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Vatikanas gerina- 
si fašistams

V ---------
Gal užgriebs laivus
Anglai-turkai susitaikė
Namų budavotojų streikas

Vatikanas gerinąs! fašistą 
valdžiai

Papa įsakė klerikalų partijos 
vadovui tuojaus sustoti ko
vojus su fašistais.

RYMAS, birž. 27. — Sicili
jos kunigas Don sturzo, kuris 
suorganizavo ir vadovauja 
klerikalų partijai, nusikalto 
prieš Vatikaną.

Vatikano nusistatymą reiš
kiąs kardinolas įPucci parašė 
straipsnį katalikų laikrašty 
Corriere d’Italia, kuriame jis 
stačiai įsako kum Sturzo pa
sitraukti iš politikos.

Pucci sako, kad kun. Stur
zo politinis veikimas pastatė 
Vatikaną labai nesmagioji pa- 
dėtin ir jis todėl tvirtina, kad 
kunigas neturi teisės kompro
mituoti Vatikaną, kuris esąs 
augščiau politinių interesų.

Papa Pius X 1903 m. spe
cialiu Įsakymu leido kuni
gams balsuoti ir net užimti 
politines vietas Italijoje. Da
lyvavimas gi politikoje Itali
jos kunigams buvo uždraustas 
nuo 1870 m. Pasinaudodamas 
tuo leidimu, kun. Sturzo su
organizavo katalikų partiją, 
kuri veikiai išaugo, taip kad 
paskiausiuose rinkiniuose ji 
laimėjo 100 vietų atstovų bu
te X ■u

Dabar kalbama, kad Vati
kanas gailisi davęs tokį leidi
mą, kadangi jam esą labai 
keblu atskirti savo (nusistaty
mą nuo kelrikalų partijos jos 
ojiozicijojc fašistų Mussolini 
valdžiai

Dabartinis nesutikimas su 
Vatikanu iškįlo delei to, kad 
kun. Sturzo klerikalų partija 
priešinasi fašistų siūlomoms

Tavo Namas
šiais metate tau būtinai reikia 
galvoti apie gavo namą. O tą da
rydama*, turi ka.<Klien sekti 
“NAUJIENŲ” skiltis vardu 
“NAMAI-ZEM®”.

čia surasi kokius namus kiti 
parduoda fr perka h* kiek mo
ka. O gal čia užtiksi ir savo na
mą, ir nusipirksi Jį kaipo bar- 
geną. Jei turi namus plardavi- 
mul, tai paskelbęs tą svarbią ži
nią NAUJIENOSE susirasi lietu
vį, kurs kaip tik ii laukė tokios 
progos.
Ar perki ar parduodi — nuolat 
skaityk NAUJIENŲ skiltis: NA- 
MAI-ŽEMEL

Ypač kad šie metai yra namų 
pirkimo metais.

rinkinių reformoms. Vatika
nas negali atsigerėti premjeru 
Mussolini ir fašistais ir todėl 
netik nenori remti kun. Stur
zo užimtosios pozicijos, bet 
net nenori, kad išrodytų, jog 
Vatikanas pritaria ar pakenčia 
tokį klerikalų partijos nusis
tatymą.

Valdžia užgriebsianti deg
tinę gabenančius laivus

Konfiskuos laivus, jei jie ne
paliaus laužę prohibicijos 
įstatymus.

WASHINGTON, birž. 27. — 
Patirta yra, kad valdininkų 
konferencijoj veik galutinai 
liko nutarta, kad jei svetinių 
šabų laivai ir toliau nepaisys 
Almerikos’ 'prohibicijos įstaty
mų ir gabensis degtinę ir ki
tus svaiginančius gėrimus į 
Amerikos uostus- ir vandenis, 
po tam tikra,! dienali griebtis 
aštresnių priemonių vykinimo 
prohibicijos Amerikos vande
nyse, netik užgriebiant degtinę 
ant laivų, kas dabar yra da
roma, bet kartu užgriebiant ir 
pačius laivus, kurie tą degti
nę gabenosi.

Kitų šalių valdžioms bus 
vėl pranešta apie šios valdžios 
nusisprendimą — griežtai vy
kinti augščiausiojo teismo nuo
sprendį ir tos šalys bus įspė
tos, kad laivai bus užgriebia- 
mi„.jei jie ii’ toliau laužys šios 
šalies įstatymus.

Laivų kapitonai taipjau bu
sią areštuojami.

Susitaikė dėl Mosul alie
jaus lauky 1

Turkai jau pilnai tuo dalyku 
susitaikė su anglais.

LAUSANNE, birž. 27. —
Mobili aliejaus laukų klausi
mas jau tapo galutinai išriš
tas vakar, kada turkai priėmė 
tekstą sutarties tuo klausimu.

Lordo Curzono darbas pir
moje konferencijoje, kada jis 
prikalbino turkus priimti dali
nį evakavimą ginčijamos te

ritorijos, liko pilnai užbaigtas 
politinei komisijai priėmus su
tarties tekstą. Ta sutartis nu
stato rubežius Anglijos sferų 
Mesopotamijoj, kaip jau buvo 
Curzono sutarta su Isinet Pa
ša.

Jei kiltų tolimesnių ginčų 
dėl Mosul, kurių negalima bu
tų išrišti per 9 mėn. ]x> pasi
rašymo sutarties, ginčai bus 
pavesti tautų sąjungos tarybai 
spręsti. Turkai tam ilgokai 
priešinosi, norėdami ginčus 
pavesti internacionaliniam teis
mui, kaipo daugiau bešališkam 
Bet Anglija spyrėsi už tautų 
sąjungą, kur ji galėjo tikėtis, 
kad jos kolonijos, kurios ten 
turi balsą, ją visuomet pa
rems. Todėl tas klausimas ta
po išspręstas Anglijos naudai.

Dabar tik vienas svarbus 
klausimas beliėka konferenci
jai išrišti, būtent klausimas 
Turkijos skolų. Tuo klausimu 
Francija ir Turkija kertasi jau 
dvejetas menesių. šiuo klausi
mu Francijai gimsta didelis 
pavojus — izoliacijos, kuri vis 
aiškiau ima rodytis.

Namy budavotojy streikas
Iki šeštadienio sustreikuos iki 

15,000 darbininkų.

CHICAGO. — Vakar prasi
dėjo streikais paprastų darbi
ninkų, dirbančių prie namų 
būdavo j imo. Pirmą dieną su
streikavo apie 2,000 darbinin
kai, bet unijos viršininkai sa
ko, kad iki šeštadienio sustrei
kuos nemažiau 15,000 darbi
ninkų ir budavojimas didesnių
jų naipų bus apsistojęs.

S'treikicriai reikalauja algos 
pakėlimo ir pripažinimo uni
jos. Jie sako, kad niekurie 
kontraktoriai nesilaiko net ir 
Landis nuosprendžio ir nemo
ka jo nustatytų ailgų.

Pirmiausia sustreikavo pa
prasti darbininkai dirbantys 
prie būdavo j imo stadiumo 
Grant parke. Streikas taipjau 
jau paliete ir kitus budavoji- 
mus didelius triobėsius, kaip 
didelį rakandų sandelį prie 
Huron gatvės, naująjį Wrigley 
namą ii’ daugelį kitų.

Belgai nušovė 3 vokiečius
DUSSELDORF, birž. 27. — 

Trys vokįečįai liko nušauti 
Belgijos okupacijos srity Ruhr 
distrikte. Viėnas vokietis liko 
nušautas Susiginčijus su bel
gų oficierium Buere. Horste 
nušauta vokietį bandant įeiti 
į miesto sailę, kada toji buvo 
uždaryta. Gladbecke nušauta 
žmogų už pasirodymą gatvėje 
uždraustu laiku, apie ką jis 
visai nežinojo.

Keturių franeuzų kareivių 
susirėmime ties Witten su tri
mis vokiečiais ir viena mote
rim, franeuzų daktaras ir kor- 
poralas liko sužeisti.

Kviečia Rusiją pasirašyti 
Dardanely sutartį

'LAUSANNE, birž. 27. — 
Talkininkai šiandie nutarė pa
kviesti Rusiją pasirašyti sutar
tį apie Turkijos pertakas — 
Dardanelus ir Bosforą, kada 
bus prirengta pasirašymui • ar
timųjų rytų taikos sutartis.

Jau/ pirmoj konferencijoj li
ko sutarta, kad kariniai laivai 
gali pareiti Turkijos pertako- 
mis. Rusijos užsienio reikalų 
ministeris Cičerinas smarkiai 
tam priešinosi, reikalauda
mas, kad jokios šalies kari
niams laivams nebūtų leista 
įeiti į pertakas. Dabar talkinin
kai įdomauja kaip Rusija pri
ma šį pakvietimą pasirašyti 
sutartį.

Užgriebė degtinę ant 
japoną laivo

HONOLUįLU, Filipinuose, bir. 
27. —• Jungt. Valstijų muiti
nė užgriebė ir nuėmė nuo ja
ponų laivo Korea Maru 292 
kvortas svaiginančių gėrimų. 
Laivui liko palikta 25 kvortos 
svaigalų medicinos tikslams.

Tai yra dar pirmas atsiti
kimas, kad degtinę užgriebta 
ant japonų laivo ir pirmas at
sitikimas, kad degtinę ant lai
vo užgriebta abelnai už tikrų
jų Jungt. Valstijų rybų.

CIara Philipps, garsi tuom, 
kad ji plaktuku užmušė savo vy
ro meilužę. Ji pabėgo iš kalėji
mo, bet neseniai tapo pagauta ir 
vėl patupdyta kalėjimam

Tyrinėja maisto padėtį 
Ruhr distrikte

Tuo rūpinasi anglai ir ameri
kiečiai. Prancūzai sako, kad 
maisto netrūksta.

ESSENAS, birž. 27. — Ti- 
kimąsi, kad šiandie į Esseną 
atvyks prekybinis atašė Ame
rikos ambasados Londone prof. 
Hiutchinson ir Dr. Golder iš 
Leland Stanford universiteto, 
kurie tyrinėjo maisto padėtį 
Vokietijoje dėl Amerikos šel
pimo administracijos. Jie tęs 
tyrinėjimus maisto padėties ir 
okupuotame krašte.

Du Anglijos talkininkų Pa
lvinio vyriausios komisijos 
nariai irgi veda tyrinėjimus 
apie maisto trukumą Ruhr dis
trikte.

Franeuzų gi valdžia tvirti
na, kad maisto trukumo nė
ra ir kad dabar atgabenta 535 
vagonai maisto.

Juokiasi iš tyrinėtojų.
BERLINAS, birž. 27. — 

Dar Tag kalbėdamas apie ame
rikiečių tyrinėjimą maisto pa
dėties Ruhr distrikte, piktai 
pašiepia visus tuos tyrinėji
mus. Esą juos dabar tik pa
žymima, bet visai nebesvar
stoma apie tai kas iš to gali 
išeiti; tai daryti esą neužsimo
ka. Kaslink gi amerikiečių, 
tai gal jie ir patieks bliudu- 
ką kvekerių sriubos — trupi
niai nuo turčiaus stalo Lozo
riaus tautai. 

———»—. ...

Etna vėl veikia
■■ ■■■■■ ».... . '

LONDONAS, birž. 27. — Iš 
Rymo pranešama, kad šiandie 
ryte prasidėjo naujas ugnia- 
ka'lnio Etna išsiveržimas pie
tiniame šone kainom Išsiverži
mas yra matomas ir Catani- 
joj. Prisibijoma, kad observa
torija liko užlieta.

Prof. Carrara praneša, kad 
nadja lavos sriovė slenka kl- 
lomtero Į valandą greitumu.

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 27 d., užsienio pi

nigu ne uudUaui kaip už 2tį,Q0p dolerių 
taura buvo įkaitoma Amankna gjm- 
gają flhrlyi

Anglijos 1 sv. sterlingą ___  $4.63
Austrijos 100 kronų .....______   %c

j Belgijos 100 markių ............... 0.26
Danijos 100 markių.................$17.75
Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ........... $6.13
Italijos 100 litų .....................  $4.48
Lietuvos 100 Litų__________$10.00
Lenkų 100 markių ..............%c
Norvegijos 100 kronų.......... . Š16L08
Olandų 100 guldenų 
šveicarų 100 markių ...........  817.80
Švedijos 100 kronų ...............  $26.60
Vokiettjeu _10| markių Ji).

Bijosi Europos darbininky
--------- J—I—.

Amerikos Darbo Federacijai 
Europos darbininkai yra per
daug radikalus.

WASHINGTON, birž. 27. - 
Amerikos Darbo Federacija iš
leido savo peržvalgą Europos 
ioirgan)izuotų darbininkų judė
jimo, kurioj ji sako, kad Eu
ropos organizuotų Įdarbininkų 
judėjimo, kurioj ji sako, kad 
Europos darbininkai rodo per- 
Aliatig (didelį radikalizmą. To 
radikalizmo ženklu yra inter
nacionalinės transporto darbi
ninkų unijų federacijos priėmi
mas savo tarpan ir Rusijos 
transporto darbininkų unijos. 
Federaciją baido ir tai, kad 
niekurie Anglijos unijų dele
gatai atsisakė Hamburgo kon
grese balsuotf už pasmerkimą 
Rusijos valdžios dėl jos per
sekiojimų socialistų.

Federacija tvirtina, kad Eu
ropos unijos dalinai esančios 
komunistų įtakoje. Todėl “A- 
merikos darbininkai netik ne- 
sidės prie jokios organizaci
jos, kuri bando daryti kom- 
jpircimisus įsu bolševizmu, bet 
pakels savo protesto balsą 
prie kiekvieno ženklo kom
promiso su ta institucija, ne
žiūrint kur tai nė bandoma 
butų daryti. Amerikos darbi
ninkų žvilgsniu, Europos pa
krikimas daugelių atvejų yra 
blogesnis, negu kad kada bu
vo”.

Nužudė Ispanijos 
socialistą

GIJON, birž. 27. — Užperei- 
tą naktį liko užmuštas Gijono 
socialistų draugijos preziden
tas Leonas Meana.

PAKELE ALGĄ RUHR 
ANGLIAKASIAMS.

I ----------------
Betgi jie gauna tik 60c. į dieną

DUSSELDORiF, birž. 27. — 
Ruhr angliakasių alga tapo pa
kelta po 25,000 markių į die
ną. Dabar jie gauna 75,000 
markių Į dieną. Bet ta didelj 
suma markių yra lygi tik 60c. 
Amerikos pinigais. Angliaka
siai reikalauja 100,000 markių 
į dieną.

Ruhr anlglys parsiduoda 
šiandie po 538,000 markių už 
toną. Iškasama vidutiniškai po 
30,000 tonų į dieną, kuomet 
prieš franeuzų okupaciją buvo 
iškasama po 200,000 tonų į 
dieną.

žaibas užmušė du aktorius.

NEW YORK, birž. 27. — 
Jiems vaigštant pajūriu, Bert 
Savoy ir Jack Grossman, abu 
vodevilių aktoriai, liko užmuš
ti žaibo. Paskui juos ėjo kiti 
du aktoriai; juos žaibas tik 
nutrenkė, 'bet nesužeidė.

šovė Į Jugo Slavijos 
premierą.

