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Hardingas prieš kasy
klų nacionalizacijai

Belgai nušovė 4 vokiečius.

Prašo Rusijos grudų
Namų budavotojų unijų virsi 

ninkai eis kalėjiman
Hardingas priešinasi ka

syklą nacionalizacijai
Bet pripažįsta, kad ginklų pa

gelba negalima iškasti ang
lių. Visa viltį deda ant ang
lių komisijos.

kad nebūtų tokio anglių tru
kumo, kuris jautėsi per pasku
tinius kelis metus.

Vokietija prašo Rusijos 
grndy
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CHEYENNE, Wyo., birž. 26. 
—. Prezidentas Hardingas va
kar čia kalbėjo anglių klausi
mu.

Jis savo kalboj pasipriešino 
anglių kasyklų nacionalizaci
jai. Tai esu nieko gera neduo
tų šaliai ir tik padarytų žings
nį prie nacionalinio parali- 
žiaus, ko Amerika visados 
vengsianti.

Bet jis taupjau turėjo pri
pažinti, kad prie dabartinio 
stovio anglių gamyba yra at
silikusi, labai nesutvarkyta ir 
anglių klausimas kasmet da
rosi vis opesniu klausimu. Jis 
pripažįsta, fcų^l pagelba gink
lų negalima kasti anglių. Tai 
parodęs ir: pareitas angliaka
sių streikas. Kasyklų savinin
kai tvirtinę, kad įstatymus 
vykinant jie galėtų pagaminti 
kiek tik reikia anglių. Valdžia 
davė reikiamą apsaugą, bet iš 
to nieko neišėjo.

Priešindamasis kasyklų na
cionalizacijai ir kartu maty
damas, kad pagelba ginklo ir 
kareivių anglių pagaminti ne
galima, prezidentas Hardingas 
visų viltį deda ant savo paskir
tos anglių komisijos, kuri su
sidedanti iš žinovų, viskų ištir- 
sianti ir surasianti budus kaip 
išrišti tų painų anglių klausi
mų ir pagydyti anglių industri
jos visus blogumus.

Ta komisija dirba jau apie 
metai laiko, bet ir pats Har
dingas dar nežino kų ji nuvei
kė ir kų ji raportuos ir pa
tars daryti su kasyklomis, 
kaip geriau sutvarkyti tų in
dustrijų ir anglių išdalinimų,

Siūlo didelių kreditų, jei gaus 
grudų. Stinnes nori rudos.

BERLINAS, birž. 26.— Ru
sija šiemet perduos Vokietijai 
350,000 tonų grudų, jei dabar 
vedamos čia derybos tarp Ru
sijos ir Vokietijos bus sėkmin
gos. Už tuos grūdus Vokietija 
siūlosi duoti Rusijai kreditų 
už 40,000,000 auks. markių 
$9,520,00), kurių pusę. įnidlės 
Vokietijos valdžia, o likusių 
dalį lygiomis sudės Hugo Stin
nes ir Deutsch bankas.

Stinnes be to dar bando nu
pirkti 150,000 tonų geležies 
rudos pietinėje Rusijoje. Bet 
kadangi ta ruda pirmiau pri
klausė Belgijos-Francijos sin
dikatui, tikimųsi, kad prieš to
kį iprkinį Francija su Belgija 
užprotestuos.

BUER, birž. 26. — Pereitų 
šeštadienį čia belgų kareiviai 
nušovė keturius vokiečius, o 
tris sužeidė. Tris vokiečius nu
šovė patrobius uždraustoj daly 
miesto, o ketvirtų nušovė prię 
geležinkelio. Tris pašauta 
nant gatve uždraustu laiku.

B^imba stoty.
' VVIESŲADEN, birž. 26. — 
Vokiečiai stvėrėsi bombų, kad 
sulaikius pačius vokiečius nuo 
važinėjimo franeuzų kontro
liuojamais traukiniais. Šiandie 
ryte, kada daug vokiečių lau
kė traukinio, mesta bombų į 
Wiesbadeno stotį. Bomba su
žeidė du žmones ir pridarė di
delių nuostolių.

Užgriebė “streiko fondų.”
ESSENAS, birž. 26. — šian

die franeuzai užgriebė 16 bi- 
lionų markių. Pusė tos sumos 
liko užgriebta Muelheimo ban
ke, o kitų pusę gabenant pini
gus per 
tvirtina, 
skiriami

Rusija vėl gręsia badas
šiemet jai perdaug • yra lietaus

Tichonas paliuosuotas.
Pareiškė išMdimybę bolševi

kams ir jie paliuosavo jį.

Antracito angliakasiy algy 
konvencija.

PAKELS PIENO KAINA
Pieno kvorta pakeliama po 1c.

ei-

Mayence. Prancūzai 
kad tie pinigai yra 
vokiečių streikierių

Rusijos-Japonijos derybos 
prasidėjo

Bet didelių pasekmių 
ma.

nesitiki*

Oficiali- 
derybos

Tavo Namas
<J

šiais metais tau būtinai reikia 
galvoti apie savo namų. O tą da
rydamas, turi kasdien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ŽEMfi”.
čia surasi kokius namus kiti 
parduoda it perka ir kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus pardavi
mui, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ir laukė tokios 
progos.

Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMfl.
Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais. 

. t

BERLINAS, birž. 26,— Sau
lė šiandie vėl sugrįžo į Vokie
tijų. Per pastirusias 87 dienas 
Berlinas matė saulę ir tai tik 
trumpai valandėlei vos 13 kar

inate

galva 
sako,

tų, o šiaurinė Europa 
'saulę dar mažiau.

Prof. Archenholtz, 
Treptovv observatorijos 
kad karščio vilnis, kuri taip
kankino Amerikos gyventojus, 
dabar slenku J Europų ir pa
sieks jų į tris savaites.

Vokietijos derliui betgi grę- 
sia pavojus delei stokos saulės. 
Busijoje gi derlius kenčia nuo 
perdaug didelės drėgmės ir pa
dėtis ten yra dar kritiškesnė, 
negu kad buvo dvieji metai-at
gal, kada laike Pavolgio bado 
mirė tūkstančiai valstiečių.

Dar tik kėlios dienos atgal 
valdžia leido kūrenti krosnis 
namų apšildymui, kas buvo už
drausta nuo
kad tuo sutaupinus anglių. Mo
kyklos irgi užsidarė 10 dienų 
anksčiau delei šalto oro, kuris 
kenkė vaikų ^sveikatai.

balandžio 1 d

MASKVA, birž. 26. — šian
die paskelbta, kad augščiausias 
teismas nutarė paliuosuotj ar- 
si vysk ūpų Tichonų, buvusį vi
sos Rusijos pravoslavų bažny
čios galvų, iš kalėjimo. Jis bet
gi paliuosuojamas tik laikinai, 
iki bus nagrinėjama jo byla 
už priešinimusi sovietų val
džios patvarkymui konfiskuoti 
nereikalingus bažnytinius tur
tus.

Tas teismo nuosprendis tapo 
padarytas valdžiai gavus laiš
kų nuo Tichono, kuriame jis 
gailisi už jo praeities veikimų, 
teisinasi, kad jį suklaidino 
monarchistai ir pagalios išreiš
kia savo sutikimų prisiekti iš
tikimybę bolševikų vaidžiai.

Tūli kalba, kad ir jo bylos 
nagrinėjimas, kuris yra atidė
tas neaprubežiuotam laikui, 
dabar jau niekad nebeįvyks ir 
kad pati byla, dėl tokio jo laiš
ko, bus visai prieš jį panaikin
ta.

Veikiausia pareikalaus algų pa
kėlimo.

SCRANTON, Pa., birž. 26.— 
šiandie čia. prasidėjo Pennsyl- 
vanijos antracito (kietųjų ang
lių) angliakasių algų konvenci
ja. Konvencijoj, dalyvauja 400 
delegatų, kurie atstovauja 155,- 
000 antracito angliakasių.

Kanvencija nustatys algas ir 
kitu,s reikalavimus, kurie bus 
vartojami kaipo pamatas se
kamoms deryboms su kasyklų 
savininkais apie padarymų 
naujo kontrakto. Dabartinis 
kontraktas užsibaigia rugpjū
čio 31 d.

Veik visi delegatai yra pa
linkę reikalau'ti algų pakėlimo. 
Įvairių lokalų rezoliucijos irgi 
reikalauja pakėlimo algos.

Nesitikima, kad tikrasis ren
gimas reikalavimų prasidėtų 
anksčiau rytdienos.

CHICAGO.; — Borden Farm 
Products kompanija paskelbė, 
kad pradedant nuo liepos 1 d. 
pieno kaina Cliicagoje pake
liama yra po lc. ant kvortos. 
Nuo tos dienos už pieno kvor
tų bus mokama 14c. vieton 
dabartinių 13c. Smetonos kai
na pasiliksianti ta pati.

Kompanija teisinasi, kad ji 
esanti priversta pakelti pieno 
kainų, kadangi nuo tos 
pakeliama pieno kaina 
riams po 75c. ant 100 
Farmeriai gi reikalauja
rno todėl, kad darbininkai pa- 
brangę, taipjau pabrangęs pa
šaras, taipjau daugiau kinuo- 
ja gyvulius prižiūrėti ir už
laikyti laike karščių.

Pakeltosios pieno kainos pa- 
siliksiančios iki gruodžio 1 d.

dienos 
fartne- 
svarų, 

pakol i-

■ Nebespėja apsidirbti su 
laivais

Anglijos darbininkai nesi 
dės prie komunistą

Užgriebė vyną ant Franci 
jos laivo.

Geležinkeliečiai reikalaus 
algą pakėlimo.

Nespėja konfiskuoti degtinę ant 
pribunančių laivų.

Pasiūlymas prisidėti prie ko
munistų atmestas milžiniška 
didžiuma balsų.

Namą budavotojg viršinin
ką nuteisimas patvirtintas,
Mader ir kiti du viršininkai tijr 

rėš eiti kalėjiman, 
nuosprendžiu.

Dever

TOKIO, birž. 26. — 
nes Rusijos-Japonijos 
prasidėjo šiandie. Yra betgi 
nurodymų, 'kad pašalinimas 
klinčių linkui išdirbinio veiki
mo pieno nebus lengvas dar
bas ir derybos bus labai lėtos, 
su mažomis pasekmėmis. Gra
fo Gęto pradėtoji agitacija už 
padarymų prekybos sutarties 
tarp Japonijos ir Rusijos pra
deda aptilti ir visi pripažįsta, 
kad Rusija negalės pasinaudo
ti Japonija, kad jos pagelba 
įsigavus į valstybių diplomati 
nius ratelius. '

'Dvi žymiausios moterys švie
tėjos Japonijoje pasitraukė iš 
japonų moterų komiteto, ku
ris nori rengti visų eilę pokilių 
dėl Rusijos atstovo Joffe pa
čios ir kitų Joffe partijos mo
terų.

NEW YORK, birž. 26. — Į 
New Yorkų pribuna tiek daug 
laivų ir visi jie gabena degti
nę, nepaisydami Amerikos įsa
kymo neturėti degtinės Ameri
kos vandenyse, kad valdžioš 
agentai nebespėja degtinės ant 
laivų konfiskuoti ir patys pri 
pažįsta, kad reikės pasiskubin
ti su darbu ir panaikinti viso
kias ceremonijas, nes kitaip 
laivai turės plaukti atgal su 
degtine. Dabar uoste yra 14 
laivų, kufių degtinė dar nepa
liesta. Du laivai, kurių degti
nė tapo konfiskuota, jau iš
plaukė.

Valdžios rateliuose kalbama, 
kad gal reikės konfiskuoti ir 
laivus, kad sustabdžius prohi- 
bicijos įstatymų laužymų.

Jane Addąms serga Japonijoje

vie- Anglija svarsto Amerikos 
pasiūlymą.

Amerika siūlo praplėsti terito- 
rialinių vandenų zonų iki 12 
mylių.

prezidentas Walter 
Juos nuteista septy- 

mėnesiams kalėj iman

CHICAGO. — Buvęs namų 
budavotojų unijų tarybos pir
mininkas Fred Madder turės 
eiti kalėjimai! ir užsimokėti 
$1,000 pabaudos už suokalbį 
sutrujkdyti būdavo j imą Draike 

hotelio. Taip vakar nusprendė 
apeliacijų teismas.

Apeliacijų teismas patvirti
no teisėjo, dabar mayoro, De
ver nuteisimų Madderio
niems metams kalėjimo. Tų 
bylų Dever nagrinėjo keletą 
mėnesiu atgal.

Svarbiausiu liudininku prieš 
Madderį buvo Mrs. Narcissa 
Niblack Thorne, kuri liudijo, 
kad ji davusi Madderui $750, 
kad jis užbaigtų hotelio buda
votojų streikų.

Veik kartu su Madderu tapo 
nuteisti buvęs karpenterių 
distrikto tarybos biznio agen
tas Otto Steefcddt ir buvęs tos 
tarybos 
Brirns. 
niems
kiekvienų už suokalbį pakenk
ti Henry Bosch kompanijos 
bizniui, kada toji 1920 m. bu- 
davojo namų prie 47 ir Kedzie 
gatvių. Buvo liudijama, kad 
Seefeldtuų bu\o užmokėta 
$225 už atšaukimų karpente
rių streiko. Juos nirteisė teisė
jas Lynch. Apeliacijų teismas 
dabar ir šių dviejų buvusių 
karpenterių viršininkų nutei
simų patvirtino.

Veikiausia visi trys nuteis
tieji paduos apeliacijų Kį valsti
jos augščiausįjį teismų.

Be jų dar apie 30 darbini 
kų unijų viršininkų yra nu
teista kalėjiman laike valstijos 
prokuroro kovos su darbinin
kų unijomis ir jų viršinin
kais. i

LONDONAS, birž. 26. — 
Tekstas Amerikos valstybės 
sekretoriaus Hughes pasiūly
mo praplėsti dabartinį 3 mylių 
teritorialinių vandenų Zonų iki 
12 mylių, kad tuo galima bu
tų kratyti laivus ir j ieškoti ant 
jų degtinės ir toliau nuo kran
to, jau yra gautas Anglijos 
valdžios.

Anglijos valdžia dabar svars
to tuos pasiūlymus ir taipjau 
Amerikos augščiausiojo teis
mo nuosprendį, kad laivai, tu
rintys degtinės negali įeiti į 
Amerikos terrtorialinius, van
denis, bet praeis mažiausia ke
lios savąįtės iki bus duotas 
Amerikai^ atsakymas j jos pa
siūlymus.

Nors Anglija ir norinti pri
sitaikinti prie Amerikos prohi- 
bicijos įstatymų, bet Amerikos 
sumanymas praplėsti zonų iki 
12 mylių esųs labai keblus, 
nepraktiškas ir vargiai įvyki
namas. Todėl tikimųsi, kąd 
Anglija ir dabar jį atmes, Icaip 
kad ji panašų pasiūlymų at
metė kiek laiko atgal.

