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Lenkija visai pasidavė 
Francijai

Anglijos inžinieriai pasidavė
Am. Darbo Federacijos mažėjimas

Paskelbė savo finansus

Lenky prekybos sutartis 
su franeuzais

Leikai prakišo, franeuzai 
laimėjo. K

DANZIGAS. — Specialia 
Koelnische Zeitung laikraščio 
korespondentas iš čia rašo, 
kad leųkų seimo ratifikavimas 
prekybos, žibalo, anglies • ir 
transporto sutarties su Franci- 
ja buvo pamatu Francijęs ir 
Lenkijos utilitariniam susivie
nijimui. ' o

Šitos sutartys reiškia gerą 
biznį Francijai, liet padaro 
Lenkiją franeuzų kolonija be 
atatinkamo atlyginimo. Šitą 
mintį eilių eilėmis patvirtino 
lenkų opozicijos laikraščiai ir
šita opozicija net ir po franeu
zų ir lenkų sutarčių ratifika
vimo yra stipri.

Didžiausią paramą lenkų 
tautininkai gavo iš viešos nuo
monės atsimainiusios dėl bol
ševikų agresyvi© nusistatymo 
Genuos konferencijoj. Šitą per
mainą lenkų sentimente dar 
labiau sustiprino žinia apie ru
sų sutartį su vokiečiais Rapa- 
loje. '

Lenkų tautininkai gavę pro
gą pasiskubino ratifikuoti frau 
euzų sutartis su lenkais kol 
opozicija buvo suvaržyta vie
šos nuomones.

Tautininkai tvirtina, kad 
mil i tarinis susivienijimu su

Francija yra neapseinamas 
įlenki jos saugumui ir kąd 
Francija nesutinka daryti inT 
litarinų susivienijimą /nepriė
mus prekybinės sutarties išly
gų. Šitas jų tvirtinimas palen
kė žmones jų pusėn.

Prie normalesnių sąlygųkyra 
abejotina, kad tokį susivieniji
mą ir tokias prekybines sutar
tis butų galėjęs priimti lenkų 
seimas, nes tose sutartyse ne
daug kas yra pasakyta apie len 
kų teises, o franeuzų teisės 
pabrėžiama prie kiekvieno žin
gsnio.

Opozicija nurodinėjo, ^ad 
tose sutartyse nėra jokio at
lyginimo Lenkijai, bet tauti
ninkai piešė ant sienos rusų ir 
vokiečių įsiveržimo šmėklą ir 
tas atsvėrė visas verslo ir kitas 
politines išlygas.

Visuose ateities kriziuose 
Lenkija tikisi turėti už savo 
pečių Franciją ir mažąją san
tarvę ir būti civilizacijos siena 
nuo “vokiečių ir rusų .taikos 
ardytojų”.

Lenkų socialistai buvo vieniu 
tūlė grupė seime kurie atsisakė 
balsuoti už šitas sutartis. Soci
alistų kalbėtojas nurodė į tas

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
ši ain: ; ' •

Šiandie — veikiausia giedra 
ir triškį šilčiau.

Saule teka 5:14 v., leidžiasi 
8:26. Menuo teka 11:37 v. v.

blogybes, kurias šitos sutartys 
turės Lenkijos santykiams su 
kitomis šalimis.

Lenkų valdžia nepagerino
savo santykių su Anglijos val-
džia šituo bildu, o vokiečių ir 
rusų valdžios tik labiau glau
sis į krūvą franeuzų ir lenkų 
imperializniui pagrūmojus.

Opozicija pranašauja, kad už 
kelių metų lenkų valdžia pa
matys savo klaidas ir kad len
kų pramonė bei prekyba nu
kentės dėl šitų Francijai sutei
ktu išimtinų malonių.

Anglijos inžinieriai nu-* 
sileido.

Priėmė samdytojų reikalavi
mus, kad užbaigus ilgą lokautą

(LONDONAS, birž.' 13.
Fabrikantai laimėjo savo pas
kelbtąjį keletą menesių atgal 
lokautą prieš inžinierius. Amai 
gamated Engineering Union 
76,478 ^alsais prieš 39,423 pri
ėmė samdytojų reikalavimus, 
kad tuo užbaigus lokautą in- 
žinierystės industrijoje.

Be tos unijos, lokautas api
ma ir kelias dešimtis kitų in
žinierių unijų, prieš kurias 
taipjau lokautas buvo paskelb
tas, nors daug vėliau negu 
prieš Amalgamėtų uniją. Vie
nai unijai nusileidus veikiausia 
bus priverstos ir kitos unijos 
pasiduoti.

Amerikos Darbo Fede
racija mažėja 

t——— ---------------------——

Skaičius' narių nupuolė delei 
bedarbės ir apsistojimo karo 

darbų, sako Gompersas.