LONDONAS, birž. 27. — Iš 
Bielgrado pranešama, kad į 
Jugo Slavijos premierą Niko- 
lai Pačič, jom einant iš par
lamento, tapo paleista šeši šū
viai, kurių nė vienas nepatai
kė. Tūlas Ražič tapo areštuo
tas.

NEW YORK, birž. 27. — 
Egidic Ąmabile iš Nevy Yorko, 
ant plaukiančio į Angliją lai
vo Baltic nušovė Harry Dixon 
iš Philadelphijos ir paskui pats 
nusižudė, . •

Debsas atvyksta Chicagon
Morris Hilląuit kalbės Chica- 

goje ateinantį šeštadienį.

GHICAGO. — Pabaigoj šios 
savaitės atvyksta į Chicago du 
fžymiaulsli Amerikos {Socialistų 
partijos darbuotojai Eugene V. 
Debs ir Morris Hilkjuit.

Hillųuitas kalbės ateinantį 
šeštadienį Wicker Park svetai
nėje apie gegužės mėn. įvyku
sį Hamburge ’sociallistų kon
gresą, kuriame .liko sutvertas 
naujas socialistų internaciona
las, apimąs visas socialistų par
tijas pasauly.

Debsas gi pirmininkaus So
cialistų partijos nacionalinio 
pildomojo komiteto susirinki- 
>ne, kuris įvyks septintadienį 
toje pačioje Wicker Park sve
tainėje. Bus ten ir HiMųuitas, 
kuris išduos savo raportą apie 
socialistų kongresą Hamburge, 
kuriame jis dalyvavo kaipo 
Amerikos Socialistų partijos 
atstovas.

Milicija valdys pavietą
Oklahomos gubernatorius pa

skelbė karo stovį ir pavedė 
pavietą milicijai.

OKLAHOMA CITY, Okla.. 
birž. 27. — Gubernatorius va 
kar paskelbė, kad Okmulgee 
pavietas yra pavestas valstijos 
milicijos žiniai, komanduoja
mai gen. Niles iš Tulsa. šešios 
kuopos milicijos jau tapo pa
siųstos į tą pavietą.

Gubernatoriaus Walton pa
skelbimas karo stovio panai
kina paviete visą civilinę val
džią. |Gubernatoriaus prokla- 
inasija sako, kad tame pavie
te viešpatauja didžiausia be
tvarkė ir teroras ir kad tai 
yra delei šerifo nesirūpinimo 
vykinti įstatymus, šerifui pri
metama bereikalingus areštus, 
kalinių niekinimus ir užmuši
mą vieno negro, medžiojant 
munšainą.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taippataria betuvos bankai1
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Nemaino ateiviy kvotos
šičmet įleis į Ameriką 357,803 

ateivius — tiek pat kiek ir 
pernai. Vokietija ir Estoni- 
ja savo kvotų neišbaigė.

WASHINGTON, birž. 27. — 
Darbo departamentas paskel
bė, kad ateinančiais fiskaliniais 
metais, prasidedančiais su lie
pos 1 d., į Ameriką bus įlei
sta tiek pat i m migrantų kiek 
jų buvo įleista pereitais fiska
liniais metais. Viso į metus 
laiko bus įleista 357,803 immi- 
grantai. Palyginant su perei
tų metų kvotomis, šiemet yra 
padaryta mažų permainų nie- 
kurių valstybių kvotose. Taip
jau nustatoma kvota nieku- 
rios mažoms valstybėms, kuri 
pirmiau buvo nenustatyta. Bet
gi tuo atitraukiama iš kitų 
valstybių, prie kurių naujosios 
valstybėlės buvo priskaitytos.

Valdžia tikisi, kad užsibai
giant birželio 30 d. šiems fis- 
kaliniemsV metams visos kvo
tos bus išsemtos, išėmus Vo
kietiją ir Estoniją. Iš Vokieti
jos galėtų atvažiuoti dar 20,- 
000 žmonių, o iš Estonijos dar 
1,000 žmonių.

39 našlaičiai užmušti
CALCUTTA, Indijoj, birž. 

27.— 39 mahometonai našlai
čiai liko užmušti, 33 sunkiau 
sužeisti ir 25 lengvai sužeisti 
sugriuvus dabai našlaičių prie
glaudos Calcuttoje. Tuo laiku 
toj daly prieglaudos miegojo 
229 našlaičiai.

Šiandie — nepastovus, gal- 
būt lietus su perkūnija ir vė
siau.

Saulė teka 5:16 v., leidžia
si 8:29 v. Mėnuo leidžiasi 5:35 
valandą ryto.
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New Yorko-Brooklyno 
padangėje.

TRIUKŠMINGI MITINGAI.

New Yorkas. — Birželio 20 
d. \šių metų Cooper Union sa
lėj įvyko A. C. W. of A. 3 ir 
142 skyrių susirinkimas, kurs 
buvo šaukiamas plakatais ir 
per laikraščius Prisirinko pil
na salė — koki 6000—7000 
žmonių. Ir susirinkimas buvo 
taip trukšmingas, kad dar to
kio nebuvau matęs.

i*rieš atidarant susirinkimų 
salėj pasirodė Alex Cohan, se
niau buvęs Nctw Yorko ben
drosios tarybos sekretorius-iž- 
dininkas. Tai yra gana įta
kingas tarpe New Yorko siu
vėjų žydelis. Kilo didžiausios 
ovacijos. Priėjus jam prie pa
grindų, tuojau pagriebė jį ke
letas vyrų ir užkėlė ant “stei- 
čiaus”. Pasibaigus ovacijoms, 
kai tik pradėjo kalbėti unijos 
prezidentas S. Hillmanas, ka
čiukas ant stėčiaus, kur buvo 
gana daug žmonių, nutraukė 
jam kalbų. Tuojau kįlo di- 
džiausis lermas: ant steičiaus 
prisigrūdo žmonių kiek tik ga
lėjo tilpti. Prasidėjo stumdy
mąsi. Susigruęhisieji žmonės 
vis labiau ir labiau ėmė grum
tis. Pačiame Miduryje matė
si tik rankų kilimas augštyn.

išardyti, kad nedavus žmonėms 
suprasti, joge! ir Hillmanas 
smerkia lokius komunistų žy
gius. Bet tas jiems nepavyko. 
Nors triukšmo kėlė daug, bet 
susirinkimas išardyti nepasise
kė.

šturmavtmo priežastis.
Alex Cohan yra 3-čio prašy

tojų skyriaus narys. Kaip au- 
gščiau minėjau, jis yra gabus 
ir įtakingas tarpe Nevv Yorko 
darbininkų. Šie skyriai, t. y. 
3 ir 142, rengia jam kelių J ko
kių nors žymesnę unijos vietų. 
Bet komunistai suprasdami, 
kad jis lengvai gali būti iš
rinktas, o tuomet nebūtų taip 
liuosai leidžiama komunistams 
varyti tokį šlykštų darbų uni
joje, kokį jie atlikinėja dabar, 
jie deda daugiausiai pastangų, 
kad A. Colianų diskreditavus ir 
neprlleidus jo kandidatūros kai 
bus koki rinkimai. Savo spau
doj ir įvairiuose lapeliuose jie 
šmeižia Cohanų ir tuos sky
rius, kuriuose jis bei jo šalinin
kai turį daug įtakos ir komu
nistai nepajėgia juos užvaldyti. 
Kadangi iCohanas yra gana 
“kietas’’ ir didelis priešas ko
munistų, tai iš dalies ir gene
ralini unijos viršininkai nelabai 
norėtų jį prileisti prie atsako- 
mingesnės vietos; jie numato, 
kad tuomet Cohano frakcijai 
sustiprėjus prasidėtų puolimas

Mn
ant komunistų; šie irgi pradė
tų juo smarkiau gintis ir da
ryti kontr-puolimus, o toki da
lykai nelemia nieko gera uni
jai.

Kuo tas viskas pasibaigs, 
sunku dar pasakyti.

—A. P Serbas.

So. Omaha, Nebr.
Klaipėdiečių padėka So. omą-

Mečiams už aukas.

FTOJTENGS, cmgp, m

Drg. P. Juzeliūnas gavo nuo 
Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto šitokį lai
škelį, datuotų Klaipėdoj 1923
m. birželio 3 d.:

“Gerb. P. Juzcliųnui, So. 
Omaha, Nebraska:
' ^Gavome iš Naujienų 
Redakcijos čekų už $30, ku
riuos Tamstos, besilankant p. 
K. iBieliniui Omahojc, surinko
te dėl Klaipėdiečių vargužių. 
Mes kaip įgausime, pristatysi
me tenai kur reikia. Džiaugia
mės, kad Tamstos musų pa
vargėlių neužmirštate. Te žeg
noja Viešpats Jūsų dovanų.

“Su godone, 
“Vyriausio Gelbėjimo Komi

teto Pirmininkas
Martynas Jankus.”

Taigi mat ir mes So. oma- 
hiečiai, kad ir nedidele sume
le, vis tik prisidėjome prie pa
rėmimo klaipėdiečių jų kovoj 
už pasiliuosavimų nuo francu-
zų-vokiečių jungo ir prisiglau
dimų prie Lietuvos.

A. A. žalpys. »

Pakitėjo padėtis.

A — Niekuomet negalima 
pasakyti kas gali atsitikti at
eity.

B. — Kas tokio dabar?
A. — Šitas jaunas vyrukas, 

kurį aš du metai atghl paša
linau nuo darbo, tik kų apsi-
vedė su mano dukterimi. Aš 
dabar tulretsiu jį vėl priimti 
darban, ir dar jam gersnę al
gų mokėti.

Mokinys: Koki žmonės pa
šauly yra teisingiausi?

Mokytojas: Tie žmonės, ku
rie mano, kad jie nieko negali 
veikti ir todėl nieko neveikia.

y. ..i, "U i,l»ŲHwl ■■ĮfHH'Ji

Lietuviai!
Jei jus norite plaukti ant nau

jos mados labai gražaus pasažie- 
rinio laivo, atsiminkite, kad 
ROYAL MAIL operuoja tiesų pa- 
sažieriams patarnavimą nuo New 
Yorko iki Hamburgo, laivais 
“ORCA”, “OHIO”, “ORDUNA“ 
ir “ORBITA”.

Kiekvienas autorizuotas lietuvis 
agentas parduos jums laivakortę, 
arba jus galite atsišaukti arba rą
žyti.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET 

COMPANY,
117 W. Washington SL, 

CHICAGO, ILL.

-■lt j jji i

Ar Jūsų 
Krautuvė Vėsi?

Taip .turėtų būti—ir gali būti 
Atvėsinkite jūsų krautuvės orų 

nuolat mainydami jį — nenuolati
niu maišymu to paties oro.

Įsidėkite Vinte- 
liatoriij-F eną

Dėl vėsios, šviežios krautuvės—kur kostumeriai maloniai įeitų ir ne
norėtų išeiti. t
Mes suteiksime patarimus be užmokesčio. Mėnesiniais išmokėjimais su 
jūsų šviesos bilomis gali būti pritaikinta, šaukite Randolph 1280, 
Local 660.

Ketvirtadienis, Birž. 28, ’23

PAGALBA MERGINOMS I 
KURIOS DIRRA

Mrs. Lodic papasakoja, kaip 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound, pagelbė
jo jai.

Tyrone, Pa. — “Draugas papasa- 
:aip Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound pagel
bėjo jo pačiai, tatai 
mano vyras nupir
ko bonką, nes aš 
buvau taip parsi- 
baigusi, turėjau 
nervų silpnumą, 
nebuvo jokios pą- 
jiegos mano kūne 
ir turėjau tokius 
skausmus kairiaja
me šone, kad aš su

vargu pajiogiau dirbti. Prieš apsive- 
dimą aš dirbau dirbtuvėj ir aš tuo
met turėjau tokius pat skausmus kaip 
ir vėliaus dirbant darbą apie namus. 
Aš dabar nebūčiau be bonkos namuo
se. Jis tuojaus numalšino skausmą ir 
aš patyriau, kad jis puikiai sutaiso 
kūną, kadangi aš pasveikau ir su-’ 
stiprėjau. Jis man visuomet bus “se
nas ištikimas” ir aš visuomet papa
sakoju kitoms moterims, kaip jis man 
pagelbėjo. Galite panaudoti šitą laiš
ką pagal Savo nuožiūrą, nes aš tik
rai galiu pasakyti, kad mano žodžiai 
teisingi.” Mrs. Lodic, R. F. D. No. 4, 
Box 4(h Tyrone, Pa.

Laiškai tokio kaip šitas parodo 
nuopelną Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compoundo. Jie papasakoja apie 
pranykimą skausmų ir negalių po var
tojimui Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundo.

1 " — v '

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

ANT NAUDOS. f

S. L. FA8I0NAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn Stn Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninka 
ir ketvergi. Nedaliomis nuo 9 

ud 12 ryto.
L ui.-. .■■■ ■■ n.................
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Salėje didžiausia lermas. Pa
šaukta du policistu, kurie tuo
jau atvykę išskirstė besigru
miančius ant steičiaus žmones. 
Hillmanas tęsė savo kalbų to
liau, įspėdamas žmonės, kad 
saugotų savo organizacijų ir 
nedasileistų prie didelių ir ne
reikalingų tarpusavio ginčų. 
Po kelių miliutų ant steičiaus 
pasikartojo vėl ta pati scena; 
ir vėl turėjo įsimaišyti policis- 
tai.

Pabaigus Hillmanui kalbėti 
sekė keleto kitų unijos dar
buotojų—biznio agentų ir kitų 
—kalbos. Pagalios pristato
ma kalbėti AIex Cohan. Vėl 
didžiausios yvacijos. Jis yra 
geras kalbėtojas ir aštriai pa
peik^ tuos elementus, kurie 
daro puolimus ant organizaci
jos iš vidaus. Ųaigiant jam 
kalbėti, vėl pasikartojo nešva
rus reginys ant steičiaus, ir vėl 
neapsieita be policisto. Vėl kal
ba Hillmanas ir smerkia tru- 
kšmadarius. Svetainėje pra
deda gesinti žiburius — ir vėl 
didžiausis lermas.

Susirinkimo tikslas.

Vertė

cm
Pirkit Svies

šinius nuo
Borden ve

žiko.

Borden’s Selected Pie-

Protinga i galvojant
pnseina pripažinti, kad

nas neturi sau lygaus
vertėje kaipo maistas

prieinama kaina.

ta ir Kiau

BORDENS
EnnFhAictsCb. of- H/inas 

Franldin 3110

Commonwealth Edison Company
Kontraktų Departamentas 72 W. Adams Street

Patarimas Sergantiem
Nedalo skirtumo kokia liga jus sergate ir kokį gydy-. 
ms jų* luit’otę, bandykite gauti patarimą nuo Pr. 
Vau Faing, kuris pasakys jums, ki’p gauti palengvi
nimą ir pasveikti.
Bukite išegzaminuoti per specialistą kuris vartoja 
mikroskopą ir X-Ray ir dasižinOkite teisybę apie save. 
Jei jus turite chronišką ligą, lytišką ligą, odos ligą, 
reumatizmą, silpnumą ar kraujo uznuocujimą, tuomet 
jus reikalaujate specialio gydymo. Atminkite, kad 
tūkstančiai žmonių turi ligas, bet jie nežino to, todėl, 
kad ligos yra vadinamos šimtais kitų vardų, gal tai 
paeina nuo Užpuodinto kraujo. Apakimas, paralyžius 

ir bukaprotystė gal tai paeina nuo neišgydytų lytiškų ligų.
DR. J. VAN I’AING

Specialistas 
3101 South Halsted Street Valandos 10 iki 8

Ofiso Telefonas nn rr a npfiAD Bn0to Telefonas 
Central 41Q4 DK. M. A. DliUAV Armitagi 8299 

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.

