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Geležinkeliečiai balsuos apie strei- 
z . ko, paskelbimą
Naujos Hymanso*pastangos
Visa Chinija prieš krikščionybę

Geležinkeliečiai balsuos 
apie streiko paskelbimą

Nukapojo algą ir geležinke
lių darbtuviu darbininkams.
Bus paskelbtas streiko veFeren- 

dumas.

GHICAGO. - Nežiūrint dar
bininkų atstovų protestų, gele
žinkelių darbo taryba paskelbė 
naujų algų nukąpojimą gele
žinkelių dirbtuvių darbinin
kams. Algos nukapojama 
PO 8c į vai. geležinkelių dir
btuvių mechanikams ir 9c į 
vai. dirbantiems prie tavorinių 
vagonų. Tas nukapojimas algų 
liečia, apie 109,000 darbininkų 
ir siekia, apie $60,000,000 j 
metus.

Už kelių valandų po geležin
kelių darbo tarybos paskelbimo 
tokio nuosprendžio, geležinke
lių darbininkų vadovų susirin
kimas, laikomas Cincinnati 
nutarė paskelbti streiko balsa
vimų tarp visų narių tų unijų, 
kurion tame susirinkime yra 
atstovaujamos. Atstovaujama 
gi jame apie 1,200,000 geležin
kelių darbininkų. Kiekviena 
unija balsuos atskirai.

Balsavimas už streiko pa
skelbimų turi užsibaigti už 
30 dienų po to, kaip darbo ta
ryba nuspręs*algų nukapojimų 
tos unijos nariams. (Darbo 
taryba kapoja algas ne visiems 
geležinkeliečiams kartu, bet 
kiekvienam amatui atskirai. 
Dabar jau yra įsakyta nuka
poti algas kelių prižiūrėtojų ir 
tiesėjų ir dirbtuvių darbinin
kams. Bet už kelių dienų bus 
paskelbti ir kiti algų nukapo- 
jimai). Nukapotosios algos 
pradės veikti ne tuojaus, bet 
nuo liepos 1 d.

Tarybos mažumos .raportas 
sako, kad didžiumoj tarybos 
nutarimas apie ųukapojimų 
algų yra padarytas visai . be 
jokios atodairos į žmonių rei
kalus ir todėl yra neteisingas 
ir nemi'statantis teisingų algų. 
Jis yra sėkmė geležinkelių -sa
vininkų propagandos. Po ma
žumos raportu yra pasirašę 
Albert O. VVharton, W. L. 
McMenimen ir Albert Philips, 
trįs darbininkų atstovai tary
boje.

Hymans taikina Lietuvius 
su Lenkais •

E. ŽENEVA. — Gegužės 16 
dienų Tautų Sujungus Tarybos 
posėdyj svarstyta neutrales zo
nos tarp Kauno ir Vilniaus 
klausimas. Kadangli pereitame

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orų Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja y • • *šiaip:

šiandie — giedra ir šilta.
SauTė teko 5:15 v., leidžiasi 

8:22 v. Mėtnuo leidžiasi 5:59 v. 
ryto.

PEKINAS, birž. 6. — Judė
jimas prieš krikščionis Chini- 
joje nė kiek neapsistoja, bet 
dar nuolatos plečiasi. Jis dabar 
apima visų Chinijų ir yra vie
nas iš rimčiausių judėjimų. 
Matyt krikščionybė, kokių 
skelbia įvairaus plauko misio
nieriai, chintečiams labai Įki- 
rejo ir jie stoja su ja griežton 
kovon. Tas judėjimas prasi
plėtė su pastebėtinu greitumu. 
Ir jame dalyvauja ne tapisųs 
kuli ir šiaip paprastieji žmo
nės, bet visi kiek labiau apsi
švietę chiniečiai, . studentai, 
mokytojai, švietėjai ir moks
lininkai. Tarp to judėjimo ya»- 
dovų yra buvęs švietimo mini- 
steris ir kiti žymus mokslinin
kai ir valdininkai. Daugelis 
dalyvaujančių tame judėjime 
studentų mokinasi net misio
nierių įkurtose mokyklose.

Misionieriai ir tie, kuriems 
rupi tamsinti chiniečius, ne 
kartų kreipėsi prie .Chinijos 
valdžios ir net grūmojo jai 
konfliktais su savo šalių vald
žiomis, jei nebus sustabdyta ta 
krikščionių bizniui pragaištin
ga agitacija. Misionieriai pasi
kvietė į talkų ir savo šalių kon
sulus, kad ir tie spirtų valdžių 
sustadyti tų agitacijų prieš krik 
ščionybę, ir nors ir konsulai 
irgi darė spaudimų į valdžių, 
valdžia nieko neveikia ir ne
bando kovoti su prieškrikščio
niškuoju judėjimu. Gal ir dėlto 
ji nieko neveikia, kad tas ju
dėjimas pasidarė labai galingas 
ir populiarus, kokio dar nebu
vo Chinijoje. Kova su krikš-

Tarybos posėdyj., sausio mėne
syj, Lietuvių delegacija tvirtai 
atsisakė nuo panaikinimo ne- 
utralės zonos ir pravedimo de
markacijos linijos, nurodyda
ma, kad pravedamas naujos 
demarkacijos linijos panaikin
tų Suvalkų sutartį, tai šį kaJftų 
p. Hymans prisispyręs siūle 
kitokį planų, būtent: palikti 
neitralę zonų, bet pravesti jų 
administratyvę linijų. Musų de
legacija į tai atsakė, kad ar 
nauja linija vadisis adminis- 
traityvė, ar demarkacinė — tai 
esmėj yra vis viena; vienati
nė linija, kuri yra teisėtai abie
jų pusių susitarimu nustatyta, 
yra Suvalkų sutarties linija 
nuo Varėnos ligi Bastūnų.

Be to p. Hymans siūlė, kad 
Metu vos vyriausybė amnes
tuotų dar esančius Kaune len
kų kalinius (suprask—peova- 
kus, kurie 1919 metais ginklu 
kėsinosi sugriaut Lietuvos Val
stybę) : už tai lenkai leisiu grį
žti ištremtiems lietuviams Vil
niun.

Lenkų delegatas p. Askenazy 
su visais p. Hymanso pasiūly
mais skubiai sutiko.

Lietuvių delegacija nurodė į 
didelį skirtumų tarp peovakų 
bylos ir lietuvių persekiojimo 
Vilniuje.

Judėjimas prieš krikščio
nis Ghinijoj tebesitęsia

Judėjime dalyvauja visi ap- 
šviestesni chiniečiai ir visa 

inteligentija.
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Šaukiasi Jurgio gelbėti nuo naujo “smako
Chicago, III., Sereda, Birželio-June 7 d., 1922

čionybe suvienijo net didžiau
sius antagonistus ir davė pa
grindų bendram visų sriovių 
veikimui.

Rusų Socialisty - Revoliu- 
cionieriy teismas pra

sidėjo
BERLINAS, birž. 5. — (For- 

vcnt'so kabi.). “Pravdos” pra
nešim ir, rytolj, birželio 6 d., 
Maskvoj prasidės teisinas so
cialistų revoliucionierių. Įkaiti
ni mai prieš juos sudaro visų 
knygų iš 200 lakštų.

Kaltinamųjų socialistų^revo
liucionierių gynėjais bus Zo-' 
rin, Buchai n, To-msky, Zna- 
mensky, Bičenko, Katiala ir 
Ovsianikov, taipgi ’ internacio
nalų atstovai: nuo Antrojo — 
Vandervelde, nuo Vienos — 
Liebknechtas ir Bosenfeldas.

Vakar ginėjai ir kaltina
mieji turėjo pasikalbėjimų.

Rūsy soviety šuva 
žiavimas

Dalyvavę daug sdęialisty 
atstovų.

BERLINAS , birž. 6. — 
(“Forverts” ko iaspomdento 
<ablegr.). — Pastarajame visų 
Rusų sovietų centralinio pildo
mojo komiteto suvažiavime 
[alyvavo nepaprastai <laug de- 
egatų kilų socialistinių kryp
snių, ne bolševikų. Tarp jų bu
vo 65 socialdemokratai (men
ševikai), 13 bundistų, 21 socia
listų revoliucionierių ir 13 
anailchistų. • Suvažiavimas bu
vo laikomas Maskvoj. Svarsty
ta visa eile įstatymų sumany
mų, kurių sovietų valdžia pa
tiekė vaduodamos savo nau
juoju politikos ir ypač ekono
mijos kursu.

Japonijos kabinetas 
rezignavo

TOKIO, birž. 6. — Japoni
jos kabinetas, vadovaujamas 
premiero Takahaši, rezignavo 
šiandie. Naujų kabinetų ban
dys sudaryti admirolas Kato.

Anglių užteksią.

WASHINGTON, birž. 6. — 
Baltųjame name paskelbta, 
kad minkštųjų anglių pilnai 
užteksią ir birželio mėn. ir nb- 
bus jokio jų trukumo.

Gompers smerkia teismus
Teismo nuosprendis reiškia, 

kad darbininkai nebegalės 
priešintis kapitalistams.

CINCINNATI, O., birž. 6.
Amerikos Darbo Fetrėracijos 
prezidentas Samuel Gompers 
aštriai pasmerkė augščiau'siojo 
teismo nuosprendį Coronado 
kasyklų byloje, kuriame teis
mas pripažino, - kad pasire
miant Shermano f prieš-trusti- 
niais įstatymai;} 'teisman gali
ma traukti ir unijas ir iš jų rei 
kalanti atlyginimo už prida
rytus laike streiko nuostolius.

pofnpersąs sako, kad tokis 
teisimo nuosprendis pastato 
darbininkus į tokių padėtį, kad 
kapitalistai gali 'diktuoti kokias 
tik jie nori sąlygas darbiu in
kams, bet darbininkai kapita
listams negali pasipriešinti, 
nes pas i priešinus kapii takotai 
visuomet gali išreikalaiutiC iš 
darbininkų trigubai didesnės 
sumos atlyginimui nuostolių, 
kurie pasidarė delei darbinin
kų pasipriešinimo kapitalistų 
užmačioms.

'. *

Tarsis su anglais
LONDONiAS, birž. 6. — Ar- 

thu.r Griffith ir kiti Airijos de
legatai, kurie yra' pasirašę p6 
Anglijos-Aįrijos sutartim, šian
die išvažiuoja iš Dublino į Lon
donu, kad pasitatrirs su Angli
jos kolonijų ministeriu Chur-' 
chill. Jie atsiveža su savim ir 
Airijos konstitucijos projek- 
tų.

Lloyd George sugrįš į Lon
doną ketverge ir jei tarybos, 
bus sėkmingos, jis padarys 
formalinę Anglijos ir Airijos 
delegatų konferencija pėtny- 
čioj..

Manoma, kad airiai prisiža
dės pildyti sutartį, net jei ir 
prįseitų delqj& to vėl persiskirti 
su De Valcra.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 6 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $5.51
Austrijos 100 kronų ............  lc
Belgijos 100 frankų ........... $8.46
Danijos 100 frankų-........... $22.01
Finų 100 markių ................... $2.16
Francijos 100 frankų ........... $9.15
Italijos 100 lirų ................... $5.26
Lietuvos 100 auksinų ........... 35c
Lenkų 100 markių ............... 2V&c
Nolvegijos 100 kronų ....... $18.Q0
Olandų 100 guldėnų ........... $39.05
Švedų 100 guldenų ........... $26.12
Šveicarų 100 markių ....... $19.19
Vokietijos 11)0 markių .....    35c

Kaolicija laimėjo teisėjy 
rinkimuose

-j -

* Sccialistak gavo apie 1,7,000R ’
balsų.

CHICAG'C). t— Panedčlyj įvy 
kusiuose Chicagoje teisėjų į 
Superior teisinu rinkimuose 
Eli m ė j <) rep ub lik o n ų-d e m ok ra
tų koalicija, susidedanti/ iš 5 
demokratų ir vieno repųbliko- 
no.

Mayoro Thompsono republi- 
konai bandė pravesti savo kan
didatų Miller įrašydami jo var
dų į baliotų, bet toli negavo 
reikiamo skaičiaus balsų.

Dar nėr balsavimo davinių 9 
precinktų. Atėmus tucs 9 pre- 
cinktus, socialistų kandidatai į 
teisėjus gavo balsų sekamai: 
Samuel Block 16,680, > Swan 
M. Johnson 16,497, Kellman 
Fostbr 14,928, Daniel M. Uretz 
13,602, Max Silvėrman 12,561 
ir Kazimieras Gugis 12,356.

Į municipalinius teisėjus iš
rinkti trįs reinrbliko-nai ir K 1 
demokratas.

Bonai pabaigimui budavoti 
tiltus ir pagerinimui gatvių 
šviesų tapo priimti ir patvirtin
ti. Taipjau priimtas prijungi
mas prie Chicagos dalies Mai
ne miestelio.

. —----—
Vėl pasikėsinimas ant 

Scheidemanno
KASSEL, Vokietijoj, birž. 6. 

— Vakar tapo padarytas nau
jas pasikėsinimas ant buvusio 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisterio ir didžiumos 'socialis'tų 
vadovo Philipp Scheidemann 
gyvasties1. Šį sykį jį bandė ap
lieti aštriais nuodais, hydrocy- 
anido rukštimi. Bet kad puoli
mas atsitiko lauke ir kad puo
likas stovėjo atokiai, jis nega
lėjo įtinkamai Schei<lemannui 
pataikinti. Betgi Scheideman- 
nas buvo netekęs sąmonės, 
nors da(r ir spėjo paleisti du 
šūvius į puolikų, kuris paskui 
pabėgo traukiniu.

Scheidemannas dabar yra 
KasseJ mayoru, bet politiniai 
puolimai ant jo neapsistoja ir 
nuolatos grumojama jo gyvas
čiai.

Šiandie Scheidemannas jau
čiasi jau pilnai sveikas.

ST. LOUIS, Mieli., birž. 4— 
Percy Kiter, 13 m., liko nuteis
tas kalėjimai! iki 18 metų am
žiaus už užmušimų savo drau
go A. Van \Valleghen, 12 m.

Pašalino mokykltj tarybą
GHICAGO. — Mayoras 

Thompson pareikalavo, kad 
visi nariai dabartinės mokyk
lų tarybos, kuri tapo įvelta į 
didelius grafto skandalus, re
zignuotų.

šeši nariai j tfu vakar pada
vė savo rezignacijas, bet Han- 
son ir kiti du nariai rezignuoti 
atsisako. Pašalinti gi jų nega
lima.

Nušovė unijos agentą
----- —J,-----------

CHiICAGO. — Trįs žmonės 
vakar prie Townsend ir Ilob- 
ble galvių ant vietos nušovė 
borfiŲ tiesėjų unijos biznio 
agentų ir fin. sekretorių ir iž

dininkų Tony Abinati, 38 m., 
3356 N. Kedvale Avė. Į jį pa
leista buvo 10 šūvių, kurių vi
si pataikė.

Išrado helikopterį.

LONDONAS, birž. 6. — Pa
sak laikraščių, ypatingos tor
pedos ir giroskopinio vienbėgio 
traukinio išradėjas Louis Bren- 
nan, padedant Anglijos did
žiai, išradęs sėkmingų heliko
pterį (tiesiai augštyn gailintį 
kilti aeroplaną).

Naujasis helikopteris galįs 
pasikelti ir nusileisti ant visai 

į mažo stogo ir skristi 60 m. 
j į valandų greitumu. •

Kol auksinai 
dar pigus.

Kol-kas Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai tebėra pigus. Jie gali pakilti ūmai, kaip tik 
Vokietijai bus duota žadamoji paskola. Markės 
ir auksinai vargiai bus kada-nors pigesni. Už 
dolerius dabar jų daugiausia gauti ir daugiausia 
pagelbos suteikti Lietuvos žmonėms.

