kam reikalingas yra toks šuo 
parduosiu pigiai atsišaukite: J. 
Stasiūnas, 4521 įWirightwood 
Avė.

PARSIDUODA saliunas ir 
Ice cream parlor su visais įtai
symais. . Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

Atsišaukite;
201 E. 116th St.

VYRŲ

Reikia —
Operatorkų prie žiurstų ir 

plaunamų dresių
Darbas prie viena adata 

specialės siuvamos mašinos. 
Nuolat darbas ir zgarantuo- 
ta^ga.

Atsišaukite:
A. MELTZER, 

1056 N. Wood St.

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių ir pagelbininkų 
prie mašinų. Daugumas darbų 
yra nuo štukų. Patyrimo ne
reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban.
ACME STEEL GOOJ

RAKANDAI

ŽIURfiK PONAS KRIAUČIAU
Turime parduoti gerą bizni puikio

je vietoje, Austine, Naujas ir senas 
darbas. Pakankamai darbo dėl dviejų 
renda tik $30.00.

Atsišaukite:
5749 W. Augusta Str.

co.,

(i PARDAVIMUI visi rakandai už 
$180. Yra 2 pečiai, 3 lovos, 2 patalai, 
1 lunchius, 1 karpetas, 8 komodės, 7 
krėslai, 3 stalai ir visi indai. Kas 
pirks rakandus galės gyventi 4 kam
bariuose, renda $22.

JUOZ. ŽILEVIČIA. 
219 E. 115 gatvė, 

Pullman 4306

PARDAVIMUI SALIUNAS SU Vi
sais barais. Didelė vieta, geras biz
nis, prie didelių dirbtuvių; lysas vie* 
nam metui. Taipgi trokas 2!4 tonų 
Sodon.

Atsišaukite , ,
516 Roosevelt Rd.

viet Russia visokių dalykų. Jis 
sakė, kad jie pasinaudojo ba- 
duoliams rinktomis aukomis, 
ir galybę kitų suktybių papil
dę. žodžiu, jie mekleriai, spe- 
šelninkai, sukčiai, ir dar drį
sta vadinti save r-r-r-revoliu- 
crjonieriais. Tuo jis jiems la
bai įkirėjo ir vienas kitas tuo- 
jaus pradėjo šaukti: “Netie
są, netiesą sakai!” Gi Šidiš
kis: “Palaukit, aš faktais pri- 
rodysiu”. Bet kur tau komuni
stai klausys faktų! Jie tuojaus 
pradėjo rėkti, švylpti, klykti, 
čypti, staugti, tarsi, koki žvė
rys, 
prie 
mas

Vakar 
Chamber of Commerce su
rengė jam išleistuvių vaka-

nia,

Suprantama, kalbėtojas ir 
geriausių norų ir turėda- 
užtektinai faktų nebega- 
tęstį savo kalbos. Žino
tai jau priprasta ir įgim

ta “"kairiųjų*’ taktika. Dar kal
bėtojas mėgino rėkti, bet “kai
rieji” vis staugia ir drebia to
kius žodžius, kad besiklausant 
net ausys svyla... Pagalios ir 
pats Šidiškis, pamatęs, kad iš 
to nieko nebus, apleido 
“box’ą”.

Po jo kalbėjo anglas apie L, 
W. W. platformą ir progra
mą. Jo klausėsi publika ra-i 
miai.

Trečias kalbėtojas buvo Dr. 
A. Montvidas nuo North Sidės 
Draugijų Sąryšio. Pradžioje 
savo kalbos jis barė kalbėto
jus ir publiką už negražų el
gesį ir už bereikalingą triuk
šmo kėlimą. Paskui aiškino 
uipie ^draugijų reikalus. Bet 
tik pradėjus jam kalbėti, tuo-l 
jaus pasigirdo choro dainos. 
Reiškia, kita pusė jau pradė-J 
jo savo “programą”... Tokio-1 
je padėtyje žmonės nežino ar 
čia pabaigti klausyti Dr. Mont- 
vido kalbos, ar eiti prie cho
ro bei klausytis dainų. Reiš
kia, L. K. M. Choras, veda
mas p. Juozo Žurono, lenkti- 
niuoja su Dr. Montvidu.