7 West Madison St., fcamb. 1202. Kampas Štate gat. 
Ofiso valandos! Nuo 8 iki 5 po pietų ir .pagal sutarimų.

Kelioms dienoms prieš susi
rinkimų kairiasparniai savo 
spaudoj dėjo ilgiausius strai
psnius, kad skyriai 3 ir 142 
griaujų unijų ir kad to griovi
mo darbo priešakyj stovįs Alex 
Cohan ir kiti žymesni, komu
nistams nepatinku žmonės, ši
tie gi skyriai, kurie daugiau
siai yra kovoję už organizaci
jos sustiprinimų, negalėjo to
kio juodo užmetimo prisiimti; 
jie ir sušaukė tų milžiniškų su
sirinkimų, kad užroptestavus 
prieš tokius kairiasparnių 
šmeižtus. Kadangi tokį ne
švarų darbų smerkė ir Hillma
nas ir visi kiti kalbėtojai, tat, 
kairiasparniams darėsi nesma
gu ir jie bandė susirinkimų

PRAH.jA!LB|iOS
Šiose prakalbose bus į klausimus atsakimai,

MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street
KETVERGE, 28 DIENĄ BIRŽELIO, 1923 M.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbės S. J. Beneckas
Antros prakalbos atsibus Pėtnyčioje, 29 d. Birželio 

WICKER PARK HALL 2046 West North Avenue.
Pradžia 7:30 valandų vakare kalbės S. J. Beneckas 

Temoje: Penkta abelna karalystė ir kas bus karaliumi 
ant viso pasaulio neužilgo? Bus labai įdomus dalykai 
kiekvienam todėl neapleiskite savo progos. Įžanga dykai 
kolektų nėra. Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Nuvyk skaus
mų šalin!

Raidas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau- 
gaiš didelio Skani
no. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Eupelleria ir 
■kasama* yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70e. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit

F. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 South 4th St.

Broolūyn. N. Y.

Danieliaus Regėjimas.

Svies* ir pajiągą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmoktjimo.

Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacija Amerikoj#
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Cfelcapo.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalu ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylu Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, ųes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, IU.

į * o

Dabar jis vėl jaučias 
kaip jaunas žmogus.

Sako Nuga-Tone yra geriausis 
vaistas pasauly stiprumui 

taisyti.
“Aš vartojau Nuga-Tone’ą ir galiu 

tikrai pasakyti, kad tai yra geriausis 
pasaulyje vaistas šiandien seniems, 
sugriuvusiems vyrams ir moterims. 
Jis suteikia stiprumą kunui ir ner
vams; jis ištraukia visokį skausmą 
iš kūno ir suteikia tyrą, gausų, raudo
ną kraują ir priverčia senus žmones 
vėl jaustis jaunais. Suvartojęs vieną 
bonkelę Nuga-Tune’o aš 'jaučiuos 
kaip naujas žmogus. Ką nevalyda
vau niekas man netikdavo; mane iš
pūsdavo, vidurius iškeldavo ir aš tu
rėdavau baisų skaudėjimą. Esu 71 
metu amžiaus. B. F. Cozine, Bedford, 
Mo.” Nuga-Tone taip pat gerai vei
kia jauniems vyrams ir moterims, kaip 
jis veikia seniems vyrams ir mote--> 
rims. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
geresnieji aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami, kad suteiks pilną paten
kinimą, arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantiją rasi prie kiekvienos bon- 
kelės), arba tiesiog pasiųs apmokėtu 
paštu National Laboratory, 1038 So. 
Wabash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00.

Tel. Dearborn 9057 / <

, A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395 k— ,/

( V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589 
Tel.: Central 6890

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

PRAŠALINKIT ŽILUS 
PLAUKUS

Su pagalba vėliausio moksliško išra
dimo išbandytą au puikiausiomis pa
sekmėmis per tūkstančius moterų ir 
vyrų: “VERVENA HAIR RESTOR- 
ER”. Tas puikus prirengimas nėra da
žai — bet gyduolės kurios yra var
tojamos kaip nurodoma. Atitaisys ži
lus plaukus | naturalę jų spalvą la
bai greit. Butelis su nurodymais $1.50. 
Klauskite aptiekose arba užsisakykit tie
siai nuo musų Įdedant krasos ženkle
lių už 25c , kitus kaip dastatysime.

VERVENA LABORATORY, Ine., 
<194 Hartford, Bldg., 

Chicago, UI. 
.......................................... i ..Z

S. W. BANES
ADVOKATAS

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatai 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabaab Avė.

Tel.: Pullman 6877.
Vi--- ______________ i

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių ipecialiitaa

Palengvins akių įtempimą, kuri: 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotis 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose aV 
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo dirbą,, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 Weit 47th Street, 
Netoli Ashland Avė,

MAŽEIKA
RABORIUS IR 
Baliamuotojaa
Turiu automo- 

ilius visokiems 
jikalams. Kaina

3319 Aaburn 
lve., Chicago.

Tel. Yards 1138

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATINO
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av^ 461 N. HalsU4 tfk
Telephone Havmarket 1018

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavoms pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 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- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

1 r S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14tk 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik^ 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vėl 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedelionti 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

<»
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L S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistą Sąjungos Skyrius, kartą savaitėlę, 

ketvirtadieniais.

galo mėnesio galima esą tikėtis 
visiško nurimimo. Prieš suki
lėlius buvusi pasiųsta viena 
divizija ir Odesos ir Kijevo 
kursantai.

Didelė viltis. Meldžiame urnai tai padary
ti. —Pikniko Komitetas. Socialisty konvencija

Skaitai to 
darbus ir 
gėrėtis. Po 
darbininkų

Hamburge, Vokietijoj, socia
listų darbdninkų Kongresas 
kiekvienam socialistui priduo
da didelės vilties, 
kongreso didėlius 
gėriesi. Ir yra ko 
ilgų tarpusavinių
kovų, galų gale pavyko socia
listinėms organizaclijoms suei
ti vienybėn ir sudaryti didžiau- 
sį pasaulyje tarptautinį darbi
ninkų ryšį.

Kiekvienas musų draugas 
džiaugiasi tomis žiniomis ir 
tos šinios priduoda daug ener
gijos itd|limlesniam muįsų, so
cialistų, veikimui. Jei kurie 
musų draugų buvo nusiminę, 
vilties netekę, reikia tikėtis, 
kad nuc^įlabar ir pas tuos nu
siminusius draugus atsiras iš 
nauja energija ir didesnė viltis 
į socializmo idealų laimėjimą.

Kaip malonu skaityti tame 
pasauliniame kongrese tokį 
gražų įvykį. Pavyzdžiui:

“Kuomet drg. Bracke
spėjo užbaigti kalbėti, į salę į- 
ėjo su raudonomis vėliavomis 
ir didele gėlių pintine Hambur
go darbininkų jaunučių vaikų 
delegacija. Priėję prie prezi
diumo ir padėję gėles ant sta
lo, iš delegacijos tarpo išsisky
rė jaunutė mergaitė ir kreip- 
daniosi į salę tarė: mes, jauni 
darbininfkų vaikučiai, susispie
tę į žaidimų Draugiją, šian
dien atėjome prie šitų namų, 
kad taip pat nors kiek pergy
venti to, kuo dega viso pasau-

LSS. Kuopų Sekretoriams.
Draugai, pasiimkite platini

mui Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos išleistų knygų “Kas 
yra Socialistinė Rusijos Tarybų 
Respublika?”, “Profesinės Dar
bininkų Sąjungos” ir “Kelias į 
Socializmą”. Tai yra labai į- 
domios ir pamokinamos kny
gutės, kurias turėtų kiekvie
nas darbininkas, tuo labiau 
kiekvienas sąjungietis perskai
tyti. Knygutės gaunamos pas 
LSS. Knygių. Kreipkitės adre
su: A. Kemėža, 1739 S. 
sted St., Chicago.

Hal-'

Kruvini bolševiky darbai.

tik

lių vaikučiuose mes matome 
savo broliukus ir sesute^ ir 
dėlto prašome perduoti nuo 
musų jiems mieliausių linkėji
mų.”

Drg. Wels jiems atsakė: 
“Mes iš visos širdies gilumos 
dėkojame jums, vaikučiai, už 
šitą maloniai nuostabų pasiel
gsimą. jMeis matome jumyse 
paaugančią naują kartą, kuri 
pergyvens darbininkų 1 
visišką laimėjimą prieš 
priešus”.

Galima sau įsivaizduoti, 
pakilus ir šviesus ūpas 
pas visus delegatus ir 
svečius tokiu įspūdingų 
mentu — sveikinimu delegatų 
mažų vaikučių. Tokių didelių 
ir pakilių momentų retai pasi
taiko gyvenime. Tokiuose mo
mentuose pasireiškia tikra 
žmoniška meilė. Ir džiaugsmo, 
sujudimo ašaros nusirita be
veik kiekvienai!! gražios ir 
jautrios sielos žmogui.

Mes, socialistai, nuo dabar 
turime dar su didesne energija 
palaikyti savo organizaciją ir 
kaskart vis ją didinti ir 
linti, kad netolimoje 
galėtume .pasidžiaugti 
darbais.

Taiką pasaulyje galės 
inti tik gerai organizuotas So- 
cialistų-Darbininkų Internacio
nalas. Kuomet bus prašalinti 
karai, tuomet bus galima lauk
ti greitesnio įsikūrimo tikros 
socialistinės tvarkos visose kul
tūringose šalyse. Ir toje link
mėje mes, socialistai, veikiame 
ir privalome veikti.

—A. žymontas.

klasės 
visus

koks 
buvo 
šiaip 
mo-

tobu- 
ateity 

savo

įvyk-

Dienos reikalai
LSS. Chicagos Kuopoms ir at

skiriem nariams.

Draugai, kurie buvote pa
siėmę Socialistų Partijos Pre
so s Pikniko tikietų pardavinėji
mui, malonėkite tuojau priduo
ti komitetui pinigus už parduo
tuosius tikietus, kartu su neiš- 
parduotaisiais tikietais, nes 
LSS. VIII (Rajono Pikniko Ko
mitetas turi pristatyti Socia
listų Partijai pilnų apyskaitą iš 
parduotų tikietų ir grąžinti 
neparduotus.

“SocialdĮeimokratef’ skaito
me:

Tarp žinių, atėjusių iš Gru
zijos, yra Tifliso politinių ka
linių protestas, pareikštas oku
pacinei sovietų valdžiai.

“Naktį iš vasario 13 į .14 
(Dieną, črezYičaikos nutarimu 
sušaudyta musų draugai —po
litiniai kaliniai: seni katorgi
ninkai revoliucionieriai, kai
mo mokytojai, koperatininkai, 
darbininkai ir valstiečiai. Jūsų 
laikraščiai pranešė, kad tie 
draugai sušaudyti už komisaro 
Oboladžės užmušimą ir kad vi
si mes, politiniai kaliniai, to
liau laikomi kaip įkaitai. Pa
tyrę šias žinias, mes, politiniai 
Tifliso kaliniai, smarkiai pro
testuojame prieš nekaltų žmo
nių sušaudymą ir laikymų mu
sų kaip įkaitų. Tokios biau- 
rios politikos su savo idėjos 
priešais istorija nežino nė vie
nos valdžios. Mes tvirtai tiki
me, jog visa gruzinų liaudis ir 
jos draugai — pasaulio prole
tariatas ir demokratija tinka
mai įvertins šitą jūsų žvėrišką 
žygį. Lenkiame asvo 
prieš nekaltai žuvusių 
lavonus ir protesto 
skelbiame vienadienį 
nią”.

Šita žinia akies mirksniu pa
siekė visą Gruziją. Pasirodė, 
komunistai sušaudė tą naktį 
92 žmogų, daugiausia social
demokratus. Žemiau dedame 
trumpą kažkurių biografiją.

Brooklyn, N. Y. — Birželio 
24 d. š. m. įvyko Kings Kami
lės Socialistų Partijos kon
vencija. Nors nebuvau dele
gatas, bet lankiaus kaipo sve
čias. Susirinkimas buvo la
bai gražus. Delegatų dalyvavo 
arti šimto. Juo smogiau jau
čiuosi, kuomet pastebėjau, kad 
daugelis delegatų buvo iš su
grįžusių Partijon draugų. Dau
gelį pažinau tokių draugų, ku
rie buvo nuėję su komunistais, 
dabar gi pamačiau juos vėl 
darbuojantis po socialistų vė
liava! Tai yra smagu pažymė
ti. Nuo musų LSS. 19 kp. bu
vo išrinkti d.d. V. Poška ir 
A. J. Sandrow Bet nei vienas 
neatsilankė. Ir biesas žino, 
kas su musų draugais darosi. 
Kaip kuopos susirinkime, tai 
netingi pabarti kitus už tin
giniavimą, bet pažiurėkie, tai 
ii’ patys pasiduoda tinginiui. 
Juk dalyvauti konvencijoj, tai 
buvo gana svarbu, bet 
lankė—ir tiek.

LDLD. 19-tos Kuopos nariams.
Draugai, kurie dar nesate už

simokėję savo mokesnių už 
šiuos metus, malonėkite urnai 
tai padaryti. v

Sekite pranešimus “Naujie
nose” kada esti šaukiami kuo
pos susirinkimai ir kiekvienas 
stengkitės atsilankyti. Dau
gelis narių dar nėra atsiėmę 
priklausomų jiems knygų už 
praeituosius metus — ateikite 
į susirinkimus ir a'tsiimkite. 
Naudokitės LDLD. kuygoiiiis.

Ypatinga1,! nariai prašomi 
užsimokėti savo duokles, nes 
vilkinimas pasimokėti savo mo
kesnius trukdo Draugijos vei
kimą. —Turto Raštininkas.'

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIU AMERIKON ?

Suvenytų ValstijųĄonsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportų visų kitų metų “ųuotos”. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasazieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jtj pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das dėl to, kad priveda pasažierius 
prie pat laivo, šis patarnavimas 
veltui.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:
CUNARD LINE, ~ 
140 N. Dearborn 
St., Chicago, III.

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai 
tarnauja, 
kiose ligose 
gimdymą,
gimdymo ir 
gimdymo.

neatsi

Nežiūrint to, Ikad 
draiigai gyvena tinginio 
bet tėmi j aut į iš viso vietos 
socialistų organizaciją jau nė
ra reikalo skųstis, kad ji silp
nėja, arba, kad partija neauga. 
Lštikro, dalykai jau toli pažen
gę priekyn ir vietos socialistų 
Partija jau pakankamai stip
ri, kad atrėinus savo priešus. 
Komunistai dejuoja, kad jų 
“raudonajam tūkstančiui” gre
sia išnykimas. Socialistai gali 
pasididžiuoti, kad jų eilės kas- 
dien auga ir tvirtėja.

musų 
įtakoj,

RALTIJOSAMERIKOC
U LINIJA 9Bfoa<lvay, Nev'lork.NY Lr

S&iLIETUVV
PER. HAMBURGĄ,PILIAVĄ 
/ ARBA L1EPO JŲ 
A Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja j Piliavą 
.*V Aplenkia Lenkų juostą (ka,ridorių) 
/ VISA TREČIA KLESA PADALIN

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

POLONIA ............................................ Liepos 4
S. S. ESTONIA.................................. July 18

TREČIOS KLESOS KAINOS I:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

ya*1 — LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

galvas 
draugų 
vardais 
badavi-

šytojas socialdemokratas nuo 
1901 m. Pasižymėjo 1905 m. 
revoliucijoje. Jo raštai plačiai 
žinomi liaudžiai.