Todėl jei kam reikia siųsti pinigų Lietuvon, 
tegul siunčia dabar nebelaukdamas didesnio' 
markių atpigimo, o tai geriausia galite padaryti 

. per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 

yra viena iš didžiausių pinigų siuntimo įstaigų 
Amerikoje. Sų kiekviena diena vis didesnis 
žmonių skaičius siunčia pinigus Lietuvon per 
Naujienas. Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
\ atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičjausia,

— taip kaip niekas kitas negali;
3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri-

, ėmimo*; ; 111
4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka

ma LietuvbjejKi paskutinio statiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

.5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at- 

\ siliepia i Lietuvos Prekybos ir Pramonės^’Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si i banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
‘pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE 
fa.,.—V.,,.,................. ...

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 We«t 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 We»t 120th St.. Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659

■ No. 133

Lietuvos žinios
Lietuvos klausimo Genujoj 

• nerišo.
e E, GENUJA^ — Lietuvos 

klausimo Lloyd George dėl 
triukšmo nebekėlęs.

Tų triukšmų kėlė Lenkija ir 
“Mažoji ententė” grumodamos 
apleisti konferencijų jei Vil
niaus klausimas bus svarsto
mas.
Didelis franeuzų ir lenkų triuk

šmas dėl Vilniaus.
E. GENUJA. Įnešimas Len

kti sienų ir Vilniaus klausimo 
konferencijos tlienolvarken, su
kėlė didžiausį prancūzų ir leh- 
kų triukšmą. Stengiamasi for
maliai išskirti, kaipo dalykų 
ne Genujos konferencijos, bet 
Versalej susitariusių valstybių. 
Prancūzai nori vėl atiduoti tų 
klausimų Tautų Sąjungai, bet 
kol T. Sąjunga neišvarys Len
kų iš Vilniaus, ir neprivers 
pildyti sutarties, Lietuvos de
legacija neranda galimu sutikti 
su tokia Tautų Sąjungos inter
vencija.

WELLINGTON/ Naujoji Ze
landija, birž. 6. — Iš Taupo 
apygardos pranešama, kad ten 
nuo geg. 9 <1. kasdic jaučiamas 
žemės drebėjimas.



Detroito žinios KORESPONDENCIJOS
CANADIAN PACIFIC

PITTSBURGH, PA LIBAVĄkuopa
Koncertas ir teatras,

VU8

reikia

savo

Dėt

DETROIT, MICHIGAN

CONDENSED M ILK. Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

ark of Thk Bcrd£A|

(Lithūanian)Adresą

jff HAMBURGĄ $10X50

IMPERFECT IN ORIGINAL

Birželio 14
Birželio 28

Commonwealth 
• Edison Company 
72 West Adams Street

TIESI 
KELIONE

nas yra išauginįs daugiau'svei- 
kiti dirbtini kūdikiams maistai

šio paskelbimo kuponą ir pa
pelijai, kuri prisius jums, dy- 

:■ tarimus jūsų kalboje kaip pe- 
ių knygą, ar receptų knygą,

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

TREČIA KLASSA PADALIN 
TA/J KAMBARIUS

Iš draugų matos, kad visi yra 
pasirengę darbuotis kuo sąmo
ningiausiai socializmo ir ap
skritos darbininkų geroves la-

Dar- 
savo

ofise 
susi-

Motinoms \ 
mų knygute k 
netik rasi recc 
naudingų patai

roe Street, Chicag 
Central 2560 
So. Halsted St.

. Vai.: 6 iki 9 vai.

Taigi į darbą draugai 
bininkų klase atbunda i 
svajonių miego.

girdėjau, baręs Nau- 
Bet gal jis ir 

nes jis sa-

Škulcvičiaus jam duotą šykš 
tuolio vardą ir duodu jį vaka 
ro programo vedėjui.

— Reporteris.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Alkią Specialiais*

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARBJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

Ant limokesčių, jei pagal 
daujama.

grynas, ir taip maistingas, kad nerasi nieko geres
nio dėl įdegimo kūdikiui pirmuose virtuose valgiuo
se gaminant. Skaniose košelėse, paprastuose, bet 
maistinguos^’ saldžiuose gaminiuose — kurių jauni 
vaikai labai nori ir kurie jiems gąlima gerai paga
minti — Eagle Brand.ir ant tolinus budavos jiems 
stiprius, sveikus kūnus. -Kada jis pradeda naudoti 
kietesnius valgius, kam atimti iš vaiko maistą, ku
ris jam Ir trims gentkartėms kitų kūdikių, yra su
teikęs gerą sveikatą ir vikrumą? Laikyk tą maistą 
•— Eagle Brand kūdikio virtuose valgiuose.

Gali pirkti Borden’s Eagle Pieno nuo savo krautuv- 
ninko. Įsižiūrėk gerai į keno ^paveikslą ir neimk 

jokio kito. *

t S. W. BANES
i Advokatas

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

79 West Mc
Phom

Rez. 32(
Vards 101

YORK.ILS^Įs

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidumuiestyj.

ASSOC1ATION BLDG.
19 So. La Šalie St. ... ...

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po piotų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Dykai Apskaitliavimo 
Gaukite nuo jo kainą ir lai
ką kada*bus padaryta pirm 
negu eisite pas kitą. Del 
sužinojimo vardo gero elek
tros kontraktęrio netoli jū
sų telef oliuokite Randolph 
1280, Local 287. *

kreipki- 
ngento, arba 
_J. Dearborn

ILLINOIS

3197 So.. Morgan Si 
CHICAGO. ILL 

VALANDOS: Nuo 8 UH 11 ryt# 

ir nuo 6 iki 8 vakar*

W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 53G 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago
Tel. Yards 4681

SU BONKUTE UŽBAIGTA- gBET NEUŽBAIGTA SU EAGLE BRAND

Aprašydamas pereitą Biru
tės Choro vakarą, buvusį bal. 
26 d., kur ir škulevičia daina- 

aš pavadinau jį šykštuoliu 
jo neišėjimą scenom antru 

drūčiai 
reika- 

šeitų. škulevi-

ARBA, LIEPOJĄ 
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu, 

Lietuviai važiuoja į Piliayą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

US 
kartu, n(7K publika 
plojo jam ir\reikalaute 
lavo, kad 
čia pyko už tokį mano pavadi 
n imą ir 
j ienų repoterį 
turėjo tiesos pykt 
ko, kad tai ne jo buvo kalte tą 
vakarą, kad jis neišėjo antru 
kartu, o programo vedėjo, ku
ris neleidęs jam išeiti.

Todėl aš daliai’ atsiimu iš

Vienas slapiųjų, atsėdėjęs 
šaltojoj savo bausmę, išėjęs pa
davė Deckeriui -suvirs šimtą ad
resų. >Jie pardavinėja prastą 
tavorą, padirbtą iš išmatų. Jei 
mane nubaudė už pardavinėji
mą'gero, tai jie senai -turėjo 
sėdėti kalėjime”. Dcckeris gi
riasi žinąs kiekvieną svaigalų 
pardavinėtoją. -—J. Dagis.

“šlapieji” be unijos.
Blaivybės komisininko padė

jėjas R. A. Decker sako, kad 
Slapieji nesilaiko vienybės. Su
gautas šlapiasis tuoj skundžiasi 
‘‘Taip negerai; mane suėmei) 
o mano 
palieki

i Borden’s Eagle Pienu, šitie mažyčiai, kaip ir tūkstančiai 
ir tebegauna naudingas Eagle Pieno pasekmes. Tas pats 

maistas, kuris juos saugiai pernešė per pirmuosius jų metus — metus., kurie svarbiausi išren- 
.......................................... — -- tebėra vis tiek pat geras ir dabar, 

jų valgį.
r nulyje bus žingeidi musų patari- 

minti valgį' kūdikiams.Joje 
•j< 1 Eagle Brand valgių, bet ir 
Kaip kūdikį kasdien maitinti.

5 kambarių namui dratus išva 
džiojame pilnai su CECI 
fixtures 4$ 3 *3

, /

Darbų gvarantuojame
Elektriškam darbui

7101 
1892

taipgi pardavine- 
yra daugybės, štai 

jums keliolika adresų”.
Decker paėmė adresus, pa

darė kratą ir rado daug alko
holio; suimtieji pridavė dar 
daugiau adresų ir slaptų sinuk-

Dratai dėl elektros
Jūsų kaimynas kontrak- 
torius padarys jums darbą 
ant lengvų išmokėjimų. 
Klauskite ja

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Learltt St.
'Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

t
Veda visokias bylas, visuose 

teismuose. Ekzaminavo.ia Abstrak 
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Ifarmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miestą ofisai

127 N. Dearban. <Št., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo G iki 8 ▼. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

Telephona Yards 5032

OR. M. STUPNICII

SAUGI ŠVIESA
Elektra yra saugi. Vaikai 
gali atidaryti ir uždaryti. 
Be dek tuk ų, be ugnies. Ap
saugok savo namą ir šei
myną.

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus, išstatomo 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą, 
sutnupymą nuo 40 iki 50%. Turimo 
didelį siutų pasirinkimą madingų ir 
konservatyvių ir jų Jcainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

Vyriškos darbui ir pasipuošimui ke
lines $2.50. ir aukščiau.

Trankai ir siutkeisai žemiau negu 
kainavo.

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AR PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujo antrašo. 
Du įėjimai.

i S. GORDON, 
1401 S. Halsted St.t 736 W. 14th St.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

1 n v td'vins akių Įtempimą, kuria 
esti, o j-žastfrni galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, S.Hsu'. mą akių karštį, atitaiso 
krėivas nuima kataraktą, atitai
so trumr>^( i'ystę ir toliregystę. Pri
renka te i akinius. Visuose at- 
sitikimuo? •zaminavimas daromas 
su elektra ; rodančia mažiausias 
klaidas. .Sieclalė atyda atkreipiamu | 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

Birželio 4 d. Naujienų 
Lietuvių Svetainės Name 
rinkę draugai svarstė apie bė
gančius darbininkų reikalus ir 
LSS. Ačiū šitam apkalbėjimui 
ant vietos tapo įsteigta kuopa.

Nekurį laiką Čia kuopa buvo 
likviduota dėl nedarbo gabes
niems draugams išvažinėjus ki
tur. Dabar kuopa, nors nėra 
skaitlinga narjais, bet proto 
spėkomis yra tvirta. Kuopoj 
yra senesnieji gabiausi drau
gai ir naujų gerų spėkų prisi
dėjo.

Ant vietos tapo išrinktas 
kuopos komitetas: Organizuo
to j u V, 
retoriiui

Gunibris, susin. sek- 
J. Dagis, iždininku P. 
fin. sekretorium F. 

Skamarakas. Ik: kitų svarbes
nių tarimų išrinkta komisija 
susižinoti su likvidavusiais 
draugais 'apie kuopos turtą. 
Bus parengtas^išvažiavimas.

Plačiau buvo apkalbėtas L. 
D. L. D. organizacijos reikalai 
ir greitu laiku bus sukurta

Gegužės 30 d. Birutės Cho
ras, vedamas p. J. Senulio, su
rengė koncertą ir teatrą sezo
no užbaigimui.

(Scenoje tapo pastatyta vien- 
veiksniū komedija “Geriau vė
liau negu niekad”. Šita kome
dija yra gana juokinga ir ji su
vaidinta gana gerai, išskiriant 
kelis mažus trukumus, kūne, 
vienok buvo nelabai žymus; 
vaidinimas tatai išėjo gerai ir 
svečiai turėjo gardaus juoko.

Vaizdelis paimta iš dvarinin
kų gyvenimo ir dalykas eina 
apie apsivedimą — kaip suse
nęs ir nevedęs dvarininkas, 
nustojusia vilties kada nors 
apsivesti su vedusio* dvarponio 
Tautkaus ir jo moters pagel- 
ba apsiveda su senmerge ir pa
sako: Geriau vėliau, negu nie
kad. -

Koncertinę, dalį išpildė Miš
rus Birutės Choras, sudainuo
damas visą eilę dainų ir Milda 
Virbickaitė paskambino pianu 
kelis gabalėlius.

Plakatuose buvo garsinta, 
kad bus ir solo bei duetų, bet 
su jais niekas neišėjo. Ypač 
nusivilta, kad Juozas Škulevi- 
čitf nedainavo, nors jis, mačiau, 
buvo svetainėj. Kaip teko pa
tirti, tarp Škulevičiaus ir biru- 
tiečių išėjo nesusipratimų. Mat 
kaikuric birutiečiai pavydi 
Škulcvičiui garbės, kurią jis 
užsipelno savo gražiu balsu. 
Šituos įtemptus santykius dar 
labiau^ įtempia tas, kad Šku- 
levičius nepriklauso Chorui, o 
Choro vakaruose dainuoja. Su 
šitais dalykais visas Birutės 
Choras neturi nieko bendra; ir 
šitas įvykis atsitiko prieš di
džiumos choristų norą.

Svečių buvo ne daugiausia; 
to priežastimi buvo amerikinė 
šventė ir šiltas oras.

Teisėjas Bartlet traukia 
priešus tieson.

Teisėjas Bartlet, kuris 
roite yra žinomas kaipo skau
dus botagas visiems automobi
lininkams, šiandien patraukė 
tieson savo šmeižikus, kurie 
Pittsburghe, Pa. buvo neteisė
tai jį suareštavę už greitą va
žiavimą. Jis apskundė G. A. 
Bebr’ą, Harry Watkins’ą ir 5 
kitus suokalbininkus už $100,- 
000 nuostolių. Z

Suareštavus teisėją, paaiškė
jo, kad tai buvo tyčia sutaisy
tas areštas jį pabauginti ir jam 
garbę suplėšti.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York

(A------ ’-------------KUPONAS T---------------------*-----------' • ■ I •

Pažymėk Kryželiu Katrą Nori
Penėjimui Kūdikių Pamokinimų

Instrukcijos Knyga Knyga

Vardas ............;............................ -i.................. ......... ........ ..............į ANT .2-jų,
LITUANIA

■ POLONIA ..
♦ TREČIOS KLASOS KAINOS Į:

l — PILIAVĄ $106.50
—L1EPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.

Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI

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

iki 9 vakare

Nuo
Nuo
Nuo

Suv, 
$5.00.

Laivakorčių ir kitais reikalais, 
tęs prie bile laivakorčių i.__ 
prie R. S. ELVVORTIIY, 40 N. 
St. f
CHICAGO

Bordeno EagL 
kų kūdikių negu 
sykiu sudėti. B 
siųsk jį Bordeno 
kai, ką norėsit, a 
nėti kūdikį, ar 1 
nurodančią kaip prirengti skanius valgius su Eagle ( 
Brand. Įvardink ko nori gauti. Gausi šitą patar
navimą dykai, tik u^paprašymą . Penėk savo kūdi
kį su Eagle Brand ir po to kada jau bonkos nebe-/ J 
reikia. į

KAINOS
$185.71

136.21
136.21 

pridėti

West 1394 Heml. 6678
VVM. J. STOLL CO., 

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABOKIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

A. MASALSKIS 
Graborius 

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug 
ėčiau, dide- 
liems nuo $25 HK 
ir augščiau 
Taip pat turi- 
me gerus au- 
tomobilius, kri W 
kitynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

Į PILIAVĄ
VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTHAMPTONA 

Keleiviai turi dalinį susijungimą prie Southaniptono be suvė
lavimo bei nepagabumų.

SEKANTI IŠPLAUKIMAI
EMPRESS iš SKOTUOS (Mo n t realo) Geg. 30 
MINNEDOSA (iš Montrealo) Biri. 1 
EMPRESS iš FRANCUOS (Quebec) Biri. 13

Keleiviai gali apleisti pora dienų pirm 
laivo išplaukimo.

jTj 7 Keleiviai plaukianti iš QUEBEC, pribūva
,\ iŠ ryto ir plaukia tiesini prie laivo nuo-

/Zy > Anliai Stovinčio. NEI PAVĖLUOSI!', NEI
,'// \ VIEŠBUČIU IŠLAIDOS.