OHICAGlO. —• Gauta žinių, 
kad visiems žinoma ohieagietė 
darbuotoja pjlė Jane Addams 
iš Hull House, susirgo 
ponijoje ir šliandiie 
bus daroma operacija, 
operacija nesanti pavojlinga, 
taip kad ji veikiai pasveiksian
ti.

Pereitų rudenį ji dalyvavo 
Genevoje Moterų Taikos Fede
racijos, kurios pirmininke ji 
yra, konvencijoje, kur keilas 
savaites praleista pienuojant 
veikimų už taikų visame pa
saulyje, paskui kek laiko ji 
darbavosi Anglijoje,- o nesenai 
ji sumanė apvažiuoti visų pa
saulį. Ji jau lankėsi Chinijoje 
ir dabar buvo atvykusi Japo
nijoje, kur ir susirgo. Ji tikė
josi sugrįš^i Oiicagon rugr 
piučio mėn.

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 26 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių

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 ........
f Norvegijos 100 kronų....

Olandų 10O guldenų
Šveicarų 100 markių ....
Švedijos 100 kronų ._______  ______
Vokietijos JOQ pmtidil MlUUĮ nu M’d*

.. 5.26 
$17.88 

$2.78 
. $6.13 
. $4.43
$10.00
...
$16^8 
$89.20

i . .k •w- ?■- .............. ■ •. ■■■ '<■
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LONDONAS, birž. 25.— Ang
lijos Darbo partija savo 23-oj 
metinėj kotnven^joj mi{lžin(iš- 
ka didžiuma balsų atmetė pa
siūlymų prisidėti, prie komu
nistų internacionalo. Už prisi
dėjimų prie komunistų paduo
ta tik 366,000 balsų, kuomet 
prieš prisidėjimų paduota net 
2,880,000$ balsų. Tuo tas klau
simas jau galutinai liko išriš
tas.

Konvendijoj pirmininkauja 
rašytojas ir parlamento narys; 
Sidney Webb.

NEW YORK, birž. 26. —Fe- 
deraliniai agentai aplankė 
Francijos laivų Paris, trečių 
laivų, kuris nepaisydamas pro- 
hibicijos- įstatymų atvyko į 
New Yorko uostų, atsigaben
damas su savim svaiginančių 
gėrimų.

Trylika statinių alaus liko iš
lieta į jurų, o keli tūkstančiai 
bonkų vyno liko paimti nuo 
laivo ir išgabenti į valdžios 
sandelį. *

Keturios didžiosios geležinke
liečių brolijos laikys algų su
sirinkimų.

Šmugelis ateiviais

, CLEVELAND, O., birž. 26.— 
Trainmenų ,ir konduktorių 
brolijos šaukia visų keturių 
didžiųjų geležinkeliečių broli
jų susirinkimų “apsvarstyti 
klausimų1 pradėjimo judėjimo 
už pakėlimų atlyginimo.” Algų 
pakėlimo tie geležinkeliečiai 
neturėjo jau per kelis metus. 
Tos keturios brolijos apima i 
visus geležinkeliečius, kurie 
dirba prie traukinių.’ Jų susi
rinkimas įvyks liepos 9 .d, 
Chicagoje.

Telefonistės streikuoja.
BOSTON, Mass., birž. 26. — 

Telefonistės šiandie sustreika
vo visoje Naujojoje Anglijoje, 
išėmus Conneclicut. Streikas 
labiausia palietė Bostonų. 
Streikierės reikalauja pakėlimo 
algos ir trumpesnių darbo va
landų.

Bet tik dalis darbininkių pri
sidėjo prie streiko ir todėl 
streikas niekurių vietų veik vi
sai nepalietė. Tai įvyko delei 
buvimo dviejų unijų. Streikų 
paskelbė elektros |darl|ininkų 
brolija, bet kita unija, kurios 
čarteris kiek laiko atgal liko 
panaikintas, pasiliko dirbti ir 
prie streiko neprisidėjo.

'GHIGGO. — Darbo sekreto
rius Davis vakar čia kalbėda
mas Winchester kliubų kon
vencijoj pareiškė, kad dabar 
įšmugcliuojama — slapta įga
benama — <įx) 100 ateivių j 
Jungt. Valstijas į dienų. Slap
ti gabentojai paimu iš tokių 
ateivių po $500 ir daugiau nuo 
kiekvieno žmogaus. «

šiandie — giedra ir dar vė
siau.

Saulė teka 5:16 v., leidžiasi
8:29 v. Mėnuo leidžiasi 4:39

Nesitraukia iš ministerįjos
PARYŽIUS, birž. 26 

statydami savo ininistcrines 
vietas augščiau už priklausimų 
partijai, trys Paincare minis- 
teriai atsisakė klausyti radika
lų bloko įsakymų pasitraukti 
iš ministerijos ir tuo jie tapo 
pašalinti iš partijos. Betgi tuo 
tapo išvengtas, gal tik laikinai, 
politinis krizis Franci jo j. '

Konservatyvai laimėjo Ontario 
rinkimuose.

TORONTO, Ont., Kanadoj, 
birž. 26.— Ontario rinkimų da
viniai rodo, kad premieras 
Drury ir trys jo kabineto mi- 
nisteriai rinkimus pralaimėjo. 
Konservatyvai, (katrie (laimėjo 
GI vietų, turės didžiumų val
stijos legislaturoj.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

— • ’’ .

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

r ■

', P • ■ •

ttMJMENCS
1739 StHalsted'St.

Chicagolll.
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Trečiadienis, Birž. 27* 1923

P-Iė Kudulaite
iš „ , '

he Stock Yards
Savings Bank

ši jauna panelė, jūsų pačių tautos, yra svarbi narė 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite j banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleinkit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti juma.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Karštas Vanduov“,
* • ' ei

Pirkite sau gazinj vandens apšildytoją dabar
Specialės kainos dėl vasaros pirkėjų 
Geras atrokavimas už jūsų senus šildytojus

Ant išmokėjimo ilgam laikui 
Pradžiai mažas įmokėjimas

PEOPLES GAS STORES 
Michigan Avenue prie Adams St. 
Arba musų krautuvėse arti jūsų namų.

■ .... ........................... ąmią I iiiihiw nH , , hiijįi ii,j.

Kas Dedas Lietu vioty už $1.25
Kaltinėnai, Švenčionių apskr. 

Nesenai per Kaltinėnus prave
žė žiauriai sumuštų, apiplėštų, 
apie 20 metų amžiaus lietu
vaitę ydikutytę iš IMaboškos 
kaimo, esančio lietuvių neitra- 
lės juostos dalies pusėj. Jų su
ėmė lenkai- Šauliai nežinia už. 
kų ir dabar ji sėdi Švenčionių 
kalėjime, kur nežmoniškai kan
kinama ir badu marinama,

(L-va)

a .. ■< >«
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Spekuliacija litais 
Klaipėdoje.

“Pr. Liet. Balsas” skelbia:
į * ,

Yra Klaipėdos krašte sveti
mų žydų ir šiaip tūlų prigavi
kų, kurie krašto valiutos parei
namąjį laikų išnaudodami vi
sokiais litų išniekinimais prl- 
gaudinėja žmones jiems siū
lydami į dolarų ne JO, bet 15 
litų arba tam atsakančiai el
giasi markiais, Tai yra tikras 
žmonių prigaudiniejimas ir 
kur taip kų užtiksite, arba iš
girsite, tuojau tą primalduo-*

rasta kitę policijai. Ant tokio priga
vimo stovi sunki bausmė! Li
tai yra net perpilnai padengti 
doleriais ir auksu ir dėlto kur 
pilnų aukso vertybę 
litų už 1 dolerį!

Pakaruoklis.
Gegužės mėn. 23 d. Panevė

žio apskr. apie kilometras nuo 
Andrioniškio miestelio miške, 
šventosios pakrantėje
pasikoręs pil. Pranas Tuškė- 
nas,r 59 metų, iš Palatavos 
vienkiemlio, - Andr. valse. Piil. 
Tuškčnas dviem savaitėm ank
sčiau, pamišo ir spėjama, kad 
jis pasikorė pats. (L-va).

vis 10

Beveik kiekviena žingeidi vieta šio puikaus mie
sto yra davažiuojama su Chicagos elevatorių 
trainais.

Stockyardaį, parkai, kvletkinyčios, bažnyčios 
kurios yra žinomos nuo vieno krašto iki laitam, 
Field Muzejus, kuriame kiekvienas gali praleis
ti beveik metus laiko, Art Institutas su jo pui
kiausiais surinkimais paveikslų, skulptūros, ra
kandų ir visokių kitokių išdirbinių. Chicagos 
Universitetas, pasaulinės parodos namai Jack- 
son Parke, Loyola ir De Paul Universitetai — 
visi tie ir‘kiti šimtai žingeidžių vietų randasi 
čionai ir galima davažiuoti su L sistema trauki
nių.

Jeigu jus praleisite dalį savo vakacijų Chicago- 
je, nusipurkite L pasų ir susipažinkite su šiuo 
puikiu miestu. Jus galite važinėtis visų savaitę 
už $1.25.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS. f

i, L FĄBIONftS CO.

809 W. 35!h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
. DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Kunigai-juodašimčiai..
Sugauti jiems juodašimtiškus 
Lietuvos fašistų lapelius be- 

lipdant.

Expreso Patarnavi
mas i EUROPA!

■PEGUJJABI- ' 
NIAI iSplau- 

kimal subatomis. ’ 
Laivai iftplaul_
iš prieplaukų 3 ir .

Di

VAIKŲ VAŽINĖJIMAS

DABAR YRA LAIKAS

L. Žinioms” rašo:
Iš gegužės 27 d. 1 vai. nak 

ties Želvos miestelyje buvo su 
gauti du civiliai apsirėdę žmo 
nes lipinant fašistų atsišauki 
mus “Tautiečiai”. Po atsišau
ki mais padėtas paraš Lietu

ašarinesPirkti 
kada < 
žemiausioms kainoms, 
sų tautiečiams.

oras atšilo
kepures moterims 

, mes užlaikom puik
ir merginoms, 

tavorą 5ir
Čia yra geraiusia proga nru-

B. M. PAUL
2519 West 63rd Street.

vos ašistų
tetas”.
1 tos

<xle

Vykdomasis
Atvedus suimtuosius

nuovados
kad

raštinę. pa
abu yra kunigu

vienas Balnikų kun. Ivaška ir
Šešuolių kunigas. Vietos nuo
vados viršininkas visuomet
prielankus kunigams
palaika krikšč. dem politikų ir
dažnai jaučiama
vietos kuni

Laivai išplaukia ’ j 
4 Hoboken.
deli ir greiti lai
vai. Geras mai
stas — dideli 
kambariai. Pada
rykite savo ke
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.

June 30S. S. America ........
S. S. Leviathan .....
President Roosevelt 
President Fillmore . 
Presideųt Harding . 
President Arthur .... 
George Washington 
Rašykit dėl inforr 

išplaukimo, kai T Y • J 1 f 'l J L i

July 4
July 7

July 10
4

ir t.
uly ir
t,

4
28 

dėl

Lines
45 Broadway, New York < 
110 S. Dearborn Chicągo,

Shipfring
III

Vaikai jaunesni septynių metų, kuomet važiuo
ja su suaugusiais, važiuoja dykai. Tarpe 7 ir 12 
metų, 8c. Mokyklų vaikai jaunesni negu 17 metų 
gali nusipirkti knygutes 50 važinėjimų už $2.50 
pristatant certifikatų mokyklos lankymo. Blan
kas galihia gauti huo elevatorių agentų.

Chicago Elevated Railroads

VARTOKITE JŪSŲ “L” PAŠA ■jT.'!'/'/

Tel. Dearborn 9057

Kelias j Socializmą 
Paraše Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Leidinys 

Versta iš vokiečių kalbos TURIM 
6.1. Politikos ir visuomenės 

revoliucija
Stambiosios pramonės so
cializacija
Pramonės organizacija
Darbininkų komitetai 
Stambiųjų dvarų sociali
zacija

2. 7.

, kad 
as,

veikia
&

Bąard

3.
4.
5.

8.
9.

Valstiečių ūkio socializa- 
ęija
Miestų žemės plotų ir na- 
mų socializacija
Bankų socializacija
Ekspropriatorių ekspro- 
priacija
Socializacijos sąlygos10.

Knygutė 35 puslapių.
Kaina 35 Centai

Verta kiekvienam perskaityti.

“NAUJIENŲ” KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Nuga-Tone
Pasekme po 21 tlenu 
arba grąžiname jums 
pinigui.

gų patartas, tuojau 
eštantus paleido. 
Tuo laiku buvo paleisti gan- 

žydų pogro- 
kuric apie 

pasisukinėti, 
Mat

mų. Kiti kalbėjo, 
klebonijų mėgsta 
apie valstiečių pogromų.
Želvos kunigas, girdi, esųs pri
siekęs: “ac jis žus, mr Želvos 
valstiečių Sųjungos kuopa”. 
Labai aišku, kodėl rinkimų 
mqtu taip bjauriai buvo perse
kiojama valst. liaudininkų kuo
pos valdyba. Buvo daromos 
krfttos, milicijos daromos įvai
rios kliūtys. Bet nežiūrint to 
vis tik valst. Jiaud. sąjunga ga
vo 1001 bal., o krikšč. deni, 
tik 800 balsų. Tai kunigus ap
maudas paėmė. Todėl dabar 
bandoma su fašistų arba chu
liganų pagelba naikinti valstie
čiai liaudininkai.

i

J. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas
z Room 1726 

CHICAGO TEMPLE1 BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Te!.: H^e Park 3395
■

A.

V, W, RUTKAUSKAS
Advokatas •

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

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

■ ’ ■

Besivalkiojanti gyvu 
liai platina ligas.

S.W.BANES ' 
ADVOKATAS 

Valu 9 A. M. iki 5 P. M. 
4311 Recter Building 

79 Weet Monroe Street, Chicago. 
Phone CeptraI 2560 

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

J, P. WAITCHES
LAWYER Lietuvya Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephope F 
Vakarais t 10786 

Tat: Pul

Įph 5584 
Vabash 
6577.Nešvarumuose

vienų odos skylutę ir prašalina iš ten li
gų perus. Lifebuoy padaro rankas ir vei
dų antiseptiškai švariais ir yra liuosas 
nuo odos atsidavimus — ir taip minkš
tas — taip švelnus — taip sveikas!

Lifebuoy yra gryniausias muilas kokį 
galima padaryti. Jo spalva yra gryna, 
išblunkančių paimu truktų alyvo — 
vįena jo svarbesniųjų dalių — yra rau
dona, taip k

Pavojus
* ’ 11

KAS yra ligų perai? Keletas iš musų 
tikrai težino.

