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Ragina Francijos-Mili'a,is'ai*Filipiaas
| Kabinetas susidės vien iš armi-

Vokietijos sąjungą jos oficierių.

Filipiniečiai reikalauja su 
valdyti gen. Wood

Laimėjo 85,000 balsy 
perviršiu

Turkija pasirašys sutartį Nuteisė žydus plėšikus

Francija nusileis?
MANILA, liepos 18. — Gene

ral gubernatorius gen. Leonarc 
Wood paskelbė, kad Filipinų 
salas valdys kabinetas, suside
dantis vien iš armijos oficierių.

Sako, kad jis pasisavino per
daug dideles galias. Amerikos 
valdžia rems gen. Wood.

i .. ii fr • Į Chinijosamabasadoriai Armija valdys r ilipinus gruinOja str0iku

KONSTANTINOPOLIS, liepos 
18.— Turkijos valdžia užgyrė 
paskiausius susitarimus su tal
kininkais ir įgaliojo Turkijos 
delegacijos galvą artimųjų ry
tų tąikos konferencijoje įLau- 
sannoje, Ismet Pašą, pasirašyti 
Turkijos taikos sutartį su tal
kininkais.

BERILINAS, liep. 15. (“For- 
verts”). — Maskvoj ką-tik pa
sibaigė žydų plėšikų bandos 
teisinas. Ta žydų plėšikų ban
da užpuldinėjus tik turtinguo
sius “saviškius” — žydus, pra-. 
lobusius spekuliacija ir vers
lu per pastarąjį sovietų “nau
josios ekonorųinės politikos” 
laiką. Du tos bandos vadu 
Malskvos tribūnais pasmerkė 
sušaudyti, kitus gi ilgam lai
kui kalėjimo.

ST. PAUL, Minn., liepos 18. 
— Nors vis dar ne visi balsai, 
paduoti papildomuose rinki
muose senatoriaus, yra suskai
tyti, bet iš jau suskaitytųjų bal
sų matyt, kad farmerių-darbi- 
ninkų kandidatas Magnus 
Johnson sumušė republikonų 
kandidatą gubernatorių Preus 
85,000 balsų didžiuma.

Išrinktasis senatorius John
son sugrįžo į savo ūkę užbaig
ti šienauti, o paskui važinės po 
visą valstiją, organizuodamas 
Farmer-Labor partiją. Sepate 
jis ketina laikytis su pažangių
jų bloku, vadovaujamu senato
riaus La Follette.

MANILA, liepos 18. — Seka
mas žingsnis politiniame Fili
pinų krizyje, laike kurio Fili
pinų valdžia rezignavo, prik
lauso Jungt. Valstijų valdžiai.

Visi pripažįtsa, kad nuo
sprendis ginče, kuris iškįlo 
tarp Jųngt. Valstijų paskirto 
gencral gubernatoriaus gen. 
Wood ir Filipinų valdžios, .turi 
paeiti iš Washingtono.

Visi Filipinų' ministeriai ir 
valstybės taryba rezignavo ir 
jų rezignaciją gen. Wood pri
ėmė. Rengiasi pasitraukti iš 
vietos ir ministerių pagelbinin- 
kai, taipjau ir kiti žymesni 
valdininkai, ^fiestas iš paviršio 
yra ramus*, bet visgi užmatyti 
paslėptas didelis sujudimas.

Vadovas naujosios kolektivis- 
tų partijos Manuel Querzon, 
kuris kąrtu su kabinetu pasi
traukė iš senato pirmininko 
vietos, išleido .ilgą pranešimą, 
kuriame jis sako, kad valdžios 
ir žymesniųjų valdininkų rezig
nacija nereiškia kritiką Jungt. 
Valstijų valdžios, negi nėra 
protestas prieš Hardingo admi
nistraciją, negi, pagalios, nėra 
atkreiptas asmfeniai prieš gen. 
Wood, bet yra protestas prieš 
general gubernatoriaus pasisa
vinimą perdaug didelių galių, 
priešingai valstybės konstituci
jai ir esantiems įstatymams. Jis 
sako, kad dėl rezignacijų nėra 
ko nusiminti, kadangi. tai turės 
atkreipti domę Jungt. Valstijų 
kongreso į padėtį Filipinuose.

Sprendžiama, kad abu par
lamento butai. pasiuntė pana
šią telegramą prezidentui Har- 
dingui, reikalaujančią susiaurin* 
ti general-gubernatorių galiaš, 
kurias jie patys uzurpavo.

Pats gen. Wood nieko nesa- 
•ko apie ištikusį krizj. Jis savo 
pasiaiškinimą pasiuntė tiesiog 
karo sekretoriui Weeks.

Laikraščiai ir rezignavusieji 
ministeriai ir valdininkai ragi
na žmones būti ramiais ir 
rengti jokių demonstracijų, 
dangi tai gali privesti prie 
sikirtimo tarp filipiniečių 
amerikiečių.

Rems generolą.
WASHINGTON, liepos 18. — 

Iki nebus gauta oficialinio ra
porto apie politinį krizį Filipi
nuose, karo ministerija atsisa
kė ką nors pasakyti ir tik pa
reiškė, kad Washingtono admi
nistracija pilnai rems visas gen. 
Wood patsangas sudaryti Fili
pinuose tinkamą valdžią.

t į i nUii i

Baus laivų kompanijas
im- 

kvo-
Jei jos atgabens daugiau 

migrantų, negu leidžia 
tos.

PEKINAS, liepos 18. — Chi- 
I nijos ambasadoriai Eu
Į šalyse pranešė valdžiai, kad jie 

• I negauna algų jau metai laiko 
I ir kad jiems neapmokama iš- 
I kaščių, kad jų darbininikai veik 
I badauja
I priversti paskelbti streiką — 
I uždaryti ambasadas ir grįžti 
I npmo, — jei nebus tuojaus 

Tylėjimas dėl Anglijos notos jiems prisiųsta pinigų. Tie dip- 
uk ai t omas yra geru ženklu. I lomatai atsisakė važiuoti į tau- 

-----------  Į tų sąjungos susirinkimą delei 
LONDONAS, liepos 18. — stokos pinigų.

Niekurie politikai mano, kad Valdžia stengiasi gauti pini- 
Francija maino savo nusistaty- gų, bet niekur jų gauti negali, 
mą linkui notos, kurią Anglija Į Pirmiau paskirti ambasadoms 
ruošia kaipo bendrą talkininkų pinigai nežinia kur sutirpo, 
atsakymą Vokietijai ir kad yra [ ambasadų nepasiekę, 
ženklų, jog Francija nori tą 
Anglijos atsakymą apsvarsty-

Ir ambasadoriai grūmoja 
streiką

Ragina kurti Francijos-Vo 
kieti jos sąjungą

Tokią sąjungą ragina Poincare 
organas Temps.

PARYŽIUS, liepos 18.— Pu
siau oficialiais laikraštis Temps 
vakar pasinio, kad Francija ir 
Vokietija išrištų savo kivirčius 
be Anglijos pagelbos. Tas pa
siūlymas yra paremtas tuo, 
kad Anglija jieško labo tik sau 
ir nori pasinaudoti kaip Fran
cija, taip ir Vokietija. Reikią 
mažiau žiūrėti į Angliją, bet 
pačios kontinento šalys viską 
valdyti.

Tokis pasiūlymas turi dide
lės svarbos, kadangi Temps vi
są įkvėpimą semia iš Franci
jos užsienio reikalų ministeri
jos ir yra premiero* Pomcafe 
nuomonių reiškėju.

Galbūt tai yra tik paprastas 
“’bluff'as,” bet kartu gali pa
tapti ir labai svarbiu dalyku, 
kuris pakreiptų visai kiton pu
sėn Europos reikalus. Franci
jos nacionalistai jau senai gal
voja apie valstybių bloką, o 
kadangi Francija yra stipriau
sia šalis kontinente, tai, supran
tama, ji pagelba bloko valdytų 
visą Europos kontinentą.

Temps sako, kad susitaikinti 
su Vokietija nebūtų taip sunku, 
nes tikrasis ginčas eina ne tiek 
apie kontribuciją, kiek apie 
kontribucijos mokėjimo budus. 
Užmezgimas gi sąjungos tarp 
tų šalių duotų didelių progų 
Francijai ir atremtų Angliją, 
kuri nori pasinaudoti abiejo- 
mis šalimis ir kuri veikia abie
jų šalių nenaudai.

Nušovė tris žmones.

SEDALIA, Mo., liepos 18. — 
W. M. Puckett iš Waverly, Mo. 
iškĮlus barniams, nušovė savo 
pačią, jos seserį ir jų motiną.

Kas turit 
pardavimui 

automobilių?

Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus, Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, Jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.
Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

Anglai tikisi Francijos 
nusileidimo

ir kad todėl jie bus

Kaulingas grįšta iš 
Alaskos

Belgijos reikalavimai
Niekurie laikraščiai sako, I -----------

kad ta permaina gali būti tik [Belgai nori gauti apie 30,000,-
ta 
ei 
iš įeitos pusės galbūt atsižvel-1 BRIUSELIS, liepos 18. — 
giama į Belgijos spirimą tai-1 Belgijos oficialiniai rateliai sa- 
kintis. Taikintis raginanti iri ko, kad Belgijos nusistatymas 
Cecho Slovakija. j kontribucijos klausime yra re-

Tekstas ir sąlygos atsakymo | miamas tuo (akt‘u,.fca<l pa
yra laikomos didžiausioj pa-| baigai 1922 m. Belgija gavo 
slapty ir tai esąsXgeras žcnk-Į6,658,°OO,OO° frankų, o atstei- 
las, nes jeigu nebūtų vilties su-[giin<> darbui išleido 2,712,000,- 
sitdikinti, tai nebūtų ir reika- J 000 frankų. Atsteigimo darbui 
lo viską slėpti. | be to bus reikalinga dar iki

Delei neužbaigimo rašyti at-112,000,000,000 frankų, kas su 
sakymą ir paaiškinimus, kabi-lkitais ^ka^vimais iš Vokįeti- 
neto susirinkimas apsvarstymui | ios» sudarys 30,000,000,000 fran
to atsakymo, tapo atidėtas iki[k^’ 
rytdienos. .

Yra priežasties manyti, \a 
atsakymas Vokietijai užsil v 
ir apie Vokietijos pasyvį } ' 
šinimąsi, kuris yra didžia i 
kliūtimi 
bų.

Tikisi

ir visai nerodanti Fran- 
palinkimo nusileisti, bet

000,000 frankų.
I

, kurių Belgija ir norėtų 
gauti iš Vokietijos kontribuci
jomis. ;

SEWARD, Aalskoj, liepos 18. 
— Prezidentas Hardingas ir jo 
partija po penkių dienų viešie- 
jimo Alaskoje, išvažinėj usi 
1,000 mylių, sugrįžo į armijos 
transportą Henderson ir ryto 
išplauks namo. Jis dar aplankys 
Porto Rico ir Panamą ir su
grįš į Washingtoną rugpjūčio 
29 d.

Prezidento partija jaučiasi 
labai nesmagiai delei išrinkimo 
darbiečio Magnus Johnson į 
senatą. Skaitoma, kad tai yra 
išreiškimas žmonių nepasitikė
jimo dabartine administracija, 
^r tas Hardingo pralaimėjimas 
įvyko kaip tik tada, kada jis 
važinėjosi po visą šalį, laiky
damas prakalbas tikslu sustip
rinti savo įtaką ir užtikrinti 
naują išrinkimą prezidentu ant
ram terminui. Niekurie tvirti
na, kad Johnsono išrinkimas 
gali sunaikįnti Hardingo kandi
datūrą antram terminui.

WASHINGTON, liepos 18. — 
Atlantiko laivų kompanijos 
ateity turės mokėti pabaudas, 
jei jos atgabens daugiau ifn- 
migrantų, negu leidžia mėnesi
nės kvotos. Tai paskelbė im- 
migracajos komisionicrius Hus- 
band.

White Star linijos laivas 
Baltic atvežė iš Anglijos 400 
immigrantų daugiau, negu lei
džia kvota ir todėl turės užsi
mokėti apie $120,000. Be to 
tiems immigrantams turės su
grąžinti užmokėtus už kelionę 
pinigus ir dykai parvežti na
mo.

Esą laivai negalį niekuo pa
siteisinti, kadangi kasdie 
skelbiama kiek dar gali 
migrantų įvažiuoti.

Doką darbininkų streikas 
Anglijoj

prie pradėjimo <Wy- Arabai priešinasi Anglijai
• Tagore nevažiuos 

Amerikon

yra
im-

Japonija įspėja Chini ją

LIVERPOOL, liepos 18. — 
Iškrovimas ir prikrovimas At- 
lantiko laivų liko sustabdytas 
iš priežasties dokų darbininkų 
streiko. Sustojo laivai plaukioti 
ir per kanalą, s £

Delei streiko Londone pra
dėjo niekurie vaisiai pabrang
ti. Taip lemonai pabrango 1,000 
nuoš., o apelsinai (orandžiai) 
100 huoš. Tvirtinama, kad mies
tui gręsia maisto trukumas.

Streikas apima tik kelių uos
tų dokus, nes daugelio uostų 
darbininkai nesutiko prisidėti 
prie streiko. Viso streikuoja 
apie 30,000 darbininkų.

Popiera brangesnė, negu vo
čių markė.

sulaukti atsakymą { 
penktadieny. I

PARYŽIUS, liepos 18. — 
Francijos užsienio reikalų mi
nisterija davė suprasti, kad ji 
tikisi sulaukti Anglijos atsaky
mą Vokietijai penktadieny.

Abiejų šalių ministerijos su
tarė, kad notos turinys bus už
laikomas didžiausioj paslapty | 
.ni' abi valdžios arba susitai
kins, arba galutinai įsitikins, 
kad jos negali susitaikinti.

Politikai mano, kad nota, ne
bus tokia, kurią galima atmes
ti ar priimti visą. Niekuriais! 
punktais prisieisią apsimainyti^ 
nuomonėmis. Ir anglai jos ne
siųsiu kaipo paskutinį žodį, nė-( 
gi Paryž priims ją kaipo tokią. 
Ji paliks atdaras duris susita-' 
rimui ir tik užmegs gyvus pa-, 
sitarimus iš abiejų pusių.

Nenori, kad Palestina butų pa
vesta žydams.

JERUZOLIMAS, liepos 18. — 
Mahometonų-krikščionių unijos 
pildomasis komitetas paskelbė 
gavęs laišką nuo Hedjas kara
liaus Hussein, kuriame jis pa
reiškia, kad jis nepasirašys 
Anglijos-Arabijos protokolo, jei 
Anglija nesutiks atšaukti Bal- 
fur deklaraciją.

(BaJfour dekleracijoj pareiš
kė, kad Anglija dės pastangų 
įsteigti Palestinoje žydų val
stybę, bet taip, kad nebūtų su
siaurintos civilinės ir religinės 
teisės ten gyvenančių nežydų).

Karaliaus laiškas prašo ara
bus būti kantriais ir pasitikėti 
juo. * ,

KAIP BRANGSTA VOKIETI- 
JOJE PRAGYVENIMAS.

Streikas stabdo St. Louis 
gatvekarius.

Per tris savaites pragyvenimas 
pabrango daugiau kaip 100 
nuošimčiu.

ne- 
ka- 
su- 
ir

Apkaltino už sudeginimą 
10 žmonių.

CHICAGO. — Negrai 
Grant ir J. Smith, savininkai 
munšaino fvarytuvo, kuris už
degė seną medinį namą prie 
2138 Federal St., liko apkaltin
ti užmušėjistėje. Tame gaisre 
Žuvo dešimt žmonių — negrų.