H// L\ • Visi trečios kleeos keliauninkai turi lo-
uždarytuose kambariuose,
TREČIOS KLESOS 
Chicngos iki. Piliavai 
Chicagos iki Memelio 
Chicagos iki Libavo 
. Valst. karės taksų

Nuo pat kūdikystės užaugi 
kitų, su kasdieniniu valgiu vis 

gimė jų gyvenimai! su stipriais, mažais kūnais ir sudėjimu — 
kuomet jie atitraukiami nuo bonkutės ir tirštesni maistai įeii 

'Karštas vasaros dienas matydama priešakyje 
kiekviena motina jieško rodyklių kaip poneli kūdikį 
atėmus jį nuo bonkutės. Ir kas galėtų būti geriau 
už tą patį maistą, kuris davė jam sveikatą ir vikru
mą kūdikystėje?
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savaitinė Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Ar Lietuvos Valdžia negali 
gauti paskolos Amerikoj? — 
Iki šiol Amerikoj kapitalas 
įvairioms užrubežinėm® pasko
loms rods buvo neišbaigiamas. 
Viena šalis po antros skolinosi 
ir tebesiskolina iš Amerikiečių' 
milžiniškas ąumas pinigų. Iš 
naujai susitvėrusių Europos 
kraštų Czecho-Slovakijai ypa
tingai sekasi užtraukti pasko
las nuo Amerikos kapitalistų. 
Tiesa, tos paskolos gaunamos 
nelabai lengvomis sąlygomis. 
Vienok, su tų paskolų pagel- 
ba, Czeko-Slovakija gali pradė
ti milžinišką atstatymo*ir insi- 
kųrimo darbą. Tik nesenai 
(jserho-Slovakija buvo pasis
kolinusi iš Amerikos $12,500,- 
000 ant 8 procentų. Vakar ir 
vėl Czecho-Slovakija gavo 
$7,500,000 ant 7y% procentų.

Kuliu, Loeb and Company, 
firma, kuri veda finansavimą, 
\^ikar paskelbė užsirašymą ant 
šitų Czecho4Slovakijos bonų ir 
po paskelbimo tuojaus uždarė 
užsirašymą lies- užsirašiusių 
pasirodė esą jau perdaug. Ši
tie bonai yra Pragos miesto 
paskola.

Vakar, taipjau į trumpą lai
ką, buvo užsirašyta paskor 
lai $25,000,000 Suvienytoms 
Brazilijos Valstybėms, paskola 
trisdešimčiai metų ant 7 nuo
šimčių. Šitą paskolą Brazili
ja suvartos centralinio geležin
kelio elektrifikacijai, šios pas
kolos finansavimą vedė Dillon, 
Rea-d and Co. 
firmos.

Kada 

ir kelios kitos

kitos
gauna

taip 
pini-

valstybės 
pasiskolinti 
klausimas kodcJ 

ki šiol diar nepasisko- 
d būt,

gų šioj 
Lietuva 
lino. Gal būt, kad Lietuvai’ 
nelabai reikia pinigų, arba ji 
nežinotų kaip pinigus suvartoti, 
idant uždirbus su jais bent 
nuošimtį už jų pasiskolinimą. 
Jeigu Lietuva turi žalios med
žiagos, o prie žalios medžia
gos gabių žmonių, tai pasisko
linus pinigų, kad ir augštesnio 
nuošimčio, ji visgi galėtų iš 
paskolos turėti daug naudos.

Nežiūrint į tai, kad Lietu
vos Valdžia nėra pripažinta, 
Lietuva rods galėtų Amerikoj 
gauti pasiskoŲnti pinigų, jeigu 
paskolą ji užtrauktų grynai 
bizniškaiš pamatais. Tuo su
prantama, kad paskolos sąlygos- 
turėtų būti patinkamos ir pat
raukiančios Amerikos kapita
lui.

reiktilingi, o Lietuvos Valdžia 
visgi nenori jų skolintis, tai čia 
kaltas yra arba Lietuvos Vald
žios apsileidimas arba kokie- 
iiors^įi£$uprantami ar nežino
tai politiniai išrokaviniai.

Pramonės besitaisymas. — 
Amerikoje pramonė po truputį 
vis dauginus atsitaiso. Kai ku
riose pramonės šakose darbai 
eina jau pilnu smarkumu. Vie
na tojcių pramonių yra automo
bilių pramone. Detroite, Tole
do ir kituose automobilių mies
tuose dirbama beveik dieną ir 
naktį. Trūksta ten pusiau pra
silavinusių darbininkų (bet pa
prastų neišlavintų darbininkų 
privažiavo jau perdaug; netrūk
sta ir pilnų mechanikų). Lau
kiama, kad tik vėlai rudenį au
tomobilių dirbimas šiek-tiek ap
sistos.

Vasaros mėnesiais šios pra
monės stovės geriausia:

Kepyklos — duonos, pyragai
čių, biskitų.

Gėrimų išdirbystė.
Plytij išdirbystė.
Konservų darymas (kenuose). 
Cemento išdirbystė.
Elektros intaisymų išdirbys

tė ; čia galima pažymėti, kad ra
dio intaisymų išdirbystė suma

žės, radio pareikalavimui besi- 
mažinant.

• Kepurių išdirbystė — pasitai
sys tik rudeniop.

Medžio ir lentų išdirbystė.
Malevos ir vamišo išdirbystė.
Didelis pramonių skaičius tik

ros biznio pasitaisymo pradžios 
laukia rudenį ir apie Kalėdas, 
t

Geležinkeliai. — Amerikos ge
ležinkeliai nuo liepos 1 d. numa
žins 10% kainą u$ tavorų važ
mą. Taip-jau bus numažintos 
geležinkelio darbininkų algos. 
Gelžkeliečių unijos kalba apie 
streiką. Vienok tuo-tarpu ne
simato, kad tikrai rengtųsi prie 
streiko. Todėl gali būti, kad 
streiko ir neįvyks.

Važmos kainos numažinimas 
turės prisidėti prie gyvenimo 
brangumo atpiginimo. Geležin
keliai dėl šio atpiginimo, spren
džiant pagal skaičiaus tavorų 
pervežtų pernai, neteks nema
žinus kaip $450,000,000 įplaukų 
palydinant su pirmesnėmis
įplaukomis. Ta^ vienok nepa
kenks geležinkeliams, nes piges- tokias senas Rusijos skolas at- 
nis pervežimas prisidės prie ap
skrito biznio atgaivlnjhio, o tas 
padaugins pervežamį tavorų 
skaičių. .

Kl. Jurgelionis.

Klausimai ir Atsakymai
Apie caro rublius.

3200 So. -Wallace St., 
Chicago, III.

Geg. 26, 1922 
Naujienų Biznio Apžvalgos 
Skyriaus Vedėjui,

1739 S. Halsted St.’,
Chicago, III.

Gerbiamas Tamsta: \
Ar negalėtumėte man paaiš

kinti apie rusų cariškus rublius? 
Ar-jie yra. dar kiek nors verti? 
Ar jie prie kokių nors aplinky» 
bių galėtų pakilti arba net ateiti 
į savo prieš karę buvusią vertę? 
Ar rusų valdžia galėtų būt pri
versta kada nors atmokėti sve
timų valstybių žmonėms turiu-1

TVIRTUMAS
Banko tvirtumas remiasi a^nt savo 

board of direktorių ir kuomet jus ma
note, kad šio banko direktoriai yra pla
čiai šalyj žinomi žmonės kaipo turtingi, 
pastovus ir biznyje gabus, tamista tuo- 
jaus prieisi, prie išvados, kad Stock 
Yards Savings Bank, kad ir nebus di- 
džiausis bankas Chicagoj, bet beabejo- 
nės tvirčiausis.

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago,'Illinois.

Išpardavimas
Ketverge, Petnyčioj ir Subatoj 

Birželio 8,9 ir 10 
IMPORTUOTOS GINGHAM

> DRESĖS
Dėvėjimui ant gatvės moterims ir 

merginoms. v
Puikaus materijclo importuotos Gingham Dre- 
sės. Labai puikiai išrodo, paprastų dailių peter- 
nų, didelis pasirinkimas visokių modelių. 20 įvai
rių spalvų į kuriuos įeina: raudonos, žalios, laven- 
der, rudos, navy, Copen ir 11. Puikiai nutrimu.o- 
ti mezginiai, organdie, išsiuvinėjimai ir appliųue 
darbas. Visokių mierų. Specialiai už

Šilkinių Dresių V ašarai 
—Didelis Pasirinkimas♦

Labai dideles vertės yra pasiūloma moterims ir merginoms šil-^ p A f \ f A
kinių dresių vasarai. Naujausi modeliai ir spalvos. Labai gra-1 ■ S Al I i ji ■ K| 
žiai sujungta su canton erape ir raibu ratine — išmargintos B g B j^VV
crepe dteses — baltos, koloravos ir maišytų spalvų ir naujo B > -----; i B B B----
sportiško matrijolo. Kainos nuo B ■■ B

KĄ JUS ŽINOTE APIE TAI , 
f

Muskulu Shoals?
“Tas atidarys akis visam pasauliui”.

— Henry Ford.
Kur ir kas yra tie Muskulų SHOALS kur Henry Ford sako, kad 

atsidarys pasaulio akis?
Kodėl Thomas Edison sako, kad tie komplikuoti MUSKULŲ 

SHOALS bus daug brangesni negu AUKSINIAI PINIGAI 
viso pasaulio.

Kodėl paminėjimas MUSKULŲ SHOALS tuojau atkreipė atyiią 
didelio išradėjo ir praktiško ir patyrusio automobilių išdir- 

» bėjo?
Ką gali MUSKULŲ SHOALS suteikti man?
IŠMOKITE VISKĄ APIE AMERIKOS' DIDŽIAUSI IŠRA

DIMĄ. Informacijos literatūra ir tt. mielai bus pasiųsta 
jums dykai.

t3r~Atkirpk šią dalį ir pasiųsk tuojau._______________________

’G. FRANK CROISSANT,
. H6 So. Michigan Avė., Chicago, III.

Be jokios man atsakomybes, meldžiu atsiųsti m^n in
formacijas, literatūrą ir apie MUSKULŲ SHOALS.'
Fardas .....................................  Adresas .......................................

mb-

mar-

tiems cariškus popierinius 
liūs auksiniais rubliais.

Kaip bus su vokiečių 
kėms Lietuvoj .kada 'lietuviai pa
sidarys savus pinigus? Ar vo
kiečiai atlygins lietuviams už 
tas bevertes markes? Jei taip, 
tai ar tie pinigai eis Lietuvos 
iždan ar žmonėms kurie laiko 
susidėję tas markes? K

Mano draugas gyvenantis Lie
tuvoj prašė mane apie tai suži
noti, taigi aš kreipiuosi prie 
Tamstos. Už žinias kurias su
teiksite ištariu ačiū.

Su pagarba,
M. Gaižunas.

1922

nie-

Birželio 2,
Mr. M. Gaižunas,
3200 Si Wallace St.,
Chicago, Illinois.
Gerbiamasis:

Kas bus su caro rubliais, 
kas negali žinoti. Veikiausia 
jie neturės vertės, nes bolševi
kai nei kitokia valdžia niekad 
neįstengs už tuos rublius ir ki- 

lyginti 'auksu.
Tuo tarpu, vienok, caro rub

liai yra daug vertesni už bolše
vikų rublius. Už cariškus rub
lius šiandien reikia mokėti 
apie $3.00 už šimtinę, o bolše
vikų rublių liž $3.00 galima gau
ti vieną milioną. \JReikia, betgi 
pažymėti, kad parduodant rub
lius savininkui esti nelengva 
surdsti* pirkėjas ii* todėl prisei- 
na parduoti daug žeminus per
kamojo kurso.

Kada Lietuva, pasidarys shvus 
pinigus, tai kiekvienas Lietuvos 
gyventojas turės išmainyti se
nas vokiškas popierines markes 
ant naujų Lietuviškų pinigų. 
Lietuvos valdžia surinkus nuo 
savo žmonių popierines Vokiečių 
markes ir davusi jiems'naujus 
Lietuvos pinigus, turės gauti 
nuo Vokietijos sau už popieri
nes markes, tiek aukso kiek tos 
markės bus vertos abba kiek su
siderės su vokiečių valdžia.

Kl. Jurgelionis.

NAUJIENOS,\Chicago, III.

Marketo Kainos.

pir-

Ant tūlų dalykų vakar. Chi- 
cagos marketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 34c., centralizuotas 33%c., 
ladles 25c., pakeliuose 19 ir 20 
centų, kaina rataileriams sta- 
tinukės 37c., spaustas 39c.

KIAUŠINIAI — švieži 
mieji 24 ir 24% c., paparsti 
pirmutiniai 22 ir 22%c., maišyti 
lotuose 22 ir 23% c., ekstra su
dėti balto medžio dėžėse 29 ir 
30c., Margiukai 20 ir 21c., pur
vinusi 21 ir 22c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 25c., vištos 26c., gaidžiai 
14c., antys 22c., pavasariniai an- 
tukai 35c., žąsys 14c., pavasari
niai žąsiukai 30c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurinės 34c. ir 35c., vištos 26 ir 
27c., gaidžiai 16 ir 17c., antys 27 
ir 28c., žąsyŠ 19 ir 20c.
' BULVĖS -a 100 svarų, baltos 

šiaurinės $1.40 ir $1.60; saldžio
sios 75c. ir $1.00 bamperis.'

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$7.00 ir $9.00 statinės; rūgščios 
vyšnios $2.00 ir $3.50 į grėpsai 
$6.50 ir $7.00 dėžė; 
$8.50 ir 
$7.50 ir 
$4.25 ir 
$3.25 ir 
ir $3.75 už 12 kvortų.

ŽALIOS DARŽOVĖS 
Asparagai $3.50 ir $4.00 
batviniai $2.25 ir $2.50 už sta
tinę; salicriai $4.50 ir $5.00 
kreitas; morkos $2.00 ir $2.50 
už statinę ; kopūstai $2.00 ir 
$2.50. žyduoliai kopūstai $3.00 
ir $3.25 kreitas; agurkai $1.00

$9.00 kreitas
$8.00 dėžė;
$4.50 kreitas;
$3.50; žemuogės

orančiai 
'lemenai 

ananasai 
pyčės 
$3.00

dėžė;

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedfil. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III. i 

I T\ Z*N / 7 Housej °f Greątc' Vu '"'14, V .
(J > Į 47th and Ashland Avė.

Dookiiiinin Kotai, kepurės ir raperiaiI MuIiIIIIIIIm Viliummi, Twceds, Polo ir■ uuiiMiiiiiuNovelty matčrijolai — nau-
I AnAfflAii* jausios mados styliai su nąu-l
I uDu i Ou VI"" j°m*s ran^Qv^m*s’

jos populiarios spalvos.O terims ir merginoms.III d U $25.00j iki $35.00. Specialiai

ir $1.25 kreitas; salotos galvo
se $3.00 ir $3.25 kreitas; gry
bai $150 ir $1.60 dėžė; cibuliai 
$1.50 ir $L75 už 10 svarų mai
šelį; pipirai $3.50 ir $4.00 krei
tas; ridikai $2.50 ir $3.00 100 
pundelių; tametos $6.00 ir $6.50 
kreitas.

; Rusiškos ir Turkiškos Vanos
2 12th STREET 
j JeL Medele 8*0* 4

*514-16 RooseyęH Rd.
Arti St. Loeta Are^ ‘

i CHICAGO, ILL.

WąrMW«WB|ia«MB||i

vi8°s n£ I h ■ u J
Kaina ■ > >......

I

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal
Telefonas Yards 1119-JKi. Jurgelonis |

ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUSKviečiai $1.20, kor- Ps-

prie 
Duo

JAVAI
nai 61c., avižos 37c., rugiai 98c.