Bet mes žinome, kad sveikas asmuo 
—žvalus ir linksmas vaikas čiupinėja 
bevelk ^iskų kas yra nešvaru — purvi
nų šunį — vaikų rubus mokykloje arba 
prisikimšusiuose z kaniose — drėgnas 
Tankas nepažįstamo žmogaus ir greitąi 
gauna uždegimų —• tas uždegimas pla- - > 
tinasi ir į keletą valandų liga taip išsį- . 
platina, kad reikia keletą mėnesių, kad 
išsigydžius. '

Mes žinome, kad 
Nematomi ligų perai raidfcį sau vietų 
ant rankų ir veido. Jie perjodami, nuo < - 
rankų į nosį arba burną. Aiba uįsikre- 
čia mažas įsibrėžimas. Tai jau btina 
viskas. Tokiu tai budu ligos išsiplatina. A

Lifebuoy Apsaugoja
Tikras švarumas yra pripažintas svei

katos žinovų kaipo geriausias ir tikriau 
sias apsisaugojimas. Jei kiekvienas pa
saulyje mazgotus! regulikriiiiai su Lifč- 
buoy, tuomet butų daug mažiau ligų. 

Todėl, kad Lifebuoy moksliškai pra
šalina pavojų kuris .randasi nešvaru
muose. Tai yra sveikatos paprotys. ?;

Turtingos smetotines, adtiseįitiškos' 
Lifebuoy putos prašalina nešvarumus 
kaip parodo — j‘os giliai įsigeria į kiek-

HEALTH SOAP

Tžsisakykite keletu 
šmotų šiandięp taip 
kad jus galėtumėt 
padėti vieną kiekvie 
noje vietoje namuo
se kur yra bėgantis 
vanduo.

Nevedusios Moterys — 
Tčmykit!

Daugyybyė jaunų ir vidurinio am
žiaus turtingų, nevedusių vyrų nori 
surasti sau tinkamą pačią; butu 
mums malonu tamistas su jais supa» 
žindinti. Prisiųskit mums savo vardą 
ir adresą, o mes jums prisiusime pro
gą kuri atneš jums linksmas valan
das, o gal ir tinkamą bagotą vyrą. 
Jūsų laiškai Čia bus laikoma aštrioj 
slaptybėj nuo neinteresingos viešos 
publikos. AdresuokTt laišką šitaip:

L. K. KLUBAS,
P. O. Box 382 Kockford, UI.

<

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,' 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas} ture-; 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
gęs! visai nauju žmogui Devynes iš ddSimtes visu žmogaus liga, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimag viduriu, gazai ir 
išpūtimai, uiketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stdkas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguotl, paeina nuo stoka nervu 
£ajiegos, skieto vandeniuoto kraujo ir neužtektinlos cirkulacijos 

raujo. , . z..
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remias* ant nervu pajiegos. 

kurios didžiausei užlaiką geram atoviuje pilvą, jaknas, inkstus ir 
Krobua. ftirdes plakimo, kraujo cirkulavimo. tMuna-T. 
protingas gydymas nuo nuslI,_._L_--------2_ -------
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš ažtoniu brangiu, 
sveikata, duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, M 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui ųĮį 
nuodinies atmatas./ Niera Jauniaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio I Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padarą tvirtus, rustus ...
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj Jokiu migdarnu ar 
daromu paprotę Vaistu- Sudėti jie yra parankiam pundeiei. Yra apvilkti'cukrum, priimno 
skon| ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems * 
ba MUSU^ABSOUUTIšKA GVARANCTJAt Preke Nugą-Tone yra ylanas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimty* (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
vJHymo. Galėt* pirkti šeše* bonkutas, arba šešių* menesius gydymo už penktas ($S.OO) 
dolerius. Imk Nuga-Ton* per dvidešimt (20) dienu ir jeigu n* busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžuim* justi pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rišiką. Nuga-Tone yra pardavinijamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

FRISIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 29 — ]018 So. Wabasb Ava.. Chicago, III.

Gerbiamieji: Įdedu čionais $.....................Ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone. s -

o cirkulavimo. Išfuna-Tone yra labai 
ilpnetu nervu ir abelno sunaikinimo

bonkut

Vardas ir pavardė.

Gatvė ir numeris •)

Aliejus.. ,i Valstija

ai atsitinka.

ir Lifebuoy yra RAUDO
NAS. Cocoamįt aliejus suteikia jam pui
kų putų susUĮormaviųio gerumų. Nėra 
nei bisRio liuOsų alkali—nieko nekenkia 
kad ir švelniausiai odai. Lifebuoy yra 

i, dėl vaikų. Užlaiko 
laikę ųamų darbo. Jis

Kuomet jus pasirengę pertaisyti 
savo namą ir norite ką nors plum- 
bingo, gaukite musų kainas pirma 
negu pirksite naujus ir vartotus.

S*. GREENFIELD PLUMBING 
SUPPLY HOUSE.

1808 S. State Str. Yictory 0508 J.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
Criropractok

Gydau be operacijų ir Ite gyduolių 
visokiaą ątpigtaę ir kręnifkąs ligaa* 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin,’ 
susišlapinimą, dusuli ir visas kitas Ii-

*yrų, moterų ir vaikui Pata 
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt 81 

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 y». m. NedSlioj 

9 iki 12 a. m.

Tel Lafąyette 4222
Phvnbing, Hesti

Kaipo lietuvis, lietuviams

822* iftii

IMPERFECT IN ORIGINAL

lutas svėi-

rekomenduoji
brankas minfc 

labai patinka vyrams.
Išmokinkite vaikus ir vyrų vartoti 

Lifebuųy nuolat. Jis apsaugoja visą šei
myną. Jus visi bukite sveikesni.

LEVER BROS. COMRANY, 
Cambridge, Mass., U.S. A.,

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olsello kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdjnimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATCtO 
SUPPLY COMPANY 

490 Milvaukee A v., 461 N. Halst«4 & 
Telepfrone Havpi<ark«t 1018 

<-------- -— ---------——"t———— --------

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 
pasirinkimu l ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrame, mie
los 84 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai. $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
burdines rainproof kautai, $20, $2?.5O 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iii 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14t’i 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iįJ 
9 va], vakare, Subatomis nuo 8 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedeliomti 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.
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MUSŲ MOTERIMS
Miegamasis kambarys. kad nedusuotų vaikui į veidą.

Tyrus oras, daug saulės, švie
sos — tai tik tokiame kamba
ryj darbo žmogus rastų 
pasilsį. •

Kodėl nepamėginus ?

iikrą

Vasaros karščiams užėjus 
valgyk:

šaltbarščius.
Rugusį pieną.
Surius.
Konservus.
Visokias žalias ir virtas dar

žovės. I

Kiaušinius.
Uogas.
Virtų ropučių.

ukytas žuvis.

Sudėk bulves, kopūstus, torfla- 
tes, gerai išplautus ryžius į puo
dą, užpilk verdančiu vandeniu ir 
leisk virti iki ryžiai bus minkšti. 
Pridėk tuomet puskvortę karšto 
pieno, truputį sviesto, druskos 
ir pipirų pagal skonį.

Tomates reikia vartoti iš blė- 
tų. Kadangi suvartosi tik pusę 
blėtos, likusius tomates supilk į 
bliudą (nereikia palikti blėtoje), 
padėk į šaltą vietą, ir ant ryto
jaus sumaišyk su išvirintais ma
karonais ar ryžiai, pridėjęs tru
putį sviesto pipirų ir druskos. 
Turėsi skanų ir maistingą valgį.

Komai ir tomatės.

Gerk:
ar- 
če- 
tai

d ei
tas

Priimant į atydą, kad beveik 
pusė žmogaus gyvenimo praei
na miegkambaryj, jisai turėtų 
būti taip pat gerai užlaikomas, 
taip pat didelis, šavrus, gražus, 
šviesus kaip ir musų salionas, 
kuriame mes svečius priimame. 
Jame neturėtų būt laikomi jokie 
bereikalingi dalykai. Viena lo
va, jeigu kambarys mažas, dvi, 
jeigu jisai didesnis. Komoda, 
kėdė ir tai viskas. Nelaikyk 
gėlių miegkambaryj.

Miegkambaryj po lova nerei
kia laikyti jokių puodų, krep
šių ar kitą kokį bagažą, ku
riam kitur nėra vietos. Neku
riu žmonių miegkambarys labai 
panašus į “senštorį” arba archy
vą. Jame sukriaunama viskas, 
kas neturi gražios išvaizdos 
ba nereikalinga. Visi seni 
verykai, rūbai, skudurai, 
miegkambario papuošalas.

Kad į mieglyimbarį mažą 
mę kreipiama, parodo nors
fti kt as, kad <"•. i n. Amerikoje tan
kiai galima rasti mažų, lyg skry- 

nelė, tamsų, tankiai be langų 
urvelj — tai^nieg’kambarys, o 
kaži visi miegkambariai Ameri
koje per pusę mažesni už kitus 
kambarius, tai žinoma visiems.

Miegkambarys turi būti švie
sus. Jame turi būti pakanka
mai oro, kad gulintis jame žmo
gus galėtų liuosai kvėpuoti. 
Langus tame kambaryje reikia 
laikyti atdarus žiemą ir vasarą, 
bet langus reikia užtiesti sie
teliu arba balta drobe, vadina
ma cheese eloth, kad apsisaugo
jus nuo musių. Valyti jis rei
kia kasdien, jeigu galima. Nė
ra reikalo vartoti visus tuos pa
talus ir jJhduškas. Vienam 
žmogui reikia tik vieną mažą pa- 
duškaitę. Kad žmogaus krau
jas galėtų liuosai cirkuliuoti, 
reikia, kad žmogaus galva ne
būtų aukščiaus jo kūno kaip 1— 
2 colių. Labai yra nesveika ap- 
sikrauti trijomis, keturiomis pa- 
duškomis ir negulint, bet sėd- 
žiant miegoti. Tokio patogumo 
turėtų visi saugotis. Geriausia 
ir sveikiausia miegoti ant tie
saus matraco, visai be paduškos.

Suaugę žmonės turi vengti 
miegoti su mažais vaikais. Bet 
jeigu to išvengti negalima, tai 
tuomet vaikas turi turėti savo 
atskirą kaldrą, paduškaitę. Su
augęs gi žmogus turi gulėti taip,

Pieną.
Lemonadą (iš citrinų sunkos 

ir cukraus).
Ginger ale.
CocaCola.

Pasukas.
Siiltij. arbatų.
Saitą kavą.
Root beerį ir kitus minkštus 

gėrimus, bet daugiausia gerk 
vandenio.

Jeigu negali apseiti be mėsos, 
tai valgyk:

šaltą kiaulieną, veršieną, 
kumpį ir jautieną. Pasistengk 
nevalgyti riebios mėsos, dešrų. 
Gali lengvai pamainyti mėsą dar
žovėmis, pienu, kiaušiniais.

Ką ir kaip virti.
Citrinų arba rūgšti sriuba.

Reikia virti kaip parastą, jau
tienos sriubą, pusiau virime 
sriubos, įdėk biskį ryžių arba 
perlavų kruopų, tegul sykiu iš
verda, bet nedaug, kad sriuba 
nebūtų perdaug tiršta, kokius 
4 — 5 arbatinius šaukštukus. 
Kaip išvirs, išspausk vieną citri
ną arba užbaltink rūgščia Sme
tona.

Daržovių šutinys.
1 puoduką sukapotų bulvių.
1 pupduką sukapotų kopūstų.
1 juoduką tomačių.
d Nukapotą cibulį.
1 kaupiną valgomą šaukštą 

ryžių.
1 kvortą verdančio vandens.
Va kvortos pieno.

1 blėtą kornų.
2 puoduku suraikytų tomačių.

'produkto maišytų taukų ir 
sviesto.

y2 puoduko duonos trupinių.
2 šaukštuku cukraus.
Druskos ir pipirų pagal skonį.
Žiupsniuką raudonų pipirų.
Sumaišyk viską, sudėk į ištau- 

kuotą bliudą, apdengk su duonos 
trupiniais, sumaišytais su iš- 
tarpintu sviestu. Kepk viduti
niai karštame pečiuje apie pusę 
valandos.

Apsirengk labai lengvai.
Maudykies kasdien.
Mazgok kojas, jeigu neturi 

progos visas nusiplauti.
Mainyk pančiakas kas antrą 

dieną.
Dėvėk dvi poras čeverykų per

mainydamas. Bus pigiau ir 
sveikiau kojoms'.

Vaikams plaukus nukirpk vi
sai trumpai.

Nuplauk rankas prieš einant 
valgyti ir gulti.

Nusikirpk savo ir savo vaikų 
nagus. Purvini nagai dr bjau
riai atrodo ir nesveika, — tai 
visokių bakterijų lizdas.

Plauk dantis prieš einant gul
ti su šepečiuku, o pavalgius iš
plauk burną vandeniu.

Eik anksti gulti ir anksti 
kelk.

Miegbk 8 valandas j dieną.
Dirbk tiek pat ir likusias 8 va

landas praleisk kur lauke.
Pasirink kokį sportą ir buk 

visados linksmas.

Šeimininkėms patarimai

LIETUVIŲ EKSKURSIJA
į Klaipėdą (Memelį)

Su didžiausiu laivu ant jūrių — LEVIATHAN. Naujas, didžiausias ir 
puikiausias laivas pasaulyje. Ant laivo yra visi moderniški parankuinai

Jūrių palocius
Savo jūrių kelio
nę pradės iš New 
Yorko iki Cher- 
bourg ir South- 
amton,

Liepos 4 
1923

10 vai. ryto

Laivo apra
šymas 

I)Mžiaunian laivas 
pasaulyje.

Gross tonų 59,J5>I,65 
Ilgumo daugiau kai 

950 pėdų, 7 colių.
Pločio 100 pėdų, 
Maximum arklių 

apčkos 100,000 
Quadruple Srew 
Alyvo burnerla 
Greitumas, 25 kna

tų | valandų.

Kainos: Nuo New Yorko iki Klaipėdos (Memelio) 3 kk'sa $107 00 
ši yrn didžiausia ir svarbiausia ekskursija kokią kada nors lietuviai turėjo. 

Turi didelės svarbos visiems lietuviams. Kelionė asmeniškai bus prižiūrima lie
tuvių. Advokatas I1’. J. Ragožius, gerai žinomas visiems, dalyvaus ekskursijoj 
ir prižiūrės visus visą kelionę nuo New Yorko tiesiai j namus — Lietuvon .

Tokia proga retai pasitaiko. Todėl nelaukite ir neatidėliokite. Eikite prie 
artimiausio agento United States Unijos ir padarykite sutartį ir nusipirkite sau 
laivakortę dėl šio nepaprasto išplaukimo (Ekskursijos) Liepos 4 d. Jei nėra 
agento jūsų mieste tuomet rašykite asmeniškai į

United States Lines
45 Broadway New York City 

110 Sb. Dearborn St., Chicago, III. 
Managieriai Operatoriai dėl

UNITED STATES SHIPPING BOARD

Mrs. A. MICHNIEVIGZ-VIDIKIEN
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai prakl akavu
si 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

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

Pennsylvani-

Kaistas salmonas.
Reikia vienos mažos bletos 

“salmonų” (žuvis). Nuimk odą 
ir išimk kaulus. Išmaišyk sal- 
monas su šake iki bus mažuose 
šmoteliuose. Pridėk puskvortę 
pieno ir sudėjus viską j poliruotą 
skaura^ą ar puodą uždėk ant ug
nies. Sumaišyk 2 šaukštų miltų 
ir 2 šaukštų jštarpinto sviesto. 
Įmaišyk į salmonas ir pridėk 
pagal skonį druskos ir pipirų. 
Kuomet užvirinsi, išpilk į iš- 
sviestuotą lėkštą bliudą, gerai 
apiberk viršų baltos duonos tru
piniais ir šen, ten uždėk šmote
lius sviesto. Kepk iki paviršius 
parus. Valgyk karštą su bulbė- 
mis arba bulbine koše. »

Kumpis bus gardesnis, jeigu 
paliksi jį tame pačiame vande
nyje, kuriame jisai virė ir tik 
jam tttaušus išimsi iš vandens.