Pirm pradėsiant chorui dai
nuoti, mokytojas smuiką, pasi
statęs pulpitą su gaidomis 
priešakyje,1 atgriežia visą dalį 
dainos, o paskui jau traukia 
choras. Girdėjau, rodos, tą pa
tį chorą dainuojant seniau, dar 
kuomet jį vedė p. A. Kveda
ras. Nežinau, ar kai lauke, bet 
man atrodė, kad choras nu
žengė toli, toli atgal.

Sudajinavus jkeletą dainelių, 
choristai ir choristės sėda val
gyti pietų; o (“oratoriai” vėl 
su “spyčiais”. Pirmiausia kal
ba Tadas Kučinskas nuo Lais
vamanių, po jo kalba Zolpis 
nuo S. L. A., vėliaus Andru- 
liukas nuo visų “X*sų” ir dar 
kalbėjo tūlas vaikėzas su aki
niais. Jis, matyt, norėdamas, 
kad ir jo vardą “Naujienos”

Uthuanian - American

S. R. Komaiko daugeliui 
Cliicagos lietuvių yra žinomas, 
kaipo Lietuvos žydasj karštas 
Lietuvos užtarėjas. Kartu .su 
lietuviais ir vienas jis yra pa
daręs daugelį naudingų Lie
tuvai žygių — Klaipėdos rei
kale ir kituose svarbesniuose 
reikaluose.

Dabar jis būtinai užsidegė 
aplankyti Lietuvą. Vtenas jo 
tikslų — tai aplankyti savo

Be to jam labai rupį san
tykiai tarp lietuvių ir Lietu
vos žydų. Jų pagerinimui jis 
gal šį-tą bandys daryti Lietu
voje.

Vakar Lithuanian American 
Chamber of Commerce, ku
rios tai tarybos S. B. Komai
ko yra nariu, surengė jam pa
lydėti grąžią vakarienę Greal 
Northern Hotelyj, ir čia ne
žiūrint į karsti susirinko ne
mažas butelis žymesnių biz
nierių ir profesionalų.

B. Komaiko apgailavo, 
negalėjo iškeliauti Lietu- 
kartu su P. Grigaičiu.

kad
von

Ar jus žinote, kad
Lietuvos atstovai gali važinėtis 
geležinkeliais už dyką? Ar jus 
žinote, kad Turkiškas Tabakas 
yra geriausias tąbakas pasauly
je ir Helmar Turkiški Cigeretai 
turi savyje 100% gryną turkiš
ką tabaką?

ATVAŽIUOJA IŠ LIETUVOS
Per Naujienų Laivakorčių skyriaus 

patarnavimą, pribuvo iš Lietuvos 6 
d. birželio Kazimieras Shakis, pas sa
vo tėvus, 1837 Wabansia Avė. Atva
žiavo laivu President George Washin- 
gton, 27 d. birželio išvažiuoja iš Bre
meno laivu President Harding Ona 
Cacevičienė, su 5 vaikais, pas savo 
vyrą. John Sasevičia Auburn, III.

Elzbieta Žemaičiunytė išvažiuoja iš 
Libavo birželio 27 pas savo brolį Al. 
Žemaičiuną 1731 E. 92-nd Pi. Chicago.

. ... ■■■ ■ ................‘ ■ ■— i.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

Brighton Park. — Ateities Žiedo 
Vaikų Draugijėlės tėvų susirinkimas 
bus laikomas trečiadienį, birželio 27, 
7:30 vai. vak. McKinley Pk. salėj. Vi- 
ęi tėvai kviečiami dalyvauti, nes yra

Aš KATRINA REIMARIENĖ, pa- 
jieškau savo vyro Jono Keimerio 47 
metų amžiaus, paeina iš Titavėnų 
miestelio. Raseinių apskričio, šeši 
metai, kaip apie vyrą nieko negirdė
jau,. pirmiau gyveno Passaic, N. J. 
Aš išvažiuoju į Lietuva meldžiu pats 
atsišauk ar kas žino praneškite apie jį 

Katrina Reimarienė,
64 Second St, Passaic, N. J.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKIA PARTNERIO j Rooming 

House biznį. Yra 44 kambariai. Reikia 
įnešti $1000, o $500 vėliau. Vieta yra 
pelninga. Kas nori gero uždarbio, at
sišaukite tuojau.

sekančiu adresu:
114 Scheldon Str.