PINIGŲ KURSAS

In-CAiLCUTTA. — Garsusis 
poetas Raibindranath Ta- 
kuris 1913 m. gavč Ne
dovaną, sako, kad dau- 
Amerikon jis nevažiuo-

W.

ST. LOUIS, Mo., liepos 18.— 
Gatvekariai pradeda apsistoti 
vaigščioti delei streiko 175 
elektros darbininkų. Jie su
streikavo pareitą naktį, kompa
nijai po ilgų derybų atsisakius 
išpildyti _jų reikalavimą pakel
ti algą po 14c. į vai. Kondukto
riai ir motormanai streike ne
dalyvauja, bet sako, kad ir jie 
gali paskelbti užuojautos strei
ką.

COLOGNE, liepos 17. —. 
Per tris savaites iki liepos 11 
d pragyvenimas Cologne pa
brango 110.02 nuoš. Dabar 
reikmenų kainos yra 27,454 
kartus augštesnės, negu kad 
buvo prieš karą, 
apskaityta, kad 
na iš 4 Žmonių, 
ir dviejų mažų
pragyventi vieno mėnesio už 
mažiau kaip 3,577,647 mar
kes. , '

d i jos 
gore, 
belio 
giau 
siąs, nes Amerika jį suvylusi.
Kada jis atvažiavo Amerikon 
pirmą kartą 1916 m., jis tikė
jęs, kad Amerika yra pakįlusi 
civilizacijoj augščiau už visas 
kitas šalis, kad ji yra turtinga 
ir kad galės išsilaikyti neįsi- 
maišius karan. Bet ji vistiek 
karan įsivėlė ir kada jis sugrį
žęs 1920 m. jis radęs šalį apim
tą didžiausio karo kvaitulio ir 
nacionailzma Tai jį nustebino 
ir suvylė. O j nacionalizmą jis 
netiki ir jam šimtą procenti
niai patriotai visai nepatinka.

Indijoj, jis mano, su laiku 
įsiviešpataus mahometonizmas. 
Pasak jo, induizmas yra taikos 
religija, kuomet mahometoniz- 
mas yra karingas ir iš ramių 
indų padaro kraujagodžius fa
natikus. Bet visgi busią geriau, 
negu prie dabartinės Anglijos 
valdžios, nes tai visgi valdysiu 
savi žmonės, o ne atėjūnai.

Vakar, liepos 18 d., užsienio pi- 
p ui to JOGO dolttrių

Išsprogdino geležinkelio tiltą.

Oficialiniai 
jokia šeimy- 
vyro, moters 
vaiky, negali

Anglijos 1.8V, sterlingų $4.59 
Austrijos, 100 kronų    H c 
Belgijos 100 frankų .........../ $4.80
Danijos 100 markių ............ $17.48

Finų 100 markių ....................  $2.78
Francijos 100 frankų .... $5.87
Italijos 100 lirų .................... $4.84

Lietuvos 1OO Litų _________ $10.00
Lenkų 100 markių .....
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 guldenų .. 
šveicarų 100 kronų ..
Švedijos 100 kronų..... .......... ... .....
Vokietijos J00 markių ........ l/20c

89.20

JOH1NSTOWN, Pa., liepos 
18.— Didelis geležinis B. & O. 
geležinkelio tiltas ties Halr 
sopple liko nežinia keno iš
sprogdintas dinamitu. Kadangi 
toje apielinkėje angliakasiai 
streikuoja nuo pereitų metų pa
vasario, tai, žinoma, kaltė pri
metama streikieriams,

PEKINAS, liepos 18. — Nau
jasis Japonijos ambasadorius 
Ghinijoje paskelbė įspėjimą 
Chinijai delei chiniečių boiko- 
tavimo japonų.

Savo įspėjime jis sako, kad 
jam išrodą, jog tas boikotas ne
turi didžiumos gyventojų para
mos ir kad todėl jis turės mir
ti natūralia mirtimi. Bet jeigu 
pasirodys, kad prie boikoto pri
sideda politikieriai ir žymus 
Chinijos valdininkai ir kad jie 
kursto žmones prieš japonus ir 
japonų interesus, tai Chinija 
turės sunkiai už tai gailėtis ir 
susilauks didelės sau bėdos.

BERLINiAS, liepos 17. — 
Virš 40 Vokietijos spaustuvių 
dirba dieną ir naktį, atspaus- 
dindamos kas valandą po 17,- 
563,819,142 mk. vertės popie
rinių pinigų. Liepos 7 d. viso 
apyvartoje buvo 20,241,782,- 
966,000 markių, arba 2,950,- 
721,01'6,000 Jmarkių daugiau, 
negu kad buvo birželio 30* d.

Neoficialiniai pasakyta, kad 
mažesnių pinigų kaip 1,000 
markių nebespausdinama, ka
dangi jų atspausdinimas at- 
seina brangiau, negu kad pi
nigai yra verti.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Toprašo Lietuvos-žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

NAUJIENOS
l739S.HalstedSt 

Chicagolll.
A

't

IMPERFECT IN ORIGINAL



Kas Dedasi 
Lietuvoj

NEDUODA PASŲ UŽSIENIN. 
’ Kadangi Vokietijoj dabar gy
venimas pigesnis, tai yra labai 
daug piliečių norinčių į užsienį 
keliauti. Tokia emigracija daug 
litų išgabena iš Lietuvos, dėlto 
vidaus reikalų ministerijos ban
doma apstabdyti išeivius. Tam 
tu r būt pasai duodami tik tiem, 
kurie užsienin važiuoja pasigy- 
dyt tokiais budais, kuriais Lietu
voj negydoma. Ne visų gydy
tojų Ijudymai tinka, dar reikia 
Kauno miesto gydytojo d-ro Vir
šilos “tvirtinimo”. (L, ž.).

VALSTYBĖS BIUDŽETAS,
Gegužės mėnesį butą papras

tų pajamų: tiesioginių mokes
nių 969,626.63; netiesioginių 
mokesnių 5,291,995.24; rinklia
vų 1,004,684.30; regalijų 408,- 
517.49; iš Valstybinio turto ir 
kapitalo 2,215,043.50; viso paja
mų 14,557,950.07, buvo likę 1. V., 
2,546,823.40.

Išlaidų per tą mėnesį įvairiems 
reikalams viso 10,317,228.85. 1% 
VI. lieka ižde 2,240,721.1?.

me
nu- 
mi- 
me-

važiuo-

, Pradėjo valyti .
Tauragė. —-:•Paskutiniu lai

ku Tauragės apskritis buvo 
‘ pragarsėjęs žmogžudžiais, plė

šikais ir įvairiais besislapstan
čiais pabėgėliais iš kalėjimų. 
Pavyzdžiui: pereitais metais 
ant kelio Tauragės-Skaudvilė 
buvo,, apiplėšti žydeliai, kurių 
vienas drauge su vežiku tapo 
užmušti ir vienas jaunas žyde
lis sužeistas. Tais pačiais 
tais Pagramantyje tapo 
šautas einąs savo pareigas 
licininkas Toleikis. šiais 
tais (dabar nesenai),
jaut iš Tauragės į Skaudvilę, 
tapo apiplėštas apskrities ligo
ninės vedėjas Dr. Ratomskis, 
iš kurio atimtą apie 1000 litų 
ir auksinis laikrodėlis. Vienttf 
žodžiu, įvairių plėšinių bei va
gysčių nė nesuskaitysi.

Toki įvykiai taip įbauginti 
žmones ir atskirus valdinin
kus, kad ir svarbiais reikalais, 
ypač nakties metu, bijojo ren
gtis į bet kokią tolimesnę ke
lionę. Visi su nekantrumu 
laukė kada valdžia — musų 
tvarkdariai imsis atatinkamų 
priemonių, apsaugoti gyvento
jus nuo pavojaus. Na* galų ga
le, susilaukėme. Dabar, aps
krities milicijos vado Karoblio 
Tauragės nuov. milic. viršinin
ko padėj. Budriaus ir kitų mi
licijos tarnautojų (iš kurių, va
gių gaudyme, atsižymi milici
ninkas 'Lukošius) pastango
mis, po truputį pradėta valyti.

.. Dvejų savaičių laikotarpyje 
Tauragės milicija paėmė apie 
10 plėšikų, kai kurie jų pasiro
dė, pirmiau buvo pabėgę iš ka
lėjimų, kiti/ įtariami dalyvavi
me prie apiplėšimo Dr. Ra- 
tomskio, užmušime milicinin
ko Toleikio ir tt. Dar reikia 
pabrėžti, kad Tauragės mili
cija daug daugiau toje sritije 
nuveiks, kada su laiku milicija 
tinkamai galės susitvarkyti.

(L-va).

*

PRAKALBOS
temoje: 

Prisikėlimas ii mirties ir gyvenimas 
amžinas ?

Kalbės F. Zsvist 
MILDOS SALĖJE

3142 S. Halsted St.
Ketverge, Liepos 19, 1923. 7:30 v. v.

Ši problema yra įdomi ir turėtų 
būti svarbiausia dėl visų, nes liečia 
visų gyvenimą ir gerovę.

Atsilankykite visi, o nesigailėsite.
Rengia ir kviečia visus

T. B. S. S. 
įžanga dykai; nėra kolektų.

v

įvyks šią vasarą
t

Ketvirtadienis, Liep. 19,1923

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI- Į 
NYTI VISADOS KREIPKITftSJ 

TAS JUMS BUSI 
ANT NAUDOS. I

S, L, FABIONAS CO.

809 W. 35th St., Chlcago 
Te!. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiant įtaigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
-•

i-1 1 ■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius.'Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

į lengvomis išlygomis.

Rugpjūčio 5tą d., Nedelioj
GARDNERS ERDVE DARŽE

Prie 123-čios gatvės ir Michigan Avė.

Lietuvos Pripažinimo. Celebracija
Šiame Naujienv Piknike Lietuvos pripažinimo mėtinėms sukaktu

vėms paminėti bus ,

Šaudymai ir Ugrus
GRAŽIAUSIAS PYROTECHNIKOS PROGRAMAS 

BENGALUS KOS UGNIS

Tarp “tire vvork’Ų” bus sekami pastebėtini numeriai:
Raudona ugnis
žalia ugnis
Bengajiška trijų spalvų ugnis
Romaniškos žvakės
Aukso lietaus žvakės
Elektros žvakės
Parodos žvakės
Spalvuotų žvaigždžių raketos (12)
Parodos įvairios raketos (6)
Spenialės raketos
Trįs didelės raketos 
žvaigždžių Para raketos
Pakibusio lenciūgo raketos (4: svarų)
Paves raketos (4 svarų)
Aukso tųrMUonai

Jąck-in-a-Box
Ugninės kobros
Spalvuotos žvaigždės
Sidabriniai berželiai
Kvietkų fontanai
Indioniškas žaidimas
Alladino deimantiniai medžiai
Magnesijos liepsna
Sarpentiiųis i ’
Bombų sprogimas
Bombos su šimtais žvaigždžių
Japoniška vėduoklė
Trikampiu ratas su sidabro ugnimis 
žvaigždžių lietus
Spindinti saulė

1

Kviečiame visus Chicagieeius ir Chicagietes būtinai ateiti j šį puikų 
Naujienų Pikniką, pasilinksminti, pasišokti, pasidžiaugti, paminėti Lietu
vos pripažinimą Suvienytųjų Amerikos Valstijų valdžios ir pasigrožėti, 
puikiaisiais fairvrorkais NAUJIENOS.

1
y.....

'H'

"T1
7 I ’

i

-----------

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SU 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
i ............................ ..........................

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La S'ajle St. Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 4681 

>—■ i i n———. i i

S. W. BANES, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

1311 Recter Building
79 West Monroe Street, Chicago. 

Phone Central 2560
i Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.? 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 So. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
■■ i /

*............... 1,1 1 . i i w i , m m iru. , —y..p ,■

PLUMBERIO IK APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

Olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted Si
Telephone Haymarket 1018

HEROS 
DRABUŽIŲ 
PATUSTINIMO 
IŠPARDAVIMAS

Jei Jus esate atidėję pirkimą Jūsų 
Pavasarinių ir Vasarinių siutų, dėl Iš
pardavimo sezono, štai yra Jūsų proga.

Viskas yra paaukuota dėl umauj iš
pardavimo neatsižvelgiant į pelną ar 
nuostolį.

Perskaityk atsargiai šias kainas.
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jauną 
vyrų vertės nuo $22.50, $25.00 ir 
$27.50 dabar ............................... $18.50
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunų 
-----  $32.50 .r

.------ - ........................... $25.00
1 ir 2 kelnių siutai dėl vyrų ir jaunis 
vyrų vertės nuo $37.50, -------
$47.50, Dabar

$42.56 b
................... .............................„L $32.50

Jaunimui sportiško modelio 2 kelnių 
siutai vertės nuo $22.50, $25.50 te 
$27.50. Dabar ........ .......  ......... $18.50
Palm Beach ir Mohair 2. šmotų siu
tai už $12.50 ir augščiau. 1 
Vaikams 2 kelnių siutai po $8.50 ir 
augščiau.

v s. gordon r 
i ' 739 W. 14tb Str.

1-mos durys. į rytus nuo Halsted Str. 
Atdara kasdien-nuo 8 ryto lig 9 vak 
Subatomis nuo 8 ryto lig 10 vakaro 
Nedėliomis nuo 8 ryto lig 3 po piet.
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Jums nebėra 
reikalo daugiaus 
vargti su šmotu muilo

Sunkiausi dalis skalbimo dienoj — trinimas—trinimas 
su šmotu muilo. Be to trinimas purvinųjų dalių. Sun- 
kus trinimas šlapių drabužių ant lentos — tai yra 
sunkiausias darbas!

Šiandie jums nebėra reikalo dirbti tų laužantį-strė- 
nas, ilgų valandų darbą. Naujos rųšies muilas paliuo- 
suoja moteris nuo skalbimo dienos sunkumų.

Su tuo nauju muilu — Rinso — mirkymas užėmę 
trinimo vietą. Vien tik mirkymas drabužių atliuosuo- 
ja purvus ir prašalina juos, paliekant daigtus baltais 
ir žibančiais, ko jus negalėjot padaryti pirmiau.

Tiktai vietose, kur purvas yra labai įsisunkęs, kaip 
tai kalnėriai, kraštai rankovių ir taip toliaus, biskutį 
patrinti su biskiu sauso Rinso. Tąsyk tie įsitepimai 
pranyksta.

Jums nėra reikalo permainyti jūsų skalbimo įpročių 
dėl Rinso. Vartok jį taip-pat, kaip vartodavai šmotą 
muilo—dėl mirkymo, Sutinimo, ar skalbiamoj mašinoj.

Rinso yra išdirbtas per Lux išdirbėjus, didžiausi 
muilo išdirbėjai pasaulyj. Gauk Rinso šiandien. Jis 
eina dviejose mierose, — regulere ir naujas didelis pa-

. kas. Visose grosemėse ir departamentinėse krautu- 
' vėse.

Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

RINSO UŽIMA VIETĄ 
. KIETOJO MUILO

Dovanos
Pradedant su birželio 21 (L iki rugpiučio 30 cL San- 

dar duos savo metiniams skaitytojams arija naujien» na
riams sekančias dovanas:

1) SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE. Didelė eilių knyga, kurioje telpa 200 įvairių 
eilių. Knyga pagražinta su visokiais dailės piešiniais, 
kaina $2.00.

Kiekvienas, kuris užsiprenuman>os “Sandarą” ant me
tų laiko užsimokėdamas $2-50, arba kuris prisirašys prie 
Sandaros užsimok&lamas už visus metus $3.00, gaus šią 
knygą DYKAI.