Ofiso Telefonas nn TT A PDA A TY Busto Telefonas 
Central 4104 LIK. U. A. DKUAD Armitage 3219

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos), ir Moterų Ligos.

7 West Madison R t., kamb. 1202. Kampas State cat.

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

taupo irReguliariai 
investina išmintingai

T

Tel. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tiškų prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tuL

8113 South
Halsted St.

Kiaušiniai japonišku budu.
Viryk 6 kiaušinius 15 minutų, 

sudėk juos paskui į šaltą vande
nį. Gražiai nulupk kiaušinius. 
Išvirk vieną puoduką ryžių pa
slidintame vandenyje. Geriausia 
virti ryžius dubeltavame puode 
kur negaus progos prisvilti. 
Kuomet ryžiai bus gatavi, nu
sunk ir lengvai sudėk ant to- 
rielkos. Perpjauk kiaušinius į 
pusę ir sudėk puses ant ryžių, 
paspausdama, kad kiek giliau 
įeitų. Užpilk ant ryžių ir kiau
šinių šį dažalą.

Sumaišyk vieną šaukštą svies
to ir vieną šaukštą miltų, įmai
šyk 1 puoduką pieno, pridėk 
druskos ir pipirų pagal skonį, 
virk keletą minutų.

vu
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Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai pri Au
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, III.

Dr. Herzman kraustosi ii senos 
vietos 8313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 8410 So. Halsted St.

£^-DR. herzman^k—is RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kąipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

zGydo staigias ir chroniškas Ugaa, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W.
18th St., netoli Fisk St

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

8410 So. Halsted St.

Telefonai i

MADOS

/

4

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

Tel. Kenwood 5107

Buk sveikas
Nepersi valgyk. 
Nepersigerk.

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 ▼. ▼. 

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

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

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 Soath Halsted SK 
Tel. Boulevard 5052

adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir 
b i ■ i .... 1 "■ —

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, Dl. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5182

DR. M. STUPNIGKI 
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto ir 
nuo 5 ild 8 vakaro 

Sedulomis ofisai yra 
uždarytas

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

r«L BOU tevaril MSI 
M4>

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija 8114 W. 42nd St 
> 0 Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lieinvia 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Ave«

Tel. Boulevard 7820
VaL 2 Iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 matai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ii 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Dreiel 2880

Dvi labai gražios suknios iš vieno 
pavyzdžio.

Pavyzdys A padarytas iš šilkinės 
materijos. Pritinkąs dėvėti ant gat
vės ir svečiuosna. Rankovjs pisilgios. 
ši suknelė nereikalauja jokios juostos, 
lengvai pasiuvama.

Pavyzdys B reikalauja dviejų rūšių 
materijos. Sejonas padarytas iš 
margos materijos surauktas arba su
dėtas j kvoldus. Rankovės ilgos ir 
padarytos iš dviejų materijų.

No. 9891 sukirptos mieros 14, 16, 18 
ir 20 metų. Pavyzdys A reikalauja 
16 m. 5% yardo 36 colių materijos. 
Pavyzdys B reikalauja 8 yarduos 44 
colių klėtkuotos materijos ir 1U yar
do 44 colių vienos spalvos materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą bfankutę arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir

NAUJIENOS Patterh Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, 111. 
čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.............

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBIRCAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias į visas 

dalis 
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę iš 
prieplaukos 86 North Upės, prie 
salo 46 gatvės, New York, ou 
musų laivais de luxe

“Resolute”, “Reliance” 
“Albert Ballin” 
“DeuUchland”

Kurie veža I, II ir III klesos pa- 
sažieriue ir populiariški laivai 

Mount Clay”, Mount Carroll," 
Mount Clinton”, “Hansa”, “Thu- 

Jr ‘^“tPhaHa" su cabin 
ir III klesa. Geras ir mandagus 
patarnavimas, puikus kambariai, 
puikios apystovoe. \

United American 
Lines

171 West Randolph St„ 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento.

DR. A.MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tol. Kedzie 7718

Garsinkitės Naujienose

Ned. 10—12 A. M. 
Reeidenee Canal 9118

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4681 So. Ashland Avė, 
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietą.

Te). Boulevarl 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 
^ W07 W. 47th SU

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedčliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.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 ryta 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

- 3243 South Halsted Si 
TeL Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Rezidencijos tel. Van Buren 6994 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas , 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chieagtt 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nedaliomis lt—12 dieną. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicagą

Jei abejoji akimii, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAD



NAUJtfiNOS

tdlto* P. firigaitta

nis laivynas ir karo kontrak- 
toriai neša maišus doleriu C 

Ir išviso prezidento priža
dai skamba lyg 
tyčiojimas, 
to fakto,

Trečiadienis, Birž. 2?, 1923

'''^VĮienintiOis (niažne išga
nymas prie dabartinių sąly
gų butų, kad ateitų kas ir 
atneštų jiems visą tiesą, ir Vengrijos " Socialdemokiytų 
Kad savo tarpe reikia mylė- raštus, kame pranešama, Kad

head (Anglija), pirmučiausiai 
perskaitydamas Rusijos Sočia- 
įistų-RteVo(huįc|omerių' Partijos

ir reikalauja vieno miliono pasižymi nepaprastu šykštumu, 
dolerių kaipo atlyginimą UŽ] Nuo kalinįų prezidentas nera- 

: sunaikintą turtą. 1 reikalingu nuimti nusil^al-
Itlmo dėiriės ir grąžiriti jiems 

Delei to vienas laikraštis pilietines teĮises. ‘JThe Mii- 
pastebi, kad negrams laimė-|waukee Leadėr” sako:

I jus teismą sumažėtų pavojus) “Jis [prezidentas]* atmai- 
į nė bausmės^ 24 politmiems 

(Kišenės interesai paprastai! prasikaltėliams. Bet tuo 
yra labai opus ir “karštieji” Į pačiu laikui jis nepripazjno, 

I piliečiai britų priversti ,pir-Į ^ie ' Mv"

t..,!,'., toj pritekinti “. | naikinti negrų nuosavybę. |vemman. ! r ' .......*

pasi- 
akyvaizdoje 
kad tas

pats prezidentas prieš!-1^^  ̂Vteityje. 
|nosį suteikimui kare tarna-, r 
Įvusiems kareiviams bonų.
I Jeigu Hardingas tikėtų į tai, 
ką jis sako, jis galėtų savo niai, negrąžino jiems piliety

S®uth flaiAteu tftnM 
Chicaco. III.

Subscription Ratui 
18.0(1 per year in Canada.

> nJM per year palaida of
|8.00 per year ta Chieaga 

8c per copy.

Entered m Second Clau Matter 
March 17th, 1914. at tke Port Office 
ėf Chicago, U1H endatr the act of 
March žnd, 1879.

Naujicnoc aha kasdien, iiskiriaat 
sekniin manius. IeWWa Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chica<0, 
DL — Telefonai! RcomtcII

Dvylikos valandų 
darbo diena.

Uistaiokijtaia kalnai 
Chicagoje — paštui ,

Metama ..................— 18.00
Puseif meti ........ 4.00
Trims mėnesiams - , 2.00 
Dviem mlnesiam r n ; 1.40 
Vienm minestat........ t t » i

CMcagoje.per naitatttM
Viena kopija , 8c
Savaitei ...... .....  . 18c

Mtaedui  Stic
BuvienytoM Vatatijbea M flMfioje 

paštas
Metams . |7.00
Pusei meta - -- - -f - - 8.50
Trims mėnesiams . • • r irt 1.75 , 
Dviem mėnesiam ’ - - — 1.25
Vienam nMnesiui .75

Lietuvon ir kjtur uisieniuAMi 
(Atpiginta),

Metams__  r; ,48.00
Pusei metų —............... ..... — 4.00
Trims mėnesiams______ -___ 2.00

Orderiu, kartu su užsakymu.

Žodžiai ir 
darbai.

Prezidentas ' Hardingas 
kalbėjo Denveryje pasauli
nio karo veteranams. Tarp 
kitko jis pasakė:

“Jeigu kils kitas karas, 
mes nepasitenkinsime vien 
tik kareivių draftavimu. 
Mes dreftuosime kiekvie
ną dolerį ir kitas esmeni-l 
nes reikmenes.”
Bet karo veteranai, mato

mai, nebėra tokie lengvati
kiai, kad patikėjus tuštiems 
prižadams. Jie turėjo pro
gos įsitikinti, jog šimto nuo
šimčių patriotai laikosi to 
įsitikinimo, kad pažadėsi, 
patiešyti, o neišpildyti, — 
nesugriešysi. Veteranų Wa- 
shingtone leidžiamas laik
raštis įdėjo tokią karikatū
rą: prezidentas Hardingas 
kalba į karo veteraną: 
“Kiekvienas turės vienodai 
tarnauti sekamame kare!” 
Veteranas, laikydamas tuš
čią maišą su parašu “bonai”,| 
atsako prezidentui: “O ko
dėl nebandoma suvienodinti 
užmokesnis tų, kurie tarna
vo pereitame kare?” O vir
šuje karikatūros matosi,]

Plieno trustas, kuriami 
vadovauja E. H. Gary, ban
do pateisinti dvylikos valan- 

i dų darbo dieną. Nesenai li- 
!|ko išleista knygutė vardu 
[“Analysis of the Interchurch 
I World Mourment Report on 
the Steel Strike”, kur Mar- 
shal Ods gina 12 valandų 
darbo dieną. Knygutė, pa
sak dvasiškio F. Ernest 
Johnsono, pilna klaidingų 
tvirtinimų. Citatoj iškrai
pytos, statistiniai daviniai 
netikri, faktai sufalsifikuo
ti. Bet nežiūrint to, plieno 

[korporacija skleidžia tą kny- 
Į gutę, kad pateisimus savo 
darbuotę. O E. H. Gary 

Į tvirtina, kad jam 12 valandų [ 
[darbo diena mažiau apeina, 
negu tas, ką apie tai mano 
visuomenė. Gi visuomenės 
opinija, kaip rodo Išleistoji Į 
knygutė, yra tyčid falsifi-Į 
kuojama. Tuo budu plieno 
magnato sąžinė pasilieka ra-Į 

[mi.
Be to plieno trustas sako, 

jog 8 valandų darbo dienos 
įvedimui trukdo ir tas fak
tas, kad trūksta darbininkų, 
žinoma, tai yra netiesa. Jei
gu plieno liejyklose butų pa
kankamai apmokama ir dar
bo sąlygos įmanomos, tai 
darbininkų netruktų. Gi da
bartinėmis sąlygomis (ku-| 
rios, kaip parodė Inter-Į 
church komiteto raportas, 
yra stačiog nepakenčiamos), 
suprantama, darbininkai) 
nenori dirbti ir ieško 
darbo kitur.

Rasinių riaušių 
atbalsiai.

sau

Kaip žinoma, 1921 m. Tul- 
soje įvyko rasinės riaušės. 
Nemažai negrų liko užmuš
ta, o jų namai sudeginti. To 
miesto negrai turėjo neįma
nomai didelių nuostolių. Da
bar namų savininkai neg- 

kaip geležinkeliai, prekybi-1 rai patraukė miestą teisman

Padegėlis Kasmatė.

Literatūros Darželis
(Pabaiga)

IV—Vaizdų Vaizdeliai.

?Mcsšit vaizdas Lietuvos tvarkos, 
Važiavom”.

‘ILigi išsimurdžiau pro stoties koštu
vą, pasidarė pakankamai šilta, ir aš įšokęs 
į vagoną, pūškuodamas garą, tariau pats 
sau: šilta. Niekas man neatsakė nei šilta, 
nei šalta, tiktai bendrakeleivių veiduose 
pastebėjau lyg noro sakyti: “er dult aufm 
eifem,” kas lietuviškai reikštų — jo ne visi 
namie. Todėl, •atsimindamas, kad verčiau 
daugiau klausyties, o mažiau kalbėti, ne
besakiau nieko ir ėmiau klausytis kaip ir 
kiti kad tylėjo. Bet tai nebuvo tyla, o'bu- 
vo vienas didžiulis tratėsys, lyg keli kai-

r _ virvės, kuri ( vėl juos gali į-
Jlė žinotų tada, kad už su-1 traukti į kalėjimą.
naikintą turtą atsako jų pa-Į “Daugybė tūkstančių žmo- 
Čių kišenės. I nių visoje šalyje reikalavo

___________________..... . J I j iety s ir kitiems politikos ka- 
^fflii!!iiiiiihiiiMWiĮtfiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiikiii!!!im!iitH!W!i»iwiwn!^ Ii liniąms generalinės amnesti

jos, kuria\ einant butų nuimta 
‘nusika}ltimaš’ ir grąžinta 
pilietybės teisės.

“Suprantama, kiekvienas, 
išėmus kelis mizantropus, 
apsidžiaugs 24 kalinių pa- 
liuosavimu. Bet paties akto 
nevykęs šykštumas yra sta
čiog koktus kiekvienam mąs
tančiam žmogui.

“Kiti politikos kaliniai pa
silieka UŽ krėtiį. Išmintin
gi šios šalies piliečiai vėl at
naujins kovą, kad ir .liku
sieji kaliniai butų paliuosuo- 
ti. Bus dedama taipgi pa
stangų, kad . politikos nusi
kaltėliams butų grąžinta pi
lietybės teisės.”

Apžvalga
DARBININKŲ PERGALĘ 

MINNEAPOLYJE.

Bolševikėliai visą laiką ban-Į 
do įtikinti žmones, kad sočia-1 
listų įtaka Aemrikoje visai Į 
nusmukusi. Bet faktai visai Į 
ką kitą rodo. Rinkimuose so-| 
sialistai tolyn vis daugiau gau-| 
na balsų. Štai ką rašo “Ncw| 
York Call” apie Minnepolio| 
miesto tarybos rinkimus:

“Tie, kurie džiugino save, 
jog Socialistų Partija yra 
numirėlis, kurį reikia laido-Į
ti, tegul pažvelgia į Min-1 KINIJĄ , TIK KATALIKYBĖ 
neapolio rinkimų davinius. | TEGALINTI IŠGELBĖTI. 
Tame mieste partija 

/ septynis aldermanus 
operavo su amatinių 
politine lyga. Tiedvi 
nizaciji taryboje sudarė ma
žumą. Bet paskutiniais rin
kimais ta mažuma virto di
džiuma: socialistų ir dar- 
biečių koalicija laimėjo 14 
vietų, o kapitalistinės parti
jos tik 12.