RASTA-PAMSETA
KAS RADOTE MOTERIŠKA 

portfelių (pocketbook) national Grovb 
darže nedėlioj, 24 d. birželio. Pinigai 
buvo apie 30c, žiedukas apie $1.50, 
bet buvo šiaip man reikalingų daiktų 
Todėl kas radote meldžiu pranešti už 
ką duosiu $5.00 radybų, praneškit lai
šku:

1739 S. Halsted St. Box 272

MERGINI) IR JAUNŲ 
MOTERŲ

16 metų amžiaus ir senes
nių abelnam dirbtuvės dar
bui, kaip tai:

Mašinų operatorkų
Inspekįorkų
Nitavotojų,
Punch press operatorkų 

ir tt. Patyrimo, nereikia. 
Nuolat darbas, geros darbo 
sąlygos. Gera pradžiai mo
kestis ir proga ateičiai kaip 
išmoksite musų darbą. Ku
rios bus jaunesnes negu 16 
metų atneškite darodymus 
savo amžiąus.i Angliška kal- 
ja nebūtinai Reikalinga.

Continental tan Co., Ine.
2221 So. Halsted St.

Reikia -
VYRŲ PRIE ABELNO 

DIRBTUVĖS DARBO, 
48 LIG 55c Į 
VALANDA.

ATSIŠAUKITE:

PARSIDUODA FURNIŠIAI (ra
kandai) už 150 dolerių. Viskas ant 
sykio, šią savaitę turiu parduoti. Ga
lima matyti 2 vai. po pietų iki 5 vai. 
vakare.

J. KURČIUS 
1976 Canalport Avenue Chicago.

PARDAVIMUI pigiai grosemė, taip 
gi užlaikome Ice Cream ir minkštų 
gėrimų. Išdirbta vieta per daug metų, 
lietuvių apielinkėje. Priežastis par
davimo — ligą.

ANTANAS SKRODINIS, 
4505 So. Wood St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Jstaiga 34 metų senumo. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

oz-

GERAS VASARNAMIS 
PASIGYDYTI.

Pigus pragyvenimas, 
kų pienas, žolių daržas. Elektri
nės ir saulės maudynės, po Dr. 
P. Šimaičio priežiūra. Atvažiuo
kite arba rašykite

60 E. 95 Str. 
CHICAGO.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ant rendos dėl 

4 

vieno vaikino, be valgio elektros 
šviesa, maudynės. Atsišaukite 
4045 S. Richmond St. 2 fl. Brig- 
hton park. Tel. Lafayette 1576

PASIRANDAVOJA kambarys dėl 
vieno ar dviejų vaikinų. šviesus ir 
gerai užlaikomas su valgiu arba be 
valgio.

Atsišaukite:’
2852 W. 39 Place 1-os lubos.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ ir MOTĖRŲ

REIKALINGA mergina arba' vy
ras prie fotografo studijos darbo, ge
riau su patyrimu bet gabią, kad ir be 
patyrimo išmokysiu. »

3315 So. Halsted St. 
Stankūnas,

FITZPATRICK BROS.
1315 W. 32-nd Place

REIKIA —

STANDARD MATERIAL 
COMPANY,

607 W. 66-th St.

MOLDERIŲ
PRIE MAŠINŲ
GELEŽIES PILSTYTOJ
ŠIPERIŲ
GRINDERIŲ

Atsišaukite į samdymo dept. 
nuo 7 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

International Haryėstbr Co. . 
Tracior V^ork 

2600 W. 31 filvd.

MERGINŲ 
IR 

MOTERŲ

DARBAS PRIE MAŠINŲ 
DEL VYNIOJIMO ŠVA
RAUS POPIERO UŽDĖTI 
APLINK COPPER DRATĄ

DARBAS DIENOMIS IR
NAKTIMIS 

VALANDOJ VAKARE 
6:45 VAKARE IKI 5:15 

RYTO, 5 NAKTIS 
SAVAITĖJE

PATYRIMAS NEREIKA- 
LINGAS.

WESTERN ELECTRIC CO 
48-th (CICERO) & 24-th St.

REIKIA moterų operatorkų prie 
dirbimo baltų (white duck) kautų ir 
-.elnių. Nuolat darbas,. 
Nepatyrusias ?wes išmokinsime.

HESS BKAUN CO. 
920 W. Randolph St.

k) kautų 
didelė alga.

Reikia —
2 PATYRUSIŲ MOTERŲ 

PRIE LOPYMO MAIŠŲ 
SU MAŠINOMIS.

NUOLATINIS DARBAS, 
AŲGŠTOS PEACE W0RK0 

ALGOS, ATSIŠAUKITE.
ABLE BAG COMPANY, 
2707 W. Roosevelt Rd.