B. K a č e i š v i 1 i — 26 m. 
zeceris socialdemokratas. Ži
nomas profesinių sąjungų dar
buotojas ir jų vedėjas.

G. Gdzeldzė—53 m 
nas socialdemokratas, 30 
buvęs kaimo mokytojas.

se
ni.

<WS m., 
valstie- 
buvusis

Atbu- 
pateko

Konvencija įvyko tuo tikslu, 
kad nominavus kandidatus 
ateinantieiiis rinkimams į į- 
vairias valdžios vietas. No
minuota daugelis kandidatų, 
bet negaliu paminti, kas ir į 
kokią vietą, šioji nominacija 
dar nėra pabaigta, Pradžioje 
liepos mėn. įvyks Amerikos 
Darbo partijos konvencija, ka
me bus pernominuoti visi čio
nai nominuotieji kandidatai: 
kurie pasirodytų mažiau tinka
mi, tie galės būt nuimti nuo 
sąrašo, o jų vieton padėti kiti.

Nominuojant kandidatus bu
vo ir ginčų; ginčytasi dėlto, 
kad, sakysim, kuris nors de
legatas siūlo į kandidatus to
kį, kuris yra ką-tik pametęs 
komunistų partiją ir sugrįžo 
prie socialistų; kiti tam prie
šinasi, kad jis buvęs komunis
tas ir t. p. Bet toki ginčai ne- 
įnešė jokios betvarkės ir kon
vencija rinitai užbaigus daly
kus išsiskirstė.

—Senas |Sąjungietis.

Pirkite laivakortes atgabenimui savo 
giminių iš Lietuvos.

White Star Line
N. Y. ir Cherbourg ir Southampton 

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

(Pasaulio didžiausia laivas)
Greiti susijungimai su Baltijos uostais
>T American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Finland July 5; Aug. 9; Sept. 13 
*Mongolia July 12;Minnekahda July 19 
Kroonland July 26; ‘Manchuria Aug. 2 

♦Naujos 3 klesos kajutos
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

. Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Belgenland July 11*; Aug. 8; Sept. 5 
/eeland July 18; La pi and July 25 
*11:00 A. M.
Gothland (Antwerp only) Aug. 4. 

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

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

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se moterims 
merginoms; 
kitės. o 
pagelbą.

Mrs.A.MICHNIEVICZ-VIDIKIEN
AKUŠERKA

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

Tel. Yards 1119

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

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimu. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South z 
Halsted St.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
seredą

Puikiai {rengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pul
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie St„ 

Chicago, 111.

PAGALVOK APIE TAI Kodėl turi mokėti renetų kitam? Dabar yra ge-
rnunuivn. ajlj iru riausias ir patogiausias laikas dėl suradimo tin>
karnos vietos dėl jūsų namo.
Sustok mokėjęs kitiems rendas, o mokėk sau ir buk savininku savo namo. Su $150.00 gali įsi
gyti namą. Rašyk šiandie neatidėk iki rytojaus, nes bus per vėlu. Paženklipk su kryžiukų tas 
vietas, kuriose norite vietose apsigyventi ir prisiųskite mums, o mes duosime visus patari
mus ir pagelbėsime jsigyti jums namą.

□ Northwcst Side □ Suburbau□ South Side □ North Side
Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.

H. W. Elmore & Co., 29 So. La Šalie St
C

C 
O

O

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

—T
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHŪ 
AKUŠERKA

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

Chicago, UI.

žinomiausias Gruzijoje 
tis socialdemokratas, 
politinis katorgininkas, 
vęs 4 m. katorgos, jis
Sibiro gilumom Iš ten sugrį
žo į Gruziją, įvykus 1918 m. 
revoliucijai.

G. L o m s a d z ė, valstietis, 
senas revoliucionierius, ilgai 
buvęs Sibire, socialdemokra
tas.

S. C h u n a i š v i 1 i, 43 ( m. 
darbininkas socialdemokratas, 
pirmininkas koperatininkų su
važiavimo, įvykusio š. m. sau
sio 28 d. Ten areštavo jį ir va
sario 14 d. sušaudė.

Sušaudytųjų liko žmonos, 
vaikai be lėšų, bet pagalbos.

-------- v--------  
UKRAINA.

Ukrainai nesiliauna 
preš okupacinę komunistų 
džią. Vyravusias 
raudonosios armijos vadas 
Frunzė, |gegu^s mėnesį pra
nešė Maskvai, jog sumušti Vo- 
lyniaus ir Podoliaus gubernijų 
sukilėlių būriai. Nelaisvėn esą 
paimta 870 kareivių. Kitose 
vietose taip pat aprimę ir ligi

kilę 
val- 

Ukrainoje

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

LA SAVOJE July 14, Aug. 11, Sept.
PARIS July 18, Auf. 15, Sept 
FRANCE July 25, Auy. 22, Sept. 
LAFAYETTE Auk. 4, Sept. 1, Sept.

NEW YORK, VIGO (8PAIN), 
BORDEAUX

Rąžykite dėl iinreidiioe aprašomos 
knygutė* jūsų vietiniui arentu! arba | 
aidUI ofise 19 State Street Nev York.

8
12
19
29

kuomet jusv
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge-

Pasekmės bus tikros, tik už 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W« Chicago Avė., Chicago, III.

50c.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

i
Rezidencija 8114 W. 42nd SL 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

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

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartj.*

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatves

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

Tel. Kenwood 5107

Telephone Yards 5182

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan Stn 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 IM 11 ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakaro 

Nedaliomis ofisas yra 
uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

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

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 5052

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

Ned. 10—12 A. M.
Reaidenca Canal 2118

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Prilmimo valandos nuo 8 Dd 12 Ii

Garsinkitės Naujienose 8325 So. Halsted Stn Chicago, III.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 Iki 4 po piet, 
6 ild 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
8243 South Halsted St 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

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

4^DR. HERZMAN’^B
—Iš RUSIJOS— ,

Gerai lietuviams žinomai per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1525 W.
18th St., netoli Fisk St. 1

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

į Dienomis: Canal 
! 3110 arba 0875 

Telefonali j Drexei 950
( Boulevard 4186 

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

• i. ; • =
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 16 matai 
Ofisas

( 4729 So. Ashland Ave^ 2 laboi 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ii 

Vaikų ligų
OFISO VALANDO3I

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo iLIkf 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomia nuo lt valan

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

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 fld 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 t., nedšldieniaii nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA , 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St

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

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų!
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St„ Chicafi, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piatj 
7—8 vak. Nedaliomis 15—12 dienųt 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicafd
■ - - -- - - -- -■ ------------------——, ,, , -
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jyje, esą jis visai nesiskaity- 
siąs su parlamentu.

Bet varydamas tą savo 
juodašimtišką politiką, Mus- 
solini ima akia merkti Vati- 

Ikanui. Ant galo, tarp Vati
kano ir fašistą valdžios užsi
mezga draugingi ryšiai ir tie 
įtempti santykiai, kurie tęsė
si per metų eiles, lieka išly
ginti. Vatikanas viešai pa
reiškia, jog jis esąs paten
kintas Mussolini.

Tečiau pasirodė, jog Kata- 
likų Partija toli gražu nėra 
taiP sukalbama, kaip Vati- 

m°vi' .S’kŽJ0*10’ kanas. Kad uždavus pasku-
tinuį smūgį demokratijai, 
Mussolini sumanė išleisti 
naują rinkimų įstatymą, ku
riuo einant visuotinas, ly
gus ir slaptas balsavimas 
butų suvestas prie nulio. Jei 
tas įstatymas butų priimtas, 
tai du trečdaliai parlamente 
vietų turėtų tekti fašistams. 
Suprantama, jog į rinkimų 
proporcingumo sistemą ne- 
butų kreipiama jokios do-1 likacijos aiškiai parodo, jog | blokavosi^su "luudinin-Į ^^ąmokra-
mės. 1

NAUJIENOS

«dta F. firlgaitU

Seuyi HaiBtM cftnNt 
Dhicago, I1L 

Tal«phon« BeoMvalt 85M

Subscription Ratosl

Skaudus smūgis 
Anglijos komu
nistams.

BARŠKALAS.

< J g nameApžvalga|
agentuoti Maskvos diktato
riams bando primesti tą nuo- 

; ir kitiems.
Kuo pats kvepia, tuo ir 

tus tepia.
ki-

8c per eopy. 
........... . ........... ............. . ..i—»

Entered m Seeond Clan Mfettor 
Much 17th, 1914! tha Post Office 
et ChicagOj III., ender the act of 
March 2nd« 1879.

Uisimokijima kainai 
Chįcagoje — paltai

Metama -- |8.00
Pusei meti 4.80
Trima minėdama , , , 2.00
Dviem mineaiaal - - n 1.50
Visam mtnesiui - y

Chicagojs per mIMMI
Viena kopija
Savaitei - , f A > T r -r i 

Mineaiui i t . , i
Bevienytose Va]atljoM M fihiMgoje 

paltu:
Metama ■ , |7JD0
Pusei metą T 8.50
Trims mtnesiama - n1.75
Dviem mėnesiam - ......... - 1.25
Vienam mėnesiui - .75

Lietuvon ir kitur uisieniuosel
Metams________ u >8.00
Pusei metų__  , - - 4.00
Trims mėnesiams...... ......... 2J)0
Pinigus reikia siųsti pąitg Money 

Orderiu, kartu su užsakymo.

.75

JLSc 
75c

Londone Anglijos Darbo 
Partija laiko savo konvenci
ją. Pirmiausia konvencija 
turėjo išrišti savo atsineši- 
mą į komunistus. Komunis
tų partija buvo padavusi 
prašymą, kad jai butų leista 
įstoti į Darbo Partiją. Mil
žiniška balsų dauguma pra
šymas liko atmestas. Už pri
ėmimą balsavo tik 366,000, 
o prieš — 2,880,000.

Angliakasių vadas Frankl 
Hodges pareiškė, jog butų 
tikra beprotybė priimti ko
munistus, kurie visai nesi-

PAPOS PIJO XI EN
CIKLIKA.

^Laisvėje!” žinomas Z. An
garietis rašo:

“Į Ameriką keliavo iš Lie
tuvos klerikalai, į Amęriką 
keliavo ir liaudininkai, į 
Ameriką atvyko ir socialde-i 
mokratas, p. Bielinis. Ponas 
Bielinis 1917 metais straksė
jo apie komunistus, bet vė
liau Irado (patogiau prisi*- 
glaust prie renegatų, parda-i 
vikų ir darbininkų skerdikų 
partijos, pasivadinusios Lie-. 
tuvos Socialdemokratų Par
tija”. '

_ . Kas skaitė d. K. Bielinio “Iš
skatio su politine demokra- praeitic8 atsiminiu”, tas žino, 
tybe. Jis taipgi nurodė į tą kiek jis “1917 m. straksėjo 
faktą, jog komunistų konsti- apie komunistus”. Bet Anga- 
tucija yra griežtai priešinga Iriečio bolševikiškas protas vis . GeKUŽėa 24 d.
Darbo Partij’os konstituci-ldar nepaliauja senus šmeižtųsi . .
,• į I kartoti ir už du meluoti. I Ketvirtadienyj prieš piet Koh-

‘ , .. Toliau Angarietis kalba apie gresojlonumo posėdžionebu-
Atnjetimas komunistų ap-Į tai kad LietUvoš socialdemo-1 y°- .Ialn l“lkui J®“ ,1? ankst0

Tuo budu demokrati-Į Anglijos darbininkai pasiry-1 kais, kairiaisiais liaudininkais! *1 organizacija parūpino kelius 
nių rinkimų pradai butų vi- žo galutinai nutraukti ry-Į ir, ant galo,, sudarę “t,endrą gar aivius< a ongresan a vy- 
H iškėii panaikinti. Įsius su Maskvos garbinto-1 frontų” prieš darbininkus dr Į K USlem S 1S Salių atStO-

To įstatymo sumanymui| jais, kurie moka tik griauti | ’“^1 ’diS[“gr^
TT ’ i Garlaiviai

Prieš kiek laiko papa išlei
do naują encikliką. Apie tą 
encikliką “Liet. Žin.” rašo:.

“Enciklika pasisako prieš 
luomų, tautų ir partijų ko
vą, kuri esanti taip labai 
įsivyravusi ypač po karo. 
Tai tuom blogiau veikia, juo

daugiau dalyvauja valstybių 
valdžioj liaudis, kaip tai de
dasi naujosiose demokrati
nėse (valdžiose. TJiesa, Baž
nyčia ne smerkianti ir to
kios valdžios, kaip bendrai 
ji nesmerkia nė jokio visuo
menės sutvarkymo; kuris su
tinka su teise ir protu, bet 

vjokia valdymo sistema esan
ti ypač palanki partijų in
trigoms.

“Tokia yra naujos encik
likos pagrindinė mintis. Ne
sunku suprasti, kad joje glu
di visa programa prieš, de- 
mokratizmą.,?

Just. Baltrušaitis.

Tarptautinis Socialistii Darbininkii 
Kongresas Hamburge

(Tęsinys)

Vatikanas 
ir fašistai.