“Tai geras veikimo rekor
das ‘numirėliui’, šie ir Wis- 
consino ir kitų valstijų rin
kimai rodo, 
politine galia yra po seno
vei stipri, nors partija, nu
kentėjusi nuo reakcijos ir lrca<cBal* 
vidujinių vaidų, tik išdėta at-lekcija, dar nenuslopinta ir 
sigriebia narių skaičiumi. daro pastangų paimti viršų.

Wr(ganiizaty^am darbui Dar ir dabar Bavarijos kalėji- 
kliudo tas faktas, kad šioje Į muose vargirišmi užsitarnavu- 
šalyje yra daug radikalų | šieji revofliucionieriad-socialis- 
baisuotojų, priklausančių Įtari, kaip Toller’is ir Fechen- 
darbininkų klasei, kurie pa-|bach’as, o kiek tų Vokietjos 
ilso nuo septynių metų ko-lsocaMzmo didvyrių tapo niek- 
vos. Politinis Sentimentas šiškai reakcijos nukautų. Tai- 
yra taip jau stiprus, kaip ir | gi ir čionais mUsų užduotis yra 
pirma, bet nuvargę radikalai | padėti Vokietijos darbininkų 
kol kas ilsisi.
sos, jie vėl grįš į socialistų 
eiles ir padės atstatyti parti
ją. Ir dabar jau reorgani
zuota partija vis tvirtėja, 
nors ir įišlengvo. Stiprėji
mas bus lėtas, bet tikras”.

turėjo | -------- -—
ir ko- “Draugas”, "išskaičiavęs vi
eniju Įsas Kinijos nelaimes, sako: 
orga- ......... -

tis, kad dėl kitų labo reikia
save iš meilės paaukoti, kad [atstovų, kadangi pirmųjų iš- 
savo Šalį reikia tvarkyti nejauktieji sėdi kalėjime, antrie- 
sUlyg svetimųjų pinigų pa-[ji gi tiek yra persekiojami, kad 
pirkimo, bet sulyg vargingų-|nėra jokios galimybės perženg
iu žmogių kedkaUų. Ir tą Į ti sieną.
tiesą galėtų tiktai atnešti Toliaus kalba drg. Abramo- 
'Kristaus Katalikų Bažnyčia.Įvjčius (Rusijos emigrantas), 
Bet esant tiek vargų ‘krikš- Į k^po antrasai referentas te- 
čioniškųjų’ tautų tarpe, tiek moj “Darbininkų klasės kova 
persekiojimų ir kliūčių ka-Įprįie^ pasaulinę reakciją”, 
talikybei iš visur, Bažnyčia £avo kalboj drg. Abramovi- 
neturi jėgų pasiuntus išlaiky- ^ius daugiausiai nušviečia Bū
ti Kinijoje apaštalų. Ir var-Į komunistų dd|spotingo 
giai susilauks toji žeme Kris-Į valdymo žalinkumą ir baigia

• taus ramybes greitai. O nė- 8av0 kalbą žodžiais: “Oi kaip 
susiilaukusi ramybės galų butų Rusija dabar stipri, jeigu 
gale supras iŠ kur ateina di- mes kaipo laisvi piliečiai bu- 
džiausias vargas ir užsidegu- tume galėję stoti kovon prieš 
si kerštu, gali pakilti ir vi- pasaulinę reakciją, pasaulinę 
siems savo kaimynams, bu- kapitalizmo tvarką”' 
daąni taip skaitlingi, krūvi- Pirmu debatuose išėjo drg. 
nai atsimokėti.” Modigliani (Italija). Savo ne-
Ta peršama panacėja, žino- įlgoj, bet kairltoįj kalboj, pa-

iš tenais negali prisiųsti savo

ma, neišlaiko jokios Jcritikos. daręs keletą pastabų drg.. Ab- 
Mellės ir pasiaukavimo pas ki-Į ramovičiui užbaigia kalbėta pa
mėčius yra nepalyginamai dau- keltu balsu: Proletariatas turi 
giau, negu pas- krikščionis, į- turėti drąsoj ant savo, vėliavos 
skaitant ir katalikus. Tai vie- Į užrašyti^obalsį paėmimo val- 
na. Antra, faktai rodo, jog džios į savo rankas ir drąsiai 
katalikų bažnyčios vyravimas žengti pirmyn, pirmyn į socia- 
dar neišgelbėjo nė vienos val-htamo kelią”;
stybės. Atpenč, kur kataliky- Kadangi drg. Thomas (An- 
bė buvo giliai įsileidusi šak- glija) turėjo išvažiuoti, tai tot 
nis, ten progresas labai silpnai | lymesni debatai dėl drg. Bau- 
reiškėsi.

Priežasčių Kinijos 
mėms reikia ieškoti ne 
boję, bet ekonominiose 
sąlygose.

[er’io ir Abramovičiaus refera- 
nelai-1 tų atidedami kitam posėdžiui 
tiky- ir nutariama išklausyti drg. 

šalies Į Thomas’o pranešimą temoj: 
[“Aštuonių valandų darbo diena 

—__ I ir socialčs reformos.” Drg.
Just. Baltrušaitis. Į Thomas užbaigęs tą klausimą

T referuoti pateikė Komisijos iš
dirbtą rezoliuciją, kurią Kon
gresas vienbalsiai priėmė.

Popietinį posėdį atidaro drg. 
Stauming’as (Danija). Pir
mučiausiai išklausomas man
datų Komisijos pranešimas.

I Komisjos vardu drg. Crispien,- 
as (Vokieija) praneša, kad yra 

jog socialistų Į kaip tonais nėra musų yra jos vyravimą, liekasi tik vienai atvykusių, kaipo atstovų 426 
pareiga neduoti tenais įsigalėti gale ■ tai organizuotos darbi- Į ir kaipo delegatų, svečių 194 

Antra — Vokietijoj rankU klases «*>nias.

Tarptautinis Socialistų Darbininkų 
Kongresas Hamburge

(Tęsinys)

ŠYKŠTI “TEISYBĖ”.

Prezidentas Hardingas, ant 
galo, susimylėjo ailt politinių 
kalinių ir 24 jų paliuosavo iš 
kalėjimo. Bet ta “malonė”

Kai jie atsil- klasei atsispirti prieš Vokieti
jos augančią reaciją, padėti ją 
nuslopinti. 'Į^iekasi paminėti 
dar dvi pasaulinės reakcijos 
tvirtovės, tai Italija ir Vengri
ja. Tenais reakcija užgrobusi 
valdžią deda ‘|^isas pastangas; 
kad sunaikinti revoliucinį dar
bininkų susipratimą, —išvaiko 

Nekalčiausias darbininkų orga
nizacijas, uždaro jų spaudą, 
Noįllclidžia užrienii|ių informal- 
ei jų iš darLininkų gyvenimo. 
Taigi prieš pasaulinės reakci-

tyn — pim, pam-pam, pjm; pam-pam. 
Ištiesų vagone pasuoly kažkas sušnypštė — 
pst, psst... ir amžinai nutilo. Kažkoks 
cholerikas pripuolęs ėmė klabinti ranke
ną nuo “šilta” ant “šalta” ir atgal, bet pa
suolėj niekas nefošnypštė ir jis galų gale 
mete savo bergždžią darbą taręs: kaput! 
Pradėjusio eiti traukinio bildesys veikiai 
nustelbė kojų tratėjimą. Mes važiavome...”

Arba vėl vaizdelis “Lyg pasaga bu
vo parašyta —'3.”

“Už krepšiais apkrautos lentų sienos 
kažkas prabilo: “Myčitsia troika udalaja’... 
Musų kupė visi buvo rimti, ir jei kurs žiu
rėjo į lentų sieną, tai buvo matyt jį ma
nant: — A mišugane... Bet pradėjo staug
ti ir argeliuoti dar ir dar: visada taip, 
kaip oras šilsta, tai gyvybė kilsta. Mat, 
Viena, labili daug buvo važiuojančių, nes 
metas buvo prieš šabą, kita — visi vyrai 
pųppavo iš savo pypkių, cigarų ir ėiga- 
retų didžiausius durnųJkamuolius, o kur, 
yra duinų, ten,laišku, yra ir ugnies —-ši-' 
lumos, energijos. Pas muš susibarė natų-

mai venų metu spragilais kultų. Kas tai? /ralinė šiluma, taip sakant, žmogiškoji al
kiausiu pats: savęs. Tai reiškia piliečiai, iš- 
anksto žinodami vagono kaprizus, jau mji- 
šė kojomis į grindis, kad neatšaltų: tra, 

’tra, ra, ra, ra... Nemitęs ėmiau ir aš tu- 
ravoti, iš pradžių bum-bum, tolyn — greį

mosfera su temperatūra aukščiau nolio, 
ligi ją ataušino konduktorius, atidaręs, du
ris ligi s pat galo ir taręs, kad, girdi, gos- 
poda, reiks parodyt biletus.

“—Tąjnstąi reiks primokėti, ir tams-

Anglijos Nepriklausomoji Dar
bo Partija 26 balsus; Francijos 
Socialistų Partija 16; Belgijos 
ir > Austrijos Socialistų Parti
jos po 15; Rusijos, Švedijos, 
Danijos ir Amerikos po 12; 
Čeko-Slovakijos: Čekų grupuo
tė 9, Vengrų grupuotė 8, ir 
Vokiečių grupuote 7 b aistis; 
Olandijos ir Šveicarijos po 7; 
Norvegijos, Gruzijos ir Suo
mijos po 3; Armėnijos, Bulga
rijos, Danzigo, Jugoslavijos, 
Latvijos, Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, Estijos, Luxem- 
burgo, Rumunijos, Turkijos, 
Ukrainos ir Poale-Lionas po 1 
balsą.

Kad netruk džius laiko gin
čams Mandatų Patikrinimo 
Komisija siūlo jos pasiulynms 
priimti. ^Kongresas su Manda
tų Patikrinimo Komisijos pa
siūlymu vienbalsiai sutinka.

Sekančiu pranešimu eina drg. 
Adler’io refravimas apie Orga
nizacines Komisjos darbuotę. 
Jisai paaiškina ir perskaito vi
są eilę pataisų padarytų nau
jai kuriamojo Internacionalo 
statuto projekte.

Dlrg. Taure (Rrancija), saky
damas, kad priėmimas statuto 
reiškia jau pradžią naujojo 
Socialistų Darbininkų Interna
cionalo gyvavimo ir kad to 
neatitolinus, Siūlo statuto pro- 
jektan įneštas pataisas be dis
kusijų priimti. ' •

Atstovai kalbėdamiesi iš vie
tų ir karščiausiu delmį ploji
mu pritaria drg. Taure’o pa
siūlymui. Šių diddlių {ovacijų 
melu drg. Vandervelde surin
ka: “Vi ve 1’Internationalė !** 
(Tegyvuoja Internacionalas ir 
kaipo pažymėjimui ^pastatytų 
pamatų naujam Internaciona
lui visa sale pakilusiu iškilmin
gu upu garsiai užtraukė Inter
nacionalo dainą.

Trečiadienyje 7 vai. toj pa
čioj didžiojoj salėj, dalyvaujant 
Kongreso atstovams ir pilnu
tėlei salei socialistinio jaunimo 
įvyko iškilmingas Socialistinio 
Jaunimo Kongreso atidarymas. 
Atidarymo prograpioj jaunimo 
choro dainos, muzika, sveiki
nimai Socialistinio Darbininkų 
Kongreso atstovų ir šiaip atski
rų valstybių socialistinio jau
nimo organizacijų delegatų. 
Jaunimo Kongreso atidarymo 
šventė buvo užbaigta visos sa
lės triukšmingu Internacionalo 
dainavimu. (Bus daugiau)

asmens, taigi išviso 620 dele
gatų iš 30 valstybių. Be to 
patariamojo balso teisėmis į- 
leista visa eilė atstovų mažes
niųjų darbininkų partijų. Ne
įleista Kongresai! Palestinos 
sionistų darbininkų atstovas, 
nes’jie savo konfėrncijoj yra 
nusprendę nesidėti į Amster
damo Sąjungų Internacionalą, 
taip pat Komisija yra nutarusi 
neįleisti Kongresan dešiniųjų 
socialdemokratų atstovų, nes 
jie rėmė baltųjų intervenciją 
Rusijon, ir Čekų tautinę Socia
listų Partjos atstovą, kapo 
atstovaujantį nacionalistinę or
ganizaciją.

Atsižiūrint į kiekvienos par
tijos narių skaičių ir prisilai
kant Organizacinio Komiteto 
Kongersui sušaukti taisyklių vi
suose Kongreso darbuose spren
džiamojo balso teises gavo at
stovų kiekis: Vokietijos suvie- 
nintoji S.-D. Partija 30 balsų; 
Anglijos Darbo Partija 28;
——————-4— 

mas instinktą priėjau prie durų su iška
bomis: ‘Bufetas’ ir ‘Įėjimas’.

‘Tik kur buvęs, kur nebuvęs, sargy
binis mari: (

“—Sustok! atgal!
“—Kaip tai? AŠ į bufetą...— norėjau 

pasiaiškinti. ,
“-hAt nematai įėjimo? — žodžiu ir 

įpirštu parodė sargybinis.
*Tštikrųjųy toli (kitam stoties rūmų 

•gale matės kita iškaba ‘Įėjimas’. ‘Bufetas’ 
parašo ten nebuvo, užtat ‘Įėjimas’ kurkas 
stambiau buvo parašytas.

“—Suprask tu čia visus tuos išiUo- 
niiis, — e, sakau, anižį gyvenk, ąmžį mo
kinkis.. . šimtąjį kartą kartodamas savo 
paprastąjį priežodį bbvau. jau bebėgąs di- 

sdžiojo ‘Įėjimo* link, tik pamačiau kaž ko
kį judrų poniuką su džiegeliu kepurėj 
šmuricštelėjant pro mažąjį ‘Įėjimą’.

“Aha ! — tariau sugrįžęs 
šposai? Kuo jis gerėsiųs, ar

. Vien 
dik kalbomis ir rezoliucijomis 
mes padėties nepagerinsime. 
Mes turime numatyti budus ir 
galimybes bendrai suderintai 
darbininkų klasės kovai prieš 
tą reakciją. Be kitų tam kaip 
tik daug padės tarpusavinio 
informacijos sutvarkymo, par
lamentarinio veikimo koordi
navimas ir masinis veikimas 
už parlamento sienų.

Turint omenyje, kad išrink
tosios Komisijos turi daug dar
bo sekantį posėdį nutariama 
padaryt ryt 9 valandą išryto.

Vakare 7*4 vali. Kongreso 
garbei didžiausios Hamburgo 
muiziikos salėj buvo surengtas 
koncertas. Simfonijos orkest- 
dą Vede vienas žymiausių Ham
burgo muzikų Psofesorius Dr.