2) ŽMOGAUS PAREIGOS. Ttrfpgi didelė knyga, 244 
pusi., kuri yra naudinga kiekvienam žmogui, kaina $1.00.

Kiekvienas metinis skaitytojas arba narys gaus šią 
knygą DOVANAI.

Tad kiekvienas pasinaudokite šia puikia proga, įsi
gydami vieną iš šių dviejų dovanų. Taipgi suteiksime 
dovaną ir tiems, kurie užrašys “Sandarą” Gavo giminėms 
Lietuvoje užmokėdami $3.00 už visus metus. Vieną mi
nėtų knygų pasiųsim© prenumeratoriui arba sykiu su 
laikraščiu pasiųsime prenumeratoriui arba sykiu su laik
raščiu pasiųsime jo giminei Lietuve®.

SANDARA
827 E Str., So. Boston, Mass.

Į KORESPONDENCIJOS^

Detroit, Mich.
Susirinkimas. — Ęiiknikas 

—darbai. r
Liepos 8 dieną įvyko susirin

kimas ALDLD 52 kp. Narių 
atsialnkė visai mažn> Prieža
stis gal buvo ta, kad tą pačią 
dieną buvo net du parengi- 
maiiir Pilie tinimo Kliubo ir 
Ateities Choro išvažiavimas į 
Sugar Island salą ir darbiečių 
piknikas.

Čia nors trumpai paminėsiu 
svarbesnius dalykėlius iš ko
misijos raportų, kurie turėtų 
būt žinomi ir kitiems. Iš val
dybos raportų pasirodė, kad 
kuopa narių turi suvirš pus
antro šimto. Bet pinigų tai 
iždas tuščias, — ,dar skolos tu 
ri suvirš šimtą dolerių. Pas- 
kiaus parengimų komisija ra
portavo, kad išvažiavimas ku
rį rengė su progresistėm mo
terim, pavykęs ir likę pelno po 
$22.00 su centais; be to dar 
esųs rengiamas kuopos pikni
kas. Komisijai raportuojant 

buvo ir juoko. Mat narys J. 
Muleris parduodamas iškalno 
tikėtus pardavęs didelių tikė
tus mažiems ir tuo padaręs 
kuopai nuostolių 70c. Nutarta, 
kad J. M. apmokėtų kp. tuos 
70c., bet J. (M. sakos nemokė
siąs, todėl kad jam rengimo 
koindsija nedavus .instrukcijų. 
Taip mat, kiekvienas nori pa
siteisinti, nenori prisipažinti 
kaltas ir sukelia ginčius. Pas- 
kiaus buvo raportas komisijos 
ištirti J. Railos su A. Smailiu 
ginčus, kur J. R. buvo padavęs 
birž. 10 d. skundą ant A. S. 
kad tasis esąs jam skolingas 
$-10.00 ir nenorįs atiduoti. Iš 
sykio kai kurie darbiečių pu
sės nariai davė įnešimą, kad 
tą skundą atmesti, bet rimtes
ni nariai nutarė išrinkti ko
misiją, kuri ištirtų judviejų 
bylų, šiame susirinkime ta 
komisija pranešu ;kad A. S. 
prisipažinęs, kad jis esąs sko
lingas $20.00 ir galįs atiduoti, 
nes jo vedamos knygos tiek 
parodų (o pirma jis' gynės, kad 
jokių J. R. pinigų pas jį nėra!) 
Paskiaus pranešė fin. rast, kad 
esą labai senų blankų, kur bu
vo surinkti pinigai (aukos) 
Škotijos baduoliams, Liet. Po- 
litiniems kaliniams, ir J. Per
kūnui. Paskutines abejos 
blankos nutarta apmokėti ir 
pasiųsti pinigus. Bet Škotijos 
baduolių tai paliktos blankos 
ir pinigai neapmokėti, nes jau 
nežinia kur tie baduoliai ran- s
das, o tib pinigai surinkti jau 
daugiaus kaip šeši mėnesiai 
Nutarė jieškoti Škotijos ba
duolių per Brookly.no centrų, 
gal atsišauks. Mat, ar ne puiku: 
surenka nuo žmonių pinigus 
labdarybės tikslams ir laiko 
pas save tol, kol jau ir patys 
užmiršta kur tie baduoliai ran
das. 

♦ ♦ *
(Liepos 8 d. įvyko Darbiečių 

lietuvių piknikas Soksonia 
parke. Žmonių buvo visai ma
ža ir vargiai bus padengtos 
išlaidos. Buvo garsinta, kad 
bus dailus programas, bet to

nebuvo. Kalbėjo tik vienas 
kalbėtojas, bet ir jis pats tur
būt nežinojo ką kalbėjo, šiaip 
vietoje programo ar kokių žai
smių buvo biznis kur buvo 
apie pusė tuzfno visokių pel
nymo {budų, \ Mat progresas: 
patys prieš bipnį kovoja, ir 
patys pirmoj vietoj stato biz
nį. žodžiu sakant, tokiuos 
piknikuose publika esti tik 
naudojama. 

♦ *

-Liepos 15 d. turėjo įvykti 
ALDLD 52 kp. piknikas Sak-. 
sonia parke, bet neįvyko. Gal 
pabijojo lietaus. Bet jo per 
visą dieną nebuvo. Ir daug 
žmonių buvo suvilti. Važiuo
ja piknikan, o nuvažiavę ran
da uždarytų daržų ir dauguma 
bardamies grįžta namo. Nors 
rengimo komisija labai gražiai 
garsino, rašė: “Sukviesti
publiką visi gali, bet užganė
dinti ne visa moka” ir gyrės, 
kad jie tai pilnai užganėdinsią 
“kiekvieną, kuris tik, atsilan
kys”. Bet ar buvo taip? Vie
ton užganėdinti, tai publika 
grįžo keikdama. Taip mat 
ALDLD 52 kp. komisija pada
rė. kaip čigonas: kviečia kitus 
pas save į svečius, o pats išva- 

žiuoja. 
* * *

Pas mus Detroite pradeda 
darbai silpnėti if jau iš kelių 
dirbtuvių daug darbininkų atj 
leido; kiti kad ir dirba, tai 
mažai gali padaryti. (Pragy
venimas yra gana brangus, 
ypač butų nuomos yra bran
gios ir tų negali gauti, daug 
žmonių net laukuos gyvena 
pasidarę šėtras. Bet žiemų 
taip negalės būti, bus privers
ti važiuoti kur kitur, arba 
pirktis namus, ir mokėti ne
svietiškus pinigus. Patartinh 
nevažiuoti į Detroitą ieškoti 
laimės, nes vietoje laimės 
daug papuola į didžiausį var
gų. —Kukulis.

Racine, Wis.
Pranešimas vietos lietuviams, 

v___
Nors mes RacinieČiai ir praei

tyje sugyvendavome draugiškai 
su kaimynių kolonijų lietuviais, 
būtent su Kenoshiečiais ir Mil- 
waukiečiais, bet šįmet ačiū S. L.»

A. Dešimtam Apskričiui per jį|/“~ 
mes taip tvirtus draugiškumoj 
ryšius esame užmezgę, kad nie
kas jų neįstengs sutraukyti.

Kadangi Milwaukės lietuviai 
kartkartėmis atsilankė skaitlin
gai j mus ruošiamus piknikus ir 
kadangi Milwaukės S. L. A. 177 
kp. rengia pikniką Liepos 22 d. 
ir kviečia mus į svečius, tai mes 
jų pakvietimą turime priimti in 
vietinė S. L. A. 100 kuopa nu-® 
samdė didelį troką, kuris gali 
nuvešti 35 žmones. Bus tinka
mai išpuoštas. Norintieji drau
ge važiuoti prašomi 'liepos 22 d. 
suseiti 12:30 po pietų į Sanda
ros Kliubų. Taipogi kviečiame 
ir tuos lietuvius, kurie turi auto 
mobilius, atvykti prie Kliubo 
minėtu laiku. Iš ten visi drauge 
važiuosime pas brolius Milwau- 
kiečius į svečius.

M. Kasparaitis, ' 
1420 Howe St., Racine, Wisc.

NORTH 
GERMAN

LL.OYO
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
New York-Bremen 

Su nauju gražiu laivu 
“COLUMBUS”

Didžiausias Vokiet. laivas 
Ir vienos klesos cabin lai
vai. Labai daug pagerinti 
trečios klesos parankumai. 
Parankus uždaromi kam
bariai su 2 ir 4 lovomis. 
Del laivakorčių prie bile 
vietinio agento arba

North German Lloyd 
100 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

Ofiso Telefonas TĄI> TT A D T? O ATI Burto Telefonas
Central 4104 -L'rv. XI. zl. DHV/iV Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligoe,

7 West Madison Street, kamb. 1202. Kampas State gatvės.
Ofiso vaalndos: Nuo 8 fld 5 po pietų ir pagal sutaimą.

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

> AR TURI GIMINIŲ ATVA- į 
ŽIUČJANČIŲ AMERIKON?*

Suvenytų Valstijų Konsulas Kau
ne dabar priima aplikacijas dėl pa- 
sportų visų kitų metų “ųuotos*. 
CuNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai 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 jų 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 
SL Chicago, III.

NEW YORK, PLYMOUTH 
HAVRE-PARIS

Compaįnto

19
29

FRANCE July 25, Aug. 22, Sept.
LAFAYETTE Aug. 4. Sept. 1, Sept. 

H, Sept. 8, Oct. 20
Sept. 12, October 3

LA SAVOIE Aust.
PARIS Auk 15,

NEW YORK,, VIGO (SPAIN), 
BORDEAUX

Rašykite dėl žingeidžios aprašomos 
knygutės Jusi) vietiniui agentui arba i 
<lid|Ji ofisą 19 State Street New York.

Mis. A. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gai 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri
jos kolegiją; il
gai praktakavu- 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
sc. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ii 
merginoms; kreij 
kites, o rasite 
pagelbą.

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

Pirkite laivakortes atgabenimui 
savo giminių iš Lietuvos.

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — Southampton 
Homeric July 28; Aug. 25; Sept. 15 
Majestic ....Aug. 11; Sept.l; Sept. 22 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olypmpic Aug. 18; Sept 8; Sept. 29 
Greiti susi j u n primai su Baltijos uostais 

American Line
N. Y.-Plymouth-Cherbourg-Hamburg 
Kroonland ............  July 26; Aug. 30
Manchuria Aug. 2; Finland Aug. 9 
Mongalio Aug. 16; Minnekahda A. 23 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

Red Star Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg-Antwerp 
Lapland July 25; Aug. 22; Sept. 19 
Gothland (Antwerp only) Aug. 4. 
Belgeland Aug, 8, Zeeland Aug. 15

Geras maistas. Uždaromi patogus 
kambariai.. Dideli vieši kambariai. 
Kreipkitės prie vietinių agentų arba

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

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewlch

I BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsisiti- 
klme. Teikiu y- 

’patišką prižiūrė
jimą. Duodu pa- 
itarimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

1 3113 South 
! Halsted St.

RALTIJOS-AMERIKOC
U Ll NI JA 9 Bi'oadvay, NevSork. N Y U

LIETU
i , PER HAMBURGĄ,PIL1ZJSĄ

/ ARBA. L1EPO JŲ.
. Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

X. Lietuviai važiuoja j Piliavą
Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 

,Q VISA TREČIA KLESA PADALIN-
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių if 8-nių LOVŲ
HK s. S. LITUANIA ..............................  Aug. 8
■Mm s. S. POLONIA ..........j....................Aug. 18
MMH TREČIOS KLESOS KAINOS Į:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
— LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00

MM Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

’ 11 n
Dr. Herzman kraustosi iš senos 

vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušclis.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375 
Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

b .................... ....

Telefonai:

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. J. BERTAŠIUS
3464 So. Halsted St.

Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

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.

!..... ----- ' ..............

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

Tel. Kenvood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

CHICAGO, ILL

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8066 
1824 Wabansia Avė.

Humboldt 1098 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 

Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. M. T. STRIKOL’S
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 1980 
Valandos pagal sutarti

Garsinkitės Naujienose

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St.. 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedeliomis ofisas yra 

uždarytas

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

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

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

8815 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

-------- ------------  i < _________________,

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574.
CHICAGO, ILL.

/- 1 ----- --- ---------
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 16 metai 
Ofisas

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880 •

h '■■■
*

DR MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
' Tel.: Yards 994

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

iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
h --- —————-

Rezidencijos tel. Van Buren 0234 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Rooth
* Rusas Gydytojas ir Chirurgas

• Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7^-8 Vak. / Nedeliomis 10—12 dieną, 
Rėš. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk \
A. R, BLUMENTHAL

Optometrist \ 
*Ęel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ava 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubobs

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MEžEIKA
GRABORIUS IR 

Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visoldemB 
reikalams. Kaina 
prieinama.
3319 Auburn 
Avė., Chicago

i Mis Ofiiii.-friZ

Brookly.no


4 |MftUttSNOS sugalvotų planų jvykinimui^ Įmonių negali būti.
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NAUHSNOS sugalvotų planų įvykinimun Įmonių negali būti. Tik, ži- 
| jiems rūpėjo konvencijos homa, negalima tikėtis, kad 

p»hikhX< b, I vadovavimą paimti j savo senosios partijos bandys vy-
The Lithuanian News Pub. Co., inc. I rankas. Tatai jiems pavyko kinti kokių nors reformų. 

Editos p, Grigaiti* (padaryti. Ir dabar jie di-Įjos pasiliks kapitalui ištiki- 
džiuojasi tuo, jog jiems pa-Į mos. Kas kita su dabar pa
sisekę sukurti federuotąĮsireiškusiu progresyviu ju- 
partija, kuri, girdi, vaidin-[—*......... ....................... ......

SubecripUon Rate*: |sianti labai žymų vaidmenį. Afucru* See^ol^
' Bo.Uu por year »n v&nadft. I v ,
$7.00 per year outside of chieago. | Amerikos politikoje.
I8.0S per year in Chieago. I x A .

80 per copy. I Visa tai primena tą nai-
■ . ..................... . * I vųjį kaimietį, kuris nusita-

Entered a* Second Clas* Matter|«*p nukalti nlutra Ji<? naėmė Mareh 17th, 1914, at the Post Office HUKdlVl piUgą. JIS pdCHie 
of chieago, in., undar the act pf geležį ir ėmė kalti. Bet JUO 

2xici| j -j • • • 1 •i *, Į daugiau jis kale, tuo geležis
jaujos rtna kasdien, lisMrlant mažiau atrodė į plūgą. “Na, 

jau .negali“ nukalti 
m. — Telefonai Rooseveit 85oa plūgą”, tarė sau kaimietis, 

... .. ........ .. . “tai kalsiu kirvį”. Ir jis
Užsimokėjimo kaina: stvėrėsi darbo. Bet nepasi-

MežX....^2.$8.001 sekė ir to padaryti. Tąsyk

—m—m— ■■■ nu ■ i, .... .
1789 South Halsted Street 

Chieago, III.
Telephone Roosevelt 8500

dėjimu, kuris Minnesotoje ir 
Wisconsine nugalėjo seną
sias partijas. Tas judėji
mas su laikų gali susikrista
lizuoti tiek, jog Wall Stry- 
čio interesų atstovams prisi
eis rimtai susimąstyti.

Senųjų Chicagos Gyventoju Atsiminimai
Garsusis ir didysis Bridgeportas apie 30 mėty atgal

Rašo Al. Margeris, med. stud. 
' Į Specialia Naujienų reporteris.

Prakalbos prasidėję tik 1894 
mėtis, kuomte Simano Dau
kanto Draugyste kasmetinius 
apvaikščiojimus rengti pradė
jus, na ir kalbėtojus parūpinda
vus. t

šliupizmas čia koją įkėlęs tik 
1899 m.