19Q3 m. papa Pius X išlei
do patvarkymą, kuriuo ei
nant Italijos kunigams buvo 
leista dalyvauti politikoje ir 
net užimti valdžioje urėdus. 
Iki to laiko, pradedant 1870 
m., kunigams buvo draudžia
ma kištis i politikos reikalus. 
Naujam patvarkymui išė
jus, Sicilijos kun. Don Stur
zo sukurė taip vadinamą 
Italijos Katalikų Partiją, 
kuri per kelioliką metų tiek 
sustiprėjo, jog galėjo parla- 
mentan pasiųsti 100 atstovų. 
Iki fašistų užgriebimo val
džios viskas ėjo gerai. Vati
kanas pilnai pritarė Katali
kų Partijai. Bet štai Itali
jos valdžia patenka į Musso- 
lini rankas. Prasideda dar
bininkų puolimai ir perse
kiojimai. Socialistų organi
zacijos griaunama, jų mitin
gai išvaikoma. Didesniuose 
miestuose įvyksta susirėmi
mų, kur apsiginklavę fašis
tai pralieja nemažai darbi
ninkų kraujo, žodžiu, Mus- 
solini įkuria fašistų diktatū
rą. Parlamentui jis pareiš
kia, jog jo politika turi būti 
užgirta; priešingame atvė-

čiuin
zaičiu, ’e

Vieno 
jus, PoprMn, prie 
rašų deda tbk^pastabą: “Da- Į buvo ^kellaJ ____  ______
tos neatsimenu. Mėnesio irgi!vėliava su baltomis raidomis 
nebuvo. Buvo velnias žino kas- s K „ (internacionalis So-

. I cialistų Kongresas). Kelionė 
Seimo Socialdemokratų I Angarietis savo straipsnį, i garlaiviais užtruko kelias va- 

Į ipatortia, irgi taip pat rasė, ianjaS} buvo apvažiuotas visas 
kaip Popriščin užrašus: jokių Į uostas įr be to Elbos pavan- 

... . . .įrodymų ir faktų \ten nėra, oLjenįu gerokas galas iki mieste-
terpeliaają dėl rinkimų lais- yra tik grynas pliauškimas, jbj Blankcnsee.
vės varžymo. Seimo statuto Kada sodialdemoknatai buvo I .
518 reikalauja, kad padavus susigiminiavę su liaudininkais Ketvirtą vai. po piet. drg. 
skubota interneliaciia butu * kitais buržujais iki tokio Vandervelde atidaro sekanti 

TZ • . . 1 SKUDOtą interpeliaciją. O ų Kongreso plęnumo posėdį. Pirm
Kaip jau minėjome, kun. leista kalbėti po 10 minučių J bloką? Blokas iuk reiš-|ne$u įžengti dienotvarkėn jis 
:nrzn vru oliPn ParH.Iįdarę bloką/ nioKas juk reis i & t «

kia susidėjimą dviejų ar dau- Į praneša,. kad posedziavusis 
giau partijų patvariam ir ben-|Pr^e^ naujojo Socialistų 

Rot qPimn nirmininkas ne-1 dram Poetiniam veikimui. O DarbininkųInternacionalo Vyk- Bet Seimo pirmininkas ne Woko socia,ldemokra. domasai Konutetas aprinko
davė interpeliacijos svars- ta. nobuv() sudarę n6 su viena nuoiaitinc Internajofionalo bu- 

' partija ,to gali nežinoti tik An-|ve'ne Lmidouę, o taip pat iš-
VT , ., , . skyrė i$ savo tarpo du nuola-

; Nebereikalo yra sakoma’lt’Angaįiečio straipsnis bai-įtjniu8] Jnterna^onalojsekreto- 

giasi šiais žodžiais:
“O p. Bielinio agentavimo 

uždavinys Amerikoj — rinkt 
dolerius,- kad su pagelba tų 
dolerių padėt juodašimčių- 
fašistų valdžiai ir visai buo
žijai kalt dar stipresnius re
težius, kad į juos užkalt 
Lietuvos proletariatą. Kiek* 

vienas privalo žinot, kad kas 
aukauja p. Bielinio misijai 
pinigus, tas kartu užkala į 
retežius Lietuvos proletaria-

priešinasi ne tik socialistai, o | darbininkų judėjimą ir ar- 

 

I ir Katalikų Partija. Bet ka- j dyti jų tarpe vienybę, 
talikų nusistatymas Musso
lini prieteliui, Vatikanui, vi- 

Isai nepatiko. Laikraščio 
“Tribūne” korespondentas 
V. De Santo praneša, jog Va
tikano kanceliarijos vedėjas

Enrico Pucci parašęs į “Cor-1 frakcija antrame Seimo po 

 

riere d’Italia”, katalikų laik-Įsėdyje padavė skubotą in- 
raštį, straipsnį, kur beveik 
tiesioginiai įsakoma kunigui 
Sturzo pasišalinti iš politi
kos.

Į Hamburgo uostą.
buvo padabinti skaitlingomis 

golio kurinio hcro-l vėliavomis, gi kiekvieno gar* 
‘ : savo už-

Senuoju 
keliu.

laivio viršuje ant ilgo stiebo 
l didele raudona

Sturzo yra Katalikų Parti-| vienam už interpeliociją, o 

 

jos vadas. Jo priešinimąši j kitam — prieš.

Musolinį diktatūrai, pasak 
Pucci, statąs Vatikaną į keb
lią padėtį. Gi kunigas netu-. .
rįs teisės kompromituoti |L 
Vatikano pozicijos, kuri sto
vinti aukščiaus politinių in-|kad įpratimas yra antras 
teresų. prigimimas. Nespėjo nau-

Po to negali būti mažiau-1 jas Seimas susirinkti, kaip 
šio abejojimo, 
tikanas yra 
demokratybei. 
išleistoje papo 
jo XI enciklikoje irgi raudo
nu siulu pravedama ta iriin- 
tis, jog nėra pageidaujama, 
kad liaudis imtų perdidelį 
dalyvumą valdžioje. Pats 
kun. Sturzos sudraudimo 
faktas rodo tai, jog Vatika
nas pilnai pritaria juodašim
čiui Mussolini, Jairis nesi
skaito su liaudies valia ir su 
panieka žiuri į demokratybę.

kad Va-1 krikščionys, įpratę nesiskai- 
priešingas | tyti su įstatymais, vėl sulau- 

Nesenai žė Seimo statuto patvarky-

Redakcijos Atsakymai
M. Jonaičiui, Chgo. — Tam

stos polemikos 'su ,Aug. ne
dėsime.

L. M-čiui, Wauk. — Tuo rei
kalu kreipkitės į Lietuvos t At
stovybę, 1925 F Street, N. W. 
Washington, D. C.

Įspėjimas, žinoma, jau pa
vėlintas. Drg. Bielinis jau ge
rokas laikas, kaip apleido Ame
riką. čia galima tik tiek pa
stebėti, kad Angarietis įpratęs

rius drg. Thom’ą Shaw 
Friednich’ą Adler’į.

Toliau dienotvarkės punktu: 
“Imperialistinės taikos sutartys 
ir darbininkų klasės užduotys” 
kalba drg. Sidney Webb (An
glija). Jis, kaipo anglas, trum
poj, bet pamatingoj kalboj, 
nušviečia (pokariu (laikotarpį, 
kuriame nors jau ir veikia tai
kos sutartys, bet ištikrųjų yra 
taip tarsi ir dabar mes gyve
name karo padėtyje. Prieš 
šiokią padėtį privalo kovoti ne 
tik didžiosios, bet ir mažosios 
valstybės. Karo žaizdų gydy
me turi pirmoj eilėj, žinoma, 
mažiau nuo karo nukentėjusiog 
valstybės, kaip tai Vokietija, 
Austrija ir Vengrija, bet nega-

ir

Įima taip elgtis, kaip tai yra 
dabar elgiamasi. Prie dabar
tines padėties gal bus atstaty
ti Francijos ir Belgijos su
griautieji kraštai, bet kartu 
ekonominiai taps sugriautos 
Vokietija ir Austrija.

Antruoju referentu prie šio 
punkto išeina Rull>čti <Irg. Hil- 
ferdingas (Vokietija). Ilgoj 
kalboj', jis apibudina Versa- 
liaus sutarties pasekmes ir nu
rodo, kad iš ekonominės sun
kios padėties Europą gali iš
vesti tik bendras draugingas 
visų valstybių veikimas socia
listų nurodomais keliais. Jis 
sako, pasaulinis karas buržua
zijos iškeltas tikslu užgrobti 
sau daugiau pasaulio brange
nybių, ištikrųjų gi nei viena 
valstybė nepraturtėjo, o atbu
lai kiekviena iš jų gyvena sun
kiausią ekonominę suirutę. 
Užintercsuotų valstybių vy
riausybes neranda iš susidėju- 
siojo krizio išeities. Tą išeitį 
gali rasti tik socialistai, taigi 
musų ir buvo daromi ir dabar 
daromi toj kryptyj žingsniai, 
bet tautinės buržuazijos vien 
egoistinių siekių persiėmusios 
daro visa tai, kad tik daugiau 
pasiplėšus iš kitų,x nebodamos 
net ir savo krašto reikalų. Iš 
tos priežasties visos pokarinės 
kančios tenka vien tik darbo 
masėms kentėti.

Po drg. Hilferding’o kalba 
drg. Bilum’as (Francija). Jis 
nušviečia Francijos socialistų 
organizuotą veikimą prieš tas 
visas savo krašto imperialistų 
machinacijas. Baigdamas sa
vo kalbą jis sako: jeigu paplūs
ta kraujuose viena kokia vals
tybė tai yra pilnos garantijos, 
kad panašiai darysis ir su ki
tomis. Prieš tai kovoti yra 
musų užduotis. Yra tik viena 
visuomenė, kurioj nebus jokių 
susidūrimų, tai yra visuomenė 
socialistiniai organizuotų vals
tybių, —■ visuomenė tikrosios 
laisvės ir tikrosios taikos!

Pirmininkaujantis drg. Cris- 
pien’as (Vokietija) sako: Drg. 
BlunTa’s kalbėjo, kaipo atsto
vas tos Francijos, su kuria Vo
kietijos darbininkų klasė di
džiausioj draugystėj gali sugy
venti—nežiūrint viso ko. Drg. 
Bluin’o žodžiai mums prime
na Jeaures (ŽoiMs) ir kitus 
musų didvyrius. Mes sveiki
name jo žodžius, kurie dega 
tarptautine socializmo dvapi

Drg. Vandervelde (Belgija): 
Aš Belgijos delgatų vardu pil
niausia prisidedu prie drg. 
Bluin’o žodžių. Žores’o, kuį 
niekšiškai reakcija nukovė už 
tai, kad jis priešinosi pasauli
niam karui, darbuotė yra neiš
dildomai pasilikusi musų at
mintyje. Mes kartu ir Vokie
tijos didvyrius, musų draugus 
socialistus, kaip Haase, Eis- 
ner’į, Rožę Luxemburg, šau* 
kusius prie taikos ir užtai juo
dosios reakcijos iš pasalų nu
kautus. Reikšdamas didžiau
sio protesto prieš Ruhro užėmi
mą, aš kartu turiu atmintyje 
drg. BebeJio ir Jjiebknecht’o 
griežtą protestą, kuomet Vo
kietijos imperialistai grobė 
Elz a s-Lotar in gi j ą.

Pojūdžiui 'pasibaigus Kon
greso atstovai išėjo sale Kon
greso rūmų esančion aikštėn 
pasižiūrėti socialistinio jauni- 
mo sporto inankAtinimų. M;m- 
kštinimai buvo atliekami, esant 

suteimusĮ, prie tfakedų Šviesoms, 
dainuojant chorui. ir grojant 
muzikai.

(Bus daugiaus)

Del žydy kampanijos prieš 
Lietuvą.

“Naujienų” 147 num. buvo 
įdėta “Eltos” pranešimas apie 
tai ,kad žydai pradėję užsieny 
kampaniją prieš Lietuvą. Del 
tp pranešimo Kauno Žydų Tau
tos Tarybos pirmininkas S. Ro- 
zenbaumas ir nariai O. Finkel- 
štainas ir L. Garfunkelis Kau
no lietuvių laikraščiuose įdėjo 
šitokį atsišaukimą:

“Savo žiniomis iš š. m. ge
gužės 26 d. “Elta” praneša, 
kad buk tai pastaruoju laiku 
kai kurie Lietuvos žydai išnau- 
jo pradėjo užsienyje vesti ko
vą ir prie to remiasi biuleteniu 
išduotu Paryžiuje.' Sąryšy su 
tuo biuleteniu Žydų Tautos 
Tarybos Prezidiumas randa 
jutinai pareikšti, kad Lietuvos 
žydų visuomenės ir politikos 
veikėjai absoliučiai nieko ben
dra su šiuo buleteniu neturi, 
>e jokių iš jų žinių Paryžiuje 
išduotu, ir todėl jie negali nešti 
jokios atsakomybės už jo turi
nį. Lietuvos žydai gynė ir, gins 
savo teises išimtinai tik lega- 
rėmis ir konstitucinėmis prie
monėmis.”

T<1. Lafaycttc 4281
Pfambin#, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuoceriaulaL

8228 W. 88th Chieaga. UL

B. PILNIAK Vertė J. Lapas

MIRTIS.
Auksinės “bobų vasaros” dienos rodos 

užsitęsė ilgesniam laikui. Mėlynoj ir tuš
čioj erdvėj, kur lekiančios į pietus gervės 
krykštauja, saulutė šviečia, ' bet nešildo; 
namų šešėliuose šarma netirpsta. Oras yra 
besaikiai mėlynas ir vėsus; visur tylu ir 
i?mu. Vynuogėmis ir kliavais apsodintą 
alėją dengia nuo medžių nupuolę rudi la
pai. Ežeras mėlynuoja veidrodišku plokštu
mų; iš jo atspindi balta prieplauka, valte
lės; gulbės ir stovylos. Sodnų vaišiai jau 
nuimti, lapai nupuolę. Vasara praėjo, lapai 
nukrito, sodno medžiai tartum suretėjo, 
jaučiama liudesis ir ilgėsis.

Tokių dienų lengvos šalnos - ir vėsus 
oras daro gyvenimą drąsesnį, sveikesnį ir 
vienodesnį. Mintin skverbiasi praeities ir 
ateities laikai. Tingumas niekur neleidžia 
skubėti. Norisi vaikščioti po nupuolusius 
nuo medžių sodno lapus ir ieškoti nepaste
bėtų ir užmirštų obuolių ir klausytis krikš* 
tau j ančių, į pietus lekiančių gervių.

Ipolitas Ipolitaitis — šimto be vienų 
metų, trijų mėnesių ir kelių dienų senis. 
Maskvos universitete jis kartu mokinosi ir 
draugavo su Lermontovu ir gerbė Baironą. 
Eidamas šeštą dešimtį metų amžiaus, kar
tu su caru Aleksandru jis aptardavo liuo- 
suojamąsias reformas, o namie skaitydavo 
Pisarevą.

Iš jo stambių kaulų, padengtų sudžiu- 
vusia oda, galima buvo spręsti, jog kadai
se jis buvo labai didelis, drūtas, plačių pe
čių vyras. Jo didelis veidas padengtas gels
vai baltais plaukais, beželiančiais iš visur: 
iš nosies, iŠ skruostų, iš kaktos, iš ausų; jo 
galva plika, akys neteko skaistumo, rankos 
ir kojos sudžiūvo ir išrodo nepaprastai plo
nos.

Jo kambaryje jaučiamas vaško ir pa- 
plėkimo dvokimas, kurs randasi kiekvie
noj senoj ponų šeimynoj. Jo kambarys tuš
čias: jame randasi tiktai r nereikalingais 
mažmožiais apkrautas ir žalia, išBiankiisia 
staltiese pridengtas didelis, rausvo medžio 
rašomasis stalas, volteriška kėdė ir sofa. 
Kambario lubos ir sienos teptos žalsvai 
baltu dažu, kas darė niarmoro išvaizdą, 
grindys klotos kareliško beržo lentomis; 
langai be uždangalų; spalvoti viršuje ap
skritųjų langų stiklai nubluko, pažaliavo ir

jis snu-

juose motama laumės juosta. Vėsi, maloni 
rudens saulės i šviesa šviečia pro langą ir 
atsimuša į stalą, į dalį divono ir grindis.

Jau nuo senai senis negali naktimis 
miegot, bet užtai jis snuduriuoja dieno
mis. Praėjo jau dvidešimt pietų kaip jis, 
tiesą pasakius, visas dvidešimt keturias 
paros valandas miegą, kaip lygiai tiesa yra 
ir tai, jog ištisas tas paras budi,
duriuoja pusiau primerktomis skaistumo 
netekusiomis akimis, gulėdamas ant dide
lės, angli|šiko dairbo(, apsitarusios Ikainapos, 
aptrauktos kiaulės oda ir pridengtos meš
kos kailiu. Pakišęs dešiniąją ranką po gal
vos, jis snąudžia dieną ir naktį. Ir jeigu 
naktį arba dieną jį pašauktum:

—Ipolitai Ipolitaiti!
Už pusės minutos jis visados- atsilieps:

I —Klausau!,
Mąstyti jis nebegali. Viskas, kas apie 

jį randasi ir kas seniau buvo jo gyvenime, 
jam į yra paprasta. Viską jis pergyveno ir 
neliko kas mąstyti. Neturi jis nė jautrumo, 
nes visi pajautimo organai atbuko.