Baigusi Aku
šerijos koletpi- 
ią; ilgai prak 
tikavusi Peru*- 
uilvanijo? hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
ia rodą viso
kiose ligose ir 
titokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer-

^uR.ntiTZMAN^M
; Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir L^baratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

4?ll IIIIIM lll|——Oi—MMBMggH

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois.
/ SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nūn 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laben 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovom 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką ligą

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki
5 vai. po piet ir nuo 7 tki 8:89 vai 
vakaro Nedeliomis nuo 10 vai 

•ryte Jki 1 vai po piet
Telefonas Dresel 2880

#BHEE£EECSEHQIZDHBBHI1
? Telefonas: Boulevard 7042 i

DR. G. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvės

T. Pullman 5432

A. SHUSHC
AKUŠERKA
Turiu patyrimu 

moterų ligose; ru 
pestingai priiiv 
riu ligonę Ir kudl 
kj laike ligos. 
10929 S. State Si. 

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ” 

(Baniene)
Akušerka 

3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

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

Optometrist
Tel. B®U levard 64«7 
4649 S. Ashland A^e. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

Sportiški kotai ir 
raperiajU

Paskutinis išpardavimas vi
sų sportiškų kotų ir raperių, 
kurie buvo pardavinėjami už 
$25.00. Specialiai C 1 fl 
dabar S> I U

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IH. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22 n d St., kampas 3- 

Leavltt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd SL

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—-12 pietą
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Naujienos eina kasdien; iiskiriant 
aedžldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas i Roomalt 860®.

Uisimokijimo kainai
Chicago ja — paltu:

Metams ............................... —
Pusti meti .
Trims mėnesiams >—
Dviem mėnesiams . ..............
Vienam mėnesiui „

Chicago je per įsi loto jusif
Viena kopija --------------——
Savaitei ~...................  - 1®°*
MCnesiui........................    75c.

Suvienytose Valstijose nt Chicagoj 
paštui

Metams___ —.................. .■■■-— $7.00
Pusei metų .............................  4.90
Trims mėnesiams ■—— 2.00
Dviem mėnesiams ..........  1.50
Vienam mėnesiui . «75

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
v ^Atpiginta)

Metams ..........   $8.00
Pusei metų------------------------ 4.60
Trims mėnesiams ....... — 2.25

Pinigus reikia siųsti paito Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

. $8.00
- 4.50
_ 2.25
—. 1.75
_ 1.00

rodo, kad jie per tą laiką ve
dė savo Sekėjus ne tiesiu ke
liu, o šunkeliais.

Vienok tenka paabejoti, 
ar jie šitą obalsį bent priė
mę pilnu įsitikinimu. Jeigu 
komunistai ištitfsų nori ben
dro darbininkų klasės fron
to, tai kaip jie gali skelbti 
socialistus esant “buržuazi
jos tarnais”? šitokie šmeiž
tai nevbda prie vienybės — 
tai viena; o antra, su “bur
žuazijos tarnais” dėtis juk 
negalima. Bendras frontas 
yra skelbiamas prieš buržu
aziją, o ne su buržuazija ar
ba jos tarnais.

Toliaus. Rusijos-.bolševi
kai atsisako paleisti iš kalė
jimų socialistus, nors -nesu
geba daugeliui jų net aiškių 
kaltinimų pastatyti; laiko 
juos kalėjimuose įtiktai dėl
to, kad jie yra socialistai. 
Paskutiniame Rusijos ko
munistų partijos suvažiavi
me Leninas net pasakė, kad 
menševikai socialdemokra-

tai busią šaudomi už savo 
idėjų skleidimą darbinin
kuose !

Kaip sutaikyti šituos fak
tus su “bendro fronto” obal
siu? Išrodo, kad bolševi
kai (ir jų gramofonai kitose 
šhlyse) tą obalsį skelbiame 
iš savo įsitikinimo, o tiktai 
iš bėdos. Vakarų Eiropo- 
je, kur masinio ^darbininkų 
ųdėjimo ‘priešakyje stovi 

socialistai, bolševikai yra 
priversti dengtis klasinės 
yienybės skraiste, khd priė
jus prie minių. .Rusijoje'gi, 
kur bolševikiška 'diktatūra 
sutriuškino socialistų orga
nizacijas, “bendras frontas” 
bolševikams yra nereikalin
gas. _

Sovietų respublikoje bol
ševikai vykina bendrą fron
tą su gen. SlačoVu, su kapi
talistais, atvykusiais iš už
sienių gauti koncesijų, ir su 
naująja, po bolševizmo 
sparnu užaugusiąja Rusijos 
įuržuazija. !

Draugams Amerikos lietu 
viams darbininkams.

Unija - ‘ ‘trasias ’ \

Praeitais metais Lietuvos Socialdemokratų partijos Centro 
Komitetas savo raštu birželio m. 2 dienos, 1921 m. tardamas šir
dingos padėkos žodį draugams Amerikos lietuviams darbinin
kams už surinktus 1920 metų bėgyje aukas musų Partijos reika
lams, kartu apibudino Lietuvos darbininkų padėtį, siekimus, lai
mėjimus ir pralaimėjimus kovoje už savo klasės reikalus ir bu
simąją socialistinę Lietuvą (žiur. “Naujienos“ rugp. 2, 1921, ir 
“Keleivis” 31 N.).

Šįmet siųsdami musų draugų, aukotojų ir mums prijaučian- 
v • • • - x J -t 1 ~ . 1 _ . - m r* n , i

kalams, Lietuvos Socialdemokratų Partijos . Centro Komitetas 
reiškia giliausios padėkos visiems aukavusiems ir kuriuo nors 

\budu prisidėjusiems prie to rinkimo darbo.
Nors nedaug kas tepasikeitė Lietuvos darbininkų padėtyj^, 

kurią esame pernai apibudinę, bet vis tik šįmet turime pastebėti 
vieną: Lietuvos Socialdemokratų Partijos susiorganizavimas yra 
žymiai pažengęs pirmyn, Partijos reikšmė Lietuvos gyvenime 
diena iš dienos vis didėja ir turime vilties, kad kai kuriam laikui 
praslinkus, mes sukursime Lietuvos organizuotą darbininkų pa
jėgą, su kuria bus priversti skaitytis musų priešininkai. Pasta
rasis siekimas — musų vyriausis dienos uždavinys! Mes visiš
kai suprantame, kad netiesioginiai prie to darbo esate daug kuo 
prisidėję ir jus, draugai, savo aukomis. Todėl L. S. D. P. Centro 
Komitetas savo posėdyje gegužės 9 dieną patikrinęs apyskaitą 
yra nutaręs pareikšti draugams aukavusiems musų reikalams ^a- 
vo skatikus kuoširdingiausios padėkos.

Prieš mus, kaip jau esame minėję, stovi šie dienos vyriausi 
reikalai: a) Suorganizavimas politinės s. d. partijos Lietuvoje, 
b) ginimas nuo reakcijos puolimo profesiniu Lietuvos darbinin
kų profesinių sąjungų, įvedimas jų į tą vagraĮ^kuri atatinka dai> 
bininkų profesinių sąjungų tikslams; sudarymas iš jų tamprios 
pajėgos, kuri dabotų Lietuvos darbininkų klasės reikalų, vysty
ty Lietuvos darbininką klasinę sąmonę ir auklėtų juos busimiems 
kovos žygiams. (Profesines sąjungos, musų nusistatymu, nepri
valo būti by kurios partijos politikų k romeli s,1 kaip iki šiam lai
kui buvo) c) organizuotas besimokinantis ir kaimo darbo jauni
mas iki šiam laikui yra susiskaldęs į įvairias socialistines grupes. 
Bet dar didesni to jaunimo sluogsniai yra visai palaidi. Yra 
būtino reikalo nešti jaunimo tarpan šviesos ir savo klasės reika
lų supratimo. Darbas jaunimo tarpe yra labai svarbus ir neati
dėliotinas, nes musų jaunimą naudoja savo tikslams reakcijos 
gaivalai ir buržuaziAęs grupės. Štai vyriausi musų tikslai. Be 
jų turime visą eilę kitų uždavinių, kurie pareikalaus nemaža dar-

Augščiausias Jungtinių 
Valstijų teismas nusprendė, 
kad darbininkų unija gali 
būt baudžiama einant Sher-l&MJy žiniai gautųjų 1921 metais aukų sąrašą*fnusų partijos rei- 
mano prieštrustiniu įstaty
mu už tarpvalstijinės vaiz
bos trukdymą. Darbininkų 
unija tuo budu yra prilygin
ta kapitalistų trustui.

Trustams ir jų augimui 
tečiaus Shermano įstatymas 
nė kiek nepakenkė. Bet dar
bininkų unijoms jisai gali 
padaryti daug žalos. Koįia 
dešimtis metų atgal tas įsta
tymas^ buvo pavartotas prieš 
grybelių dirbėjų uniją Dan- 
bury, Conn. Už tai, kad uni
ja tenai iššaukė į streiką 
darbininkus, tai teismas pri
pažino ją kalta ir uždėjo jai 
milžinišką piniginę bausmę; 
o kadangi unija neturėjo 
kuo tą bausmę užmokėti, 
tai buvo užgrobtas privati
nis jos narių turtas. .

Savo nuosprendžiu aug
ščiausias teismas dabar duo
da galimybės pavartoti tą 
Shermano įstatymą tokiu 
pat budu prieš kiekvieną 
darbininkų uniją. Vyriau
sioji šios šalies “teisingu
mo” įstaiga dar kartą patar
navo kapitalui.

“Bendras 
frontas ’

Per ketverius suvirsimi 
metus bolševikiški komunis
tai darbavosi išsijuosę, kad 
suskaldžius politines ir eko
nomines darbininku organi
zacijas. O šiandie jie pada
re vyriausiu sav<J” obalsiu 
“bendrą darbininkų klasės 
frontą”. Bendras frontas, 
žinoma, yra šimtą kartų ge
resnis dalykas* negu skal
dymas. Bet jeigu taip, tai 
kam reikėjo darbininkų įdu
sęs frontą ardyti, kad pas
kui ėmus jį vėl lipdyti į 
daiktą?

Dabartinis bolševikų ko
munistų dbalsis pasmerkia 
jų keleto metų darbuotę,

Tą darbą bedirbant daugiausiai išlaidų ima musų partinė 
spauda. Toms išlaidoms padengti ‘turėjome sunaudoti dalį tų 
aukų, kurių esate sudėję, būtent iš Spaudos Fondo paimta 75,- 
t)00 auks., kurią sumą esame padengę musų laikraščio, lapelių/ 
atsišaukimų ir knygučių deficitą. Šįmet pradėta leista priedas 
prie “Socialdemokrato”, jaunimo laikraštis “žiežirba”. Konfe
rencijos nutarta sukurti dar vieną laikraštį profesiniams darbi
ninkų reikalams ir išleisti eilę knygelių.

Šįmet prieš mus stovi dar vienas uždavinys, tai nuolatinio 
Seimo rinkimai. Prie jų ruošiasi kitos .partijos, ypač gi buržua
zinės ir klero partijos. Jos tiems reikalams yra paskyrusios mi
lijonus auksinų ir jau dabar skubiai organizuoja rinkimų kam
paniją, steigdamos kursų savo agitatoriams, leisdamos savo laik
raščius dienraščiais ir t.t. '

Suėmus viską vienon vieton, draugams bus aišku, ktid. ne- 
lengvą turime dalbą, ypač nelengvą todėl; kad jis apima įvairiau
sias musų gyvenimo sritis, kad neperdaug turime įgudusių, pasi
šventusių tam darbui darbininkų. • ,

Musų supratimu visai yra pribrendęs klausimas artimo ir 
nuolatinio kontakto tarp jūsų ir musų. Tasai kontaktas turi 
remtis nuolatinės tarpusavinės informacijos, organizaciniais ry
šiais ir derinimu jūsų ir musų pajėgų. 
ganizuoj<£ši tiek pas jus, tiek ir Lietuvoje, 
jstangų, kad įsitvirtintų savo pozicijose.

Musų priešai skubiai 6r- 
Jie deda didelių pa- 

Tam tikslui derinama 
viskas; net savo šmežimo taktikoje priešas laikosi suderintos li
nijos. Laikas ir mums save? pajėgas glausti ir organizuotu ^udu 
atsikirsti priešininkų puolimams.

Esame įsitikinę, kad Amerikos draugai, turėdami omeny 
kas pasakyta, svarstys minėtus klausimus ir įvertinę padėties

rimtumą nesiliaus ėję mums pagelbon savo aukomis, remdami 
musų darbą, platinant musų leidinius ir laikraštį.

Dar kartą dėkodamas už praeitais metais suteiktąsias au-< 
kas S. D. P. K-tas prašo priimti musų širdingausius linkėjimus 
ir gerų draugams sėkmių jūsų darbe.

Kaunas
10-V-22 m

L. S. D. P. Centro Komiteto 
Pirmininkas S. Kairys 

Už Sekretorių J. Plečkaitis

PAKVITAVIMAS

3-n

25-11 
3-IX 
27-IX

aukų gautų Lietuvos Socialdemokratų Partijos Centro 
Komiteto iš Amerikos už 1921 metus.

gauta iš dr. Bagočiaus per K. Norkų, pakvituota 
“Keleivyje” 31 No. ir “Naujienose” 178 No. 
už 1921 m. Auksinų 10,00C

per “NaujienifS” iš nežinomo siuntėjo
per dr. Michelsoną, laiš. II-IX 
per dr. Michelsoną, laiš. 29-IX 

per “Socialdemokrate” redakciją:
gauta iš L‘. S. S. 4 ir 22 kuopų per Strazdą14-11 

9-XI 
2-xn 
7-XII

24~XII

H!

>>

>>

6,700 
13,000 
7,000

iš dr. Zalpio ir Juzeliūno iš Omaha
iš dr. šmotelio, Chicago
iš Liet. Pol. Ukėsų Kliubo, Waterbury 

per Sinkų
iš Zolpio ir Juzeliūno, jų laik. 15-IX

” * iš Kemėžio ir Stiklytės Kemėžienės

Kaunas
9-V-22

Jau 
cėjos

5,710
500 

2,000

11,100 
’ 3,000 

1,000

Viso labo Auksinų 60,010
L. S. D. P. Centro Komiteto 

Pirmininkas S Kairys.
- Iždininkas K. Bielinis

Iš Mokslo Srities

svei-

, Panacėja.
>— « ... —" ■ — 

K. A.
. h----

nuo senai ieškoma paną- 
—i vaisto, kuris gydytų

visokias ligas. Bet iki šiol to
kių vaistų surasti nepasisekė. 
Štai šiomis dienomis Chicagos 
Svcdkatiirgumo Departamentas 

paskelbė, \kad žmonių ašaros 
naikinančios ligų perus —bak
terijas. Tos įstaigos chemikas 
F. O. Tonney ėmė daryti tyri
mus. Po ifviejų savaičių tyri
mų pasirodo, kad ašaros visai 
nenaikina bakterijų. Tuo bu- 
<lu panacėjos surasti ir šį kar
tą nepasisekė.

Tačiau daug įdomesnių ži
nių ateina iš Prancijos kai dėl 
panacėjos išradimo. Kiek 
laiko atgal mokslininkas Me- 
talnikov’as. pranešė Pasteurio 
Institutui', kadjokids ligų bak
terijos neveikia į peteliškes. Jis 
įleizdavęs į peteliškės kūną to
kias bakterijų dožas, kurių, ro
dos, pilnai užtektų peteliškės 
užmušimui. Vienok už dienos 
ar kitos peteliškė suvirškindavo 
bakterijas ir pasilikdavo 
ka.