Trečiadienis, Gegužes 23 d.
Trečiadienio plenarį' Kon

greso posėdį atidaro drg. Wall-

PINIGUS UCTUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turiste tiesiogynį susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

, Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

tai, ir tamstai..^.— drauge su pasais rin
ko savo piutę konduktorius.

“—Kas tai, kaip tai Aš gi šiandie pir
kau, kasoj, pats pinigus mokėjau, jei bogu! 
biletai tikri! — teisinos keleiviai.

“—Taip, bet tamsta su trečios klasės 
biletli įsėdai į antrą klasę, — stengės ra
minti konduktorius, . ’

“—Atsiprašau, į trečiąją, — ginčijas 
pilietis.

“—Pažiūrėk tamstą, kas parašyta.
‘Keleivis triumfuojančiai atidaro dū

li* rodo:
'—še, ve, kas čia? Lyg pasaga — 3!
'-—O kas kreida parašyta? — lyg šal

tu vandeniu atšaldė konduktorius^ *
“Ištiktųjų vagono sienoje buvo krei

da parašyta sukrypę — II”... •
Pagaliau, trečias vaizdelis: “Žmogus 

su džiegeliu.”
“Suvažin$ę keletą kačiį ir vieną ud- 

rojantį i šunį, j galų / - gale sii^bįpm j -.prie di
deli štdties?- čią -gągįyežis, mus pakritęs, 
raibiai nuėjo į Ša)į pasipy^kiot, ar van

 

dens atsigert, žodžiu, kaip^ik toliau nųp 

 

tokio .vežimo, kurio puškfl&k nepuškavęs 
— greičiau neįjudinsi. Mat žalios malkos 
graužt tai ne tas pat, ką angliais penėtis. 
Šios iriiritys ir niany sukėlė pajautimą; 
panašų į ‘šilumos ir valgio’ ir aš sekda-

ris
<<

«4

kas per 
. logesnis,. 

kad turėčiau keletą dešetkų darmių žinks- 
nių daryti, ir ^ėr tai, ne dieve, pasilikt?— 
vis labiau viriau savy.

“—-Tėi buvo valdininkas, paprastiems 
negalima, — paaiškino sargybinis.
“—Aš ir neblogesnis už valdininką. 
“—Bet iš kaktos to nematyti”...
Toks yra Aklainatės feljetonų stilius,

čia

t £ • - • 
tokia jų dvasia. Imama paprastas gyveni
mo vaizdas, tam tikri karakteringi bruo
žai net nekaupiama,' kaip paprastai felje
tonuose kad yra dar Am a. Kitur feljetonai 
esti daugiausia nebe satira, bet (lengvas, 
gražus šaržas, kur. tyčia parenkama ir 
aikštėn iškišama vienos rųšics savybes. 
Aklasmatės feljetonai, kaip matyti iš 

"pacituotų pavyzdžių, ne tik nėra šaržas, 
nėra net‘ nei satira. Tai tėra paprastas 
gyvenimo reiškinių aprašymas, tik gal dai
lininko intuicija padailintas.

Kas be ko, knygoj yra ir kur kas silp
nesnių dalykėlių, kuriuose jau nebžymu 
dailininkas, kuriuose eina paprastas laik
raščio reporteris ar net partinis agentas. 
Tačiau jdigu (ku^ie dalykėliai literatūros 
istorijai ir yra nebylis daiktas, kurių ji 
nepaminės, kurie gal šiuo žvilgsniu yra 
negyvi gimę, tačiau musų kultūros bei 
visuomenės , santykiavimų istorininkas ir 
pro. juos nepraeis pro šalį. Jie pasižymi di
dele tikrenybe, tik gal ne visuomet tiksliai 
išreikšta. Bet visa “Magaryčių” knyga vis 
dėlto nenustoja buvus musų atgimimo ir 
kovos dėl nepriklausomybės gyva gyveni
mo kronika. O tai jau yra diddis nuopel
nas. Nuopelnas, kokio tik galima reika
lauti iš musų dienų Lietuvos laikraštinin
ko. . ■ ■ , ■ . ’
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“turtuolio” sūnūs užklausė jo 
ar jis pažįstus Gudžiūnų ir ar 
Gudžiiu/nas yra teisingais žmo
gus. Suprantama, šis atsakęs, 
kad jis toje apielinkėje, kur 
gyvena Gudžiūnas, jau nuo 
senai gyvenąs, ir kad jis žinųs 
jog Gudžiūnas esąs geras ir 
teisingas žmogus.

Po po, prigavikas išsiėmęs iš 
kišenės $8,200 ir paėmęs iš Gu
džiūno tuos $1,900 suviniojo į 
pundelį ir padavęs jį Gudžiū
nui, sakydamas jam, kad jis 
tuos du šimtu dolerių pasilai
kytų sau už patarnavimų, o 
kitus nunešęs bankan padėtų 
drauge su savaisiais.

Gudžiūnas paėmęs tų punde
lį nuėjo į bankų; bet vietoje tų 
trijų tūkstančių devynių šim
tų dolerių jis radęs pundely 
tik popcrgaiius. Ir jis tik tada 
supratęs, jog jį “bomai” pri
gavę. .. 

Matomai, Gudžiiunajb buvo 
neužtektinai žvalus, tai ten pat 
tie “bomai” įdavę jam kitų 
panašų pundelį su popierais, o 
tų su pinigais pasilaikė sau.

Gudžiūnas sako, kad jis tuos 
“Lomus” pažintų, jei jis juos 
pamatytų. Bet kur tu čia 
žmogus juos bemafysi; juk 
svietas yra platus...

Panašių prigavysčių pasitai
ko gana daug. Patartina lietu-; 
viams būti atsargiems su pini
gais. —Reporteris.

CHICAGOS 
ŽINIOS

V. K. Račkauskas vieši 
Chicagoje,

į vakarus, negalėjo 
neaplankęs slaunios 
lietuvių “stalyčios”

Žinomas Amerikos lietuvių 
veikėjas ir rašytojas V. K. 
Račkauskas, iŠ Amerikos rytų 
paslinkęs 
praleisti 
Amerikos 
Chicagos.

O Ryme būnant negalima 
iškęst nemačius popiežiaus — 
taigi lankydamas Chicagų jis 
atlankė ir Naujienas.

“Kodel-gi sveikas metei di
delį miestų, o persikraustei į 
mažesnį? Kodėl metei banku, 
o vėl emeisi laikraščio ” — 
tuojaus jis buvo apibertas 
klausimais.

^Mat, grįžtu} prie savo tik
rojo pašaukimo”, pasiaiškino 
Račkauskas. “Lietuvoj žmo
nės ypačiai ragino mane grįžti 
laikraštijon, kad iš to butų 
daugiau gero Lietuvos valsty
bei, arba valstybės idėjai.’*

Chicagoje Račkauskas ketina 
pabūt kelias dienas, jieškoda- 
mas čia didesnes dirvos “Dir
vai” iš ClevelandOk

.Apsistojęs j išbyra pas p.p. 
Draugelius, Nuo meilės ir filozofai 

neliuosi.

Plėšikams teko $10,000
Plėšikai atėmė nuo gemblerių 

arti $10,000.

keturi apsiginklavę
padarė “holdupą”

Vakar 
plėšikai 
dviejuose gamblerių namuose 
ir išsinėšino su $10.000. Vie
noje vietoje jie savininko išve
žė saugiųjų šėpų su penkiais 
tūkstančiais dolerių. Kitų tiek 
jie atėmė iš gamblerių.

Nei karščiai nepaken
kia apsivedimams.

Apsivedimų biuras skelbia, 
kad birželio mėnesy buvo dau
giau apsivedimų, negu j^ir- 
mjiaus. Reiišk|iai, apsivedimas 
kaiščiai nei kiek nepakenkė.

šį mėnesį keturi šimtai ir 
šešiasdešimts leidimai išduoti 
apsivesti.

Lietuvių Rateliuose
Naujienų Spulkos narių 

domėk

m

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujiena Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji ifi Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

. \ vii-

Kaip lietuvys prarado savo 
pinigus.

filo- 
prof.

Norėjo lengviu budu daug pi
nigų užsidirbti; neteko savo 
$1,900.

Chicagos Universiteto 
Zofijos fakulteto galva, 
James II. Tufts, 61 metų am
žiaus, šiomis dienomis apsive
dė su Bryn Mawr Kolegijos 
mokytoja, Miss Mathilde Cast- 
ro, 14 metų amžiaus.

šiandie, birželio 27, tai pas
kutinė sereda šio 1-ino kvar
talo Naujienų Spulkos gyvavi
mo. Mes veikiai turėsime iš
duoti raportų iš musų Spulkos 
finansų stovio, todėl meldžiame 
narius šiandie atsilankyti 
Naujienų ofisų, atsinešti savo 
mokesnių (knygutę paltikrfni- 
mui, nurodyti klaidas, jei 
dasi, ir apmokėti užvilktus 
kesčius.

Pasisekimas Spulkos

ran- 
mo-

pri- 
—•*— 

(Seka ant 6-to pusi.)

visokiems 
duodasi 
kad nei 
panašus 
neišrno- 

su savo
Tat gal nebereikalo

OUR STAMP9 OR 
MERCHANDISE^HCKETS

tnc House 
.GAEATER VAUIES.

7A<? South 
Grodtost DcDdrtment Sto

Jeigu šiais laikais atsiranda 
gudruolių — nieko nuostabaus; 
tik stebėtina, kad vis dar ran
dasi žmonių, kurie 
mcklerianis lengvai
save prigauti. Matyt, 
spešelai, nei kiti tam 
šmugeliai, lietuvių dar 
kino būti atsargiais 
pinigais.
ir svetimtaučiai sako, kad lie
tuviai yra darbštus žmonės ir 
moka taupyti savo pinigus. Tik, 
girdi, lietuviai nežino kas 
daryti su sutaupytais savo pini
gais.

Štaj koks atsitikimas teko 
patirti advokatui Gugiui Har- 
rison gat. policijos nuovados 
teisme. Jaunas vyrukas pri
ėjęs prie valstybės advokato 
asistento klausia jo ar jis ne
galėtų prigolbėti jam surasti 
savo žuvusius pinigus, $1,900.: 
Advokatas lištyrę«i dalykų pa
reiškė:

“Well, jus norėjote iš to 
žmogaus pasinaudoti, bet jo 
butą gudresnio už jus. Taigi, ir 
tapote prigauti. Aš nieko ne
galiu jums padėti”.

Dalykas tame. Vienų sykį 
nepažįstamas gražiai pasirėdęs 
žmogus priėjo prie lietuvio, P. 
Gudžiūno, klausia jo ar jis 
negalėtų surasti gerų žmogų, 
kuris galėtų apsiimti išdalyti 
lietuviams pinigus. Girdi, dvi
dešimts penki metai atgal jq 
tėvas priėmęs nuo lietuvių pi
nigus ir išvažiavęs - i Alaskų. 
Jis ten per tą laiką labai pra
turtėjęs ir dabar norįs su lie
tuviais atsilyginti. Jis dabar 
atsiuntęs jį į Cbicagą sugrą
žinti lietuviams jų pinigus su 
dideliais nuošimčiais.

Tatai pasakęs jis užklausė 
Gudžiūno ar*jis turįs pinigų. 
Gudžiūnas pasakęs, kad Stock 
Yards banke jis turįs $1,900. 
Del sužinojimo ar Gudžiūnas 
yra teisingas žyiogus, jis pa
prašęs jo išsiimti, iš banko 
tuos pinigus ir nurodytoje vie
toj atnešus jhos jam paradytį

Gudžiūnas tatai padaręs, 
nuėjus pažymėton vieton jis 
rado tą nepažįstamą žmogų 
belaukiant jo ateinant su pini
gais. Jiem bekalbant tuojaus 
prie jų ir trečias žmogus pri
ėjo. Jis taip atsinešė lig butų 
Gudžiūno pažįstamas. Tada I

Rytoj, Ketverge
Birželio 28 dieną

DOLERIO
DIENA

Jys galite sutaupyti daug pinigy jūsų reikalin

giems dalykams dėl vakacijŲ laike šio išpardavi

mo. Ateikite ir pamatykite puikius pasiūlymus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt R<L 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. 1LL

Pinigus gavo:
17532 — J. Saulaite 
17120 — P. Paulausku 
17781 — J. Spirkauskienė 
31420 — M. Petrošienė 
10485 — J. Sagatas 
16781 — V. Slaugaitis 
16758 — K. Jucienė 
16880 — V. Namčauskas 
16892 — V. Blekaitė 
16911 — U. Urbięnė 
17080 — M. Rasiulienė 
17207 — J. Vilickaitė 
17149 — K. Vocienė 
17151 — D. Kvederienė 
17154 — J. Sprindžius 
17156 — G. Vaidžiunienė 
17158 — J. Trakšelis 
17160 — J. Pauris 
17171 — T. Andriulaitis ' 
17178 — M. Janusaitė 
17183 — R. Sauseraitė 
17193 — E. Baublaitė 
17199 — O. Juškelienė 
17205 — K. Marcinkevičaitė 
17209 — M. J. Gerdauskas 
17212 —‘ J. Armonas 
17221 — A. Gavinavičius 
172Į25 — M. Mikuti^nė
17286 — J. Petronis
17238 —• M. Lukauskas
17239 — K. Savickienė
17242 — A. Gudelis
17243 — P. Maksevičiutė
17244 — E. Pamenditienė 
17246 — M. Gužinka 
17254 — O. Paulauskienė 
17259 — B. Drigolieng 
17268 — 0. Gužauskienė
17287 — T. Slaponkienė
17288 — P. AlegeviČaitė 
17291 — A. Grublauskaitė 
17294 — A. Mackevičius 
17299 — A. Krasauckįenė 
17302 — M. Babelienė 
17308 — Kinpelaitė 
17318 — Serbentą 
17320 —' M. Mikna 
17323 — A. Raškuvienė 
17325 — K. Skirmontas 
17336 — P. Norvaišis 
17340 — J. Stanaitė
17342 — J. Jakščius
17343 — E. Bagdonavičienė
17344 — A. Kruvelckas 
17350 — A. Paulauckas
17350 — A1. Paulauckas
17351 — I. Žlibinąs . 
17861 — V. Brazauskas 
17362 — Z. Brazauskienė 
17377 — U. Vaicekauskaitė 
17379 — J. Andriulienė 
17384 — J. Pežas
17393 — M. Katauskienė
17394 — O. Zibartjenė 
17401 — A. Biškauskaitė 
17413 — O. Savivkiehė

17428 — F. Arbačauskicnė
17425 — B; Bielskienė
17426 — K.dJočkai
17427 — V. Baršauskienė
17428 — Z. Krašauskis 
17437 — B. Noreikaitė 
1744? — B. Rentauskas 
17444 — M. Bukauskienė 
17455 — J. Dikmonas 
17457 — S. Vaidotas 
17459 — D. Tvarkunienė 
17467 — A. Barbauskas
17470 — p. Rilaįtė ,
17471 — T. Radavičia 
17475 — K, Rutkauskienė 
17479 — 0, Cimolonski
17484 — I. Straukas
17485 — J. Steimontas
17487 — A. Kriščiokas
17488 — J. kikims 
17491 — U. Jonkaitė 
17493 — B. Sadulaitė
17498 — J. Josiunas
17499 — A. Uselienė 
17502 — P. Vaisienė
17507 — 0. NemČauskienė
17508 — T. Pluskevičaitė
17511 — J. Kristutįenė
17512 — V. Bielskis
17513 — M. Dambrauskaitė
17516 — M. Kuneikienė
17517 — M. Pocevičienė 
17519 — N. Skrebienė
17525 — J. Ambrosis
17526 — J. Kriugžda 
17534 E. Bertošaitė 
17539 — S. šeputienė
17545 — A. Domarkienė
17546 — M. Misevičienė
17552 — O. Jančauskaitė
17553 — J. Zaviackas
17555 — B. Gečienė
17556 — O. Malakauskienė 
17558 — P. Vangis
17562 — J. Navickas
17563 — A. Maciejauskienė 
17584 — Ę. Stanislovaite 
17589 — J. Neberieza
17593 — P. Gervaitė
17594 — J. Gervė 
17632 — M. žuževičieriė 
17676 — J. Butauskas 
17693 — J. Rodavičienė 
17718 — J. Pieterienė 
17724 — M. Kiseliutė
17743 — Liet. Roudon. Kryž.
17865 — K. Jokubauskas 
51562 — P. Šiaulius 
51571 — V. Saudargas 
51579 — J. Dapkus
51586 — O. šeputienė
51587 — K. Jucius 
51589 — O. Saunorienė
51591 — M. Kalakauskaitė
51592 — M. P. Stokliutė
51593 — J. Juodis

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvųrto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks.V Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švarią ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratorijęu

F. AD. RICHTBR & CO. 
104-114 Šo. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

NUSIPIRK
Typevvriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kvitai su paėmėja parašais randasi 
“Naujiena” ofise.