Nakčia pelės dūksta., Tuščioj, pailgoj, 
arti esančioj salėj siaučia žiurkės ir šoki
nėja nuo kėdžių ir stalų.

Senis to negirdi.

III
Septintą valandą ryto įeina 

Vasienė, 
metų amžiaus, stipri, sveika, raudonskruos
tė, primenanti liepos mėnesio dienas savo 
žydėjimu ir tvirta sveikata. •

Tyliai jinai prataria:
—Labą rytą, Ipolitai Ipolitaiti.

' Ipolitas Ipolitaitis atsako tartum gra
mofono dainuojamu baso balsu:

—Klausau!
Vasienė žvaliai apmazgoja jį kempine 

ir peni manos koše. Susilenkęs ir ant kelių 
rankas susidėjęs sėdi senelis ant kanapos. 
Iš šaukšto jis lėtai valgo. Tylu. Senis kaž
kur žiuri, bet neišrado, kad jis ką-nors 
matytų. Į langą puola auksinė, maloni sau
lės šviesa ir apšviečia senelio baltus plau
kus.

—Atvažiavo jūsų šunelis, Ilius Ipolitai- 
ti&, — sako Vasienė.

—šitaip?! ,/ h
Ipolitas Ipolitaitis vedė eidamas ket

virtą dešimtį metų; i jį trijų jo sūnų gyve
no tik vienas Ilius. Savo sūnų senelis at
simena, prisistato jo išvaizdą, bet nejau
čia nė linksmumo, nė rūpesčio— nieko. 
Kaž-kur toli-toli sepio vaizduotėj slenka 
sūnaus išvaizda, J iškarto kūdikio, vėliau 
vaiko, toliau jaunikaičio, o dabar jau veik ,,

Vasilė 
moteriškė trisdešimts septynių

irgi senio. Atsimena senelis, kad kada tai 
senai jo sūnūs buvo reikalingas ir brangus, 
vėliau jis dingo, o dabar neteko^prasinės.

Be susidomėjimo senelis klausia:
—Atvažiavo, sakai?

(Bus daugiau)

L. Matkus.
Vėle mano, silpstanti šviesele!
Žemės po tavim platybė iškilioji — 
ūžia vandenys, kalnai sniegynus kelia, 
upės sausumų paviršių skelia... 
Tų viršum iškilus žyburiuoji.

O aukštybėj virš tavęs liepsnoja 
skritulys gyvybės ugnimi, — 
tas, kurs 
vandenų

myli laukiantį artoją, 
siautimą, spindinčius kalny

nus —
šviesa ramitas, kurio 

spinduliais tavy auksiniais įsipynus.;

’ Vėle mano, mirganti ugnele! 
Tu,' sušvitus paskutinį sykį, 
įsiliek į spindulį ir kelią 
radusi —< pro jį aukštyn nuvyki... 
Tu pakilusi ugninė jurioj išsiliesi, 
žemei šviesi.

(“L. Žinios”)
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KAS DEDAS1LIETUV0J.
Kunigas Sarapas. 

V

Kauno “Socialdemokartui” 
rašo vienas Radvyliškio parapi
jietis:

“štili metų gegužės 5 d. nu
vykus man į Radvyliškio baž
nyčią išpažinties, pas džiakoną 
Sarapą, ir pradėjus šakyti sa
vo griekus džiakonas paklausė 
manęs, už kokį numerį aš bal
savęs. Būdamas senas žmo
gus (jau 53 metų amžiaus) ir 
mažai temokantis rašyti, atsa
kiau, kad balsavau už pirmu
tinį kuris mano širdžiai arti
mesnis. Išgirdęs džiakonas 
“pirmutinį” suprato, kad aš 
balsavau už socialdemokratus, 
kurių sąrašas Radviliškyje ėjo 
pirmuoju, pavarė mane nuo 
spavdednyčios nedavęs išrišimo. 
Nusiminęs priėjau prie kito 
kunigo bet ir tas pavarė ir pri
siėjo eiti namo, ne priėjus iš
pažinties.

Svarbu butų žinoti, ar valia 
kunigams varyti politiką baž
nyčioje ir ar turi teisę kunigai 
per išpažintį klausinėti savo 
parapijonis, už kurį sąrašą bal
suoja. Jeigu balsavimas slap
tas, tai niekas neprivalo žinoti, 
už ką kas balsuoja.

Ir tai ne pavienis atsitiki
mas. Be to, vaikinas narėjo 
vesti, bet kunigas Sarapas su
žinojęs, kad jis prijaučiu social
demokratams nedavė jam šliu- 
bo. Vieno darbininko mirė 
vaikas. Darbininkas nuėjęs 
pas kleboną sumokėjom litus 
ir jau ruošėsi lavoną lydėti 
į kapus, 1x4 štai atėjo kun. Sii- 
rapo pasiuntine, kuri grąžino 
5 litus ir pasakė, kad klebonas" 
į kapines nepriima. Mat spėjo 
sužinoti, kad darbininkas pri
jaučiu socialistams ir už tat 
jo mirusio mažo kūdikio ne
priėmė į kapines. Darbininkų 
tarpe pasipiktinimas didžiau
sias”.

Naujas koperatyvas 
“Pagalba”

Šiauliai. — Š. m. balandžio 
mėn. 19 d. Šiauliuose įsisteigė 
koperatyvas “Pagalba”, kuris 
turi tikslo padėti savo nariams 
ckonomingai apsirūpinti senat
vės, ligos, nelaimės, nedarbo ir 
mirties atsitikimais steigiant 
tam tikrų įmonių ir kitais bu
dais.

Tam savo tikslui pasiekti ko
peratyvas: a) statydinosi ar 
šiaip nuomojo sau haiųus, ku
riuose taiso savo nariams ben
drabučius, ligonines, senatori- 
jas ir t.t., b) laiko ir tvarkos 
sodus, daržus, maudykles savo 
nariams naudotis ir c) steigia 
laidotuvių biurus narių laido
jimo reikalams aprūpinti, laiko 
kapines ir t.t. '

Nariais koperatyvo gali būti 
vise be skirtumo luomo, tiky
bos ir tautybės. Norint įstoti 
į narius reikalinga įmokėti tik 
5 litus įstojamojo mokesnio ir 
20 litų pajo, kuris gali būti į- 
niokamas ir dalimis. Pakol kas 
jau užsirašė nariais į 60 asme-

MIRĖ JOKŪBAS TREČIOKAS
Panedėlyje 4 vai. po pietų, 

Washington Park Ligonbutyje. 
Paliko moterį ir du vaikučius 
dukterį 9 metų ir sūnų 10 metų, 
seserį Doretą Amerikoj. Lietu
voje tėvus ir Mainjoną seserį. 
Tėvai Mikolas ir Barbora Tre
čiokai. Paeina iš Kauno redybos 
Biržų pasodės, apskričio, Papi
lio vals., Bokiškių kaimo. Išgy
veno Amerikoj apie 12 metų.

Laidotuvės įvyks ketverge, 28 
d. birželio 1-mą va), po pietų iš 
namų Trečiokų, 8651 Baltfm»re 
Avė. į Lietuviškas Tautiškas ka
pines.

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

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

nų, dagiausiai darbininkų ir in
teligentų.

Žemė kapinėms plote 2 ha 
jau įgyta ir skubiai einama 
prie pilno įrengimo kapinių. 
Dar šią vasarą tikimasi įsteigti 
ir laidotuvių biurą. (S.-d.) 

ČHiČMijS
ŽINIOS

Teisėjas pas teisėją 
pastebėjo teisybę.

Hillside teisėjas George 
Lynch teisdamas Evanston’o 
teisėjų Nazareth Barsnmian už 
pergreitą važiavimą automobi- 
lliu pareiškė: 1‘Užsimokėkite 
penkis dolerius ir teismo lė
šas.”

“Sounds familiar”, atsakė 
teisėjas Barsumian. “Aš pats 
esu teisėjas.”

“Teisėjas ar ne teisėjas, $5 
ir teismo iškaščiai,” pakartojo 
teisėjas Lynch.

Ir tuo budu teisėjas nubau
dė teisėją už greitą važiavimą. 
Ir teisėjas visai nesipriešinda
mas užsimokėjo savo bausmę.

Nusižudė advokatė.
——' 'T” "■-"*'*■ 5.,

AdVokatle Dojrothy Brody, 
baigusi advokato mokslą trys 
metai atgal Chicagos Universi
tete, pereitą antradienio vaka
rą pasikorė. Sako, kad ji be
simokindama (suu|kiai sunaiki
nusi savo sveikatą, ir dabar dėl 
nesveikatos nusižudžiusi.

Nupuolė peilis ant ko
jos; nuo to pasimirė.

Keletą dienų atgal John 
Melville’ui nupuolė peilis ant 
jo kojos ir įpiovč ją. Nuo to 
dabar pasimirė. Sako, užsinuo
dijęs jo kraujas.
> '___________ ' 1

Lietuvių Rateliuose
“Birutė”-“sweet savan- 

tneii”.
Blrutiečių susižie-davimas.
Nors paprastai “pavojinga” 

kalbėti apie metus — ypač 
apie “paneli^” am^įą bet 
vis tik aš “išplepėsiu” vieną 
“sekretą”, būtent, kad šįmet 
“Birute” jau nebe “s(weet-six- 
teen”, bet “sweet-seventeen”. 
Kitais žodžiais tariant — well, 
šįmet “Birute” eina septynio
liktus metus. Tai beveik me
tai, kurių susilaukus daugu
mas musų nori apsivesti. Tas 
pat ir su “Birute”; nes mat 
ir ji nenori susilaukti “sen
ine! gių amžiaus”.

šis klausimas birutiečiams 
buvo tikras “chinese puzzle”. 
Ilgai galvota ir daug planuo
ta, tačiaus prie nieko galutino 
neprieita. Ir jau buvo pradė
ta manyti, kad tai bus “im- 
possible”... Bet yra sakoma, 
kad tokio dalyko, kaip “im- 
possible” —• visai nėra.

Well, bent taip atrodo. “Ne- 
atmezgamas mezgąs” jau at- 
megstas. Tatai padarė šių me
tų “Birutes” finansų raštinin
kė p-lė Sophia Ališevskiutė su 

SpUIRE ĘpGEGATE Gives HiipseM

you
VfiTH G-
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Vou/f A'ESSEa?
Cu^TČm

pereitų metų prot. raštininku 
p. Alex Misevičium. Jis nu
sprendė, kad vienas iš senos 
“Birutės” valdybos, o kitas iš 
naujosios turi apsivesti. Ka
dangi, “liuosnorių” nesirado, 
tai jie tą laimę patys sau pa
siskyrė, ir jau, kaip girdėti, 
susižiedavo.

Malonu buvo apie tai išgir
sti.

Greitų vestuvių ir laimingų
romansų! v

— žvalgas.

Moksleiviy vakarienė.
Bus gražus programas ir aka 

nių užkandžių.
Užėjus vasaros karščiams 

vieša lietuvių darbuotė — iš
skiriant piknikų bei x šiaip iš
važiavimų rengimus — kaip 
ir apsistojo. Tečiaus su Liet. 
Pažang. Moksleivijos Susivieni
jimo Amerikoje 2-ra kuopa yra 
visai kas kitą. Jos nariai kaip 
tik dabar ir rengiasi pasiro
dyti lietuvių visuomenei ką jie 
gali.

Pirmas moksleivių viešas 
pasirodymas bus sekamą penk
tadienio vakarą,' birželio 29 
dieną, Stevens namo valgyklo
je, 17 N. State St., kur jie 
surengs puikią vakarienę su 
programų, susidedančiu iš kal
bų ir muzikos gabalėlių.

Šios vakarienes tikslas yra 
sukviesti publiką ir ją supa- 
žindyti sii moksleivių troški
niais bei siekiais. Bet ši vaka- 

> tnienė jytra ^engiama ne vien 
tik supažindyti publiką su 
moksleivių reikalais, bet taip
gi ir suteikti publikai daug pa
sigerėjimo. Ši vakariene bus, 
taip sakant, poilsio ir pasilink
sminimo vakarienė. Ji, be abe
jo, suteiks svečiams daug gra
žių įspūdžių; o moksleiviams 
bei norintiems lavintis ji pri
duos daugiau energijos.

Programe, be pačių mok
sleivių, dalyvaus nemaža' ir 
profesionalų. Dr. Montvidas, 
adv. Brachulis, Dr. Naikęlis ir 
K. Augustinavičius — kalbės; 
o p-lčs Grušiutčs ir M. Joza 
vitas patieks gražių muzikos 
gabalėlių. Be to, dar bus ir 
šiaip pasikalbėjimų, žodžiu, 
apie programo gražumą, įvai
rumą ir įdomumą, tai nei kal
bos negali būti. Tat reikia ti
kėtis, kad susirinks gražus sve
čių būrelis. Vakai’ienč prasi
dės punktuališkaji septintą va
landą vakare.

Kaip jau buvo “Naujienose” 
minėta, vakarienei tikietus ga
lima gauti iš anksto tik šio
se vietose: Naujienų skyriuo
se, Elta Commerce Co., Uni- 
vcrsal State banke, Montvido 
ap tiekoj e ir pas kuopos narius.

—, Korespondentas.

CICERO
ATITAISYMAS.

“Naujienų” 150 num. žinioj 
iš Cicero apie Lietuvių Liuo- 
sybės Namo B-vės susirinkimą 
vienoj vietoj išspausdinta taip: 
“Priėjus prie nebaigtų reika
lų, vienas dalininkų reikalavo, 
kad tas sėrininkas, kuris buvo 
užsipuolęs ant jo, įrodytų jo 
blogumus arba savo pareiški
mą apie jį atšauktų. Kadangi,

(Seka ant 6-to pusi.)
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujiehų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

PinigiWgąvo:
51594 — M, Norvaidaitė
51595 — M. Gricienė 
51597 — V. Bronušienė 
51600 — F. šematulskis 
51608 — V. Kazragis
51612 — M. Urboniene
51613 — A. Skupąitė
51615 — V. Motiekaitienė
51621 —- B. Vaišvilaite 
51623 — E. Pentęrienė 
51628 — J. Žiūkas
51630 — A. Burbaite
51631 — A. Jonikas
51634 — J. Adomaitis
51637 — M. Rubežaitė
51638 — E. Griškenaitė
51641 — E. Balčiunytė
75316 — A, Armalius
75317 — D. Lausbergas
75323 — V. Stulginskiend
75326 — Ą. Abaravičius 
753?7 — J. Kiaupa
75328 — A. Katarskaitė
75330 — E. Ragauskienė
85318 — J. Grybus
85334 — F. Stonienė
85338 — A. Vencus
85339 — O. švilpienė
85341 — J. Norbutis 
90124 — I. Malinauskas 
90128 — D. šliužienė > 
95222 — J. Jeskis 
95240 — O. Kalkienė 
95245 — A. Sirhauskas 
95247 — J. Košius
95249 —'J. Barkauskiene
95250 — V. žvinklis 
95263 — P. Kristopaitis
95270 — P. Petrila
95271 — M. Puinilicnė 
95281 — K. Raudis
J/Tel. iš 27/IV M. Kuzmicne 
Nr. 274 J. Lomsargis 
Nr. 279 O. Luškaitė 
Nr. 283 J. Stanionis 
Nr. 308 K. Pa'laitis
Nr. 317 A. Kvetkauskyte
Nr. 628/1648!
Nr. 660/16505 A. Vorvarein 
Nr. 845/16529 A. Lutinska

229 — J. Kunišauskienė
267 — M. Skaudis
288 — E. Kontauskiene
309 — J. Vaitkunas
310 — A. Dagys
312 — O. Liuetraičiutė
313 — J. Žabelis
314 — M. Sliuzaitienė

4918 — L. Ramanauskienė 
14622 — F. Norbutienė 
17016 — J. Bražiče
17067 — J. šaulys
17102 — J. Ačas
17182 — P. Bukauskas
17193 — E. Baublaitė
17195 — M. Ąušrienė
17244 — E. Pamanditienė 
17258 — M. Petroskienė 
17264 — J. Raudonis
17266 — S. Šimkus
17268 — O. Gužauskienė

Kvitai su paėmėjų parašais ranOasf \ 
“Naujienų” ofise.