Nors šiandie jau tautiškas sa- 
jliunas netaip matfoj, kaip pir- 
miauy bet vis tik jis nemenką 
Vaidmenį lietuvių biznierių gy
venime vaidena. Todėl ve ir 
verta pastebėti, kad pirmutinis 
tautiškas saliunas, tai yra lie
tuviška karčiams, atsiradęs ant 
Bridgeport’ės 1892 m. Negalė
jau dažinoti, ar jis vis dar te
begyvena; bučiau užėjęs pasi
žiūrėti, kaip atrodo.

“šį metą (1897), kovo 21 pa
sirodė čia naujas laikraštis 
“Amerikos Lietuvis”, kurio išlei- 
stojais buvo Jonas Grinius ir J. 
Laukis, cenzorium gi kunigas 
Kraučiunas.”

Tai taip sako “Istorija Chi
cagos Lietuvių”, pusi. 17. Na, 
o mes manėme, kad tuomet tik 
Rusijoj cenzūra buvo ir laikraš
čius, ir knygas" cenzūravo. O 
čia, mąt, ir Bridgeportėj cenzū
ros butą ir savo darbo dirbta.

Kun. Kraučiunas, sako, bu
vęs labai darbštus vyras, tik gai
la, girdi, kad jo pasaulėžvalga 
buvusi labai nusidėvėjus ir at- 
žagareiviška. Jis ir rimtų dar
buotojų darbą ir gyvenimą 
drumstęs ir švietimosi progresą 
stabdęs. Sako, kad jis net ir 
prie muštynių dažnai tamsius 
savo parapijomis kurstydavęs. 
Bet sykiu buvęs taip apsukrus, 
kad paskui jau ir norėdami pa- 
rapijonai išspirti jį laukan nieko 
padaryti negalėję.

Daug ponas Olševskis papasa
kojo apie nekuriuos lietuvius, 
kurie visą savo gyvenimą bandę 
ne savo nuopelnais, bet kitų nuo
skauda, ir turto, ir garbės ne
menkai susikrauti. Jis pasakė ir 
tai, kad laikraštį ir knygas 'leis
damas, bandęs lietuviams gero 
padaryti, o banką laikydamas, 
daug naujų namų pristatęs, na ir 
Bridgeportę padaręs tokia, kad 
šiandien jau niekas nesigėdina 
joje gyventi.

Užėjau dėl informacijų ir pas 
advokatą Franciškų Bračulį. Tik 
jis socialistais ir “Naujienomis” 
labai nepatenkintas būdamas, at
sisakė informacijų duoti.

Kadangi šiandie lietuviai yra 
taip baisiai susidomėję socialiais 
ir politiniais reikalais, na tai at
siklausiau p. Olševskio apie tuo
laikinių lietuvių politinį nusista
tymą ir darbuotę. Jis čia itin 
daug įdomių dalykų pripasako- 
j0-

— Tada daugiausiai republi- 
koniški kliubai tvėrėsi. Prie to
kių kliubų daug dirbo Rokoš, 
Varanka, Vabalas, Masionis ir 
kiti. Paskui iš tų kliubų pasir- 
darė Republikonų Lietuvių Su
sivienijimas. šitie organizuoti 
lietuviai tąip smarkiai dirbo, kad 
1895 metais, kada republikonas 
tapo miesto majoru išrinktas, 
tai net 8 lietuviai miesto darbą 
gavo. Aš pats veždavau lietu
vius šimtais ir pilietiškas popie- 
ras išimdavau. Kai reikdavo vi
siems po dolerį už popieras už
simokėti, tai nekurie misiydavo, 
kad aš didžiausius pelnus iš to 
darau; bet aš iš to jokio pelno 
neturėjau, tik ve kaipo lietuvis, 
na tai lietuviams patarnavau.”

Ponas Olševskis teikėsi papar 
šakoti ir apie tuolaikinius speše- 
lus. Du žydu, girdi, iŠ lietuvių 
ir lenkų biznį darę, na ir pini
gus “palaikyti” priimdavę. Pas
kui vienas iš jų visus pinigus 
jennulkon susikimšęs ir savo 
keliais išdūmęs. Striošnas daik
tas 'lietuviams buvęs. Ir ame
rikonų laikraščiai nenutylėję. 
Vieni lietuvių apgailistavę ir at
sargesniais būti patarę, bet kiti 
tai stačiai išsijuokę, išsišidinę iš 
lietuvių tamsumo ir lėngvatiky- 
stės. O dar buvę ir tokių, ku
rie tiesiog indi jonais lietuvius 
pavadinę, — ve kaip ir dabar, 
kad Tribūno korespondentas pa
darė. Taigi lietuviams indi jono 
vardas gauti jau nebe pirmiena.

Bet teko ir daugiau spešelnin- 
kų klausimu nugirsta. Sako, jog 
kadais čia “Kunigaikštis” Jo
cius gyvenęs. Jis taip didele 
skale į biznį žiūrėjęs, kad ant 
tokių mažų korporacijų, kaip 
dabar kad 'lietuviai tveria, tik 
nusispiovęs. Jis išsykio sutvė
ręs iš $15,000,000 korporaciją, 
ir atliktas kriukis, žmones šne
ka, kad jis ir lotus visai netaip, 
kaip šių dienų biznieriai, parda- 
vinėdavęs. Bile tik žmonės pir
kę, tai jis pardavęs lotą kad ir 
viduryje Michigano ežero arba 
kad ir ant pačio mėnulio ar mar
šo. Jis, girdį, paskui su bertai- 
niu milijono dolerių ($250,000) 
pačią vedęs; nuvažiavęs Phila- 
delphijon ir ten tais pinigais lie
tuvišką 'laikraštį leisti pradėjęs. 
Bet nieko iš to jo darbo neišėję, 
— nubankrutinęs.

Jau senai sakoma, jog žmonių 
kultūra reiškiasi mokslu, menu 
ir tikyba. Na tai ir atsiklau
siau apie mokslinį tų laikų lietu
vių stovį. Prie mokslo žmonės 
nelabai puolę. Iš daktarų, tai 
tik Dr. T. Kodis tebuvęs. Tik 
1899* metais Dr. Andrius Grai- 
čiunas, kuris mokinęsis Rush
Medical College ir Ba'ltimore Me- ’ 
dical College, daktaro diplomą 
gavęs. Tais pačiais metais ir 
advokatas Fr. Bračiulis mokslą 
baigęs ir diplomą gavęs. Da rei
kią pažymėti, kaipo tų laikų in
teligentus, Joną Grinių, Juozą 
Laukį ir Mikolą Kelpšą.

Jonas Grinius daugiausiai dir
bęs meno srity. Jis sutveręs 
“Teatrališką Draugystę”, dau
giausiai rupindavęsis vieną kitą 
veikalą “sugrajinti”. Pirmuti
nis veikalas, “Kova po Gruen- 
valdu”, “atgrajintas” tapęs 
1892 m. Tuolaikinis Bridgepor
tės kunigas Koltesinskas visus, 
kurie tik žadėjo eiti šito “atgra- 
jinimd” pamatyt iškeikęs ir pa
grasinęs išrišimo neduosiąs. Ma
žai žmonių susirinkę ir todėl 
rengėjai į skylę įlindę.

štai-jums faktai, kad kunigai 
visados buvo pirmutiniais lietu
vius tamsybėj laikyti!

Lietuviai ir be draugysčių ap
sieiti negalėję. Čia buvo net trys 
draugystės, visos paša'lpinės, su
tverta, būtent: Gedimino, Šv. 
Kazimiero ir šv. Jurgio.

A 9 <r t • 1 • T 1 I Tik 300 liėtavty či» buvę* Baž-Apie Vokiečių bei Lenkų mar-l nyčia ir stock yfcrdai lietu* 
* « iv. 1 * I v^us i ^ia trdukte traukę. Dr.ke bei kitus žalus* Graičunas šllubą ėmęs “ant

* ° ’ korto”. Bedievišką purvą
tuoj “iŠmapuodavę”. —J. Gri
nius ir J. Laukis laikraštį lei
dę, o Kun. Kriaučiūnas cen
zūravęs. — Kai žydelis su lie- 

. rinčių, skaito jau milijonais. | tuvių pinigais j Jeruzolimą iš- 
Juodašimčiai keikia prancūzus ir Į dumęs, tai amerikonai lietu* 

Į santarvę, bet ištikrųjų jie turė-Į vius stačiai indijonais vadinę.
tų pasakyti ačiū tiktai Cundl —Lotus parduodavę ne sausu- 
valdžiai, kuri pagal juodašimčiai nioj, bet šlapumo j — stačiai 
dūdą šoka! Į ežerft Pirmutinis tautiškas

Bolševikai savo pinigams vie-’Į saliunas atsiradęs 1892.
ną kartą išbraukė šešius nulius! “Kunigaikštis” Jocius $15,000, 
— padarė pinigų devalvaciją,Į korporaciją sutvėręs, etc. 
Vadinas, už ką reikėjo mokėti* I etc.
milijonas rublių, įsakė mokėti| Na, sakysiu,-apie tokią garsią 
tiktai vieną. Tiktai tie nubrauk- lietuvių sostinęj kaip Bridgepor- 
ti nuliai vėlei labai greit ataugoj tas, tai smagu ir su seniais pasi- 

Lygiai tuo pačiu keliu eina ir Į §n.ekėti ir pagaliau gautus įspu- 
vokiečių finansų politika, šio- džiug apra§yti.
mis apystovomis ne tik jokiai Ak> ta garsioji Bridgeportė, 
užsienio paskola nebėra galima, I ko j j nematė ir ko ji nepergyve- 
bet ir grįžti prie Wirtho politikos! n0, Joje bU!yo kas didžiau. 
,jau nebegalima, perdaug jau sjos garbes lietuviams darė, bet 
kraštui blogo vokiečiai gera va- buvo ir to> iš ko net ir garkos 
Jia pridarė! ant tvorų tupėdamos juokais

Nėr nieko neišmintigesnio ma-1 truko. Tik paklausykite.
nyti, kad Francuzai ėję į Ruhro Dr. Andrius Graičunas, senas 
krašto reparacijų ieškodami! gydytojas, kalbėtojas ir rašyto- 
Reparacijų dabar vokiečiai mo- jas, šliubą ant korto ėmęs. Gal 
keti beveik negali visai, vadinas jums dabar atrodo'tik juokai? 
prancūzai Ruhre gali likti kol Taip. Bet, palaukite, apie 30 
jiems nusibos. O kad tai gale- metų atgal — tai tokis bedieviš- 
tų greit atsitikti — nėr pamato kas žingsnis ne vieną šiurpu* 
manyti. Iliais perpylė. Tai ne žertas, ši-
4 Vadinas, Vokietija jau dabar taip baisiai tikėjimą ir bažnyčią 
tiek įklimpus, kad laukti jos pa- paniekinti! Ir tik reikia dasi- 
sikėlimo —- šiuo tarpu netenka! protėti, kokiu smarkiu vyru ta- 
Jeigu dabar kartais atsiranda da Dr. Graičunas buvo, kad ne
didelės žmonių kuopelės, kurios I sibi joj o tokius bedieviškus dar- 
skelbia, kad reikią su prancu- bus dirbti. Bet jis kitokiais 
žais taikintisį kad reikią sąžinin- budais bedievybę platinęs. Tik, 
gai gerą valią rodyti, kurios sau- kad padarius ilgą istoriją trum- 
kia ąukoti sidabro ir aukso daik- pa ,aš apie tai nerašysiu.
tus, kad nors keletą sugriautų O $r. Graičunas pasipasakojo 
per karą namų Prancūzijoj at- man, kad tuomet lietuviai daug 
Statyti, — tai tuos žmones ap- didesniais fanatikais buvę, negu 
šaukiama neišmanėliais ir tėvy-ldabar. Jis sakė: “Buvo čia biz- 
nės išdavikais. Inierių, kurie bedieviui išėjus,

(Bus tlaugiau) Į tuoju puldavo prie mapos ir pad-
lagas iššluostydavo, idant bedie
viško purvo nė dūko nepasilik- 

______  tų”, šiandie ir “Draugą”, ir šv.
Grįžusių iš Amerikos Peti’osių’l Kazimiero k'lioštorių Chicagoj 
šeimyna išskersta, o paskui suj 0 vis< dėlto tokių karštų 

visom triobom sudeginta.

(Laiškas iš Europos)
(Tęsinys)

Pramone, žinoma, numaty
dama markės kritimo tenden
ciją, stengias dirbinių kainas 
tiek pakelti, kad ir už kelių 

* _ mėnesių, markei krintant vis
2.00 Į jis bandė nukalti peilį. Nie-I tik nepalikti nuostoly. Kainas 

'tenka tokiu budu pakelti atsi
žvelgiant ne į dienos kursą, 
bet į tą ateities kursą, kuriuo 
už parduotas prekes bus įsigi 
jama naujos prekės. Tokiu 
budu, pramonininkas, norėda
mas išvengti bankroto, turi 
užbėgti markės kurso priekin. 
Vadinas, kalbamuoju momen
tu prekę kainuoti brangiau, 
negu ji ištikrųjų verta yra.

Be to dabar Vokietija beveik 
visą žaliąją medžiagą ir anglį 

kiu dideliu entuziazmu. Ski-| turi atsivežti iš užsienio, už ką 
limas pačioje konvencijoje Į turi mokėti užsienio aukšta va- 
kuogeriausia parodė, jog jo
kio suvienyto fronto nepasi
sekė sudaryti. Bimbos pa
mokslas apie tai, jog “fede- 
ruotoji partija” dabar bu
sianti pažangiojo judėjimo 
reiškėją yra t>ik didelis 
pš-š-š, iš kurio nieko gero 
negalima laukti. Komunis
tai jau parodė, pog jiems ne
rupi darbininkų vienijimas, 
o tik jų vienybės griovimas. 
Ir kuomet Ruthenberg, ku
ris konvencijoje vaidino žy-l 
mų vaidmenį, be jokio dve
jojimo sako, jog komunistai 
tiki tik į prievartos revoliu
ciją ir geležinę diktatūrą, tai 
aišku, jog su jais jokis poli
tinis veikimas nėra galimas. 
Socialistai tatai jau senai 
žinojo, o dabar suprato ko
munistų triksus ir Farmer- 
Labor partija bei kitos dar
bininkų organizauijos.

Pusei metų___ _ —- --
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiam ------
Vienam mėnesiui -----

Chicagoje per neflotojus: 
Viena kopija .......... .
Savaitei ----------------
Mėnesiai

Suvienytose Vatetijoee, m Chicagoje, I galiu padaryti didelę PŠ-Š-Š 
paštu: 4t»4 InVACi ■iio itY'fli'a iVa

Metams__ ___ __ C
Pusei metų __
Trims mėnesiams ___ _____
Dviem mėnesiam _ ___ ______
Vienam mėnesiui__

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

Metams............ .............
, Pusei metų.............. .....