Kyla klausimas, kodėl tatai 
įvyksta? Mctalnikov’as atsa
ko sekahiai: Jei bakterijos, ku
rios veisiasi nepaprastu spar
tumu, nekenkia peteliškei, tai 
peteliškės kūne privalo būti 
tokios substancijos, kurios nai
kina bakterijas. Ir jei tą sub
stanciją butų galima cheminiu 
budu izoliuoti—atskirti, tai, ko 
gera, ji ir pasirodytų ieško iria 
‘panacėja”, jei jau ne nuo vi
sų ligų, tai bent nuo kai kurių.

Mokslo srityj nemaža pada
ryta kovai su ligomis. Juk da 
nesenai nuo rauplių mirdavo 
tūkstančiai žmonių. Karštligė, 
difterija ii* kitos ligos irgi bu- 
bo labai pavojingos.^ Tačiau 
dabar, su joiiiis nebėra taip 
sunku kovoti. Iš kitos pusės, 
plaučių uždegimui dar ir iki 
šiol nėra tinkamo gydymo bu
do. Šiame "atvėjyj visa kas 
daron\a, tai paliekama pačiam 
ligonini kovoti su liga kiek jo 
jėgos išneša. Jei ligonio orga
nizmas yra pakankamai tvir
tas, tai jis pasveiksta, jeigu no 
—įniršta. Toks pat reikalas 

yra ir su džiova. Ir jei pete
liškės kūne butų surasta loki 
substancija, kuri naikina plau
čių uždegimo ir džiovos perus, 
Ui medicina tikrai įsigytų pa
nacėją. Bet tuo da ne viskas 
baigiasi. Juk ir ' dabar mes 
turime tokių vaistų, Ičurie už
muša ligų perus. Pakankama 
paminėti tik karbolinę rūgštį, 
gyvsidabrio bikloridą, forniali- 
ną, etc. Bet tie vaistai yra 
nuodingi. Jie, taip sakant, tei
kia meškišką patarnavimą: nai-

na i-kindami bakterijas drauge 
kiną ir liūno audinius.

Kovoti su bakterinėmis ligo
mis šiuo laiku da yra labai 
sunku. Mums trūksta pagrin
dinių žinių .— chemijos dės
nių, kuriais reiškiasi ligos. 
Bakterinės ligos reiškiniai yra 
niekas daugiau, kaip cheminės 
akcijos ir reakcijos. Pats 
žmogaus kūnas yra labai kom
plikuota chemijos laboratorija. 
Bakterijų chemija da nėra ži
noma. Mes žinome tik tai, 
kad bakterijos susidaro iš pro
toplazmos lyginai taip pat, kai 
musų kimo ląstelės. Dėka che
miko Emil Fischcr’io išradi
mams mes taipgi žinome, jog 
protoplazma susidaro iš dviejų 
dešimčių labai komplikuotų 
junginių — amino-rugščių. O 
reikia neužmiršti, kad iš 
rūgščių, sulig matematikoj ži
nomu kombinacijos dėsniu, ga
lima padaryti teoretiniai 2,432,- 
902,008,176,640,0(M) skirtinų
protoplazmų. Skaičius, nepa
lyginti, da bus didesnis, jei 
rūgščių proporcija bus' kitėja- 
nra^ Dabar nėra jokios gali
mybės atskirti vieną protoplaz
mą nuo kitos. Ir ar kada nors 
chemijos mokslas Įšsiritulos iki 
to laipsnio, kada tai bus gali
ma padaryti — sunku, pasa
kyti. Gi toks atskyrimas yra 
labai svarbus. Mes gerai ži
nome, kad -džiovos perai naiki
na plaučius. Kodeb? Greičiau
sia tai įvyksta lodei, kad plau
čių ląstelių protoplazma ski
riasi nuo kitų kūno dalių ląs
telių protoplazmos. Be to, mes 
žinome, kad vienas vaistas už
muša vienos rųšies ligos perus, 
o kitas — kitos.
gal pareina nuo to, kad bakte
rijų protoplazma skiriasi. Da
bar, manau, bus aišku, kodėl 
svarbu atskirti vienos rųšies 
protoplazmą nuo kitos. Bet 
jei peteliškes kūne pasirodytų 
esą tokios tokios substancijos, 
kuri naikina kai]) vienos, taip 
ir kitos ligos perus, tatai, kaip 
anglai sako, suteiktų 
eut” ligų gydymui.

Butų dar pc^anksti 
šauti, kokią, davinių 
Metalnikov'o išradimas, 
bus taip jau nesėkmingas, kaip 
ir šimtai kitų išradimų. O gal 

kas Žino — mes ir susilauk
sime, jei jau ne panacėjos tik
roj to žodžio prasmėj, tai bent 
panacėjos nuo džiovos, plau
čių uždegimo ir kitų $j|vojingų 
ligų. Juk. negalima manyti, 
kad medicina, kuri tiek daug 
nepaprastai svarbių išradimų 
padarė, nesuras vaistų nuo 
džiovos ii- plaučių uždegimo. O

20 
ži-

Talai irgi

“short
'prana- 

suteiks 
Gal tai

. to laukti dabar tikrai galima, 
. kuomet vis labiau ir labiau 
pradedama domės kreipti į bak
terinių ligų cheminius reiški
nius. Jei ne Metalnikov’as, tai 
kas kitas turės patiekti žmoni
jai laukiamos panacėjos.

Kodėl darbininkai yra 
suvedžiojami

Nėra nei mažiausios abejo
nės, kad didieji privilegijuotieji 
verslai gauna iš valdžios ran
kų visai per daug malonės.

Jie lig šiol gavo viską, ko tik 
jie reikalavo Jr, matomai, nė
ra galo jų norams.

Ve tik keli tų daiktų, ku
riuos verslai gavo, ar žadčTgau- 
ti:

Šimtai milionų dolerių gelž- 
keliams sušelpti ir specialiai 
patogumai visuomenės lėšomis.

Šalies žibaliniai servitutai 
Wyominge vertinami apie 
<$500,000,000.

Pašalpa laivų savininkams, 
kuri atsieis žmonėms • šimtus 
milionų dolerių. /

$32,(MM),000 kasmetjųįsAme- 
rikos Cukraus trusto išjilėši- 
mas iš žmonių nustatant mui
tų įstatymą.

Ir dar didesnes sumas išplė
šia Dažų Trustas tuo pačiu bu
du.

• Be to verslai reikalauja pa- 
liuosavimo nuo bausmės už 
baisius dalykus padarytus val

džiai karo metu ir po karo. Ne
suskaitomi milionai suplauks 
į sukčių kišenius ir dabar tie 
sukčiai j ieško valdžioje užta
rimo savo nedorai įsigytiems 
pelnams.

Kodėl valdžia taip greitai 
atsiliepia į šitų verslų reikala
vimus?

Nes didieji verslai yra vai-, 
džia.

Labai aišku, ar ne?
Ką ūkininkai ir darbininkai 

gauna iš valdžios!
Nieko, išskiriant pažadėji

mus ir aukso kalnus. Kartais 
—dažniausia — jie gauna iš
niekinimus.

Darbininkai, matote, nekon
troliuoja valdžios. Darbininkai 
nesirūpina išrinkti žmones, ku
rie butų valdžioj.

Didieji verslai lobaus numa
to negu darbininkai. Jie iš- 
anksto suplanuoja tam tikrus 
puolimus ir paskui išsirenka 
žmones, kurie užsisuka pečiais, 
kada jie vagia.

Darbininkai perdaug tikęjo 
gražiems žodžiams ir vis apsi
vylė.

Jei darbininkai laukia val
džios atsižvelgimo į juos, tai 
valdžia pirma turi gauti atsi
žvelgimą iš jų.

Jei darbininkai rūpinsis sa
vo reikalais taip, kaip didieji 
verslai rūpinasi savais, tai ne
bus reikalo guostis, kad val
džia yra atsidavusi speciąjliams 
reikalams.—Labor.

Knygos iš Lietuvos
Daugelis Amerikos Organizacijų ir pavienių asmenų norėtų 

išsirašyti iš Lietuvos ręikalingų sau knygų, bet nežino kur šiuo 
reikalu kreipties. Kiti, kad ir žino, bet neįstengia išsirašyti, nes 
Lietuvos knygų leidėjai-biznieriai amerikiečiams labai aukštai 
kainas stato. z

Koperacijos Bendrovė “Šiesa”, Kaune.
O iki šiol amerikiečiai nežinojo, kad visos senos ir pastarųjų 

metų naujos laidos knygos Lietuvos išėjusias, patogiausia ir pi
giausia išsirašyti per:

Koperacijos b-vė “ŠVIESA” vienintelė knygų leidimo b-vė 
Lietuvoj, kuriai nerupi privatis savo reikalų biznis, bet plačioji 
Lietuvoj darbininkų, valsitečių, visuomenės ir aplamai bėdnuome- 
nės apšvietus — kultūros laipsnio kėlimas. Kitos-gi Lietuvos kny
gų bendrovės, nors jos ir koperacijos ar kitais gražiais vardais 
dangstosi, dažniausia yra vien paprastų biznierių įstaigos, kurių 
tikslas — savo akcionėriams teikti kuodidžiausį pelną. Dabar ap
lamai didžiuma Lietuvos visokių, net koperacijos bendrovių yra 
užsikrėtę pinigų ir pelno godulio liga.

9 Todėl didelį biznį daryti norėdami, ir tuo budu amerikiečių 
doleriais lobti, neatsižvengiant tuo, kad šie doleriai ir amerikie
čiams kainuoja kruvino prakaito. Todėl ir už knygas bei kitus* 
spauzdiuius nuo amerikiečių labai brangiai, daug brangiau nei 
Lietuvoj imama.

KOPERACIJOS BENDROVĖ “ŠVIESA“ vienintelė knygų 
bendrovė kuri iri amerikiečiams knygas parduoda tokia pat kainą, 
kaip ir Lietuvoje užsisakiusiems. Kiek brangiau negu Lietuvoj 
atselna tik persiuntimas. Todėl amerikiečiai nenorėdami sau 
skriaudos knygas ir kitus spauzdinius privalo išsirašyti vien per 
“ŠVIESĄ“ Kaune.

Koperacijos b-vė “ŠVIESĄ” siūlo Amerikos Knygynams, Par
tijoms, Sąjungoms, Federacijoms, Di-augijoms, Mokykloms, Rate
liams, Kliubams, Skaitykloms, bibliotekoms ir pavieniams asme
nims visas sau reikalingas knygas, žurnalus, laikraščius, ir kitus 
spauzdinius išsirašyt vien per “ŠVIESĄ”, Kaune.

Galima išsirašyti rankvedžius, mokykloms ir kursams (pradi
nėms, vidurinėms, gimnazijoms, įvairiems aukštesniems kursams 
ir universitetams); taip-pat įvairių mokslo knygų; poezijos, bele
tristikos, gaidų, atvaizdų — paveikslų ir kitų spauzdinių.

Užsakiniai bus atliekami greit ir sąžiningai. Tas mažas nuo
šimtis pelno, kurs nuo Jūsų užsakymo liks, eis ne į biznierių-akcio- 
nierių kišenius, o bus suvartota naujų “ŠVIESOS“ knygų leidimui. 
Tuo budu prisidėsit prie apšvietos-kulturos laipsnio kėlimo Lie
tuvoj. * * • .

Užsakymus siųskite tuojaus, kol aukštas dolerio kursas — 
gausite daugiau knygų.

Apsisaugokite pinigų siuntimo agentų, Nesvietiškų procentų 
lupimo. '\ >

' Kreijiame domę į tai, kad Kopė locijos B-v| “ŠVIESA” išlei
dusi yra virš 20 knygų ir kitų spauzdinių, kurias (visas 20 kny
gų) parduoda su prisiuntimu Lietuvoj ar Amerikoj vien už 100 
auks. arba 50 centų, dabartiniu dolerio kursu, (1 dol. — 200 auks.) 
skaitant. -

Todėl, kas prisius 100 auksinų arba 50 centų, tam bus prisių
sta — viens ‘ŠVIESOS“ leidinių knygynėlis iš 20 knygų Ameri
koj, o kitas Lietuvon tam kuriam Jus nurodysite.

Todėl, kas nori prisidėti prie Lietuvos dagininkų, valstiečių 
ir aplamai varguomenės kulturos-apšvietos ir darbininkų klasinės 
sąmonės kėlimo, tas tesikreipia į “ŠVIESĄ“, nes šiaip iš Ameri
kos siunšiamos knygos labai retai tepasiekia to, kuriam jos yra 
antrašuotos, o dažniausia prapuola... Todėl, progresyvio darbinin
kų dvasios kurinio knyogms paskleisti Lietuvoj vienintelis kelias 
tėra Koperacijos Bendrove “ŠVIESA”, Kaune. — Atsiųskite 
keletą ar (langiau dolerių, nurodykit antrašus Lietuvoj ar pavės
iui tai “ŠVIESOS“ nuožiūrai ir bus tuojaus kuosąžiningiausiu ir 
pigiausiu budu Jūsų norai patenkinti, — nes — “ŠVIESOS“ vy- 

LiKslas -----  IcelLi Lietuvos darbininkui kulturos-apšvietos
laipsnį. Tamstos savo Amerikoj ar savo draugus ar gimines Lio- 
luvoj galite įrašyti į iniolatinius “ŠVIESOS” prenumeratorius, 
tuomet “ŠVIESA“ Tamstoms Amerikon ar nurodytu antrašu Lie- ' 
tuyoj savo leidinius, kad tik jie išeis iš spaudos, siuntines nuolat. 
Šviesai — rankpinigiai vienai prenumeratai kainuoja 200 auks. 
arba 1 doleris. . -

. Apart to, “ŠVIESA“ sutinka savo knygynėliu/dapildyti ki
tais darbininkų dvasios leidiniais. Jei Tamsta nori tapti “šVlEn 
SOS*’ leidinių preiirimorhturiiim — atsiųsk 200 auks. Tuomet 
gausi Visas lig šiol išėjusias 20 knygų, o už likusius 100 auks. 
Tamstai bus siuilinėjama naujai išėjusios “ŠVIESOS” knygos, ar 
sulig Tamstos nurodymo už tuos 100 auks., bus prisiųsta kitu 
darbininkų dvasioje Lietuvoj išėjusių knygų.

* Su pagarba: “ŠVIESOS“ Valdyba.
Pinigus siųskit per Naujienų Pinigį Siuntimo Skyrių. * 
“ŠVIESOS” antrašas: \ T

Lithuania—Europa, Kaunan Malūnų gatvė N r. 75, “š^IESA”.|
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Rubsiiiviy susirinkimas
CHICAGO.

I rašyta, ir pridėjo pareiškimu 
, apie Unijos didžiosios raštines 
[įplaukas ir išlaidas, kuriam 
skaitlines jis paėmė iš Unijos 
turto knygų peržiūrėtojų užra
šų, kuriuos jis turėjo susiuvo, 
atspausdintus. Pagal juos per 
du metus raštinės įplaukų bu
vo du miilonai ir keli tūkstan
čiai dolerių suviršum; atėmus 
išlaidas di-džiąjam ižde lieka 
$450,000. New Yorko rubsiu- 
vių lokautas atsėjęs unijai du 
milionus dolerių.