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

B. M. PAUL
2519 West 63rd Street.
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17270 — T, Strangiutč
17274 — G. Riškus
17277 — A. šilenskis
17289 — K. Zavu'lskienė
17295 — F, Kaminskas
17308 — J. Pranaitis
17309 — J. Vispolskis ' ,
17312 — K. Norbu|as
17377 — U. Vaičekauskaite
17379 — J. Andriulienė
17880 — K. Galinis
17387 — K. Doviai
17388 — F. Kapturanskis
17393 — M. Katauskienė
17398 — O. Juškienė
17487 — B. Noreikaitė
17442 — B, Rentauskienė
17456 — R. Kebaitė
17461 — T. Aleksejus
17468 — J. Gerąltauskas
17464 — O. Komenskaitė
17472 — I. Bakutis
17477 — J.Batiutaitė
17480 — K. Bubelis
17481 — M. Butviliukė
17494 — J. Garbaravičia
17504 —' A. Valapienė
17580 — J. Barzauskas
17585 ■— B. Rudienė
17538 — E. Adiklienė
17548 — P. Juodelis
17550 —• A. Paklovanskis
17557 — J. Veselis
17560 — A. Poškus
17563 — A. Stankus | jhi
17566 — J. Sakalaukkaš'
17567 A. Panaitė
17568.—- A. Banis
17570 — A. Soblinskienė i
17571 — E. Skipitienė
17574 — J. Masiulionis
17605 — P. Zuzbienė
17621 — J. Stuparas (| \
17622 — P. Repšys
17633 — K. Vastartas i
17668 — J. Valius
17677 — M. Steponavičius ,
17680 — Salopėta
17583 — J. Sluotaitė
17588 — E. Brazienė
17591 — J. Butkus
17592 — P. Matikonis
17595 — M. Rimgailaitė
17596 — J. Belmanavičienė
17598 — V. Daunis
17601 — A. Počiua
17603 — A. Gavėnas ,
17604 — R.jBieliunas .
17607 — Z. Stonienė
17611 — M. Budrys
17613 —K. šlapia • ’
17615 — J. Rimkus
17617 — J. Stasiulis i (
17619 — O. Lukauskytė k
17620 — T. KuČinskis
17626 — M. Balseriene
17627 — M.. Vaišvi'lionė 5
17628 — S. Petkaiteė
17630 — B. Markūnas i,
17631 — S.Virketaitė ’ H.
17635 — K. Dadurkevičaitė

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmlauš Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorlaus.

W. F. SEVERĄ CU.
CEDAR RAP1DS, IOWA

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas i 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2169 W. 21 St., kampas Leavitt St*

Telefonas Roosevelt 8185
Valandos; 3 val. iki 9 p. m. Nedalioj 

9 iki 12 a. m.

—ui-Tr-rr-T.  ---------~--------

DAVID RUTTER & COM 
Anglis Ir boksai

Pirkite anglis tiesiai i* irstai!
Hemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Av.

Tai. Y arda 2290.
NT-'i. TĮg1-TiK'— , lirT'TT. f1 l"lly-sa=gsass<y

j NUSIPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.
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Nemo Llesinimos num.338, tik
rai pigus. Turi temą virių ir vi
dutini sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijoj ; dy 
džiai 24 iki 86; atsieina tik $3. 
Jei krautuvėj nėra priaiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 
18. Mes pasiųsime.

Nemo Hygienic.Fashion Institute 
120 E. 16th St.7New York (Dept. S.)

artoms kicbari

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

Tikras egzaminavimas yra būtinai rei
kalingas tikslui gero išgydymo ligų ar
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos. To
dėl apart paprasto egzaminavimo, .Šiu- 
rime ligonius su& pagelba X-Ray. Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, nes gyvenimas 
yra dėl to pertrumpaa. Per ankstybą ir 
teisingą paminimą ligos, labaj tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

savo organizmo.

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 

be Jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulimą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
spccializuojamės gydyme užsisenėjūsių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t. t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.
, Kalbame lietuviškai.

“606 Tikrai pagerintos Europinės 
gyduolės “914”

. Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu įvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos pagelba to • 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, čėpus, antitoksinus, 
bakterinus, tarpgyslinės specifikuotas gy
duoles. Taipgi naujausių prirengimų. 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien suteiksime dykai teisingą eg- 
zaminaciją.

Electro-Medical Doctors '
136 8. Wabash Avė., Chicago, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

V.-' " • — tmJ

Serganti žmonis yra užprašomi 
pasitarti su £>r. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo ®

Kraujo &

šlapumo O w

h ue^.. . y
Privatini, '
Lig«

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir ii toli suteiksiu geriausi EL* 
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite elevaitorių iki 6-to auglio 

Pritarimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-6 po piet. Nedil- 
dieniais 1 
Seredoj ii

TRISIZ 
PAčtt)JE VIETOJE.

Vista kurioj tūkstančiai imenii 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

1 po piet. PanedilyJi 
iubatoj vakarai® 6-8 v. 
JMTS METŲ TOJE

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS.

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY
175 N. Clark St.

Tarpe Randolph ir Lake gatvių
Chicago, UI.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis
9 vai. lyto iki 8 vai. vakare, 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 vai. dieną.

rr—" 1 ii?
Rezidencijos Tel. Brunswick 4887 J

Dr. C. Yueius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos

Vai. 9-1; 5-8 P. M. 
šventad. 9-12

1579 Milwaukee Avė., 
Kamp Robey ir North Avė.
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NAUJIENOS, Chicago, ID. Ketvirtadienis, Birž. 28, ’23

lietuviu Rateliuose BAŽNYTINES APEIGOS

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
tas asmuo buvo laišku šauk
tas susirinkiman įrodyti savo 
užmetimus neatsilankė, tai tas 
klausimas tapo likviduotas.” 
Turėjo būti: Kadangi, po me
tiniam susirinkime nedalyvavo 
Liutkus, tai Kimbarta padavė 
reikalavimą, kad Liutkus įro
dytų jo . blogumus. Nutarė pa
šaukti Liutkų laišku į pus-me- 
tinį susirinkimą. Pus-metinia- 
me susirinkime dalyvavo kal
tininkas, Liutkus, bet neatsi
lankė Kimbarta, nors ir bu
vo kviestas atvirlaiškiu, kaip 
ir visi kiti dalininkai. Tai tas 
klausimas tapo panaikintas.

— L. L. N. B. Koresp.

Švento Kryžiaus parapijos apeigos 
suma su pamokslu, atsibuna: Nedalio
mis 10:30 vai. ryte. Švento Kryžiaus 
Katalikų Bažnyčia randasi prie 3182 
S. Aubum Avė.; tarpe 31 ir 32 gatvės 
—tarnauja katalikams ypač lietuviams 
per 25 metus.

Turėdami reikalą kaip tai: su krik
štais, šliubais, pagrabais ir tp. kreip
kite.^ į kleboną. (Klebonas yra lietu
vis) 3240 So. Morgan St. antros lu
bos. Jei klebono nerastumėte, — 
kreipkitės į zakristijoną J. NekreŠius, 
634 W. 35-th St.

REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU AUTGMOBIUAI PARDAVIMUI NAMAl-ZEME
MOTERŲ

Reikia —
2 PATYRUSIŲ MOTERŲ 
PRIE LOPYMO MAIŠŲ 

SU MAŠINOMIS.

VYRŲ _______J
' REIKIA patyrusių molderių 

prie mašinų į bresinę fandrę. 
Ateikite pasirengę darban.

SLOAN VALVE, 
4300 W. Lake Str.

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

EXTRA BARGĖNAS.
Pardavimui grosernė ir bučernė, Sli- 

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

BR1GHTON PARK.

Laiškai iš Lietuvos 
Naujieny ofise

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
(dant Naujienų darbininkai geidaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno

turi

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodo

NUOLATINIS DARBAS, 
AUGŠTOS PEACE WORK0 

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

Baranaujskienė, Adelija 
Daunoras, Mykolas 
Brijunas, A.
Griunas, Jonas 4 
Jesinskas, Klein 
Juška, Jurgis 
Juška, Juozas 
Kiauleikis, Ignacas 
Kreivis, Louis 
Kupstys, Petras 
Kvedaras, Stasys 
Lipcius, S. 3 
Lukauskas, Antanas 
Matusevice, Wiilliam 
Mockus, Emelija 
Norkus, Klem 
Petrauskas, Juozapas 
Plonis, Tonis 
Povilaitis, Marcijonas 
Rekašius, Juoz. 
Rodtkis, S. 
Sribike, P.’ 
Urlinis, Mary 
Vaitkauskas, Mikas 
Venckus, Chas. 
Waitauakas, Mykolas 
Žadeika, D. 
Žalis, John 
žillis, J.

Jeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

50 MERGINŲ IR MOTERŲ 50 
$17—$24
I SAVAITE 

LENGVAS IR GERAS DAR
BAS, 5i/o DIENOS Į SAVAITE 

35c. Į VALANDĄ GARAN
TUOJAMA.

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

820 South Kildare Avė.

Pranešimai
kada rengia, veikia

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

Sekretorius V. Mišeika.

Liet. Pažang. Moksl. 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 
puiki kaip valgiais, taip ir programų. 
Ir jos biletų kaina prieinama.

Biletus galima gauti .visuose Nau
jienų Skyriuose, State Universal Ban
ke, Elta Commerce Co., Ch. Montvido 
Aptiekoje ir pas visus kuopos narius.

Visi svečiai širdingai užkviečiami 
dalyvauti. — Komitetas.

Bridgeport. — Teisybės Mylėtoju 
Draugystės nariams ir narėms atydai 
turės šeiminišką išvažiavimą j Jerfer- 
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., Raštininkas.

L. S. J. Lygos Stygų orkestro prak
tika įvyks 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.

Apšviefoa Jaunų Mergaičių'Choras 
laikys generališka repeticiją, birželio 
80 d. 4 vai. po pietų, Mildos svet, 
3142 So. Halsted St. Visos choristės 
malonėkite laiku susirinkti.

Sekr. S. S. Stankus.

Liet. J. S. Lygos lavinimosi susirin
kimas įvyks birželio 29 d.. 8 vai. vak., 
Raymond Chapel’y (816 W. 81 St.).

Bus kalba temoje “šeimyna ir jos 
atsiradimas.“ — Komitetas.

Liet Darb. Dr-ja Amerikoje Extra 
susirinkimas įvyks ketverge, birž. 28, 
7:80 vai. vak., paprastoj svetainėje 
1750 So. Union Avė. visi nariai malo
nėkite laiku susirinkti, nes bus svar
styta kas link susivienijimo draugijų

iau priešintis nutarimams.
pirm. K. Rugis

Liet. R. žvaigž. P. ir Pašelpos Kliu- 
bas rengia išvažiavimą i Jefferson gi
rias nedėlioję, liepos 1 d. Bus įvairių 
žaismių. Visi yra kviečiami atsilanky
ti. —Rengėjai.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos dia 
bos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU BROLIO, VINCEN- 

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

Juzefe Budzinauskienė, 
2238 — W. 24-th Str.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO JONO 
Vaznonio jau metai laiko kaip mane 
paliko su mažais kūdikiais ir iki šiai 
dienai nežinau kur randasi. Augščio 
5 p. 7 col. Plaukai tamsiai geltoni. 
Apskritaus veido. Kalba panevėžiškai. 
šviesiai mėlyni} akių. Myli išsigerti 
ir kaziruoti. Kas tokią ypatą patėmi- 
site bukite malonus man pranešti, už 
<ą busiu labai dėkinga.

Viktorija Vaznonienė, 
942 W. 33-rd Str.

JIESKO PARTNERIU
REIKIA PARTNERIO j Rooming 

House biznj. Yra 44 kambariai. Reikia 
jnešti $1000, o $500 valiau. Vieta yra 
pelninga. Kas nori gero uždarbio, at
sišaukite tuojau.

sekančiu adresu:
z 114 Scheldon Str.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambaris vienam 

vaikinui prie gerų žmonių ir mažos 
šeimynos. Kambaris tun 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- 
tern Avenue. Tie kurie turite panašų 
kambarį, rašykite:

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

Box 275

ĮVAIRįlS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

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

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

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTfcRŲ

REIKIA vyrų ir moterų dar
bui ant farmų, netoli nuo Chica- 
gos. Gera mokestis. Atsišaukite

1261 So. Halsted St.
Klauskite Marie

REIKIA patyrusio virėjo 
arba virėjos ir veiteris arba 
veiterka.

Wm. Jucius,
3241 S. Halsted. St.

Tel. Blvd. 2158.

REIKIA —
MERGINŲ coil vyniotojų, 

bladers ir cord galų nitavotojų.
Atsišaukite

pas:
KELLOG SWITCHBOARD

AND SUPPLY CO.
1066 W. Adams St.

cord

Reikia -
PATYRUSIŲ moterų ranko

mis siuvėjų, finišerkų prie 
kautų. Taipgi merginų ranko
mis siuvėjų kurios nori mo
kintis kaipo finišerkos. Gera 
alga mokama kol mokinasi. 
HART SCHAFFNER & MARX

2303 St. Paul Avė.
(Netoli Western Avė.) 

512 S. Wells St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA —
LĖBERIŲ

STANDARD MATERIĄL
COMPANY,

607 W. 66-th St.

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

W. URBONAS,
4530 So. Honore Str.

REIKIA —
2 vyrų, nuolat darbas, 

alga. Darbas pirty.
Atsišahkite:

908 W. 14-th St.

gera

REIKIA —
antrarankio duonkepio prie 

juodos duonos.
ROSELAND BAKERY

10502 Michigan Avė.

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

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

DARBININKŲ dieniniam ir 
naktiniam šiftui. Geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite

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

REIKIA VYRŲ DARBUI į geležies 
Mes mokame $5 į die-atkarpų jarda. Mes mokame $5 j die

ną. Darbas iki 4 vai. po pietų suba- 
toje su pilnu apmokėjimu. Nuolat dar 
bas.

Kreipkitės:
InKfuois Steel and Irori Coihpany.