Trimu mėnesiams____
Pihigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

* ko neišėjo ir iš t°. “Tai nie
kis”, ramino save kaimietis,

- J® “aš dabar gerai žinau, jog 
Z 75c esu tikęs vienam dalykui: 

".i”.
$7.oo I Ir tai taręs, jis įmetė įkai- 
^75 tintą geležį į vandenį.
1-251 Iš komunistų federuoto-

* - įsios partijos irgi išėjo tik di-
' Įdėlis pš-š-š, apie kurį Bimba 

dabar kalba “Laisvėje” to-|
. 2.00 L-:.. rUrlziKii

Komunistai ir 
naujoji partija

Komunistai nori kruvinos 
revoliucijos. Visas jų vei
kimas yra kreipiamas to tik
slo atsiekimui. Žinoma, jie 
atvirai to nesako. Bet ir iš 
to/ką jie sako, nesunku pa

daryti išvadų, kurios parodo 
komunistų mierius. Štai ką 
rašo vienas stambesniųjų 
šios šalies komunistų, C. E. 
Ruthenberg:

“Komunistai neprigau- 
dinėja darbininkų klasę, 
bandydami įtikinti ją, jog 
socialinė revoliucija yra 
menkniekis, kurio galima 
atsiekti kapitalistinės val- 

x džios legistaruros salėse. 
Vienos šalies lenkcija, kur 
galia pateko į darbininkų 
rankas — Sovietų Rusija 
— rodo, jog po to, kai dar
bininkų valdžia įsisteigia, 
geležinė diktatūra privalo 
vyrauti, kaipo įmonė toli
mesnei kovai prieš naudo
tojus. Komunistai su
pranta tą istorinį tie
są, j°g priviligiriuota kla
sė niekuomet geruoju ne
atsisako nuo savo speciali- 
nės padėties, nuo galios 
gyventi pertekliuje pagel- 
ba naudojimo pavergto
sios klasės. Viskas pat
virtina tą faktą, jog kova 
Europoje ir Amerikoje 
nei kjek nesiskirs
eities klasinių kovų, ir 
kad darbininkai privalo 
ruoštis tokiai pasiliuosavi- 
mo kovai.”
Ar bereikia aiškesnio sa

vo pozicijos išdėstymo? Čia 
aiškiai pasakyta, jog komu
nistai netiki į legislaturas 
ir kongresus. Išganymą jie 
mato prievartos revoliucijo
je ir įsteigime geležinės dik
tatūros. Jeigu taip, tai ku
riems galams jie važiavo į 
Farmer - Labor partijos 
konvenciją? Ta partija juk 
nbrėjo sudaryti. - bendrą 
frontą politiniam veikimui, o 
ne kūrimai geležinės dikta
tūros. , Bet komunistai ne
būtų komunistais, jeigu jie 
neveidmainiautų. Konven- 
cijojon jie važiavo iškalno

o pra-

liūtą. Tai Vokietijos prekes dar 
labiau pabrangina. Kad prekes 
padaryti kiek pigesniomis, vo
kiečiai duoda blogesnę kokybę. 
Tai dar labiau atgraso pirkėjus. 
Ir rezultate — vokiečiai bevelk 
visai nustojo užsienio rinkos. 
Įvežimas į Vokietiją daugiau ne
gu dvigubai viršija išvežimą.

Tai Vokiečių reakcionierių po
litikos vienas laimėjimas. Ant
ras laimėjimas — tai kad vokie- 

' čių valdžiai niekas nebetiki. Kai 
seniau vokiečiai buvo nugalėję 
prancūzus ir uždėję kontribuci
ją, tai prancūzai surinko pasko
los keliu penkius kartus daugiau 
negu reikėjo pinigų. O vokie
čiams dabar juk.nieks neskolins: 
nei užsienis, nei patys vokiečių 
piliečiai! Ir kaip tokiai valsty
bei skolinti! Pavyzdžiui, turėjo 
žmogus karo pabaigoj metais su
sitaupęs 10,000 markių. Tai 
buvo didžiausias kapitalas, už 
kurį galėjo gauti apie tūkstantį 
dolerių. Bet jau 1920 metais 
jis už tiek markių tegalėjo nusi
pirkti tiktai 100 dolerių. Vadi
nas žmogus be jokios savo kal
tės paliko 10 kartų biednesnis, 
tarytum jį valdžia butų dešimt 
kartų apvogus. 1922 metais jis 
begalėjo už tai nusipirkti tiktai 
dešimts dolerių, o dabar jis jau 
nebegali nei dešimties centų nu
sipirkti ! Vadinas valdžia apvo
gė, apiplėšė žmogų ir galas.

Kentėjo ir vokiečiai ir svetim
taučiai, — visi, kas buvo vokie
čių valdžia pasitikėjęs ir ėmė jos 
pinigus. Dirbi būdavo žmogus, 
dirbi, rodos ir neblogai gauni, — 
praslinko mėnuo: kaip buvai 
ubagas taip ir tebesi — pinigai 
vertybės nustojo. Jei valdžia 
taip daro, tai kas jai bega'li ti
kėti, kas jai gali pinigus besko- 
linti?

Buvo skelbiama vidaus pas
kola, 100,000,000 dolerių, bet 
valdžia ir pusės tos sumos ne
surinko, nors visai Vokietijai 
tokia suma visai nedidelė. Nie
ko nuostabaus, kad žymieji vo
kiečių finansininkai ir pramoni
ninkai stengias savo kapitalus ir 
darbo įmones ištraukti iš Vokie
tijos į užsienį. Kas jau kas, 
bet ir ūkininkai, gyvenantys to
li nuo miesto, bene kiekvienas 
turi užanty pasikišęs kelias do
lerių poperuškas ir didžiuojas 
turtuolis esąs!

Tiesa, kad valdžia delei užmo- 
kesnio darbininkams ir valdinin
kams ceremonijų nedaro — duo
da kiek kas nori ir prašo! Bet 
kas iš to! Pradžioj mėnesio nu
statyta alga,* mėnesio gale gyve
nimo reikalavimams visviena ne
beatitinka!

Vokiečiams traukiantis iš už
sienio rinkų, prasidėjo pramo
nės krizis. Nuo kanrpabaigo^ 
Vokieitjo nepažinusi nedarbėš, 

įvykti delei to dviejų nuo- dabar darbininkų, darbo netu-

Baisi žmogžudybė

Įspėjimas.
Ką tik sugrįžęs iš Euro

pos Iowos senatroius, Smith 
W. Brookhart, pareiškė, jog 
Magnus Johnsono išrinki
mas Minnesotoje yra įspėji
mas “republikonų bosams”, 
kad kas nors nepaprasto tu
rės įvykti Jungtinių Valsti
jų politikoje.

Brookhart priklauso kai
riajam republikonų sparnui 
ir liko išrinktas į Senatą dė
ka tam, kad jį rėmė Farmer- 
Labor partija. Senatorius 
sakosi skaitęs tik tris prezi
dento kalbas. Del tų kalbų 
jis daro tokią ironingą pas-| 
tabą:

“Aš manau, kad dar 
trys tos rųšies kalbos iš
rinks Henry Fordą 10,000- 
000 balsų dauguma, jeigu 
prezidentas statys savo 
kandidatūrą. Jau metas 
republikonų partijai pasi
rinkti tokį kandidatą, ku
ris kovos už paprastų 
žmonių reikalus ir prieš 
Wall Strytį.”
Toliaus senatorius sako, 

jog visas pasaulis kaftja apįe 
tai, kad Jungtinės Valst. žen 
gia į naują gadynę, kur nu* 
matoma stambių permainų.

Kad tokios permainos 
ankščiau ar vėliau turės

katalikų nesiranda.
Ir Dr. Graičiunui reikia pati

kėti, nes, anot jo pačio ir kitų 
senų žmonių, kurie jau labai se
nai Chicagoj gyvena, tuomet 
lietuviai tik ten apsigyvendavę, 
kur šventa bažnytėlė buvus. O 
ant Bridgeportės lenkų bažnyčia 
atsiradus, na tai lietuviai ir puo
lę prie jos. Bet kiti man pasa
kojo, kad, esą, ir stock yard*£ 
“dūkas” įtakos į lietuvius tu
rėjęs; taigi kur daugiau tokio 
“dūko” buvę, ten lietuviai ir 
traukę. Northsaidėj”, jie sako 
“visi įžymesni lietuviai gyvenę 
ir ten didžiausia lietuvių naujo
kyne buvus, bet vistiek Bridge
portės lietuviai nosis kreipę, ir 
gana”.

Taigi nuėjau pas kitą Bridge
portės seną pilietį — poną An
taną Olševskį, seną laikraštinin
ką, geriausių savo laikais kny
gų leidėją, privatinį bankininką 
ir dabar da gana gyvą biznietį. 
Ponas Olševskis mėgsta? gyveni
mo kyngą skaityti, ir gerai skai
to. Smagu pasiklausyti. Jis 
man daug ko pripasakojo, ir dar 
patarė į jo sutaisytą Chicagos 
lietuvių istoriją pasižiūrėti. Ką 
aš ir padariau.

“Ar daug desėtkų metų, tami- 
sta, Bridgeportą pažįstate?” 
atsiklausiau.

Čia p. Olševskis atsakė; kad! jis 
šį kampą žinąs1 jau suvirš 30 
metų. Tuometę girdi, daugiaa
šiai airišiai čia gyvenę. O lie
tuvių — tai buvę apie 20*30 šei
nių. “Lančruimių” nebuvę, tai
gi visiems Bingeliams prisieida
vę^ būtinai pas gaspadinę gy
venti. Tuomet burdingierių, 
sako, tai kiekviena gaspadinė tu-

RUmučiai, (Akmenės valse.) 
Apsigyveno čia grįžęs iš Ame
rikos 'lietuvių Petrošius. Nusi
pirko 8 deš. žemės, pinigų, ma
tyt, dar turėjo, nes norėjo ten 
pat dar žemės pripirkti. Tik nak
tį birželio iš 9 į 10 dieną sudegė 
jo namai, o taip pat ir jis pats 
su žmona ir duktere: Po kelių 
dienų atvažiavo Mažeikių ap* 
krities gydytojas su tardytoju; 
pradėjo kasinėti ir iš po nugriu- 
vusio pečiaus ištraukė dar ne vi
sai sudegusią Petrošiene ir duk
terį. Pats Petrošius buvo visai 
sudegęs. Vienai moteriškių, bu
vo aštriaus įrankio perkirsta gal
va, o kitai šonas. Matyt, žmog
žudžiai visą šeimą išžuėdė ir 
kad paslėptų pėdsakas padegė 
namus. Piktadariai iki šiol dar 
nesusekti. Eina tardymas. Žmo
nės spėja, kad tas darbas yra 
žinovų.

Netoli, Klikuolių miestelio, 
dar nuo caro laikų gyvena “sta- 
rovieriai” — sentikiai. Nekurie 
jau prieš karą pasižymėjo turto 
ir arklių vogimu, o dabar dar 
daugiau vagia. Sentikis “Kuz
ma” už išžudymą tame pat mie
stely vienos žydų šeimos buvo 
išsiųstas Sibiran, bet kilus Ru
sijoj; revoliucijai grįžo kaipo po
litinis prasikaltėlis Lietuvon, ir 
dabar Vėl ramiai gyvena. Au
deklų ant kluono per naktį nega
lima palikti, nes jie tuoj,dings
ta. Balandžio mėn. / pabaigoj 
buvo pagauta gauja' tų pačių 
sentikių už vogimą ir vienas žy
das, kaipo vogtų daiktų pirkė
jas. Daiktus žmonės po ilgų va
žinėjimų daugumas atgavo. < Va
gys, išskyrus viena, paleisti gal rėjus tiek, kiek tik ji norėjus 
dėl negalėjimo įrodyti vogime. “Galėjo pasirinkti!”

Redakcijos Atsakymai
Juozui, Chgo. — Lietuvos 

konsulo Chicagoje dar nėra. 
Kada ir kas bus paskirtas kon
sulu neturime žinios.

MOTERS SVEIKATA 
ATITAISYT*

Ji sako E. Lydia Pinkham’s 
Vege 
bėjo/kuomet niekas kitas ne-

ie Compound pagel-

M 
kad

aukee, Wisconsin. — “Manau, 
eikia pranešti jums apie sa-

vo ligą. Aš sirgau 
ir negalėjau dirbti 
apie namus ir 
įkalbti, taip buvau 
arsibaigus po pir

mutiniam kūdikiui. 
£miau daugybę vi
sokių vaistų ir tu
rėjau gydytojus. 
Paskui mečiau juos 
ir paėmiau Lydia 
E. Pinkham’s Ve- 
getable Compoun- 

dą ir dabar aš jaučiuosi stebėtinai 
gerai. Aš dirbu viską, kas tik parei
na ir mes visi imame jūsų vaistą, ka
da nesijaučiame kaip reikia^ Esu dė
kinga už tai, ką Vegetable Compound 
yra padaręs man ir mano šeimynai.” 
— Mrs. Mary Saiecheck, 944 28th St., 
Milwaukee, Wisconsin.

Šitokie laiškai paliudija Vegetable 
Conipaundo vertę . šitos moters kal
ba iš tikros širdies. Jos aprašo kiek 
galint teisingai savo stovį: pirma 
tuos simptomus, kurie žymiai jas pa
liečia; ir paskui tų simptomų išnyki
mą. Jos nuoširdžiai išreiškia savo 
padėką. Mažne per penkiasdešimts 
metų Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundas buvo šitaip garbinamas 
moterų.

Atėjo Socialdemokratas, 
No. 30. Galima gauti Naujie
nų ofise. 5c už kopiją.
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Seveios Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.CHICAGOS 

ŽINIOS
Rubsiuviy streikas vis dar 

sėkmingai tebesitęsia
Kasdien streikierię eiles didė

ja. — Darbdaviai jau žada 
pradėti derybas su streikie- 
riais. — Streikieriai tikisi, 
kad streikas bus greit lai
mėtas.

Shane kompanijos streikie
riai gerai laikosi. Jų skaičius 
kasdien vis didėja. Daugiau 
ir daugiau streiklaužių meta 
darbų ir prisideda prie savo 
brolių drbininkų streikierių. 
Ir tie, kurie iki šiolei nesilan
kydavo į streikierių susirinki
mus, dabar tatai daro ir uo
liai darbuojasi, kad tuo budu 
greičiau ir tai pilnai laimėjus 
streikų. Beveik kasdien yra 
laikomi susirinkimai (9:30 v. 
ryto, 822 W. Harrison gat.), 
ir visuomet pilna streikierių.

Iš pasitikėtinų šaltinių suži
nota, kad kaip rytoj, ar kiek 
vėliau, kompanija nusitarusi 
prisiųsti savo atstovus į strei
kierių susirinkimų ir tuo budu 
pradėti derybas. / Tas rodo, 
kad kompanija jau rimtai pra- 

-tieda mąstyti apie pasidavimų 
(Mirbininkams. Ir jai kitos iš- 
eitįas nėra. Jo anksčiau kom
panija susitaikins su streikie- 
riais, jo jai bus geriau.

Užvakar kompanijos advO-i 
katai prašė streikierių duoti 
darbdaviams bent kiek pasil
sėti, bet streikieriai dar su 
didesniu uolumu pradėjo dar
buotis. Ir visi streikieriai yra 
įsitikinę, kad jie greit laimės 
streikų, jei visi rubsiuviai to
kios vienybės laikysis, kaip 
kad jie laikosi dabar.

Užvakar areštuota septyni 
streikieriai bet vakar nei vie
no.

Reikia tikėtis kad streikas 
bus greit laimėtas, ir tai pil
nu darbininkų laimėjimu.

— Rubsiuvys.

Dar apie uždarymų Valpa- 
raišo universiteto

Pasikalbėjimas su buvusiais 
valparaisiečiais.

Kaip jau vakar buvo “Nau
jienose” rašyta, plačiai Ame
rikos lietuviams žinomas Val- 
paraišo universitetas, kaip an
glų laikraščiai rašė, ' gal dell 
stokos pinigų užsidarys. Gi 
šiais laikais nėra pramatonia 
iš kur nors universitetui pįni- 
gų gauti.