REIKIA—
Merginos abelnam namų 

darbui ir virimui. Gera alga. 
6444 Marshfield Avė.

1-st apt.

REIKIA 2 MOTERŲ PRIE LAN-, 
drės ir chamber maid -darbo puikiame 
vasariniame resorte, netoli Chi““‘“ 

■ >65 j jnėnesį, valgia ir kambarys, Dy- 
cai transportacija.

Tel. Yards 0735
v MR. STARINŲ

icagos,

PARDAVIMUI RAKANDAI DEL 
4 KAMBARIŲ įskaitant $850 vertės 
Starck player pianą, už $550, jei kas 
pirks tuojau, nes man reikia pinigų.

530 W. 42-nd Place. 2-nd floor 
Phone Yards 2636 

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui grosemė ir bučemė, Sli- 

cing mašina, ledo mašina, trokas, 7 
kambariai iš užpakalio, lysas ant 5 
metų, garadžius dėl 2 karų. Priežastis 
—turiu du bizniu.
314 Kensington Avė., Roseland.

AUTOMOBILIAI NAMAI-2EME

KAM REIKALINGAS BUČERIS, 
dirbti į bučernę esu patyręs tame 
amate.

slcito •
Tel. Boulevard 0181 nuo 6 iki 9 vai. 
vakare arba laišku:

3815 So. Halsted Str.
B. Dudor

REIKIA duonkepio antraran
kio, gera/mokestis, patyrimo ne
reikia.

W. URBONAS,
4530 So. Honore Str.

REIKIA —
2 vyrų, nuolat darbas, 

alga. Darbas pirty.
Atsišaukite:

908 W. 14-th St.

gera

REIKIA —
antrarankio duonkepio prie 

juodos duonos. ♦
ROSELAND BAKERY

10502 Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ, GE- 
rų kasėjų prie naujų namų dėl

Westem Electric Company, 
Gate No. 29, 

Cicero Avė. netoli 22-nd St.
i

REIKIA DARBININKAI 
plieno fandrę. Labai geros sąly
gos. Atsišaukite:

ęhieago Sįeel Foundry Co., 
Kedzie Avė. ai^d 37-th St.

BOILERIŲ DIRBĖJŲ pagal
bininkų ir pasiuntinėjimui vyrų 
į generalę boiler šapą. Patyru
sių. /
Mechanical Manufacturing Ųo.

89-th and Loomis St.

drę. Nuolat 
samdymo

darbas
į jardą ir fan- 

Atsišaukite

LINK BELT, 
829 West 89-th Si

DARBININKŲ dieniniam ir 
naktiniam šiftui. Geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite

Joseph T. Ryerson and Son 
16 and Rockwell St. Duris No. 8

JEI jus norite turėti gėrę 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

BRIDGEPORT AUTO
SALES CO.,

3207 So. Halsted St., 
Chicago, III.

SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITE.

Oakland Touring karas 7-* 34—C— 
Tik ką perėjęs per musą šapą ir * yra 
perdirbtas ir pertaisytas kaip naujas. 
$288 pinigais, kitus po $36 į menesį, 
įskaitant palūkanas.

JŪSŲ SENAS KARAS ATVEŽ
TAS PAS MUS TOKS PAT KAIP 
NAUJAS $150 pinigais ant pirmo įmo 
kejimo už bile perbudavojimą kare 
pas mus.

Klauskite pilnų informacijų ir pa
rodymo bile vieno naujo ar pavaži
nėto karo musų stake.

SUSTOK IR SKAITYK
- ■ ■ ..... r1

PARDAVIMUI puįkus vieno pagy
venimo namelis su keturiais dideliais 
kambariais; su rtąsu elektra, maudy
ne, beismentas ir išgrysta antstogė; 
statytas tik pusantrų metų atgal ant 
cymentinio pamato; namelis yra me
dinis labai tvirtai statytas; randasi 
ant Archer Avė., bizniavos gatvės ne
toli nuo Kedzie Avė. Reikia įmokėti 
$1,000 pinigais o kitus ant lengvų iš
mokėjimų taip kaip renda; nepraleis
kite šitos retai atsitinkančios progos.