4620 W. Roosevelt Roaai

REIKIA ——
METALO VIRINTOJŲ, prie balto 

metalo, patyrusių. Nuolat darbas, ge
ra mokestis.

A f Sau Iri i* a •
INLAND METAL REFINING CO.

4837 South May Str.
Tel. Blvd. 3793

REIKIA —
VYRO į barhę, naktimis, prie 

valymo arklių ir pakinktų. Ge
ra mokestis, atsišaukite

333 W. Lake Str.

REIKIA —
VEDUSIO žmogaus apie 60 mietų 

amžiaus, kuris gali vartoti įrankius 
kaipo janitorius. Nuolat darbas, 8 
flatai. $70 į mėnesį.

Atsišaukite: nuo 2 iki 4 po pietų. 
GOLDBERG, 

2235 Roosevelt Rd.

REIKIA darbininkų į fandrę, pra-< 
džiai mokestis keturias dešimts devy
ni centai į valandą, 0 ’ mėnesį lai
ko penkias dešimts keturi centai į va
landą. Atsišaukite į samdymo de
partamentą. Employment Dept., Gra
ne Company, So. Kędzie and ,40 St., 
arba So. Canal and .l5-th St.

BOILERIŲ
DIRBĖJŲ
PAGELBININKŲ
Ir pasiuntinėjimui vyrų.
Taipgi turi turėti abelną boilerių 

šapos patyrimą.
MECHANICAL MFG. CO.

39 and Loomis Str.

Reikia —
MAŠINŲ sustatinėtojų, turi 

turėti patyrimą prie Cameron 
arba McDonald automatiškų 
punch presų.

PHOFJNiIX HERMETIG CO., 
2448 W. 16th St.

REIKIA sheannenų į gele
žies atkarpų jardą.

Atsišaukite:
1864 N/ Leelair Avė.

Netoli Armitage ir Grand
Avenue.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis. Tuojaus. Kuris ga
li kepti juodą ir baltą duoną.

Atsišaukite:
4550 S. Wood St.

REIKIA 'karpentenių į fpro- 
duetion šapą.

Atsišaukite?
MECHANICAL MFG. CO.,

39th and Loomis St.

REIKIA darbininkų ir pagel- 
jininkų j structural plieno ša
pą.

Atsišaukite?
FEDERAL IRON WORKS 

3545 Shields Avė.
REIKALINGAS $eras buče- 

ris, kalbantis lietuviškai ir 
lenkiškai. Atsišaukite:

A. čEiRNAUSKAS, 
2462 W. 46th PI. 
Tel. Lafayette 4536

REIKALINGAS barberis dir
bti arba jei norės ir galės ren- 
davoti barbernę. Alga garanty 
$27.00 į savaitę. Kreipkitės: 
1919 Broadway, kamp. Elm 
St., Indiana Harbor, Ind,

REIKIA kalvių pagelbi- 
ninkų ir pasiuntinėjimui vy
rų į šapų.

SASGEN DERRICK CO.
3101 Grand Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI —

GROSERNfiS RAKANDAI (Fictu- 
res) kantary Show caaes Ir lentynos. 
Visi geri daiktai Ir labai pigiai par-* 
duosiu.

Kreipleit&r:
3656 So. Union Avė.

PARSIDUODA FURNISIAI (ra- 
candai) už 150 dolerių. Viskas ant 
sykio, šią savaitę turiu parduoti. Ga- 
ima matyti 2 vaL po pietų iki 0 vai. 

vakare.
J. KUNCIUS 

1976 Canalport Avenue Chicago.

norėsite išmokėjimais.
BRIDGEPORT AUTO

SALES CO.,
3207 So. Halsted St. 

Chicago, III.
4

PARSIDUODA labai pigiai 
saldainių krautuvė, lietuvių ap
gyventoj vietoj biznis senas ir 
gerai išdirbtas, renda pigi lisas 
ant 4 metų. — priežastis — no
riu apleisti Chicagą.

634 W. 18-th Str.

Dviejų augštų mir.niai narnai, skie
pas ir attic. 4-5-6 kambarių prie Mo- 
zart St. ir Fran< isco Avė., tarpe 45 
St. ir 47 St. Tie namai bus gatavi gy
venimui j 2 savaites. Ateikite anksti 
ir pasirinkite koks jums patiks, kol 
dar jų yra.

2 augštų frame namas, cementiniu pa
matu, skiepas ir attic. Krautuvė ir 
4 kambariai ant pirmo augšto, 6 di
deli kambariai ant 2 augšto. Krautuvė 
apšildoma, 2 metu senumo, 4600 So. 
Francisco Avė. kaina $13,500.

DARBININKŲ į jardą ir fan
drę. Nuolat darbas. Atsišaukite 
į samdymo skyrių.

LINK BELT,

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

580 W. 42-nd Place. 2-nd floov 
Phone Yards 2636

329 West 394h St. AUTOMOBILIAI
REIKIA vyrų j bamę, kurie 

turi patyrimo kaip apsieiti su 
arkliais,

VICTORY LAUNDRY CO.
3105 W. Hanrison St.

PARSIDUODA FORDO TROKAS 
2 tonų su eksprese body, naujai per* 
dirbtas, kaip Ir naujas. Parduosiu pi*

Kreipkitės:
D. PETRAVIČIA 

$48 W. 86 Str.

SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITE.
— r’—11

Oakland Touring karas — 84—C— 
Tik ką perėjęs per musų šapą ir yra 
perdirbtas ir pertaisytas kaip naujas. 
$288 pinigais, kitus po $36 į mėnesį, 
įskaitant palūkanas.

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

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parduosiu už pir
mą teisingą pasiūlymą. Atsišau
kite.
4443 S. Wood St . Chicago. III.

2 augštų frame namas ir bekemės 
biznis, prie karų linijos, cementiniu 
pamatu. Krautuvė ir bekemė ant 
pirmo augšto, 6 dideli kambariai ant 
2 augšto. šioje vietoje daromas labai 
geras biznis. Kaina $13,500.

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

EXTRA DIDELIS BARGĖNAS
Parsiduoda greitu laiku bučernė ir 

grosernė svetimtaučių apgyventa, vie
ta biznis išdirbtas per daug metų. Cash 
biznis. Renda pigi, lystas ant penkių 
metų. Puikus kambariai dėl pragyve
nimo priežastis pardavimo patirsite 
anti vietos.
4901 W. Roosevelt Rd., Cicero, III..

Kampas Archer Avenue ir Francisco 
Avė., 79 pėdos frontas prie Archer 
Avė. Labai geras kampas dėl krautu
vių ir ofisų. Kaina $12,500.
100 pėdų prie Archer Avė., tarpe 
Troy ir Albany Avė., pietinėje pusėje 
gatvės. Kaina $200 frontinė pėda. 
Taipgi 3 lotai tarpe Albany Avė. ir 
Kedzie Avė. prie Archer, 25x125. 
Kaina $5,000 kiekvienas. Visos 
tos prapertės randasi netoli mokyklų 
ir bažnyčių ir yra labai gera trans- 
portacija.

OAKLAND 
MOTOR CAR COMPANY.

Dirbtuves šaka.

2426 So. Michigan Avė., 
Calumet 5310

Atdara vakarais ir nedėldieniais.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LABAI 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Priežastį patirsite ant vietos.

1825 Canalport Avė.

z CHICAGO LAWN
6 flatų mūrinis namas, 5-4 kambarių 
apartmentai ir 1-5 kambarių, su sun 
parlorais. Moderniškai įrengti, garu 
šildoma, geros įplaukos. Tas namas 
turi būti apžiūrėtas, kad teisingai ap- 
vertinus.

FRANK WOZNIAK, 
2703 W. 47-th Street, 
Phone Lafayette 4607

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.

PARDAVIMUI grosernė ir deliko- 
tessen, Ice cream, cigarai, tabakas 
ir ei garėtai. Iš užpakalio yra 3 kam
bariai dėl gyvenimo. Yra lysas, pigi 
renda. Gera vieta dėl bučemės. Par- 
devimo priežastis, apleidžiu miestą.

Atsišaukite:
1300 So. 40-th Ct., Cicero, III.

/ »

PARSIDUODA Oldsmobile auto
mobilius 6 cilinderių, 5 pasažierių. 5 
geros tairos, geram stovyje. Modelio 
1919 parsiduoda labai pigiai — už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Atsišau
kite subatoj ai* nedėlioj iki pietų. 
4339 South California Avė. 2-os lubos

PARSIDUODA KRAUTUVĖ cigarų 
cigaretų, saldainių ir'angliškų žurna
lu. Keturi kambariai dėl pagyvenimo, 
biznis išdirbtas per tris metus. Mai
šytų tautų apgyventoj vietoj. Priežas
tis patyrsite ant vietos.

Atsišaukite:
5612 So. Ashland 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.

PARDUODU AUTOMOBILIŲ 
Overlandą B. 83 arba mainysiu ant 
Fordo ar Morris Sechells. Priežastis 
pardavimo man yra uždrausta važinė
ti per 6 mėnesius.

D. PAULAUSKIS,
4503 So. Hermitage Avė., Chicago, III. 

Klausikite apačioje bučornėje.

PARDAVIMUI GROSERNfi SU 
visokiom smulkmenom, taipgi žuvų 
vieta išdirbta nuo labai senai. Kas no
rite padaryti pinigų, kreipkitės grei
tai.
2938 Wallace Str. Chicago.

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

Atsišaukite į Naujienas Box 274

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas geroj 

vietoj, visokių tautų apgyventoj. 
Parduosiu pigiai. Priežastis, tu
riu du bizniu. '

1358 South Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą.

Atsišaukite:
3247 S. Morgan St.

PARSIDUODA UKjBS (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. METRE 
6826 Perry Avė.,

nuo 10 vaL ryto iki 2 vai. po pietų.

EXTRA BARGĖNAS!!!
PARDAVIMUI bučernė ir pieninė, 

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

Atsišaukite: 
1413 South 49 Ct.

EXTRA BARGĖNAS,
PARDAVIMUI RESTAURANAS, 

dėl nesutikimo partnerių. Prie biz
niavęs gatves ir arti kampo. Pigi ren
da, lysas ant 5 metų. Jeigos $90 į 
dieną. Kaina $4,500. Pinigais reika
laujama $2,500, likusius ant lengvų iš
mokėjimų.
4600 S. Wood St. Tel. Lafayette 6256

SAVININKAS turi parduoti 6 ak
rus žemės Downers Grove, 2 blokai 
nuo Ogden Avė., cementinis kelias 1S 
rninutų nuo gelžkelio stoties. Kampi
niai lotai, aržuolais apaugęs, graži vie 
ta dėl rezidencijos, vištų fauna, pikni
kų daržas. Gere proga padaryti pi
nigų. Savininkas, 5—8 vakare.

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

Cicero.

PARDAVIMUI —
BUČERNĖ ir grosernė. Biznis ge

ras. Lysas ant 3 metų, Renda pigi. 
Priežastis pardavimo tunu išvažiuoti 
į kitą miestą.

Parduosiu pigiai.
Atsišaukite:

4602 So. Rockwell Str.

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

Atsišaukite
516 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 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.

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.

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 
[ mėnesį. 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:
8729 So. Morgan St. ir 87-th Place,

cago

PARDAVIMUI. BARGĖNAS. 
GROSERNfi ir BUČERNfi. Pardavi
mo' priežastis liga. Geras biznis, ge
roje vietoje, pigi renda. Iš užpakalio 
4 gyvenimui kambariai.

T. Radvillas, savininkas, 
8628 So. Halsted Str.

ANT PARDAVIMO saliunas 
vienas iš dviejų atsišaukite prie 
savininko

2024 Canalport Avė.
Tel. Canal 6009 ’ I

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė, visos mašinos gerame sto
vyje. Vieta labai gera ant bizniayos 
gatvės ir geroj kolonijoj. Renda pigi. 
Lysas ilgam laikui. Darbo užtekti
nai. Priežastis pardavimo, rengiuosi į 
Lietuvą.

J. JANULIONIS, 
3438 So. Halsted Street

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO- 
sernė su namu ar be namo. Senas ir 
gerai išdirbtas biznis. Kur galima 
visados gerai biznį daryti.

Priežastis pardavimo labai svarbi. 
8558 So. Hoyne Avenue

PARDAVIMUI BUČERNfi IR GRO 
SERNfi viena iš geriausių ant Bridge- 
porto, kur galima daryti gerą biznį. 
Arba mainysiu ant namo ar kitoniško 
biznio. Priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
3302 So. Union Avė.

NAMAI-2EME
PARSIDUODA ūkė labai pigia’ 

Wisconsino valstijoj. Su geromis ga
nyklomis ir lankomis dėl šieno. Priei
na prie puikaus ežero su budinkais 
ir gyvuliais Ir padargais. Reikalingi 
atsišaukite dėl platesnių žinių. Prie
žastis — nupuolimas nu sveikatos.

Adresas:
B. F. Neced&h, Wiac. Box 23.

BARGĖNAS ANT WEST SIDES
Didelis muro namas 2 augštų su 

groserne 1-mo floro grosernė Ir 4 
kambariai gyvenimui; 2 floro 2 gyve
nimai po 5 kamb. Turi būti parduotas 
į trumpą laiką — pardavimo priežas
tis patirsite ant vietos. Kaina $12,000 

2129 W. 21 Str.

TELEFONUOK BLVD. 9641
Kas norite greitai parduoti arba pi

giai pirkti kreipkitės pas mumis, 
mes perkame parduodame ir mainome 
namus, farmas ir visokius biznius. 
3346 South Halsted Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis nar 
mas 2 flatų po 6 kambarius, vandeniu 
apšildomas ir vienas lotas kampinis 
ant 68 ir Campbell are. 41x125 kas 
jieškote gerų namų ar loto tai atsi
šaukite greitai pas savininką.

JOS. KASPAR
1608 So. 50-th Avė. l-st flat. 

Phone Cicero 3857

PARDAVIMUI 3 lotai prie 
51 gatvės ir Talman Avė. Ge
ra vieta dėl krautuvės. Kaina 
$1,500 už lotą.

J. JACOBSON, 
3804 So. Kedzie Avė. 
Phone Lafayette 6438

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ na
mas, elektros šviesa ir gasas, arti Į 
dviejų stritkarių linijų. Norint gali-1 
ma laikyti ir karvę. Yra gera barnė 
dėl karvės Ir automobillaus. Matykite 
savininką ,

10103 So.Aberdeen Str.

SU namu, pusdykiai, labai 
geras biznis. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos.

A. dERNAUSKAS, 
2462 W. 46th Pk 
Tel. Lafayette 4536

PARSIDUODA 4
BUNGALOW IR EKSTRA LOTAS 

6607 S. Maplewood Avenue.
Atsišaukite prie savininko.

J. P. EVALDAS 
840 West 38-rd Street,

GREITAI ANT PARDAVIMO
Arba mainymo 2 flatų mū

rinis namas 6-6 kamb., elektri
ką, maudynės, augštas beiz- 
mentas, garadžius. Mainysiu
ant bučernės, loto arba mažo 
namo. C. P. SUROMSKIS

3346 S. Halsted St.
Boulevard 9641 i

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madlssn Street, 
Tel. Seeley 1648

Siuvimas, dezainavimas, skrybėlių 
dirbimas-—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle-
808
14 metų amžiaus prie dresių siu 
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki 
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.

nuo