“Naujienų“ reporteris, kaip 
jau vakar pasižadėjo, nusitarė 
pasidalinti su “Naujienų” skai 
tytojais savo patyrimais iš 
pasikalbėjimų su kai kuriais 
buvusiais valparaisiečiais. Bu
vo bandoma turėti pasikalbė
jimai veik su visais buvusiais 
valparaisiečiai, bet ne visus 
buvo galima užtikti namie.

Pasikalbėjimų pradėsiu su 
Dr. Kliauga, nes dar, kaip jau 
buvo minėta, neviskų surašiaui 
vakar, kų jis man papasakojo.

“Tai jus, daktare, sakote, 
kad tas, t. y. uždarymas Vai- 
pa raišo uni versiteto visai lie
tuviams nepakenks?”

“Suprantama, tas nieko lie
tuviams nepakenks. Lietuviai 
susiras geresnių mokyklų, ku
rios nei kiek brangiau jiems 
neatseis. Tik, žinoma, suaugu
siems mokiniams gal ir nebus 
taip paranku kur nors kitur 
įgyti pradžia mokslo. Bet iu 
tai jau yra pristeigta pakan
kamai įvairių mokyklų suau
gusiems, kaip tai YM*CA., Le 
Avis Institute ir k.” i

“Bet matote, kitur lietu
viams nebus tokių progų la
vintis savo kalba?” -t

“Tai tik tas. . Bet ir tai, no
rint ir susiorganizuojant dau
giau, lietuvių kalbos išguldi- 
nejimas gal butų galima iš
gauti ir kitose mokyklose?-

“»Na, o kas reikėtų padaryti 
su lietuvių moksleivių knygy
nu ”

“šitas dalykas svarbu. Butų 
gerai tuojaus sušaukti alum- 
nus ir aptarti kas daryti. Aš 
tikiu, kad butų gerai šį kny
gynų pavesti kokiai viešai lie
tuvių įstaigai. Bet apie tai ga
lėtų nuspręsti tik alumnai.”

“Labai ačiū. Sudiev.” 
“Sudiev”.
Po to kreipiausi prie Dr. Za

latoriaus.
“Canal 0000.”
“Alo.”
”Alo.”
“Kas kalba?“
“Naujienų reporteris?’
“Kų aš galiu jums patarnau

ti?“
“Šiandie buvo augių laik

raščiuose rašyta, kad užsidaro 
Valpa raišo universitetas. Ar 
negalėtumėte, daktare, pasisa
kyti kų jus apie tai manote, 
nes, rodos, laukėte kitados 
Valparaisų?“

“Taip. Bet nieko apie tai 
dar nepastebėjau laikraščiuo
se. Tat nieko negaliu nei pa
sakyti.”

“Kaip jus manote, ar tas 
galės lietuviams pakenkti ”

“Aš nemanau, nes dabar 
yra daugiau prieinamų lietu
viams mokyklų.”

“Kaip daug lietuvių mokslei
vių buvo Valparaise tuo laiku 
kada jus lankėte mokyklų?”

“O, apie kokį šešetų ar septi- 
niatų desėtkų.”

“Ar daug iš jų jau yra baigę 
mokslus ir dabar apsigyvenę 
Ghicagoje?”

“Sunku pasakyti, nes mat 
daugiausia lietuvių yra laukę 
Vai pa raišų.”

“Labai ačiū.”
“Su diev”

• Dar turėjau pasikalbėjimų 
su Dr. Juška ir kitais ex-val- 
paraistėčiais, bet panašiai išgir
dau nuo visų. Kai kurie, kaip 
Dr. Biežis, gyrė Valparaiso uni
versitetų ir apgaielstavo, kad 
jis užsidaro, bet didelė didžiu
ma ex-valparaisiečių pareiškė, 
kad dėl to lietuviai nei kiek ne
nukentės. Atpenč, dar girdi, 
bus lietuviams geriau, nes ta
da jie susiras geresnių mokyk
lų, kurios yra taippat prieina
mos ir dar daug geresnės.

Reporteriui teko kalbėti ir 
su kai kuriais valparaisiečiais, 
kurie yra dabar atvažiavę Chi- 
cagon praleisti atostogų. Kai 
kurie jų apgailestavo, nes, gir
di, jiems bus netaip patogu per
sikelti į kitas mokyklas ir tęsti 
savo mokslų. Gi randasi ir to
kių, kurie yra užsimokėję ir už 
ateinančius mokslo metus. 
Tiems, suprantama, gaila pini
gų, jei nebebus galima juos at
gauti.

Vienas valparajsietis išvažia
vo vakar Valparaisan. Jis pasi
žadėjo ant vietos ištirti visų 
dalykų ir paskui “Naujienų“ re
porteriui apie tai papasakoti.

— Reporteris.

Amalgameity rubsiuviy 
unijos 269 skyriaus 

susirinkimas \
Penktadienį, liepos 13 d., 

Unijos svetainėje, IRobey str., 
įvyko Rubsiuvių Unijos 269 
lietuvių skyriaus susirinkimas. 
Susirinkimų atidarė ir tvarkų 
vedė V. Prusis. Buvo skaityti 
pereitų skyriaus ir pildomosios 
tarybos f susirinkimų tarimai, 
kurie likosi priimti. Dar raš
tininkas skaitė keletu laiškų, 
prisiųstų nuo įvairių darb. 
org, su visokiais paramos pra
šymais bei pranešimais, traiš
kai taipgi likos priimti.

Toliaus sekė delegatų iš 
Jungtinės Tarybos (Joint 
Board) pranešimai iš posėd
žiavimų. J. Tumosa pranešė, 
kad birželio 26 dienų laikyta
me Jungtinės Tarybos susiriiįr 
kimo buvo nutarta pasiųsti į 
“Farniers-Labor” konferenci

jų delegatų ir $20.00 pinigų, 
žinoma, tas ir buvo pildyta. 
Pagalios delegatas pranešė,, 
kad buvo diskusijos apie pa- 
tyeJiimų unijos |Wršininkamsi 
algų, bet tik unijos samdo
miems ofisų darbininkams. O 
narių balsavimais renka
miems unijos viršininkams, 
kad nebūtų keliamos algos. 
Bet likos nutarta padidinti al
gas visiems. Delegatas J. Ben- 
dokaitis pataisė, pirmojo dele- 
gato kelis klaidingus nurody-

Jis tatai sužinojęs. nuo Jan
kausko, kuris nuo Brooklyno 
rubsiuvių unijos buvo delega
tu į “Farmer-Labor” konfe
rencijų Chicagoj. Jankauskas 
pranešęs jam, kad New Yorke 
kriaučių darbai einu silpnai, 
įr kad pas rubsiuvius įvykus 
suirutę. Tatai įvykę dėlto, kad 
taip vadinamipjĮi l“ka^rdejiĮ”, 
“begręždami” unijų su, apšvie- 
tos komunistų Lyga, sukėlę 
viduj suirutę, dėl kurios visi 
Unijos senieji agentai sustoję 
ėję savo pareigas, kol nebus 
sustabdytos “kairiųjų” varo
mos intrigos ir šmeižimai 
prieš biznio agentus, žinoma, 
iš “kairiųjų” taip greit nebu
vę galima surinkti reikalingų 
skaičių unijos aptarnavimui 
biznio agentų. Tai unijos ge- 
nerajlei valdybai įpnisiėję vėl 
kviesti senuosius biznio agen
tus ir išpildyti jų reikalavi
mus. Kas ir buvę padaryta, 

i Bet New YorkoiBrooklyno rub- 
siuviuose reiškėsi dvi sriovės, 
būtent, socialistinė Amalga- 
meitų senoji sriovė ir Foste- 
rio organizuojamoji komunis
tų. Apšvietos Lyga patraukusi 
dalį Amalgameitų Unijos narių
................... . ...... ....  ...............

(Seka ant 6-to pusi.)

Telephone Roosevelt 7795
Dr. K. P. Miczol, M. D. 

2359 So. W«stern Avė.
Valandos priSminto:
Nuo 9 Ą. M. iki 2 P. M.

Nuo 5 P. M. iki 9 P. M.
Nedėliomis pagal sutarimą.

».......................i............................................................................. ....................—-

I i. I ........

mus ir pranešė daugiausia 
apie Brooklyno ir New Yorko- 
rubsiuvių dabartinę padėtį.
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Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirminiu Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Klauskite paa aptlekorlaua.

Kaina 60 ir 86 centai.

W F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

m

Galva Daugiaus 
Nebeskauda 

Skaudėdavo kas dien
Skaitykit ką mums rašo G. G. Mann 

iš Wooster, O. “Aš pradėjau jaustis 
daug geriau, nuo tada,- kaip pradė
jau imti Nuga-Tone. Aš nebesirgau 
galvos skaudėjimu per šešias savai
tes. Kolei aš neėmiau Nuga-Tone, 
sirgdavau galvos skaudėjimu kas 
dien. Daktarai sakydavo, jog priežas
tis mano galVos skaudėjimo, buvo blo
gas stovis mano nervų.”

Musų skaitytojai nusistebės, kaip 
greitai Nuga-Tone veikia šitokiuose 
atvejuose. Jis padidina stiprumą ir 
pajiegą, greitai pataiso nervus, krau
ją ir kūnų; suteikia pailsinanti mie
gą. stimuliuoją kepenys ir veikiai re-, 
guiiuoja vidurius. Nuga-Tone yra ga- 
rantuotas jog patenkins Jumis, arba 
J gražinama pinigai. Pastebėk garantu 
ą ant pakinko. Nuga-Tone yra reka- 

menduojamas, garantuojamas ir par
davinėjamas per visas aptiekas; arba 
Srisiųsk $1.00 ir gausit tiesiog iš

National Labaratory, 1014 So. Wabash 
Avę„ Chicago, III.

GYDOME SERGANČIUS

$10X-RAY$1
EGZAMINACIJA

DR. VAITUSH, O. D.
LiotWvi«

Pąlengvins aklų ltampkn»t Ruita 
esti, priežastimi galvos skaudšjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karšti, atitatao 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę to tcliregystę. Fn* 
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

Vai.: lt iki 8 v. Ne<E 10 iki 1 p. p. v 
1545 Weet 47tk St,

Phone Boulevard 7589

__ Nuvyk skaus- 
[ mų šalini 
į Raišas petys, mefi- 
| lungiškas traufcy- 
| mas muskulų, iš- 
Inarytas sąnarys— 

visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPEtLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelleris ir 
skausmas yra mirtini pritSai. Nusipir- 
kite jo bonkęi šiandien Į
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70o. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamčgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & C0. 

104.114 South 4th St.
Brooklyn, N. Y. ------------------

Kuponas

filUlUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIH IIII
' i. i ..................... .........................................

Vardas
Adresas

Kada matyt

H. W. ELMORE & CO.
Didžiausi Chicagoj budavotojai ir žemės pardavėjai.
Paskelbia atidarymą naujos vietos South Side. kur galima 

mažu įmokėjimu įsigyti namą. Vieta yra gražiausia iš visų

CHICAGOS RENDAUN1NKAI, PRADĖKITE 
MOKĖTI SAU RENDAS

su
kaimų kas yra South Sido, per daug metų—mes neturėjome 
geresnės vietos už šitą ir ant tokių lengvų išlygų, kaip šita yra 
proga. Arti geros transportacijos ir visokių krautuvių, šitas 
kaimas yra apgyventas vidutinės klesos darbininkų. Sunku 
yra aprašyti apie gražumą to kaimo: turit patys pamatyti, tada 
tik galėsite patys spręsti apie tą kaimą. Išpildykit šitą kuponą 
ir prisiųskit mums tuojau, nelaukiant rytojaus.

WM. NOVEK
Room 348 .
• 29 S. La Salią St.

Chicago, I1L
Gerbiamieji: Malonėkite prisiųsti Jūsų atstovą žemiau paduotu 
adresu ir laiku.

Tikras egzaminavimas yra būtinai reika
lingas tlkėlui gero išgydymo ligų arba su. 
grąžinimui ligoniui sveikatos. Todėl apart 
paprasto [eg^uninavitno, žiūrime ligonių sų 
pagęlba X-Ray. Mikroskopu ištiriame krau, 
ją, Slapumą ir t.t Negadinkite laiko nei 
pinigų su nepatyrusiajs daktarais, nes gy
venimas yra dėl to pertrumpns. Per anks
tybą ir teisingą pažinimą ligos, labai tan
kiai galima užbėgti ligoms už akių, o taip- 
S:i išvengti bereikalingų ir brangiai kainuo- 
ančių operacijų.

Pasižiūrėkime į vidų savo organizmo.

TEISINGAS GYDYMAS.
Jeigu mėnesius ir savaites gydėties be jo

kių pasekmių, šiandien dar turime priim
ti tą puikų pasiūlymą, pagamintą per 
ELECTRO MEDICAL DOCTORS, kurie gy
vena nuolat po num. 136 South Wabash
Avė. , . .. : i

Ligoniais Serumas
Musų gydyme mes vartojame naujausius 

serumus, čiepus, antitoxinus Bakterius, o 
taipgi Europiškus intrevenaus specifiškų 
vaistų.

Kraujo bandymas Wassermanu
Nurodome abejotinose atsitikimose užsi- 

krėtimą, nežiūrint ant kiek menkas ir ne
kenkiantis gali išrodyt! Ar turite reuma- 
tiškus skausmus kautose? šašus, rudas plėt- 
mas arba išbėrimus? Ar slenka jūsų plau
kai? Ar turite šašus ant lupų arba gerk
lėje? Ar nupuola svarumas, ar jaučiaties 
pavargęs, sunervuotos ir ar neturite noro 
gyventi? Ateikite ir sužinokite apie tikrą 
stųvj jūsų sveikatos. Atsiminkite, kad ner
vai yra gyvastim, o gyvastimi nervų yrą 
kraujas.

Didelis Kraujo spaudimas 
visuomet reiškia svarbią suirutę organizme. 
Ar esate nervuoti ir nekantrus, ar turite 
galvos sukimą, ar pametėte energiją in 
ambiciją ? Ar turite kokią netvarką šlapu
mo organuose? Suirutė organuose tankia 
veda prie svąrbių organiška ligų. Jeigu 
jūsų sveikata ir energija yrą žemiau nor- 
malio laipsnio, jeigu jus neįiorit dirbti sų 
noru, ateikite ir gaukite 7 tikrą ištyrimą- 
egzaminą dykai. Pagydymas ir sugrąžini
mas sveikatos yra musų gyvenimo užduotis.

Electro-Medical Doctors
Po vadovyste Dr. R. G. McCarthy

136 Wab^sh Avė...., Chicago
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Sere-, 

doj ir subatoj iki 8 vakare Nedėlioję nuo 
9 vai. ryto ,iki 1 vai. po pietų.

Speciali atyda atkroipuųati.
3 vaikus, _ „

t

Lietuvių Dentistas patar* 
naus geriau

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

1545 West Vth Street, iP) 
Netoli Ashland Ąve.
’i T) • Vi • i

Serganti žmonės'yra užprašomi 
pašiurti su Dr. Rosb.

DYKAI PATARIMAI 
Geriausi AMERIKOS IR EURO-

’ POS gydymo bud 
Chroniško 
Nervingumo 

- Kraujo 
šlapumo 

[ ir
Privatinių 
Ligų

Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą.

DR.B.M-ROSS
35 South Dearborn St.

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

Priėmimo kambarys 506, 1 
CHICAGO, ILL.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
likę išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui, 

h .............■■■....... ■ Z

No. 1744.
Labai paprasta, bet graži vasarine 

suknia. Gražiai atrodo kuomet ją 
padaro iš dviejų rūšių materijos — 
apsiuvimas apie rankoves ir ąpikaklę. 
Rankoves atskyrai įsiuvamos, gali bū
ti trumpos ar ilgos.