Pardavimui puikus 2 augštų muro 
namas po 6 ir 7 kambarius; augštas 
skiepas; dviem automobiliams garad- 
žiu«; namas randasi ant bizniavos 
gatvės Westem Avė., netoli nuo 35-os 
gatvės; kaina $10,000 yra vertas 
$12,000 pagal šių laikų; pusę reikia 
pinigais o likusią sumą ant morgečio 
lengvais išmokėjimais.

Pardavimui 2 augštų stuco namas, 
po< 4 ir-5 kambarius; namas statytas 
2 metai atgal pagal nauios mados yra 
iš viso 3 lotai visi po 30 pėdų pločio; 
namas randasi pakraštyje miesto ne
toli nuo Archer Avė., gatvekarių; pui 
ki vieta laikymui naminių paukščių ir 
auginti daržoves; kaina $5,000 apie 
pusę ar mažiau pinigais, o kitus leng
vais išmokėjimais. 1

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namus atsilankykite dieną ar tai va
karais pas

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz, manadžerius. 

4034 Archer Avė., Prie California Av.

OAKLAND 
MOTOR CAR COMPANY.

Dirbtuvės šaka.
1 1 ' —t——

2426 So. Michigan Avė., 
Calumet 5310

Atdara vakarais ir nedėldieniais.

PARDAVIMUI 5 ruimų bun- 
galow, šiltu vandeniu apšildo
mas, šalę lotas, didelė barnė 
ir vištininkas. Parduosime 
pigiai. Atsišaukite:

4911 S. Kildare Avė.

PARSIDUODA FORDO TROKAS 
2 tonų su ekspresą body, naujai per
dirbtas, kaip ir naujas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobiliaus

Kreipkitės:
D. PETRĄVIČIA 
948 W. 36 Str.

NASH 6 TOURING geriau
siame stovyje £uri būti parduo
tas šią savaitę. Atiduosiu už pir
mą teisingą pasiūlymą. Matyk 
po 5 vakarais. 2923 Emerald Av.

PARDAVIMUI
RESTAURANAS.

Pardavimui mažas restaura- 
nas, naujos mados. Naujausi 
įrengimai. Daromas geras biz
nis. Prie transferio kampo.

3106 Archer Avė.

PARSIDUODA grosemė ir kendžių 
krautuvė, geroj vietoj Lietuvių i) 
lenkų ąngyventoj. Biznis labai geras 
2 kamlflĮriai pagyvenimui užpakaly, 
renda pigi. Stakas visas naujas; Grei
tai turiu parduoti ir todėl parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju iš Chicagos.

1549 No. Wood St.

PARSIDUODA barbemė 5 
kambariai pagyvenimui ant vie
tos. Turiu parduoti į trumpą lai
ką — priežastis —< nesveikata.

5124 S. Ashland Avė.

MES TURIM puikų gram 
ną mažai vartotų, mes ath 
sime už pigių kainą.

4045 So. Richmond Avė, 
Tel. Lafayette 1576

gramafo- 
mes atiduo-

PARSIDUODA namas ir % 
akro žemės, už cash pilnų ar
ba įmokėjus $1000. Kitų ar 
morgičių ar lengvais išmokė
jimais. Parsiduoda dėl šeimy
niškų nesutikimų.

5925 S. Komensky Avė.

PARSIDUODA puikiausias ant 
Bridgeporto kampinis, 3 augštų mūri
nis namas su Safiuno bizniu. Šaita
nas labai geroje vietoje, daro apie 
$100.00 biznio per dieną. Puikus Fix- 
čeriai, Pianas, Biliardas, Cash Regis- 
teris, 3 pumpos, visi geriausi įtaisy
mai ir štymu apšildomas. 8 dideli 
flatai po 5, 6, ir 7 ruimus, su toiletais 
ir prausinyčiomis, pečiais , apšildomi. 
Namas gražus, iš abiejų gatvių press 
brick, augštas po visu namu basemen- 
tas. Kaina namo su bizniu ’ $30,000. 
Pąts biznis, su visais įtaisymais, ver
tas $5,000. taip kad namas atseina tik 
$25,000. Kiek truks pinigų nupirki
mui, savininkas paskolins ant pir
mo mortgečio, be komišen. šitą namą 
jau keli dera. Užtai norintis turi pa
siskubinti, nes jis bile dieną gali būti 
parduotas.

Atsišaukite pas:
A. OLSZEWSKI, 

3235 So. Halsted St. 2-nd Floor.

MOKYKLOS
SPECIALIĄ!

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, ' 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigins vakacijų kle- 
sos dėl jauniį merginų nuo' 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbime. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.
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