KALENDORIUS
IIM
Amerikiečiai lietuviai jau nuo deniai laukia 
gerą tinkamą Kalendorių. Mes matydami 
tų reikalų šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų 'šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tųkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istorijų ir 
Lietuvos Konstitucijų. Tad įsigyk tų Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarų” ant 
metų prisiųsdamas $2.50 arba užrašys “San
darų” savo giminėms Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

\ i

——..... ................... ............ <
Nenešiokite Diržo

Po ilgų bandymą, iiradiome mechaniš
ką systemą, kuri išgydo rupturą vyrą, 
moterų ir vaiką.

Demonstravimas Dykai
Kad Dr. Kemp Rupturos Systema pa- 

bua demon- 
tiokslinio syste- 
išradimo tiems 

kenčia nuo 
rupturos. Jis turi 
)asisekimo kur kiti 
neturi. Nedaro skir
tumo jei jus ban
dėt kitus visus da
lykus, ateikite 'ir 
pamatykite demon

stravimą — dėl sa- 
.ia nėra plieninių

struojama DYKAI žio n

Ph u i ; < *

ūmo.vo 
sprenžinų kurie spaustų — nei diržų ant 
kojų, kurie trina jas. Jus gausite as
menini patarnavimą nuo M r. F J. BAB- 
COpK, kuris turėjo daugiau negu dvi
dešimts metų patyrimo apie rupturos 
Europoje ir Amerikoje.

Chicagos daktaras gydo rupturas 
Visiems užinteresuotiems

A5 pavartojau Kemp systemą ant rup- 
turos kairiojoj slėpė noj (Scrotal Rup- 
ture) su tikru pasisekimu. Paskiau per- 

'ėjau karinę daktarišką egzaminaciją ir 
tarnavau kaipo kapitonas lauko ligoni
nėj.

Galiu asmeniškai suteikti kiekvienam 
kenčiančiam nuo rupturos, nes oš ži
nau, kad išgydė mane.

M. G McCarthy, M. D. 
217 E. 31st St., Chicago.

/ Per sekamas trisdešimts dienų 
l/z kainos. \ '

Kiekvienas kenčiantis nuo ruj/turos, ku
ris ateis į musų uuolatinj ofisą re- 
miantiee šio skelbimu, laike sekamų 30 
dienų gaus pilną demonstravimą tos 
puikios systemos — DYKAI — ir tu
rės tiesą, gauti gydymą už pusę kai
nos.

Neatidėliokite. Nes pavojus išsivysty
mo ligos visuomet yra. .
Valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 5:30 po 

pietą. Seredomis ir subatomis nuo 9 
vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėldie- 
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

Dr. Kemp’s System
134 S’o. Wabash Avė.

(Netoli Adams St.) Chicago.

Kaina $60

Gal jums reikalingi 
akiniai

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str.; 

Chicago, III.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yuchis D. C. Ph. C. 
ciiiropractic Gydytojas

Be tryduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M. z 

šventad. 9-12.
1579 Milvraukee Ave^ 

s Kąmp Robey ir North Avė.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akla kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės «u- 
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimų.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimų žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėj imą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš PJatto 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

|For Beantiful 
Vj Eyes
Make the Ūse of 
Murinę a Daily Habit.] 
This Refreshing Eye 
Lotion soon makea 
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmlesa, Enjoyable, 
Sold by all Druggists. Wri» for Bookle%

MURINS CO., P Eaat Ohio Street, Chicago

Aklu, Ausu, Nosies Gerkles
KLIŪTIS ‘ 

visokios rųllea /gydiiau 
JJSss?. ' per 25 metus prie Sta-

1 Gatvės.
1 Žvairas akis atitai- 

Bau 8ausiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; tonsilus išimu

Į. prieblandos miego pa- 
galba; akinius pritai-

SL sau daugiau.
ĮfK Parašyk dykos kny-

□TisSS gėlės.
FRANKLIN O. CARTER 

. 120 S'o. State St.
Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki U I

PINIGAI
< 1 Iš

PINIGAI
West Pullmano

Roselando
Lietuvon

Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

artim-

pasiunti-

Lietuvon

singtoniečiams 

iausia įstaiga 

mui pinigų

yra Tupikaičio aptieka, 

233 East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna 

rantija.

Iš Roselando ir 

singtono siųskite 

gus Lietuvon per
i jienų Skyrių Tupikai-
; Čio aptiekoje, 233 E.

115th St., Kensington.

gva-

Ken-

puu-

Nau-

/West Pullmaniečiams ir 

kitiems K pietų Chicagos 

gyventojams patogiausia 

jstaiga pasiuntimui pini

gų Lietuvon yra Kartano 

aptieka, 523 W. 120-th 

St., Wešt Pullinan, III. 

Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 

tija. Iš West Pullmano 

siųskite pinigus Lietu

von per Naujienų Skyrių 

Kartano aptiekoje, 523 

W. 120-th St., West PuH- 

man, III.

Garsinkites Naujienose
4
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Lietuviu Rateliuose. ROSELAND. ISRENDAVOJIMUI
L. S. M. Ratelio išvažiavimas.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
klausd tarp kitko nuo skai
čiaus narių ir didumo sudėto 
kapitalo. Didumas Tamstos 
busimų dividendų irgi nuo to 
paties priklauso. Todėl, dėl 
gerovės Spulkos ir savo inte
resų neužmirškite ateidami at
sivesti naujų narių apnikai.

Naujienų Spullkos Sdkrt
V. Mišeika.

Iš Laisvamaniy darbuotės.
I^aisvamaniai rengiasi parsi

kviesti kun. Mockų iš Meksi
kos.

Pereitų septintadienį birže
lio 24 d., įvyko Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio išvažiavimas 
į South Holland miškus. Vieta 
buvo iparinkta labai graži, bet 
jų pasiekti buvo galima tik 
automobiliais. Visi linksmino
si iki pat vėlumai. Pas visus 
rateliečius buvo geras ūpas. 
Visi turėjo “good time”.

Patartina rateliui ir daugiau 
panašių išvažiavimų surengti, 
nuvažiuoti.- Roselandietis.

ANT RANDOS KRAUTUVĖLĖ 
tinkanti bile bizniui. Geistina butų, 
musų mieste lietuviškas čeverykų tai
sytojas, nes kito nėra. Renda pigi ge
ra transportacija, ant pat kampo.

1919 Broadvvay kampas Elm Str. , 
Indiana Harbor, Ind, t

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos dėl 

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

Pranešimai
KAMBARYS ANT RENDOS van

denio šiluma apšildomas modeniški pa 
togumai išrendavosiu vienam arba 
dviem vyram ar merginoms randas 
ant

6338 So. Mozart St.

Šiandien, birželio 26 dienų, 
laisvamaniai rengia prakalbas 
Miklos svetainėj reikale kun. 
M. X. Mockaus.

Laisvamaniai pagalios nusi
tarė pargabenti kun. Mockų 
Chicagon iš Meksikos, 
prakalbose kalbės T. J, 
činskas ir Adv. Maine, 
mas laisvamanių gynėjas.

šios prakalbos, bei šis
kas be abejonės, sudomės
Cliicagos laisvamanius. Tat
reikia tikėtis kad s skaitlingai 
žmonės susirinks į Mildos sve
tainę šį vakarų. —Rep.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
ĮVAIRUS SKELBIMAI

‘ STOGDENGTYSTfi

BRIŪGEPŪRTAS

Šiose
Ku

zi no-

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda hegu 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
si tėvai kviečiami dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų. — Komitetas.

Iš L. S. J. Lygos Stygų Orkes- 
tros darbuotės.

ISoc^alistų Jaunuo- 
Orkestra pusėtinai 
nežiūrint 
užėjo dideli karš-

orkestro yra suspie-

nei to,

kaip vaikinų, taip ir 
teko pa- 

narių jau 
Reikia ti- 

oteity ši

Lietuviui 
lių Stygų 
darbuojas, 
kad dabar 
čiai. Prie 
tęs gražus 
būrelis
merginų. Ir, kiek 
stebėti, daugumas 
gerai yra išsilavinę, 
kėtis, kad trumpoj 
orkestrą galės puikiai pasiro
dyti.

Sekama orkestro praktika į- 
vyks ketvirtadienį, birželio 28 
dienų, 7:30 vai. vak., Mark 
VVhhitc Sųuare Parko svetai
nėj (Engine room). Repetici
jose gali dalyvauti orkestro 
draugai ir draugės. Be to, per 
repeticijas norintiems galima 
prisirašyti prie orkestro.

ANTONINA MATULEVIČIE
NĖ- BALTRUNAITĖ

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

laidotuvės atsibus seredoje 
birželio 27 d. 8:30 vai. iš ryto iš 
namų 1906 S. Halsted St. į Ap- 
veizdos Dievo Bažnyčią 18 ir 
Union Avė. o iš ten į švento Ka
zimiero kapines. Visus gimines, 
draugus ir pažįstamus širdingai 
kviečiame dalyvauti laidotuvės. 
Nubudęs vyras Juozapas Matu
levičius, ir sunai.
Laidotuvėse patarnaus grobo- 
rius Kadžius.

MIRĖ JOKŪBAS TREČIOKAS

Panedėlyje 4 vai. po pietų, 
Washington Park Ligonbutyje. 
Paliko moterį ir du vaikučius 
dukterj 9 metų ir sūnų 10 metų, 
seserį Doretą Amerikoj. Lietu- 
voje tėvus ir Marijoną. seserj- 
Tėvai Mikola s ir Barbora Tre- 
čiokai. Paeina iž Kauna redybos 
Biržų pasodės, apskričio, Papi
lio vals., Bokiškių kaimo. Išgy
veno Amerikoj apie 12 metų.

Laidotuvės įvyks ketverge, 28 
d. birželio 1-mą vai. po pietų iŠ 
namų Trečioku, 8651 Baltimore 
Avė. į Lietuviškas Tautiškas ka
pines.

Meldžiu visų giminių, draugų 
ir pažįstamų atsilankyti ir paly
dėti paskutinį sykį Jokūbą Tre
čioką. i

Pasilieka nuliudus moteris 
Petronėlė su mažu šuneliu Vy
tautu ir dukrele Aldona.

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

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
8411-13 Ogden Avė., 
Phone I.awdale 0114.

Liet. Pažang. Moks]. Susiv. Am. 
2-ra 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. Vakarienė žada būti ytin 
fiuiki kaip valgiais, taip ir programų, 
r jos biletų kaina prieinama.

Biletus galima 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.

GERA proga Įsigyti gvėrai įs
teigtą biznį—taisymo tire—rat
lankių. Turiu apleisti. Paaukau
siu savo dalį už $1200. Atsišau
kite: 7940 Normai Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Bridgeport. — Teisybės Mylėtojų 
Draugystės nariams ir narėms atydai 
turės šeiminiškąi išvažiavimų į Jeffer- 
son miškus nedėlioję, Liepos 1 d. bus 
šokiai žaismės ir muzika. Kurie nori
te dalyvauti kreipkitės prie raštininko 
ypatiškai j barber shop. 3336 So. Hal
sted St.,

Reikia -
Operatorkų prie žiurstų ir 

plaunamų dresių
Darbas prie viena adata 

specialės siuvamos mašinos. 
Nuolat darbas ir garantuo-

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ
f MOTERŲ . ... VYRŲ .

REIKIA —
MERGINŲ coil vyniotojų, corc 

bladers ir cord galų nitavotojų.
Atsišaukite

pas:
KELLOG SWITCHBOARD 

AND SUPPLY CO.
1066 W. Adams St.

REIKIA vyrų į barnę, kurie 
turi patyrimo kaip apsieiti su 
nvlzlinia

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.

\ REIKIA moterų operatorkų prie 
dirbimo baltų (whlte duck) kautų ir 
kelnių. Nuolat darbas, didelė alga. 
Nepatyrusias mos išmokinsime.

HESS BRAUN CO.
920 W. Randolph St.

REIKIA DARBININKO REIKIA —
VEDUSIO žmogaus apie 60 metų 

amžiaus, kuris gali vartoti įrankius 
kaipo janitorius. Nuolat darbas, 3 
flatai. $70 į mėnesį.

Atsišaukite: nuo 2 iki 4 po pietų. 
GOLDBERG, 

2235 Roosevelt Rd.

VYKŲ
REIKIA darbininkų j 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 GOODS CO., 

2840 Archer Avė.►

REIKIA patyrusių molderių 
prie mašinų į bresinę fandrę. 
Ateikite pasirengę darban.

SLOAN VALVE, 
4300 W. Lake Str.

BEIKI A — k.
VYRO j barnę, naktimis, prie 

valymo arklių ir pakinktų. Ge
ra mokestis, atsišaukite

333 W. Lake Str.
Reikia -

VYRŲ PRIE ABELNO 
DIRBTUVES DARBO, 
48 LIG 55c Į 
VALANDA.

ATSIŠAUKITE:
FITZPATRICK BROS. 

1319,W. 32-nd Place

RAKANDAI
PARDAVIMUI —

GROSERNĖS RAKANDAI (Fictu- 
res) kantary Show cases ir lentynos. 
Visi geri daiktai ir labai pigiai par
duosiu.