Trečias delegatas, 
tis pareiškė, kad jis

praneštus 
kad, gir-

rezoliuci- 
komisija

Rusų skyrius įteikė 600 dol. 
Jis turės mažiausda vienų, o 
gal du piknikus • šių vasarų. 
Pietų slavų skyrius įteikė su
virs 500 dol., karai 350 dol. 
jis surinko per Įrankių Vajų, 
surengtą supirkimui žeihdir- 
bystinių mašinų, kad pagelbė
jus atsteigiiiĮjo darbui. Pietų 
slavai . turės ! pikniką birželio

- /

R. lietuvių skyriaus, 
prašoma L. R. sky- 
visų narių pakviesti 
ir pačiom moterims

Bendokai- 
dalyvavęs 

aidoblistų, socialistų, gompersi- 
nes federacijos konvencijose ir 
dabar jau antroj kriaučių kon
vencijoj, bet dar tokio entu
ziazmo ir tokios radikališkos 
konvencijos nebuvo matęs, kaip 
šita. Ji tapo atidaryta muzi
kai grojant darbininkų tarp
tautinį himną ir joje tapo pri-

Hubsiuvių Unijos lietuvių 269 
skyrius laikė savo paprastą su
sirinkimą. Susirinkimą atida
rė pirminihkas drg. Butvilas. 
Raštininkui perskaičius perei
tojo susirinkimo protokolų, re
zoliucijų komisijos narys Ben- 
dokaitis pastebėjo, kad Amal
gameitų Konvencijai lokalus 
buvo įteikęs ne vienuolika re
zoliucijų, kaip yra protokole 
pasakyta, o devynias. Taipgi 
buvo perskaityta Vykinamo
sios Tarybos susirinkimo • pro
tokolas. Abudu protokolai ta
po priimti.

Po to perskaityta laiškas nuo 
F. of S. 
kuriame 
riatis ir 
moteris,
narėms apsiimti rinkti aukas 
rusų baduoliams ateinančią 
Tag Day, kuri ■ btitr'šio mėnesio 
26 d. Laiškas tapo* priimtas ir 
atidėtas prie neužbaigtų reika
lų- . J

Jungtinės Tarybos delegatų 
pareiškimą pirmas davė Vikš- 
nis. Jis prąnešė, kad Jungtinė 
Taryba turėjo susirinkimų ir. 
tame susirinkime tapo nutarta 
paaukoti $3000 naujam Žydų 
(komunistų) darbininkų laik
raščiui Freiheit, $1000 socialis
tų laikraščiui New York Gali ir 
$100 mirčiai pasmerktų italų 
darbininkų Sacco ir Vanzetti 
gynimo reikalams; ir kad kir
pėjams taj>o numuštos algos, o 
iVumuŠti jas padėjo ir Unijos 
biznio agentai. Biznio agentas 
Kairys norodč, kad Vikšris pa
ša kV netiesą apie biznio agen
tus. Tikrenybėj dalykai dsą 
toki,e. Visoj Chicagoj rub.uu- 
vių pramonėj sumažėjo darbai 

' ir kirpėjai šapose pasiskirstė į 
dvi darbo pakaitas: viena kir
pėjų dalis dvi savaites dirbs, o 
kita tą laiką be darbo bus; ki
tas dvi SAvailes dirbusieji bus 
namie, o namie’ buvusieji dirbs. 
Darbdaviai sutiko, iki darbai 
pagerės, mokėti kirpėjams už 
darbą nuo savaičių, bet jie ne
norėjo mokėti pagal sutartį, bū
tent, kad kiekvienas dirbantis 
nuo savaičių turi gauti algos 
nemažiau kaip $35 į savaitę. 
Darbdaviai, norėdami pasinau
doti nedarbo proga, kii’pčjams 
siūlė tik $32 į /savaitę, o biznio 
agentai pareikalavo, ‘kad jiems 
butų mokama unijos nustatyta 
mokestis.
! Antras delegatas Misevičia 
(Mason) pareiškė, kad tame 
Jungtines ’ Tarybos nusirinkime 
buvo atsilankęs smarkesnis kal
bėtojas ir už Fosterį; kalbėto
jas išgyręs Rusijos valdžią. 
Kituose dalykuose jis sutiko 
su pirmojo delegato pareiški
mu. Tą patį patvirtino ir tre
čias delegatas Mankcvičia, o 
ketvirtojo nebuvo, todėl pirmi
ninkui leidus per balsus, jų pa
reiškimai tapo priimti.

Toliau sekė Konvencijos de
legatų pranešimai. Pirminin- 

t kas Butvilas, kaipo konvencijos 
surengimo komisijos narls, pa
sakė, kad jis manąs, kad Kon
vencijos išlaidų busią apie $50,- 
000, nors galutinė apyskaita 
dar nėra suvesta. Prie šitos 
menamos išlaidų sumos jis pri
skaito visus delegatų ir unijos 
skyrių valdybų pavažinėjimus 
po Chicagą automobiliais, , de
legatams vakarienes, teatrus, 
svetainių, viešbučių sąskaitas ir 
1.1. Jo nuomone truputį per 
daug pinigų išleista, bet, esą, 
nieko nepadarysi.. Be to visi 
delegatai labai užganėdinti.

Nuo komisijos iš kitur at
važiavusiems delegatams pri
imti Bendokaitis pranešė, kad 
lietuvių skyrius delegatų pri
ėmimui išleido $26.

Brazys pranešė, kad Amal
gameitų konvęncija paaukojo 
$50,000 Rusijoj siuvyklai įsteig
ti ir $10,000 paskyrė tos kopc- 
racijos suorganizavimo išlai
doms padengti. Misevičia at
pasakojo visą konvencijos eigų, 
apie kų jau buvo laikraščiuose'^

jų įvairiais unijos reikalais, k 
v., įsteigimas bedarbių fondo, 
kurio palaikymui darbdaviai 
turi duoti pinigų; 40 valandų 
darbo savaite, nutarimas pada
rytas suvažiavime Bostone, pa
likta vyriausiai valdybai. Taip 
pat rezoliucija apie darbą nuo 
savaičių ir apie biznio agentų 
panaikinimą, kad jų vietoj į- 
vedus šapose darbininkų komi
tetus; šitas pastarasis sumany
mas Jms pritaikomas prie dar
bininkų susipratimo, nes iš <lis- 
kusijų paaiškėjo, kad Amerikos 

rubsiuvžu ne visi yra gana su
sipratę apsišvetę, tatai darant 
permainas reikia jiems gerai 
išaiškinti, kad jie suprastų dar
bininkų organizacijos reikšmę

kad .Amalgameitų s Unija butų 
ne tik ekonominė, o ir politinė 
organizacija, vadinas, kad ji 
dalyvautų šalies valdžios valdi
ninkų rinkimuose, kad statytų 
darbininkų atstovus į visokias 
valdžios vietas.

Misevičia dar pareiškė, kad į 
konvenciją buvo atvažiavęs 
Mihvaukee, Wis. miesto majo
ras socialistas ir savo kalboj 
kvietė visus Amalgameitų kon
vencijos delegatus apsilankyti 
į jo valdomą miestą tvarkos 
pasižiūrėti; jis apsiėmė /išro 
(lyti visas miesto valdžios įstai
gas, kad delegatai, kaipo darbi
ninkų organizacijų nariai pa
matytų, kaip yra tvarkomas 
miestas socialisto majoro. Jis 
žadėjo delegatams parūpinti 
nupigintus tikietus; paprasta 
gclžkelio tikieto kaina Į Mil- 
waukee yra trys doleriai su 
centais, o jis žadėjo gauti už 
dolerį ir 18 centų. Kaikurie 
delegatai pasinaudoję šituo jo 
pakvietimu; majoras iškėlęs 
jiems puikius pietus ir “šlico” 
nupirkęs.

Delegatas Jakštas aiškino at
kartodamas mažne tuos pačius

iprmesnių delegatų 
dalykus, tik pridėjęs, 
di, konvencijai buvo 
daugiau kaip šimtas 
jų, bet rezoliucijų
ouvusi sudaryta unijos bosų 
mašina ir dėlto visos geriausios 
rezoliucijos tapę atmestos. At
mestas prisidėjimas prie rau
donojo internacionalo, o pri
imta tik tokie dalykai, kurie 11 dieną, 
bosams patinka; darbininkai, 
delegatai tapę užmigdyti tais 
iirternacionalio himno grieži
mais, gčlių puokštėmis ir užra
šais ant jų. Nuo to visa darbi
ninkų didžiumos galvos apsvai
gę ir jie nubalsavę, už blogąsias 
rezoliucijas, o gerosios visos 
buvę atmestos.

Jakštui kalbant svetainėj ki- pasimokinus siek tiek važiuoti 
lo juokų; juokėsi ir pats pir- automobiliu išvažiavo po pietų 
mininkas iš kalbėtojo revoliu- pasivažinėti. Bet 
cingumo.

Biznio agentas A. Kairys pra
nešė susekęs daugelį skebša- 
pių; kad darbininkai dirbamo
ji pas mažus kontraktorius ne
imtų užmokesties čekiais, o 
reikalautų pinigais ir kad kon- 
traktininkui neužniokant dar
bininkui algos daugiau kaip už 
savaitę laiko, darbininkai tuo
jaus kreiptųsi į Unijos rašti
nę, o jų algos bus išjieškotos.

—šapos Darbininkas.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

BETHOVENO KONSErVA- 
v TORUOS MOKINIŲ , 

KONCERTAI.

JAUNAVEDEI NELAIME 
AUTOMOBILIU.

SU

Mrs. Et t a Wurzcr, 23 metų 
amžiaus, 318 W. 53 galt., tik 
keli menesiai kaip apsivedus, 
gavus nuo savo vyro “prezen- 
to“ automobilių. Prieš pietus

pavažiavus 
pusę bloko, vietoj sustoti, 
per klaidą palepins karą 
greitumu. Nebežinodama 
daryti, ji pasukus karą į 
ir akyniirkoj užvažiavus 
astuonių vaikų. Vieną sužeidė 
mirtinai, o kitus pavojingai.

ji 
visu 
kas

ant

link vietos valdžios .uždraudi
mo bibli'stams laikyti s^vo pra
kalbas Liuosybčs svetainėj. Re
zoliucija prieš vietos valdžių 
tapo įduota ir likosi priimta. 
Tarybos prezidentas ir jos na
riai apgailestavo, kad toks 
nemalonus incidentas turėjęs 
įvykti Ciceroj, ir tai dar jiems 
visai nieko apie tai nežinant. 
Paskui bendroves direktoriai 
užklausė kieno įsakymu^ neleis 
ta hiblistanis laikyti savo pra
kalbas Liuosybčs svetainėje. 
Jiems buvo paaiškinta, kad ta
tai padaryti negalėjęs niekas 
kitas kaip tik policijos viršinin
kas. Netrukus buvo pašauktas 
ir policijos viršininkas pasiai
škinti.

Policijos • viršininkas užklau
stas kokiais motyvais vaduo
damas uždraudęs biblistams 
laikyti savo prakalbas Liuosy
bčs svetainėje, jis aiškiuos 
tuo, kad buk nuo vietos gyven
tojų jis esųs' gavęs tiek ir tiek 
peticijų, reikalaujančių jo, kad 
jis neleistų biblistams laikyti 
savo prakalbų Ciceroj, 

I Peticijos buvo atneštos
MOKYKLŲ TARYBA PRA&A- įteiktos tarybos prezidentui.

4 LINAMA.

Yra daug žmonių, 
iš tavo sielvarto! 
draugas patars

Rufflcs 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rufflcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir. 
tuo Buda užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekoso, arba prisiųs- 
kįto 75c. tiesiai j labaratorijn.

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

Brooklyn, N. Y.

HANDIE PINIGU
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per <nu* 
42 cent. už 100 auks.

240 už $1.00 
Pigesnis kursą* siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturinv 

District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 Weat 85th Street 
Turtas S6.000.000.00

Pagalios policijos virš mi ik 
kas aiškino, kad biblistų pra-

Po to kai mokyklų . tarybos kalboms priešingi žmonės buk 
skandalas iškįlo viešumon, buvę prisirengę vis viena išar- 
miosto, majoras paprašė visus dyti jų prakalbas sų supuvu- 
tarybos narius rezignuoti. Visi i 
sutiko, tiltai padaryti, tik du 
tai^įriežtai priešinosi.

i Sakoma, kad ytin nemalonių 
“šposų” dabartinė mokyklų ta
ryba yra pridarius. Ypač “gra- 
ftu” atsižymėjusi neblogai.

Švietimo reikalais, sako, rū
pintasi visai nedaug.

(Sexa aut 6 pusi.).

SURADO MUNŠAINIERIŲ 
NAUJĄ “TRIKSĄ”.

“Sausųjų” agentai ' surado 
dary- 
3848

Po baru

ŠiancŲc ir rytoj, ketverge, 
bus pp. Pocių vedamosios Bec-. naujos rūšies prietmsų 
hoveno Muzikos Konservato- mui munšalino po nuril. 

rijos mokinių koncertai did Cottage Grovę avė. 
žiojoj Mark White Spuare Sa- visokioj rųšics munšainas tuo'
lej, 30-ta ir Halsted gatvių, prietaisu buvo galima padaryti 
Koncertai prasidės lygiai 8 vai. kostumeriams, belaukiant, 
vakaro. Bilietai gaunami kon-| 
servatorijos , rastinėj, 3259 So. 
Halsted ir pas konservatorijos 
mokiaus. Lietuviu bateliuose
& F. OF S. R. DRAUGIJOS 

DARBUOTĖS.

CICERO.

Biblistų priešai visgi laimėjo.

Besirengiant prie svarbiau
sio F. of S. R. darbo “Tag 
dienos”, kuri bus birželio 26 
aukoms rinkti Rusijos baduo
liams šelpti, kiti reikalai neat
silieka. Įplaukos už balandį ir 
gegužį viršijo kiekį nacionali- L 
nes raštinės paskirtų Chicagai 
tam laikotarpiui daugiau kaip 
5,000 dol.; viso įplaukų buvo 
suvirš 30,000 dol, pereituos du 
mėnesius. Dirželio pradžia 
yra gera, kiek matos iš kalbi
nių skyrių darbuotės sėkmių.

NaujienoseKail> jau buvo 
rašyta, birželio 
lŲuosybes svetaines Bendroves 
direktoriai ir šėrininkai buvo 
atsilankę įx miesto tarybos pe

iksiu, kad L asmeniš- 
\arybos preziden

tui ir jos nariams rezoliucijų 
ir išaiškinus jiems dalykus kas

NMIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIM

LDOG BMJi
LAZURKOS

■MM

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas..BULLDOGBLUF

Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkų.

J. L. PRESCOTT C0.,
New York

Dabar perinu nios

jlJUDoj

J
 Ofiso Telefonas Boulevard 7820

DR. M. T. STRIKOL’IS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B Vai. 10;30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną
■ 4601 Soutn Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.

A | Na m.: 2914 W. 43rd Streęh Tel. Lafayette 263
m mm «aUi'

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
‘/ 8464 So. Halsted St.

Chlcago, III. 1
Ofiso Valandos: 6—8 vak. 

Tel. ftoulevard 5913 
Residencljos Tel. Boulevard 104i

ileikaimgi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą
Jei skaitant raidėe susilieja
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegiirją aklų,
Jai skaitant ar siuvant akis slra*. • 

da, tuomet reikalaukit akinių.

Jobui Mana
Akliną ejecialutaa 

1801 So. Ashland Avė* 
Kampas 18-os gatvėa.

Ant trečio augi to viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 uiatų

Pasiskubinki!!
‘ s " f 1 '

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim
Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius- 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabitipto Ministerių? 3) Ar kuni
gai galį būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs saivo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt. \ '

Tiems klausimams nušviest  j Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik^ 
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams — $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:SANDARA
327 E Street, > So. Boston. Mass.

Išsirašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir pažįstamiems 
patys skaitykite ir platinkite

»'

“Lietuvos Ūkininką”
Seniausią ir didžiausią progresyvių Lietuvos darbo žmonių laikraštį kuris teisingai ir aiš
kiai apriišo valstiečių ir kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus valdžios dar
bus, kAvoja su šėlstančių Lietuvoje klerikalizmu. Skaitytojams duoda advokatai pata
rimų teisių klausimais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterinoriai gyvulių 
auginime irgydj4ne, daktarai sveikatos klausimais ir šiaip įyairių įvairiausiais gyvenimo 
reikalais. Per ęmetus duoda savo skaitytojams apie 4000 patarimų, iš jų įvairiais klau 
simais nemaža ten amerikiečiams. > -
“Lietuvos Ūkininko” prenumeratoriai per metus gauna:
52 num. “Lietuvos Ūkininko” su šiais priedais:
24 num. “žemė” geriausio ūkio laikraščio.
24 num. “Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laikraštis, kuris ragina jaunimą'lavin- 
tisr’dorai gyventi ir tt. ’ z
24 nunv “Savivaldybė ir Koperacija”.
6 num. “Sveikata” žmonių sveikatos laikraštis daktarų vedamas.
Kalendorius Didelis “Lietuvos Ūkininko”. y
Leidžia “Varpo” Bendrovė. 1
“Lietuvos Ūkininko” kaina: metams — 80 auks., pusei metų — 42 auks., 3 mūn. 23 
auks. Atskiras num. 2 auks.
Amerikoje: metams — 2 dolerių, pusei metų 1 dol.
ADRESAS: “Lietuvos Ūkininkas” Laisves Alėja Nr. 60, KAUNAS, Telefonas 223.
Amerikoje galjma gauti pavieniais numeriais ir užsįfašyti:
Šo, Boston, Mass., “Sandaroj”, 327 E. St.,
New Yorke, N. Y., Vasiliauskas, 307 W. 30-th St.,
Chicagoje: “Naujienos”, 1739 So. Halsted St., “Aušros Knygynas”, 3210 S. Halsted St.,
E. St. Louis, 111., Jonas Žičkus, 589 Collinsville Avė.,
Rockford, 111., Petras Kutra, 1012 Main St., ir A. L. T. Sandaros kuopose

NEGAIŠYK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR KITIEMS ŠIANDIEN.

Tel. Boulevard 2160

DR A. J. KARALIUS
Gydytojas ir ChinjrgitF

VALANDOS 9—12 ryti 
2—8 viikart>

33U3 So. Morgan Street, 
CHICAGO, (LL

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo ii Califomįjos n 
vėl tęs savo praktikavimą po No 

5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną , ir 6—f 
vakare ifiskiriant nedėldieniu*

y

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR P. Z. ZALATOR1H
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nudiltomis nuo 9 iki 12 ryt*
So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted 9t

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki JO v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 1C | 
iki 1 vai. po pietų.

y*-...  —------------- --------------------

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

’ VALANDOS:
9 iki 12 pietą, 6 iki 8 vakare.
Rezidencijos Tęf. Fairfax 5574 

z Chicago.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas! 2816 So. Michigan} Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. pę piet.
Telefonas Victory 9082

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St 

‘ Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto ild

Telephone Yards 5834

OR. P. 6. wm
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 £. 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 1
3323 So. Halsted St., Chicago, IR. |



NAUJIENOS, Chicago, UI,

Lietuviu Rateliose
(Seka nuo 5-to pusi.)

siais kiaušiniais, vandeniu ir 
net lazdomis. Kad nedavus pro 
gos panašiom riaušėm Įvykti, 
kokios kad buvo Įvykę porą 
metų atgal ir dėl kurių vėliau 
jis pats ir tarybos prezidentas 
turėję nemaža nesmagumų tei
smuose, tai jis dėlto ir nelei
dęs biblistus laikyti savo 
prakalbas Liuosybes svetainė
je.

Tarybos prezidentas už tokį 
pasielgimą pagirė policijos 
viršininką, o bendrovės direk
toriams pasakė, kad jie gali 
leisti savo svetainėj rengti vi
sokias prakalbas be valdžios 
leidimo, išskiriant tik biblistų 
ir laisvamanių, Būtent, Moc
kaus typo.

Į miesto tarybos posėdį bu
vo atėję “delegatai” ir nuo 
priešingų biblistains žmonių. 
Kada buvo kalbama apie už
draudimą biblistams laikyti sa 
vo prakalbas priežastis, tai 
vienas jų “liuosnoris” priėjęs 
prie^ stalo pradėjo aiškinti, 
kad biblistai savo prakalbose 
buk tvirkiną mažus vaikus 
ir sėją neapykantą šeimynų 
tarpe. Bet į jo aiškinimus nė 
tarybos prezidentas nė jos na
riai nekreipė ne mažiausios do
mės.

Kaip girdėt, daugumas ben
droves direktorių ir šėrininkų 
tokiu tarybos prezidento nuo
sprendžiu yra patenkinti, 
kiti yra neužganėdinti 

, valdžia draudžianti

bet i 
. kam 

biblistams 
laišvama-

n i artis laikyti savo pra 
Liuosybės svetainėje.

— Cicerietis.

Tankiai plaukia dideli laivai

STAR
J Cherbdurg ir Southampton 

Olympič — Birželio 3; Birželio 24; 
Homeric — Birželio 10; Liepos 
Majestic — Birželio 17; Liepds 8;

Tuoj pribuvus į Southanvptoną.Ae 
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
pojų su užtikrnhnu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

VRedStarLins
Tiesus patąmavimas į luepojų.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

> American Iine
l Hamburgu

St. Paul Birž. 7, Liepos 12, Rugp. 16, 
Mongolia Biiž. 21; Liep. 26; Rugp. 30 
Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
Manchuria Liep. 5; Rugp. 9; Rūgs. 13

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

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

1

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Telephone Central 3362 
1824 VVahansia Avė.

• Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Telephons Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai- 

Ofiso va] * 9 Iki 12 pietų 
6 iki 9 vakare

3259 Sn. Halsted St. f hirarn

Rezidencijos tel, Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ," 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.!.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:8354 Se. Halsted St. Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Tndependencs Blvd Chicag.

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip- J 
gi kitas visokias gydau gamtiškais) 
budais. X1

1407 Milwaukee Avė
Tel. Humboldt 5849

BRIDGEPORT.
Iš Simano Daukanto Draugijos 

pastogės.
Birželio 4 Mark White sp. 

salėj Simano Daukanto Drau
gija laike savo mėnesinį susi
rinkimą. Apkalbėjus einamuo
sius draugijos reikalus buvo 
pakeltas klausimas kas link 
pirkimo serų Chicagos Lietu
vių Auditcaiium Bendroves. 
Vienas narys buvo davęs su
manymą, kad butų verčiama 
kiekvienas draugijos narys 
pirkti bendrovės sūrų. l£et ki
tas narys tam sumanymui pa
sipriešino. Tada kįlo toks ler- 
mas, kad apie *50 narių buvo 
atsistoję ir norėjo apleisti susi
rinkimą, ir tik kai kurių narių 
paprašyti pasiliko svetainėj. 
Paskali po visų diskusijų nu
tarta minėtos bendroves serų 
pirkimo klausimą palikti liue
sai. narių valiai, tai yra kas no-

nebus verčiamas.
Draugijos nariams butų 

turtina dalykus svarstyti 
čiau ir bešališkiau, nes karščia
vimasis kai kurių narių “aitb 
savo pas tat yU“ prie nieko ge
ra ncprivedaT~**KimĮįs.

VESTUVIŲ JUBILEJUS 
LABDARYBĖ.

Sereda, Birželio 7 d., 1
. . 'I ---- --------------------- r

Pranešimai
Socialistų Partijos Press Pikniko 

tikietus galite gąati “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. Srltuopos tuojau įsigyki
te tikietų. * 1

Bridgeporto Liet. Draugijų Susi
vienijimas praneša visom draugijom,! 
kurios dar nepriklauso susivienijimui, ( 
kad pasiskubintų prisirašyti, nes ūki 
š. m. liepos 1 d. įstojimas bus tik $5, 
o vėliau bus $100, nes bus pradėta 
Lietuvių svetainė statyti. Svetainė 
gi visom draugijom reikalinga. Su
sirinkimai laikomi paskutinį utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio, 8 v. v., Mildos 
salėj. — Valdyba.

Jauni; Vyrų Dr-kas ir Pašalp. 
KHubas laikys .mėnesinį 
ketverge, birželio 8 d.

susirinkimą 
8 vai. vak., 

Malinausko svetainėj, 1843 So. Hals
ted St. Draugai, malonėkite visi at
silankyti, o kurie esate užvilkinę su 
mėnesinėm mokestim, pasiskubinkite 
atsiteisti, kad netąptumėt suspenduoti 
ar išbraukti.

— Rašt. K. Kazlauskas.
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mc-Savo vestuvių dešimties 
tų sukaktuvėms paminėti Jo
nas ir jo žmona Spitliai, 4028 
S. Maplewood avė., gegužes 21 
d. Suruošė pokilį, kuriame da
lyvavo būrelis artimesnių 
draugų. Toms linksmoms su
kaktuvėms geriau pažymėti 
kokiu nors gražiu darbu, poki- 
lio dalyviai ir šeimininkai nu
tarė padaryti mezliavą Lietu
vos našlaičių naudai ir čia jau 
sudėjo $21.(M). Aukojo Julius 
Januliuhas $5, Aug. Šalčiukas, 
Olga Kudel, Pet. Kazlauchinas 
ir A. Venskunas po $-» 
$1 aukojo Jonas Spitl'is, 
Grebi i una s, Ad. Kovera, 
Geder, Leo Miller, Fab. Jukna, 

čapai'tis ir A. Urbonas.
ai priduota “Naujie

noms” kad persiųstų Lietuvon.
— J. J. Bagdonas.

[Čekį $21 .CO gavome ir per
siusime kam Įsakyta. N. Red.]
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PRISIRENGIMAS AUKSO SI
DABRO FONDO VAJUI.

rei- 
su- 
Jei 
tas 
vi

Kadangi šio mėnesio 24 ir 25 
dienos yra Atstovybės skirtos 
Aukso ir Sidabro Vajui, tai pa- 
sižvalgykim, ar jau esam stip
riai susiorganizavę ir ar, turi
me visus agitatorius ir taip 
kalingus gaminius, kuriuos 
teikė Liet. Finansų Misija, 
.turime, tai skubėkime, nes 
be galo svaihu. Neminint
sos aukso ir sidabro fondo 
svarbos Lietuvai, kuri be abejo 
bus garbingai pažymėtž\ne tik 
lietuviu išeivijos Amerikoj^bet 
ir visos lietuvių tautos istori
joj-

Jis turėtų išjudinti visus or
ganizuotus ir neorganizuotus 
Amerikos lietuvius be skirtu
mo srovių ir Įsitikinimo ir pa
skatinti dėtis prie to kilnaus 
darbo. Aukso ir sidabro rin
kimo organizacijos branduolys 
yra L. L. Paskolos Komitetai, 
kurie jau yra parodę savo pa
sišventimų Lietuvai ir kurie, 
tikiuosi,” prie šio istorinio dar
bo išvystys savo pastangas li
gi augščiausio laipsnio. Jei dėl 
kokių aplinkybių, ar tai srovi
nio charakterio, ar kokio kito
kio geresniam tikslo pasiekimui 
butų reikalinga 
skolos komitetų 
kimo punktai, 
suorganizuoti.

Visi sykiu sukruskim ir 
naudokim savo jėgas kilniau
siam Lietuvos valstybės buda- 
vojimo darbui, aukso ir sidab
ro negriunamam pamatui.

Šios šalies valdžia nedarys 
jokių klinčių, o Lietuvos val
džia 
ma.

lu reti be 
kiti aukų 

tai galima

pa- 
rin- 
jie

SU-

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
REIKIA merginų nuo 16 iki 

25 metų amžiaus. Lengvas dar- 
bas prie mašinų ir benčiaus. 

kal-Gera pradžiai alga. Turi 
bėti angliškai.

Astišaukite: '

VYRŲ
REIKIA' FOl 

Ateikit 
gera mokestis.

R. M. EDDYYOUNDRY 
COMPANY

372 W. Grand Avė.

'DRY PAGELBI- 
ų-isirengę į darbą,

ILLINOIS MINIATURE 
z LAMP CO.,

2243 W. Harrison St., 
Cor. Oakley Blvd.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
prie matracų siuvimo ir prie opera- 
vimo mašinų.
ENGLANDER SPRING BED CO., 

3931 Lowe Avė.,
3 blokai nuo Halsted St.,

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI bučernė ir PARDAVIMUI: SKAITYK SU 

grosernė, biznis cash ir gerai atida aPie dideli namąi ir biznio 
išdirbta. bargeną-

2900 So. Lowe Avė
medinis ant dviejų florų

REIKALINGAS* bekeris pir- 
marankis: prie juodos ir baltos 
duonos.

4530 So. Honore St.

—---- ---------------------------- ——-----—
PARDAVIMUI GROSERNĖ YRA 

daug 'ir švaraus tavoro. Aržuolo ra
kandai. Dvejos svarstykles ir cash 
registeris. Labai geroj vietoj. Par
duoda, todėl, kad turi kita biznį. Pi
gi renda.

5709 Wenthworth Avė.

REIKALINGAS geras
. . iris.
Atsišaukite:

3225 Auburn Avė.

bučeL

Atgimdęs Tautos Dr-stė laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą ketverge, 
birž. 8 d., 7:30 v. v., bažnytinėj svet., 
35 St. Visi nariai ir iširęs malonė
kite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

REIKIA merginų < lengvam 
dirbtuves darbais Gera mokes
tis. Turi kalbėti angliškai.

KABO COMPANY,
15 and Laflin (st., 4 augštas

REIKIA darbininkų j fandrę. 
Nuolat darbas. Atsišaukite 
tuojau j darbo skyrių.

CRANE CO., 
40*St. & Kedzie Avė.

EXTRA. PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė ir stubos rakandai. 
Lietuvių apielinkėj. Pardavimo prie
žastis — važiuoju į Lietuvą. Imkit 
State St. gatvekarį No. 119 iki 115 
gatvės.

160 Kensington Avė.

PARSIDUODA SALIUNAS SU 
barais visokių tąytų apgyvento, biz
nis daromas ge\as, turiu parduoti į 
trumpą laiką, nes išvažiuoju į kitą 
miestą.

Atsišaukite:
3758 So. Normai Avė.

• | Vienas
bizniavas namas ir šalę jo yra ant
ras labai
fliatų ir dideliu štoru ir geru beismon- 
tu mūrinis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš abiejų namų per 
mėnesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, 
kuris yra mūriniam nan\e atlieka 
gryno pelno $400 per mėnesj, iš viso 
yra pelno $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir vi>tu staku 
taip kaip dabar biznis stovį/su abiem 
namais, parduosime labai pigiai. Na
mai randasi ant 18 gatvės ir yra se
na lietuvių užeiga.

Federal Bond & Land Company 
666 W. 18th Street, . Chicago.

tvirtas ant trijų florų, 6

PALOS Park pardavimui 
furinišuotas arba nefumišiuo- 
tas labai puikus 7 kainb. na
mas; lotas 165x300 prie W. 86 
Avė. ir 123 St. Mr. Pierce.

SMENĮJ JiESKOJIMAI

REIKIA suaugusios moteries 
prie namų darbo.

2258 North Clark St.

JIEŠKAU Justinos Jerašiuniukės, 
po vyru Vasilevičienė. Ji jau senai 
gyvena Chicagoj. Dominikos Vara- 
šiunas, jps brolis iš Lietuves prašo, 
kad ji pati ar kas kitas praneštų ma
no adresu:

ANTANAS ADOMAITIS, 
1541 Washburn Avė., Chicago, III.

PA J IEŠKAU SAVO DRAUGO 
Joe Pavilonio. Paeina, Kauno rėd., 
Ukmergės apskr., Želvos vai., Pele 
nių sodžiaus; turiu svarbų reikalą, 
pranešti apie Lietuvą. Atsišaukite 
jis pats ar kas apie jį žinote. J. 
Masses, 1314 S. 49th Ct., Cicero, III.

V ■■ ........................................ -

REIKIA MOTERIES ABELNAM 
namų darbui. Rūbams skaloti yra 
elektros mašina. Nereikia virŲ. val
gio. Vakarais gali eiti į savo na
mus. Atsišaukite tuojau.