Sukirptos mados 16 metų: 36, 38, 
.40, 42 colių per krutinę.

Miorąi 36 reikia 4% yardo 36 co
lių materijos ir % yardo rankovių ir 
apikaklio apsiuvimui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankute arba priduoti pavyz
džio numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vavdą. pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krąsos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 §o. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No............

Mieros.......................per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

KUOMET jūsų
KOJOS 

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomas ir ge

riausias gyduoles 
SWEDOLA

Pasekmės bus’ tikros,, tik Už, 50e. 
Reikalaukite aptiekose.

Pagamintos per j. (!
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III.

DOVIERNAST|$
(Jngaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų 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 bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

į i J ■; ?
NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. lialsted S|. 
Chicago,III.

Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away and 

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

It is a clcan, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at your drug store. 35p and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTE& THAN A MUSTARD PLASTBF

Kenosha 
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A, A, PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis. '

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, III.

Ofiso valandos:
Prastomis dienomis L
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. / 
Šventadieniais
10 vai, ryto iki t vąl, dieną.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOH.

Gydau be operacijų i» he gyduolių 
visokias staigias to Uloniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin; 
susišlapinimų, dusulį in visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.

2159 W. 21 St.. kampas Leavitt St.;
Telefonas Roosevelt 8135

Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 
9 iki 12 a, m.

^^,..■1^. i i ąąniei.l^i ■ .w. | «.

..... ... ........................ I .III, III M 

Rezidencijos Tel. Rrunswick 4887 *

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
GHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be opefacijos 
.Vai. 9-1; 6-8 P. M. ,• 

Šventad. 9-12 >
1579 Milwaukee Avė., / 

Kampas Robey ir North Avė.

' i
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

prie savęs. Buvęs toks įvykis. 
Fosterio šalininkai New Yor- 
ke surengę savoi ‘^kairiųjų” 
frakcijai prakalbas, kur turė
ję būt išnešta papeikimo ge- 
neralių; Amafjgameitų Unijos 
vadų rezoliucija. Bet, girdi, 
unijos “bosai” Šitą sužinoję 
tuojaus susiorganizavę ir dau
gumoj būdami atvykę į “kai
riųjų” suruoštas prakalbas. 
Dar atvykęs ir patsai unijos 
prezidentas Hilmanas. Ip tos i 
“kairiųjų” rezoliucijos buvo 
didžiumos atmestos ir nušvilp
tos. Delegatas A. Čiapaitis aiš
kino, kad Amerikoje gyvenan
tys graikai susipratę darbinin
kai kreipėsi į Amalgameitų 
Jungtinę Tarybą prašydami 
pagalbos Glnyikiijos {darbinin
kams. Nes Graikijoj revoliuci-| 
nius darbininkus tautiniai ka-| 
rine reakcija jau baigianti te-Į 
rioti. Graikų darbininkų su-1 
šelpimui nutarta . paskirti! 
$500. Biznio agentas K. Kai-1 
rys pranešė, kaip daktaras! 
Graičunas “įsiklampojęs” į 
Shane*o rubsiuvių streikų. Jis 
pagyrė “Naujienas” ir kitus 
laikraščius už patarnavimą 
darbininkams, paduodant ži
nių apie streiko eigą.

Po to sekė iš “Farmer-La- 
bor” kohferencijos delegatų 
pranešimai. 269 lokalas turė
jo konferencijoje du savo de
legatu. J. Bendokaitis pranešė,! 
kad liepos 3 dieną, Carmen’s 
Auditoriume įvykus “Farmer- 
Labor” konferencija, dėl su
organizavimo “Federuotos Dar 
bo Partijos” (panašios į Ang-| 
lijos Darbo Partiją), politi
niam veikimui. Delegatų nuo 
keturių valstijų konferenrijon 
pirmą dieną atvykę 550. Ant 
rytojaus dar pribuvę 70 dele
gatų. Visi tie delegatai iš ke
turių valstijų nuo įvairių in
dustrijos darbininkų organi
zacijų ir farmerių. Visi dele
gatai atstovavę 600,050 darbi
ninkų. (Bet čia turiu pasaky
ti, kad kiek girdėjau, tai lie-’ 
tuviai komunistai 

konferencijai, kad 
turi 7,000 savo “j 
Bet mes žinome iš jų pačių 
pranešimų laikraščiuose, kad 
jie turi tiktai apie vieną tūks
tantį narių. Jeigu taip išpūtę 
savo narių skaičių visos kitų 
tautų komunistines grupes, tai 
nedyvai, kad konferencijoj 
komunistai sudarė savųjų di
džiumą ir pervarė savo plat
formą naujai suorganizuotai 
federuotai “F'armer-Labor 
Partija.” Ir galbūt kad dėl 
tos priežasties ir suskilo nau
jasis Amerikos “politinis kū
dikis,”). Delegatas Butvilas 
šią konferenciją išgyrė ir iš
aukštino, sakydamas, kad 
tą ‘'partiją” turėsią sueit 
tik visi komunistai ir socialis
tai, bet ir visi kiti, kas tik no
rės—pašelpinės draugijos. Gir
di, joje sutilpsią ir visokį kliu- 
bai, nes bus pigi ^pkestis. Di
desnėms organizacijoms pri
sidedant j>rie ‘“Fcderuotos

i perstatę
1 ALDLD. 
memberių.”

ši- 
le-

NUSIPIRK
Typewriter| arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos
NAUJIENOS

1739 S. Halsted Str., 
Chicago, III.

Darbo iParftijk>o” raikysią mo
kėti už narius tik už tris mė
nesius po du centu; mažesnes 
— po du centu į mėnesį; o pa
vieni į metus mokėsią narinių, 
partijai duoklių tik yieną do
lerį. Buvo duotas Butvilui 
klausimas ar nuo dabar pasi
naikins visos darbininkų ki
tos politinės partijos, kurios 
įstos į šitą naujai suorgani
zuotą politinę “Federuotą Far-ljis butų žymiai padidintas, ir 

kad butų spausdinamas Ipe- 
riodiniame laikratštyje, kaip 
kad keli metai atgal buvo 
spausdinama “Naujfenosd”.

Į Da viena gera mintis gludi 
pas chįžagjicčiius, tai įsteigi
mas Moksleivių Fondo, kurį 
globotų Moksleivių Susivieni
jimas. Fondas butų pavarto
jamas apšvietos ir visuomenės 
tikslams. Taipgi nariai galė
tų lengviau gauti finansinę 
paramą iš fondo, negu iš 
kur kitur. Nes fondas turėtų 
imti atsakomybę ant žmonių, 
paaukotų ar paskolintų moks-l 
leiviams pinigų.

Tenka daug girdėti įvairių 
skundų bei klausimų, iškilan- 
čių delei moksleivių fondo. 
Juk, rodosi, yra fondai SiLA. 
LDLD. ir kt. Bet tie fondai 
negali tinkamai patarnauti 
moksleiviams tik todėl, kad 
moksleiviai nebuvo iki šiol or
ganizuoti. 'Gi įsusiorganiza- 
vus geriau butų turėti savo 
fondą. Tada butų žinoma, 
kam fondas yra reikalingas ir 
kas reikalingas paramos.

— Alumnas.

merių ‘Darbininkų Partiją.” 
I Butvilas atsakė, kati visos par
tijos, kurios buvo iki šiol dar- 

Ibininkų politinės partijos ne
pasinaikins, jos veiks kaip ir 
pirma.

Daf buvo darinkta į A. Mar
tišiaus vietą dėl jo nelanky- 
mo pildomosios (tarybos • po
sėdžių. Išrinkta sesuo Lekėšie- 
nė.

Į Buvo duotas įnešimas, kad 
!269 lietuvių skyrius prisidėtų 
prie tos naujos partijos. Pa- 
diskusavus nubalsuota dar pa
laukti su prisidėjimu. Tik pa
vesta Pildomajai Tarybai, kad 
pastaroji V>asfi rupi nitų daugiau 
skyriaus narius supažindinti 
su naujos partijos platfor
ma ir programų.

Susirinkime narių dalyvavo 
iš 1,400 tik 27.

Pasvarsčius smulkesnius 
darbininkų reikalus, susirinki-1 
mas užsidarė 10 vai. 15 m.

—Siuvėjas.

Lietuvių Rateliuose
Iš “Kauno Viešbučio”

Daug “sandvičių” nuėjo nie
kais; išvažiavimas bieįvyko.

Pereitą sekmadienį, liepos 
15 dieną, bendrovė “Kauno 
Viešbučio” buvo nusitarusi su
ruošti draugišką išvažiavimą 
į Jefferson miškus, bet dėl 
lytaus išvažiavimas neįvykęs. 
Sako, buvo paruošta daug ska
nių užkandžių, kurių didelė 
dalis nuėjus niekais. Mat ne
buvę kam tą “Dievo dovaną” 
sunaudoti.,.

Vietoje išvažiavimo, sako, 
įvykęs draugiškas pasikalbėji
mas Liuosybes svetainėje. Vis 
tik susirinkusieji linksmai 
praleidę laiką prie skanių už
kandžių.

— “Viešbučio kostumeris”.

West Šitie
Lytus “suspoilinęs” Dr. V. Ku
dirkos Draugijos išvažiavimą.

Meldažio sve- 
ir programas, 

iš kalbų, už- 
ir žaismių.

Dr. V. Kudirkos Draugijos 
Į išvažiavimas pereitą sekma
dienį dėl lytaus neįvykęs, bet 
už tat ši draugija savo išvažia
vimą atlaikiusi 
tainėje. Buvo 
kuris susidėjo 
kandžių, šokių

Prieš rengsiant išvažiavimą, 
daug žmonių suaukavo įvairių 
daiktų išdalinimui atsižymėju
siems sporto dalykuose ir 
žaismėse asmenim. Supranta
ma, Meldažio svetainėje nieko 
panašaus nebuvo galima atli
kti. Tat susirinkusieji nuta
rė suruošti tokį jau pat išva
žiavimą |ateinantį sekmadienį, 
liepos 22 dieną, toje pačioje 
vietoje, t. y. prie upes netoli 
čemausko daržo į pietus.

Nors ir Meldažio svetainėje, 
bet vis tik susirinkusieji turė
jo nemaža pasigerėjimo.

— Klusius.

Iš moksleiviu darbuotos
Išvažiavimas. — Seimas. -

Moksleivių Fondas.

LiPMSA. 2-ra kuopa 
išvažiavimą liepos 29 
Jefferson giriose.

Kaip jau pirmiau

rengia 
dieną

buvo 
“Naujienose^ minėta, išvažia
vime bus ir programas, kuris 
susidės daugiausia {iš prakal
bų. Buvo taipgi jau rašyta, 
kad p-lė Aldona Grušiutė duos 
muzikos gabalėlių. Ji sako, 
kad miške nebus galima gerai

įvertinti' muzikos gerumo, nes 
nėra garso.

Moksleiviams ateina svar
bus vasaros momentas. Rug- 
piučio 18 dieną Susiv. Moksl. 
Amerikoje, įvyks seimas Chi- 
cagoje. Seime žadama pada
ryti daug permainų organiza
cijoje. iChicagiečiai moklslei- 
viai rūpinasi organu, “Moks
leivių Keliais”, būtent, kad

Marei Stankuvienei 
žinotina

Stankus,

pavasarį

PRANEŠIMAI
PRAKALBOS *

Temoje: Prisikėlimas iš numirusių ir 
gyvenimas amžinas?
Kalbės F. ZAVIST

MILDOS svet. 8142 S. Halsted St.
Ketverge Liepos 19 d., 1923, 7:80 v. v.

Įžanga huosa; nėra kolektų
T. B. S. S.

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas 
Kliubas rengia draugišką išvažiavimą 
j miškus priešais Tautiškų Kapinių, 
Liepos 22 d. Gerbiami kliubiečiai ir 
iš šalies draugus meldžiame dalyvaut. 
Bus muzikos, dainų, žaismių ir t. t.

— Kviečia širdingai Kliubas.

REIKIA DARBININK PARDAVIMUI PARDAVIMUI
VYRŲ

Reikia -
PATYRUSIŲ
RIVICIERIŲ ir
PAGELBININKŲ prie
STATYBOS PLIENO
ATSIŠAUKIT

2611 So. Halsted St.

BARGENAS
PARSIDUODA laikrodėlių (jewlery 

store) krautuvė. Biznis išdirbtas per 
10 metą. Lietuvių ir lenkų apiefin- 
kė. Priežastis pardavimo, šeimyniš
ki nesutikimai. Atsišaukite:

C. J. K.
4641 Š. Ashland Avė.

Blvd. 3386

PARSIDUODA bučemė ir gro
sernė arba mainysiu ant loto, au
tomobilio ar saliuno. Bizųis turi 
būt parduotas ar išmainytas į 
trumpą laiką.

Atsišaukit greitai.
3965 Archer Avė.

REIKALINGAS Bučeris 
Darbas ant visados, mokes- 

M 32uior°lo. ttltis gera, gali atsišaukti kad
Laisvamanių domei.— L. L. F. 1-os 

Kp. Extra susirinkimas įvyks penk
tadienį. liepos 20, Aušros 
B-vės kambariuose 3210 S 
St., 8 vai. vakare. jVisi malonSs at- jr mažaj mokantis. 
kaių.-vaidyba. 1618 S. Union Avė.

ASMENŲ JimiMAI g® -J
pajieškau Alekso ir povilo mų, nuolatinis darbas, ir 

Kvictkauskų. Atsišaukite kaip grei- (TO«ę, m n Vn et i a tai galima. Jūsų brolis yra labai mOKesvlS.
slabnas County Hospital ir nori pasi- TZiQliav»
matyt kol gyvas. IkiaUBK.

KAROLIUS PETROŠIUS __ _ . .
2514 w. 45 Pio Chicago, m. | Mr. Beckstrom

HARRIS BROS CO.
1349 W?35 St.

1 blokos j rytus nuo Ashland
ĮVAIRUS SKELBIMAI

STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas I REIKALINGAS BUČERIS. 
it garantuojamas už $4. Automobilių Į Mokantis savo darbą, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- Atsišaukite greit, 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di-| 
džiausią ir geriausia stogų dengimo I 33U1 Emeraid Avė.
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos | Tel. Blvd.4865 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNĘ ROOFING CO 
3411-13 Ogden Avė.. 

Phone Lawndale 0114.

RASTA-PAMESTA

REIKALINGAS porteris 
į saliuną.

Atsišaukit:
5240 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 5155
RASTA I — ............  —

REIKIA tuoj bučerio. Sąlygos ge-
Kas pametėte vyrišką ros- Jei iŠ toliaus nuo Chicagos, mel- v i , i džiu atsišaukti laišku,švarką. Kišenini rasta kvi- 12300 s. Emeraid Avė. 

ta išduota per Naujienas. punman 399^ Pullman’ In‘ 

Kreipkitės prie B. Knosl -----------------------—--------
2329 S. Sawyer Avė. 8 vai. REIKALINGAS barberis 
vakare, 1 augštas. prie nuolatinio darbo. Atsi-
____________■ šaukit greitu laiku.

LOUIS STRUPAS 
1823 North Avė.