Kreipkitės:
3656 So. Union Avė.

REIKIA —
LĖBERIŲ

STANDARD MATERIAL 
COMPANY,

607 W. 66-th St.

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. KUNCIUS 
1976 Canalport Avenue Chicago.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME
RESTAURANAS.

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

3106 Archer Avė.

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.

Raštininkas.

PRAKALBOS.— šiandien, 
d. Mildos svet., 3138 So.

EXTRA 
birželio 27 
Halsted St., įvyks Liet. Laisv. Fed. 1 
kuopos prakalbos. Kalbės adv. F. 
Mains ir T. J. Kučinskas, tėrfioje: 
Laisvamanybė ir kun. M. X. Mockaus 
grįžimas Chicagon.” Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Chicagiečiai pasiilgo kun. 
Mockaus ir tiesia jam dešinę. įžan
ga nemokama. — Valdyba.

L. S. J. Lygos Stygų orkestro prak
tika jvyks ketvirtadienį, birželio 28 
d. punktuališkai 7:30 vai. vak., Mark 
White sųuare Pk. (Engine room) sve
tainėje, prie Halsted ir 29-tos gatvių.

Draugai ir draugės, visi malonėkite 
laiku susirinkti. Teipgi nauji nariai 
yra nuoširdžiai kviečiami prisidėti.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 

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

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

Aš KATRINA REIMARIENĖ, pa- 
jieškau savo vyro Jono Reimerio 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.

PAJIEšKAU BROLIO, IVTNCEN- 
to Dabašinskio, paeina iš Raseinių 
miesto, 16 metų Amerikoje. Jis pats 
ar kas kitas meldžiu pranešti.

Juzefe Budzinauskienėy 
2238 — W. 24-th Str.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS partneri^ su pini

gais prisidėti prie Įsteigimo paukščių 
auginimo biznio (farmos) Chicagos 
priemiesty. Patyrimas nereikalingas. 
Auksinė proga tapti dalininku pelnin
go biznio. Del platesnių informacijų 
greitai rašykite:

A. J. DVYLIS,
R. F. D. Gurnee, III.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambaris vienam 

vaikinui prie gerų žmonių ir mažos 
šeimynos. Kambaris turi būti švie
sus. Praneškite į Naujienų skyrių.

3210 So. Halsted St. No. 37

REIKALINGAS KAMBARYS DEL 
Vieno blaivo, 28 metų vaikino. Pagei
daujama, kad nebūtų vaikų ir kitų 
burdingierių. 1 arba 2. Aš eičiau ir 
prie kito gero vaikino į vieną ruimą, 
bile geroje šeimynoje. Norėčiau, kad 
kas atsišauktų nelabai toli nuo Wes- 
tem Avenue. Tie kurie turite panašų 
kambarį, rašykite:

P. D.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III., 

Box 275

Atsišaukite: z
A. MELTZER, 

1056 N. Wood St.

MERGINU IR JAUNU 
MOTERŲ

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

Mašinų operatorkų
Inspektorkų 
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 jaunesnės neąu 16 
metų atneškite darodymus 
savo amžiaus. Angliška kal
ba nebūtinai reikalinga.

Continental Gan Co., Ino.
2221 So. Halsted St.

■ \

' REIKIA duonkepio antraran- 
kio, gera mokestis, patyrimo ne
reikia.

W. URBONAS,
4530 So. Honore Str.

f - .. 1 ———Į------------------

REIKIA —
2 vyrų, nuolat darbas, gera 

alga. Darbas pirty.
Atsišaukite: .1 /

908 W. 14-th St.

REIKIA — 
antrarankio duonkepio prie 

uodos duonos.
ROSELAND > BAKER Y 

10502 Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ, GE- 
rų kasėjų prie naujų namų dėl 

Western Electric Company,
Gate No. 29,

Cicero Avė. netoli 22-nd St.

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

Chicago Steel Foundry Co., 
Kedzie Avė. and 87-th St.

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 iloor 
Phonft Yards 2636

PARSIDUODA 
RAKANDAI— 
PIGIAI

Kreipkitės: *
2509 So.. Halsted Stri -

AUTOMOBILIAI ~
JEI jus norite turėti gerą 

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

BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO.,

3207 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

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

Kreipkitės:
D. PETRAVIčIA 
948 W. 36 Str.

Reikia -
2 PATYRUSIŲ MOTERŲ 
PRIE LOPYMO MAIŠŲ 

SU MAŠINOMIS.
NUOLATINIS DARBAS, 

AUGšTOŠ PEACE WORKO 
ALGOS, ATSIŠAUKITE.
ABLE BAG COMPANY, 

2707 W. Roosevelt Rd.

REIKIA —
OPERATORKŲ, patyrusią prie 

elektra siuvamų mašinų; Taipgi mote
rų ir merginų sulankstymui overalls. 
Patyrimo nereikia.

Atsišaukite.
ELIN and GOLUB, 

3234 W. 23-rd St. 1 blokas Į vakarus 
. i nuo Kedzie Avenue.

50 MERGINŲ IR MOTERŲ 50 

$17—$24 
I SAVAITELENGVAS IR GERAS DAR

BAS, 51/2 DIENOS I SAVAITE 
85c. Į VALANDĄ GARAN

TUOJAMA.
Kainos kaip darbui nuo štukų 
tuojau. Galite pradėti bile rytų. 
Valandos nuo 7:30 iki 5. Atsi
šaukite:
Spaulding and Merrick Branch, 

820 South Kildare Avė.

BOILERIŲ DIRBĖJŲ pagal
bininkų ir pasiuntiuėjimui vyrų 

generalę boiler šapą. Patyru
sių.
Mechanical Manufacturing Co.

89-th and Loomis St,

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

DARBININKŲ dieniniam ir 
naktiniam šiftui. Geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite

Joseph T. Ryerson and Son 
16 and Rockwell St. Duris No. 3

PARDAVIMUI —
VIENAS WOODS ir vienas Baker 

elekriniai trokai, su gerais delivery 
X)dy. Du setai Edison bateries, viena 
Uelson.

Kreipkitės:
F. MOON CHASSIS, 

2900 Lake St., Austin 6064

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

5124 S. Ashland Avė.
---------  i .......---------------

ŽIŪRĖK 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.

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

Atsišaukite
516 Roosevelt Rd.

PARSIDUODA puikiausias ant 
Bridgeporto kampinis, 3 augštų mūri
nis namas su Saliuno bizniu. Saliu
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. 
Pats biznis, su visais įtaisymais, ver
tas $5,000. taip kad namas atseina tik 
$25,000. Kiek truks, pinigų nupirki
mui, savihinkas 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:
PARDAVIMUI pigiai grosemė, taip 

gi užlaikome Ice Cream ir minkštų 
gėrimų. Išdirbta vieta per daug metų, 
lietuvių apielinkėje. Priežastis par
davimo — liga.

ANTANAS SKRODINIS, 
4505 So. Wood St.

A. OLSZEWSKI,
3235 So. Halsted St. 2-nd Floor.

PARDAVIMUI RESTAURANAS., 
Randasi labai geroje vietoje ant She- 
ridan Road. Tas restauranas priguli 
daktarui, todėl ir parduoda.

Atsišaukite:
Mrs. Stella Girusky, 

1424 Solon Place, kampas 14 PI.

PARDAVIMUI LOTAS ARTI ŠV. 
Kazimiero vienuolyno, geroj vietoj ir 
viskas apmokėta. Parduosiu už pigią 
kainą. Kreipkitės į savininką.

J. JAGMINAS, 
8356 Emerald Avė. 2 lubos frontas.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR ki
tokiu dalykų Storas. Senas ir gerai 
išdirbtas biznis. Vertas $2,500, nupirk- 
siįe už $1,100., tai yra bargenas ir 
greitai parduodu.

Atsišaukite:
3432 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 augštų 
mūrinis namas ir garadžius* 
Parduosiu pigiai. Atsišauki
te
1616 S. 50-th Avė. Cicero, III

PARDUODU PIGIAI GROSERNE, 
kurioj laikoma šios prekės rūkyta mė
sa, pienas, cendės, minkšti gėrimai; 
tabakas, cigarai ir šiaip daug visokiu 
prekių, lysas 2 metų, renda tik $20.00 
j mėnesi. Vieta gera prie daug di
delių fabrikų aš toj vietoj padariau 
daug pinigų: nusipirkau namą, dabar 
esu priverstas parduoti biznį, nes vie
nas esu ir turiu daug darbo prie na
mų.

Kreipkitės:
3729 So. Morgan St. ir 37-th Place, 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, $6,500, 1 augšto frame cotta
ge, $3,300. Lotas prie Rockwell, 
Washtenaw, Maplewood ir Westem 
Avė., tarpe 67-th ir 71 St. Kaina 
$400 ir daugiau. Lengvais išmokėji
mais, netoli Šv. Kazimiero vienuolyno.

Atsišaukite į Naujienas Box 274

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR sal
dumynų krautuvė.

Turi būti parduota greitu laiku iš 
priežasties ligos. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo 2 pagyvenimų po 6 
kambarius arba 6 kamb. cottage.

Atsišaukite
1714 W. 57-th St. Chicago.

Tel. Republic 3189

PARSIDUODA
WHOLESALE saldainių išvežiojimo 

biznis gerai išdirbtas, neša gęrą pel
ną, gera proga dėl gyvos ypatos.

Atsišaukite ypatiškai.
6338 So. Mozart Str.

v PARSIDUODA ŪKĖS (FARM) 
Wisconsino valstijoje 44 akrai žemės 
15 akrų apsėto lauko, arkliai karvės, 
veršiai, vištos, Geri budinkai ir visa 
gera žemė dėl ūkės. Esu viena mo
teris ir nebegaliu toliau ūkės laikyti. 

Parduosiu už $1,800.
Kreipkitės pas:

MRS. METKE 
6826 Perry Avė., 

nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
‘ SAVININKAS turi parduoti 6 ak
rus žemės Downers Grove, 2 blokai 
nuo Ogden Avė., cementinis kelias 15 
minutų nuo gelžkelio stoties. Kampi
niai lotai, aržuolais apaugęs, graži vie 
ta dėl rezidencijos, vistų farma, pikni
kų daržas. Gera proga padaryti pi
nigų. Savininkas, 5—8 vakare.

A. Brtis, 2109 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8729

------------------------------------- - ----------
BARGENAS ANT WEST SIDES
Didelis muro namas 2 augštų su 

groseme 1-mo floro' grosemė ir 4 
kambariai gyvenimui; 2 floro 2 gyve
nimai po 5 kamb. Turi būti parduotas 
i trumpą laiką — pardavimo priežas
tis patirsite ant vietos. Kaina $12,000 

2129 W. 21 Str. K

REIKALINGAS barberis dir
bti arba jei norės ir galės ren- 
davoti barbemę. Alga garanty 
$27.00 į savaitę. Kreipkitės.
: .19 Broadwąy kamp. , Elm St. 
Indiana Hąirbor, Ind;

. ............. —i-------------- ■ -i

REIKALINGAS patyręs bar- 
berys, nuolatinis darbas, gera 
alga.

Atsišaukite.
1120 W. Madison St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas geroj 

vietoj, visokių tautų apgyvento j. 
Parduosiu pigiai. Priežastis, tu
riu du bizniu. j ?

1858 South Ashland Avė.
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 

rūkytos mėsos saldainiu krautuvėlė 
geroj vietoj, biznis išdirbtas prie baž
nyčios, ir mokyklos. Turi būti par
duota greitai, ąrba mainysiu ant na
mo. '

.A. 4; si M a. ule i to r
4601 So. Armitage Avė.

PARDAVIMUI. BARGENAS. 
GROSERNĖ ir BUČERNĖ. Pardavi
mo priežastis Jiga« Geras biznis, ge
roje vietoje, pigi renda. Iš užpakalio 
4 gyvenimui kambariai.

T. Radvillas, savininkas, 
3523 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI delikatesen 
krautuvė, geriausia kokia kada 
nors buvo skelbiama. Įsteigta 
per daug metų. Daromasz didelis 
cash biznis, daugiau kaip $500 į 
savaitę. Randasi tarpe didelių 
ir tankiai pastatytų namų. Seka
mos duris didelės šokių . salės 
Westsidėje. Nėra jokios kompe- 
ticijos. Pigi renda su gyvenimui 
kambariais. Labai reta proga 
gauti gerai apmokamą krautuvę. 
Geri rakandai. Didelis stakas. 
Pardavimo priežastis, turiu kitą 
biznį. Viską parduosiu už $1,600. 
Vertas daug daugiau. Jei reikia 
išmokėjimais.
118 N. Crawford Avė., kelios 
durįs j šiaurę nuo Washington 
Blvd.

PARSIDUODA pigiai saliunas 
gera vieta. Parduosiu arba mai
nysiu ant loto, automobilio, na
mo ant kitokio biznio.
1682 W. 46-th St. 722 W. 35 St.

J. Lepo.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. Seeley 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuvly Mokykla 
3106 So* Halsted St^ 

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

REIKIA VYRŲ DARBUI i geležies 
atkarpų jardą. Mes mokame $5 į die
ną. Darbas iki 4 vai. po pietų suba- 
;oje su pilnu apmokėjimu. Nuolat dar 
>as.

Kreipkitės:
Iroųuois Steel and Iron Company. 

4620 W. Roosevelt Road.

EXTRA BARGENAS!!!
PARDAVIMUI bučemS ir pieninė, 

maža vieta, bet daranti gerą biznį. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą, nes 
turiu kitą biznį.

Atsišaukite:
1413 South 49 Ct. Cicero.

ANT PARDAVIMO saliunaą, 
vienas iš dviejų atsišaukite prie 
savininko

2024 Canalport Avė.
Tel. Ganai 6009

PRIVATUS AUTOMOBILIU 
$20 Instrakeiįus $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk ra mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr4 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais kleSoB.
MUNSON SCHOOL OP MOTORINEI

1M7 Madl.cn SK

NAMAI-2EME
REIKIA —

METALO VIRINTOJŲ, prie balto 
metalo, patyrusių. Nuolat darbas, ge
ra mokestis.

■ Atsišaukite:
INLAND METAL REFINING CO.

4837 South May Str.
Tel. Blvd, 8793

PARDAVIMUI —
BUČERNĖ ir grosemS. Biznis ge

ras. Lysas ant 3 metų, Renda pigi, 
’riežastis pardavimo turiu išvažiuoti 

, į kitą miestą.
Parduosiu pigiai.
Atsišaukite:

4602 So. Rockwell Str.

PARSIDUODA ūkė labai pigiai 
Wisconsino valstijoi. Su geromis ga
nyklomis ir lankomis dėl šieno. Priei
na prie puikaus ežero su budinkais 
ir gyvuliais ir padargais. Reikalingį 
atsišaukite dėl platesnių žinių. Prie
žastis — nupuolimas nu sveikatos.

.Adresas • ■
B. F. Necedah, Wisc. 23.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekynoe 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

įJ4

Madl.cn