F. SWETT,
1334 Independence Boulevard

REIKIA MOTERIES IŠDESTY- 
mui popierų atkarpų. Mokama gera 
alga. Butų gerai, kad butų patyrusi 
tame darbe, bet jei nemoka to darbo, 
bus gerai.

REPUBLIC WASTE PAPER
1039 W. Congress St. 

netoli Morgan St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant ūkės ir kelio grabių kasimo. 
Darbas smagus ir nėra sunkus, nes ir 
aš nemyliu sunkiai dirbti. Mylintis 
tą darbą malonėkit atsišaukt pas P. 
Raudis, 10516 WabaslvAye. Telefo
nas Pullman 6997. Pasikalbėk ge
rai, tada važiuok p!rs J. Misevičia, 
Thorp, Wis.

PARDUODU KRAUTUVĖ CIGA- 
rų tabakos ir saldainių. Didelė krau
tuvė galima laikyti “ice cream”, 
minkštus gėrimus, vaisius ir groserį. 
Parduosiu taipgi rakandus skyrium. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

3826 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis bungalowf maudynes, 
gasas ir elektra $3,500. Cash, 'li
kusieji ant morgečiaus. 119 So. 
23rd Avė., Bellwood, III.

co.,

JIESKO PARTNERiy

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
dirbtuvės darbui (Candy factory) 
nuolatinis darbas, patyrimas nerei
kalingas.

DE LUXE MALL0W CO., 
166 North May St.

REIKALINGAS geras kepė
jas keksų ir juodos duonos. 
Gera užmokestis ir pastovi vieta. 
Kreipkitės Naujienų Skyriun, 
3210 So. Halstdd St. num. 118:

< PARDUOSIU PUSĘ SALIUNO 
pietinėj dalyj miesto (^outhside), 
biznis labai geras, bet esu priverstas 
parduoti greitu laiku. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite j Bridgeporto Naujienų Skyrių. 
3210 So. Halsted St. num. 113.

REIKIA SALESMANO. PROGA 
apsukriam vyrui. Kas tokio. skirtirT- 
go. Didelis pelnas. Taipgi turi 
kalbėti angliškai.

LEIBSOHN CO., 
35 So. Dearborn St.

Room 505

PARSIDUODA SALIUNAS LIE- 
tuviu ir kitų tautų apgyventoj vietoj. 
Parsidudoa už gana prieinamą kainą. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos.

4527 S. Honore St.

DEL GREITO PARDAVIMO: 
Dvieju aukštų mūrinis “Business pro- 
perty”; štoras 75 pėdų gilumo ir du 
pagyvenimai. Nenraleiskit šitos re
tai atsitinkančios progos. Turi būt 
parduota sekančioje savaitėle. Atsi
randa 3527 S. Halsted St. Veriė tik
tai žemes .810,000. Kaina už viską 
$12,000. M. Kiras, 3331 S. Halsted st.

PIRK SAVO NAMĄ
Mes parduodam ir nrainom namus 

lotus, farma<= ir bnčemes.
C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 So. Halsf-d St., 
• Chicago, III.

Tel. Boulevard 9641

REIKALAUJU partnerio prisidėti 
prie automobilių naujų radiatorių. 
Tas naujas radiatorius pripažintas 
1921 metuose. Turi turėt kapitalo 
ir turi būti ■apsišvietęs, kad galėtų 
vesti biznį. x

“Nauienos” Box 46.

REIKIA STIPRIOS MERGINOS 
ar vidutinio amžiaus moteries dėl 
namu darbo ir virimo, nereikės skalb
ti. Turi suprasti vokiškai ar angliš
kai. Gera alga, pyje žydų šeimynos.

DRY GOODS STORE,.
Victory 2327 1806 So. State St.

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ Į 
geležies atmatų kiemą, nuolatinis 
darbas^ geras jnokestis.

Kreipkitės: '
IROtfUOIS STEEL & IRON CO., 

4620 W. Roosevelt Rd.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO TARPE 32 

ir 34 gatvių, prie Emerald, Union ar 
Ix)we Avė. Kurie turite šviesų ir 
švarų kambarį, malonėkite pranešti 
sekamu adresu:

“Naujiencs” Rox 47.

KAMBARYS 
ant rendos su valgiu,? vienam ar 
dviem vaikinams. Elektros šviesa 
maudynės i? kiti parankumai.

3247 S ‘̂. Union Avė.
Vidurinis floras iš fronto

ISRENDAVOJIMIR
PARENDAVOJIMUI 5-KIŲ KAM- 

barių flatas: karštu vandeniu apšil
domas, elektros šviesos Ir kiti paran
kamai.

3124 W. 55th St.
Tel. Republic 2302 

Atsišaukite po G vai. vak.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PALIKSIU GROJIKUI PIANĄ 

atsakantiems žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
Į Naujienų ofisą num. 35.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai- 

sytčjas visokių naminių rakandų 
(furniturė). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

STOGŲ DENGĖJAI
Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 

tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. . Įsteig
ta 34 metai., 
šiai

Didžiausias ir geriau- 
rengtas stogų dengimo jardas 
^oj. Tiktai Unios darbininkai 
i' ba. J. J. Dunne, Roofing Co , 

Tel. Lawndale
čia < 
3411-341-3 Ogden Avė. 
0114. — Visi Skyriai.

JIESKO DARBO

REIKIA DARBININKU

REIKIA dviejų virėjų (Cooks) į 
lietuvių restoraną. Vienas turi būt 
pirmos klesos, o antras ant naktų, Į 
dėl mažų orlcrių, ir viena veiterka • 
nešti į stalus. Turi būt patyrusi sa
vo darbą. Algos geros. Kreipkitės 
į Naujienų Town of Lake Skyrių, 
1614 W. 46th St. \

PARDAVIMUI saliunas, lietu
viu kolonijoj, geriausioj vietoj. 
Priežastis pardavimo—liga.

3428 S. Halsted St.
JČ. .

PARSIDUODA GANA PIGIAI ČE- 
verykų taisymo šapa — priežastis 
pardavimo: turiu du bizniu. Nemo
kanti to amato išmokinsiu. 5600 So. 
Laflin St. ir 56-tos — vienas blokas 
nuo Ashland Avė.

BUČERNĖ IR 
Biznis daroma gana ge- 

Kas norite turėti gerą biznį, 
Prie- 

, — turiu apleisti
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 
vyrų ir moterų, galdma dirbti atlieka- 

I momis valandomis. , Lengvas parda- 
I vinėjimas — naujak daiktas. Leng
vas uždarbis. (50 nuošimčių komise-, 
no. Pardavinėtojai turėtų mokėti 
kiek angliškai. Kreipkitės, adresu 
2816 So. Michigan' Avė'., klauskite 
M r. Gray.

VYRU

“REIKIA AUTOMOBILIŲ 
VIRŠŲ DARBUI”

Kabinet dirbėjų,
Durų kabintojų
Body Framerių
Medžio darbininkų
Mašininių medžio darbui

TUOJ AUŠ
GERA ALGA IR
GYVENIMO APLINKYBĖS

THE KISSEL MOTOR CAR CO 
HARTFORD, WIS.

REIKIA patyrusių vyrų į ge
ležies atmatų kiemą, $4jf)0 į die
ną, 10 vai. dieną. Kreipkitės: 
CENTRAL IRON & METAL Co.

3650 So. Rockwell St.

REIKIA darbininkų į steel 
yard $4.00 į dieną.
CONCRETE ENGINEERING 

COMPANY, 
1926 So. 52 Avė.

REIKALINGAS pirmarankis 
duonkepis, darbas ant visados. 
Turi būti patyręs prie juodos 
duonos. Atsišaukite. 1043 W. 
13th St., Chicago.

RAKANDAI
, PARDAVIMUI rakandai, .di- 
ning ruimo setąs, vartotas tik 4 
mėnesiai, keiičiukas (mažam kū
dikiui Jr vygė. Parduosiu pigiai 
2532^W. 4(5th PI. 2-os lubos.

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bed room setus. Puikų player 
pianą, pronagraphą su rekordais, ant 
grindų pastatomą leriipą, kaurą ir 
paveikslus. Viskas kaip naujas, la
bai pigiai, gera proga jaunai porai. 
Kriepkitės, 1926 So. Kedzie Ave.., 
1-mos lubos.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 

Reo 7 sėdynių. Geram stovyj. Kas 
pirmas, tai laimingas, nes dabar ge
ras, laikas, pasivažinėti. Atsišaukite 
po numeriu

3413 W. 51st St.
----------------;------ X-------------------------

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Studebaker, Roadsted. Visas naujai 
pertaisytas. Kaina tik $125.00. Ant
ros lubos iš fronto, galima matyti 
nuo 12 iki 5 v. v.

1823 So. Ruble St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Ovęrland Saden 1917 modelio 
starter, elektrikos švjesos, 5 sėdynių, 
geri tairai ir visas geram1 padėjime, 
labai pigiai, tik $150. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju į kitą miestą. 
2423 W. 46th St., gali matyti va
karais po 6 valandai.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 
grosernė. 
rai. 
parduosiu už prieinamą kainą, 
žastis pardavimo 
miestą . Atsišaukite, 746 W. 31st St. 
Phone Boulevard 2335. 
__________ :_____ i__________________________

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 7 kambarių stuba, 2 ak

rai žemės, cementinis skiepas, vande
niu apšildoma, elektros šviesa, 30 vai
siniu medžių, 1 karvė, 30 vištų, netoli 
.Ilinois Central Stoties ir 2 blokai nuo 
gatvekariu linjjos. Didelis bargenas 
už $6500.00, įmekėti $2000.00; o liku
sius ant lengvu mėnesinių išmokėji
mų. Kreipkitės šiuo adresu:

F. M. JOGMINAS, 
11247 Michigan Avė., Roselnad, UI.

Phone Pullman 439
i , ■1 .......... -

1 PARDAVIMUI DVIEJŲ BUGŠTU 
medinis namas po num. 2641 W. 69 
St., 5 ir 6 kambariai, du fumasai: 
ąžuolo trimuota, gasas, elektra, arti 

; mokyklos.
W .71 St. 

PARDAVIMUI saliunas su daugiau.
narnu. Namas geram stovyj
Priežastis pardavimo savininką.;
išvažiuoja į Europą.

1957AV. 20 St.

Matykit savininką 2607 
Taipgi viskių lotų, $200

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, tarpe dirbtuvių. Par
duosiu pigiai nes turiu greit par
duoti. Galima pirkti visą ar puc 
sę, 2259 W. 13th St.

parLavimui mūrinis na
mas, geroj vietoj, ant 2 pagyve- 

I nimų po 6 kambarius, aržuolo 
trimingai.

6953 S. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI Malt & Ilops, 
biznis išdirbtas wholesale & 
retail. Parduosiu pigiai. Par- 
davimo priežastis, eisiu mokyk
lon. 3238 S. I halsted St.

PARSIDUODA ARMONIKA, nau- 
ausios mados su 140 balsų, kaina gana 
prieinama.

PETER LUKOŠEVIČIUS, 
4531 So. Paulina St., 
Phone Yards 0799.

PARSIDUODA SALIUNAS, YRA 
daromas gana geras biznis. Nirin- 
tiems pirkti parduosiu už prieinamą 
kainą, priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite: '
3225 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DEL1KATESEN ir 
būti 
Yra 

ledui 
daug 
kam>- 

Ge- 
$1250 

už viską arba geras ir greitas pasiū
lymas. Jei kas nori gali pirkti ant 
tam tikro laiko.

2875 Elston Avė.

self grosernė, North West. Turi 
parduota iš priežasties ligos, 
geriausi rakandai, šiowkeisai, 
haksas, kauteriai ir tt. Yra 
Šviežio stako. Pigi renda ir du 
bariai gyvenimui, j Geras lysas. 
riausis bargenas ' Chicagoj.

MOKYKLOS
i /■ r '

Mokinkis dressniaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRES’SMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
62b5 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rąšy- 
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

užgyrė speciale kablegra

J. A. Mickeliunas, 
Chi. ir apielinkių ap. pirm.

10707 Sp. State S't.,
Phone: Pullman 4699.

JIEŠKAU DARBO 'AUTOMOBI- 
lių garadžiuje, esu biskį pasimokinęs 
tame darbe ir važiuoju visokios rū
šies karais, iš pradžių sutikčiau dirb
ti už’mažą atlyginimą. Meldžiu at
sišaukti laišku, jei kam butų toks 
darbininkas reikalingas. J. Antanai
tis, 1107 E. Gent Avė., Johnston 
City, III.

^REIKIA vyrų į. fauiųlrę prie 
tirpinimo žalvario ir kitų me
talų. , z

H. Kramer & Co., 
’ 1324 W. 21 PI. a

PARDAVIMUI GROSERNĖ — 
geroj lietuvių ir kitų tautų apgyven- 
toj vietoj. Parduosiu su fomišiais 
ar be forniŠių.' Turiu parduoti greitu 
laiku — priežastis pardavimo, va
žiuoju į Lietuvą.

, 4511 So. Hermitage Avė

AMERIKOS LIETUSIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lieturiikoi 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, st« i 
nografijos, typewriting. pirklybos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinii 
ekonomijos, piliety stis, daili araiya 

tės ir tt. _
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto Iki 

4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai. _

PARSIDUODA SALIUNAS GE- 
ras biznis apsukriems vyrams. Sve- 
timtautaT .airių ir vokiečių apgyver- OT„ CHICAGO.
toj vietoj. Pardavimo priežastis —
nesutikimas tarpe apaugų.

5301 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8164

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė suprantanti stubos darbą ir 
mylinti darbti. Darbas pastovus 
lengvas ir gera mokestis. Drapanų 
nereikia plauti. Valgis ir kambaris. 
Atsišaukit tuoj.

Oremus Chem-ical Laboratory, 
1718 So. Halsted St. ’

REIKIA darbininkų. Nuolat 
darbas.

Atsišaukite tuojau.
WILSON STEEL 

PRODUCTS 
49th St. & Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė, ir 
grosernė, labai geroj vietoj, turi 
būt parduota greitai, nes išva
žiuoju Lietuvon. Atsišaukite j 
Naujienų ofisą, Box 39.

GERA PROGA ŽMOGUI TURIN- 
čiam 350.00, nusipirkti čeverykų tai
symo šapą. Labai pelningoj vietoj. 
Gražioj apielinkėj. Brighton Parke. 
Elektros mašinos ir visi geri įtaisy
mai. Kas nemoka to darbo, išmokin
siu. • •

3932 So. Rockvvell St.

x PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Visokių tautų apgyventa 
vieta. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Parduosiu pigiai, nes važiuo-

PARDAVIMUI 3 KRĖSLŲ BAR- 
bernė. Pardavijno priežastis; einu į 
kitą biznį, todėl nepraleiskite progos,} 
nes parduodu pigiai. Atsišaukite . .. .
4600 So. Marshfield Avė., įėjimas ant farmų, 3500 So. Union Avė 
nuo 46 gat. Phone Boulevard 4341.

PARDAVIMUI PUIKI BEKERNĖ, 
biznis išdirbtas per 12 metų. Par
davimo. priežastis, savininkes eina iš ket. 
biznio.’ * 1

Ta SKARUDA, I
G136 Auber Avė., Argo, III.

Phone Boulevard 4341.
PARDAVIMUI BUČERNĖ, ČF- 

roj vietoj, biznis išdirbtas, parduodu 
pigiai, nes atidariau wholesale xnar- 

. Nors turiu niikėjų, bet nenoriu 
1 atiduoti svetimtaučiams.
* Atpišaukite:-

601 W. 31»t St.

IEVESKIO MOKYKLA
ir Anglų kalbų;
High School ir 

Prirengia prie 
visas aug&tesniasias

Mokina Lietuvių 
Grammar 
Prekybos dalykų, 
kvotimų į 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nUo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 Šo. Halsted gatr. 
arti 35tos gat.

School,

PRIVATĖS' AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu Hudu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Southanvpton%25c4%2585.Ae