Iš United Charities of Chica
go “Naujienos” gavo laiškelį, 
kurį čia paskelbiame:

| “Tūla 'Mrs. Mary
gyv. 1111 Richmond avė., Chi
cago, dar 1919 metų
buvo paskelbus viename lietu- 

| vių laikrašty, kad ji norinti sa
vo kudikį-mergytę atiduoti ge
riems žmonėms auklėti ir au
ginti kaip savą. Tą paskelbimą 
perskaičius viena moteriške 
vardu Mrs. Margaret Sabas, iš 
Steubenville, Ohio., atvyko Chi- 
cagon liepos 4 dieną 1919 m., 
priėmė tą mergytę iš motinos 
ir parsivežė namo. Ar ji mer
gytę legališkai adoptavo ar 
ne, mes nežinome. Tik šiemet 
birželio 6 dieną ta Mrs. Marga
ret Sabas nusižudė ir jos adop- 
tuota mergytė, vardu taipjau 
Margaret, tapo atiduota į naš
laičių prieglaudą.

“Dabar mes norėtume sura
sti tikrąją tos mergytės moti
ną, kad ji žinotų, kad jos duk
relė, yra našlaičių prieglaudoj. 
Manome, kad motina nenorėjo 
pati atiduoti savo mažytės į I------- ~~~~~~~ I PARSIDUODA RAKANDAI 4
našlaičių prieglaudų, jeigu ji VYRŲ MOTERŲ---- ka™^jįMs:’

per laikraščius skelbė ir ieškojo REIKIA veiterio arba v-ie ri“ 
Sla>p gerų žmonių, kūne jos užmokestis. gTteS nuo 12 dieną iki 3
dukrikę priimtų auginti.'’ vemuo. , po pietų.

Pastovus darbas. Turi būt 1955 Canalport Avė.
. I ' 2-ros lubos iš priekiopatyręs. , __________ __ ___

1745 S. Halsted St. PARSIDUODA rakandai 
■■Į mažai vartoti,. _ Atsišaukit 

vakare nuo 5 iki 7 vai.
731 W. 18th St., 3 fl, rear

■EARBiVIMUI ■

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys antį REIKALINGAS bučeris, I 

Bridgeporto pavienis, kad butų elek- , ,. d a rba (rara
tra ir šiluma, pne mažos šeimynos, iROKailLIS SdVU Udruą, 
kad galėčiau pasigaminti vąlgj na- alga ir puęlątmis darbas, 
muose. Atsišaukit lig 25 liepos. I , .v .p; T '

P. C. 3357 S. Halsted St. AtSlSaUKlt.
3348 S. Morgan St.

REIKALINGAS barberis 
butų su valgiu, pifeė laisvų ir Jvanų I dribti vakarais ir subatomis 

’ Popiet Atsišaukite tuo-
4138 Archer Avė. I jaUS.

2019 Canalport Avė.
JIESKO DARBO

PAJIJ5ŠKAU DARBO. Mylinti dirb- Į sišaukite nuo 
ti prie stubos. Esiu mergina keli me-1 vak. 
nėšiai kaip atvažiavus iš Lietuvos. I JOSEPH T.

Atsišaukit: | 16th
3356 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2781. I

REIKIA DARBININKŲ dienomis 
ir naktimis. Geros darbo sąlygos. At- 

8 vai. iš ryto iki 5 vai. 

RAYERSON & 3ONS 
& Rockwell St.

Durys 3.

Piliečių Draugijos 
piknikas

MA DARBIN1N KĮI
VYRŲ ir MOTERŲ

RAKANDAI

I d rr i * i — * *1. *1. 1* REIKIA DARBININKŲdraugija turėjo pikniką liepos1 < _----
15 dieną Lyons miške. Del oro 
blogumo, žinoma, pasisekimo • • j x
negalėjo turėti. Išvažiavime tu- Patyrusių des-
rėta dar nemalonumo dėl vie- dirbėją ir riSOJŲ, gera UJO- 
nos kūmutės kuri daun trinksJkestlS, nuolatinis dabaS. At- ir Airių apgyventa, kur galima ge nos Kūmutes, Kuri daug tnukš- .v A. Į bizni8. Renda pigi. Listas ilgas. N
mo kėlė. — Ten buvęs. 81 į «I Western Pącking & 

Provišion Co.
3854 S. Morgan St.

. ■ , ,. .į — , I , IĮ H ■ 1 r—

MOTERŲ

Pranešimai
REIKIA DARBINHKyKas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

“Birutė”. — Šiuomi pranešu, kad 
“Birutes” choro praktika įvyks ket
virtadienį. liepos 19 d., 8 v. v. Mark 
White Parko salėj. Bus pradėtas 
naujas veikalas. Taipgi bus kalbama 
kas link šeimyniško išvažiavimo.

Todėl visi nariai-ės ir senieji choro 
nariai yra kviečiami dalyvauti.

Dabar nauji nariai irgi gali prisi
rašyti prie “Birutės” choro. Vėliaus 
nauji nariai nebus priimami. Prašo
me visų nesivėluoti.—Rašt.

_________ VYRŲ

Reikiii —
LSBERIŲ j foundry 
NUOLATINIS darbas, 
GERA PROGA įsidirbti 
ATSIŠAUKIT j 
DARBO SKYRIŲ

LINK BELT CO. 
329 W. 39tb St.

Lietuvių Neprigulminga* Kliubas | -------------------------------------------“1----------

. REIKIA DARBININKŲ 
lietuviškos žaismės. Kviečiame vi- ir MOLDERIŲ
u draugui“ at8ilankyti lr a,8ivež-|Elenor Malleable li-on Co.

—Rengimo Komisija. 1760 Diversey Parkway

PARDAVIMUI saliunas Vokiečių 
_____ _ _______ __ iras 
biznis. ’ Renda pigi. Lietas ilgas. Nėra 
indžionkšeno. Parduosiu pigiai prie
žastis patirsit ant vietos.

444 W. 29th St

PARSIDUODA Delicasies, cigarų 
ir saldainių krautuvė, gerai apsimo
kanti ant North Side. Turi būt par
duota greitai iš priežasties ligos. Daug 
tavorų ir keri įtaisai. Rendos $85 su 
kambariais gyvenimui dėl mažos šei
mynos.

Parduosiu viską už $1,200. Dalimis. 
Verta daug daugiau.

888 Lili Avo. 
kampas Lincoln Avė.

2 blokai į pietus nuo Fullerton Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė. 
Listas ant 3 metų. Renda pigi. Par
duosiu už pusę kainos, kiek yra ver
ta. Arbai mainysiu ant mažo štore- 
iio, mąžo namo. Tiktai nemainysiu 
ant ūkės ir loto. Kreipkitės.

2922 W. 43rd St. \

PARDAVIMUI bučemė su namu, 
arba atskirai. Tur būt parduota šią 
savaitę. Veikit greitai, nupirksit pi
giai. Priežastis pardavimo patirsit ant 
vietos. Randasi Brighton Parke.

2462 W. 46th PI.

PARSIDUODA Dray goods Storas 
ant Bridgeporto. Parduosiu cash arba 
mainysiu ant namo. Norintis gero 
biznio, kreipkitės tuojaus. Priežastis 
pardavimo, važiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės į Naujienų skynų.
3210 So., Halsted St.

No. 43

NAMAI-2EME

DELICATISSEN valgykla ir ra
kandai $70 dienos biznio, geriau- 
sis pirkimas Chicagoj. Savininkas 
apleidžia miestą. Teisingas pasiū
lymas nebus atsakytas. Turiu ir 
daugiau biznlą pardavimui. Atsi
šaukit į elektrikos štorą:

7241 So. Halsted Str.
Tel. Vincennes 2563

RESTAURANAS ir Luijch rui- 
mis. Bergenas. Cash ar išmokėji
mais. Atsišaukit į elektrikos

7241 S. Halsted Str. 
Tel. Vincennes 2563

Storą:

PARDAVIMUI grosernė 
Malt-Hops. Biznis išdirbtas 
per daug metų, atsišaukit i 
Naujienas, Box 288

PARSIDUODA LIETUVIŠKA ke
pykla juodos ir baltos duonos; didelis 
biznis, senas ir išdirbtas. Priežast 
pardavimo patirsite ant vietos. Gera 
proga tinkamam žmogui.

Naujienos 1789 S. Halsted St.
Box 289.

PARSIDUODA saliunas, biznis 
yra išdirbtas; priežastis pardavimo: 
savininkas turi du bizniu.

Gera vieta dėl biznio.
Atsišaukite:

1120 So. Ganai St.

P ARSIDU O D A minkštų 
gėrimų saliunas. Užpakalyj 
kambariai pagyveninpi. Da
roma geras biznis, 
mo priežastis— nesutikimai 
partnerių. 6618 S. State St.

,rdavi-

PARDAVIMUI saliunas 
su piknikam daržu, geroj 
vietoj, atsišaukit

. 658 W. 123rd St.
West Pullman. <

PARSIDUODA saliunas. 
Vieta yra apgyventa viso
kių tautų. Gera vieta ir ge
ras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos, par
duosiu už teisingų pasiūly
mų. 2114 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir bučemė 
su namu, biznis išdirbtas per 15 metų, 
su visais įtaisymais, ledo mašina ir 
Reo trokas. labai geroj vietoj. Kam
pinis namas 2 lotai, garažius dėl 3 ma
šinų, visokių tautų apgyventa, biznis 
yra cash. Atsišaukit:

CENTRAL CASH MARKET 
1222 St. Charles Rd. Maywood, III.

PARSIDUODA Bučemė ir groser- 
nė ir automobilis, fordas. Priežastis 
pardavimo, turiu dvi biznis. Priimčiau 
partnerius. Parduočiai labai pigiai tik 
už $500.00.

1822 Canalport Av®.
Savininkas

549 Liberty St.

PARSIDUODA 2 krėslų barbemė. 
Biznis daroma labai geras, gražioj 
vietoj ir labai pigiai, nes savininkas 
eina į kitą biznį, nuo Augusto 1-mos 
ir iki to laiko turi būt parduota.

Kreipkitės antrašu:
4642 So. Westem Avė. 

Chicago, 1111.

PARDUOSIU ARBĄ MAINYSIU
Didelis bargenas ant garažiaus. 

Apielinkė tirštai apgyventa, Chicagoj. 
Pilnai įrengtas mašinšapis, vietos dėl 
50 karų ir visas išrendavotas. Savi
ninkas turi du bizniu, užtai nori par
duoti arba gauti pusininką, kuris ga
lėtų valdyti biznį. Atsišaukite:

NOVAK & CO.
10805 S. Michigan Avė. 

Tel. Pullnian 0019.
* Roseland, III.

PARSIDUODA barbemė iš priežas
ties, kad savininkas nėra barbens, 
biznis išdirbtas .per ilgą laiką. Kas 
pasiskubins, tas bus laimingesnis.

4600 S. Wood St 
Lafayette 6256.

PARSIDUODA grosemB Ir saldai
niu krautūvC nepraleiskit žios pro
gos patapti nepngulmingu. Patyri
mas nereikalingas. Atsišaukit ar ra
šykit dėl platesnių žinių.

K. KUTULIS
1549 N. Wood Str. Chicago III.

PARDAVIMUI grosernė ir Auto
mobilius. ir pianai. Parduosiu arba 
mainysiu ant kokių nors kitokių da
lykų. Biznis geras ir gausit barge- 
ną.

Kreipkitės:
787 W. 84th St.

PARSIDUODA labai pigiai kostu- 
tneriška kriaučių šapa su visais įtai
symais, naujausios mados. Renda pi
gi. Priežastis pardavimo yra labai 
svarbi—patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
4503 S. Wood St.

PARDAVIMUI vieno au
kščio, 2 pagyvenimų medinis 
namas, visas namas yra ge
ras ir parduosiu pigiai, nes 
tūrių apleisti Chicago. Kreip 
kitės: 3634 So. Parnell Avė.

PARSIDUODA namas pigiai. 4 
flatų po 4 kamb. kožnas. Beržų 
baigtas, garu šildomas, elektros švie
sa; viskas up to date; pačiam vidury 
Englewood, 2 blokai nuo karų ir ele
vatorių, reridos neša $8,000 į metus. 
Kaina $18,500. cash $7000. Atsišauk 
ar rašyk.

DAVID T. MURFFY 
Room 911, City Hali Sųuare Bldg. 

139 N. Clark St.
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PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis su 
groserne namas. 6 ruimai viršui. 
Apačioj biznis su pragyvenimo rui
mais. Garadžius dėl 2 mašinų. Namas 
statytas po naujos mados. Aržuoli- 
niai trimingai, plektrą, maudynės. Lo
tas 25x125. Parduosiu su bizniu arba 
be biznio.

Kreipkitės:
5752 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 7363.

20 AKRŲ farma pardai 
staku, įrankais ir namu yra 
gyvulių. 3 arkliai, vištos, kurkės, bi
tės etc. Žemė prie molio, geras 9 
kamb. namas su skiepu, vanduo name, 
2 bamės ir kitokie įtaisymai, pusė my
lios nuo lietuvių miesto. Kaina $8,- 
000, pusę įmokėt.

E. CHRISTOFFELS 
Luther, Mich.

SU
ros

IR VĖLA EXTRA BARGENAS
40 akrų su javais ir mašinomis, arti 

miesto, upelio, puikus sodas, 3 karvės, 
2 arkliai. 9 kiaulės, 150 vištų. Ford 
mašina ir padargai $2500, . įmokėt 
kiek galima, 358 akrų, 140 dirbamos, 
miškai ir ganykla, $4600, įmokėt $600. 
ir po $100 kas metą.

A. D. Andrekus Real Estate, 
Pentwater, Michigan.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŠIAN
DIEN RANDASI CHICAGOJ!

Parsiduoda 6 pagyvenimų, 4 metų 
senumo mūrinis namas su sun par- 
Idru. Lotas 45x125. Namas ran
dasi tarp Westem ir Kedzie avė. ir 
tarpe &9thir 63. St Garu šildomas, 
ąžuolą trimingai, 5 . pagyvenimai po 
4 kambarius, vienas 5 kambarių. Ren
dos 350.00 į mėnesį. Kaina tik $28,- 
500, cash $12,000. Kas tokį namą 
jieškot, kreipkitės pas:

WM. GRITIENAS 
3241 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 5066.

PARSIDUODA mūrinis namas 4 po 
5 kambarius pagyvenimą su beiz- 
mantu. Tuščias lotas šalia. Mūri
nis garažius 3 automobiliams. Viduj 
viskas aržuoia medžio. Namas 4 me
tu senas. Eelektra, gasas, vanos ir 
kiti paskutinės mados įtaisymai.

1535 S. 50th Avė.. Cfeero.
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PARSIDUODA 6 kambarių kampi
nis namas garu apšildomas geras 
basemėntas, 1 akras žemės, bamės 
dėl mašinų, 1 karvė, kiaulės ir smul
kių gyvulių. .

A Kmilri t a •
112 Spaulding Av. Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis bia- 
nevas namas ir biznis, grosernė ir bu
čemė. Brighton Parke. Turi par
duoti, nes partneriai nesutinka, arba 
mainysiu ant namo, saliuno, kendžių 
Storo arba mažesnio biznio. Turiu 
greitai parduoti. Atsišaukit pas savi
ninką.

4359 S. Campbell Are.

Parduodu 2 pag. namukų, 
5—3 kamb., 2 kar. garažius, 
renda $46 mėn. Prekė $4500.

M. K. PAULUITIS 
6444 Archer Avė.

Tel. Prospect 1070.
i

MORTGECIAI-PASKOLOS
Antru morgičių paskola — $500 

iki $10,000, pigiausia kaina; $75 komi- 
Šino 1 metams už paskolą $1,000, 
mėnesiniais išmokėjimais ir Jei title 
nėra komplikuota tas taipgi užmoka 
it title ekzaminadją, revenue 
štampas, ir rekordavimą. Atneškite 
deed arba taksų kvitas. U. M. Weeks, 
127 N. Dearbom SK

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
TeJ. Seeley 1648

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

Sara Patek, pirmininkė.

IMPERFECT IN ORIGINAL