CINCINNATI, O., birž. 13.— 
Samuel Gompers išleido parei
škimą, kuriame jis kalba apie 
Amerikos Darbo Federacijos 
pildomosios tapybos raportą, 
rodantį didelį Federacijos na
rių sumažėjimą. Raportas pa*, 
rodo, kad per metus laiko skai 
čius narių sumažėjo 710, 893.

Gompersas teisindamas tą 
narių sumažėjimą sako, kad 
raportas rodo tik narystės mo
kesnius mokančius narius. 
Betgi yra daug narių, kurie yra 
pa 1 mosuoti delei bedarbės nuo 
mokėjimo mokesnių. Jeigu, 
girdi, priskaityti tuos narius, 
tai veikiausia pasirodysią, kad 
Federacijos skaičius narių nėra 
sumažėjęs. v

“1920 m., kada musų narys
tė buvo didžiausia, mes rapor
tavome turį 4,078,740 narių,” 
sako Gompersas. “Dabar mes 
raportuojame 3,195,651 narių.
Vienas faktas, į kurį aš nore-) Franciją atstovaus Haagos
čiau nurodyti, yra tas, kad tas 
narių skaičius yra milionu di
desnis negu kad buvo prieš ka
rą. Tos unijos daugiausia ne
teko narių, kurios daugiausia 
užsiėmė karo darbais, kurie, 
ant laimės, daugiau nebėra rei
kalingi.”

PEORIA, III., birž. 13. — 
Automobilių vagįs nušovė 
konstabelį Arthur Smith, kuris 
juofe buvo užklupęs ant kelio.

Am. Darbo Federacija turi 
$198,000, iš kurią $175,000 su- 
> daro gynimo fondą, s_

CINCINNATI, O., birž. 13.— 
Samuel Gompers šiandie pa
šaukė kapitalistines organiza
cijas paskelbti ’savo finansinius 
raportus taip atvirai, kaip tą 
daro Amerikos Darbo Federa
cija. Tas pašaukimas tapo pa-
darytas knygų peržiūrėjimo 
komitetui perskaičius konven
cijoje savo raportą apie finan
sinį Federacijos stovį. Gom- 
persas tada tari) kitko pareiš
kė:

“Aš noriu atkreipti domę į 
tą faktą, kad darbininkai čia 
parodo visam pasauliui savo 
finansinius turtus prieš kon
vencijos svečius ir būrius laik
raščių korespondentų. Mes pa
rodome tai visam pasauliui. 
Aš pašaukiu “open shop” fab
rikantus, prekybos tarybas ir 
kameras ir visas kapitalitines 
kovos su darbininkais organi
zacijas paskelbti tokį pat viešą 
raportą apie savo finansus.”

Raportas rodo, kad Federa
cijos ižde yra $198,794, iš ku
rių $175,000 sudaro gynimos 
fondą.

šis Gomperso pašaukimas ta
po padarytas nežiūrint augš- 
čiausiojo. teismo nuosprendžio, 
<ad unijos gali būti traukia
mos teisman ir iš jų reikalau- 
. ama nuostolių atlyginimo. 
Niekurie delegatų išreiškė nuo
monę, kad delei tokio teismo 
nuosprendžio, raportai apie 
darbininkų' organizacijų finan
sus neturėtų būti skelbiami:

Verčia priimti biliy
WASHINGTON, birž. LT - 

Prezidentas Hard ingus pranešė 
atsiuvu buto taisyklių komite
to pirmininkui Campbell, kad 
jei kongresas nepriims biliaus,
kuris suteiktų subsidijas pre
kybiniams laivams, jis turės 
sušaukti nepaprastą kongreso 
posėdį vien tikslu pervaryti tą 
biliy. '

Smerkia laivy subsidiją
CINCINNATI, O., birž. 13.. 

— Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija šiandie vienbal
siai priėmė rezoliuciją, .kurioj 
pasmerkiania kongrese įnešta
sis laivų siibsklijės bilius, kai- 

jdo kcnksmingW-" bendruome
nės interesams ir kaipo naikin
antis viltį, kad šalis pataptų 
galinga jurose. Jis įneštas yra 
politikierių naudai ir pastaty
tų po politikierių kontrole vi
sus šalies prekybinius laivus. 
Jurininkų prezidentas Faru- 
seth atsiliepė apie bilių, kaipo 
mokslinę piešimo propoziciją, 
blogiausią kokią jis yra matęs.

Francija siys Haagon tik 
ekspertus v

^PARYŽIUS, birž. 13..— Ka

binetas šiandie nutarė, kad 

konferencijoje Rusijos reika
lais tik ekspertų grupė. Suma
nymas, kad Franci jos ambasa
dorius Haagoje Benoist irgi 
dalyvautų prirdngiamoj konfe
rencijoj, tapo atmestas.

■* " 1 —■ —.............. . ...............................

3 žmonės žuvo vėtroj.

NEWARK, Ohio., birž. 12. 
— Vėtroj, kuri vakar siautė 
netoli čia $uvo 3 žmonės ir 8 
liko sužeisti. __

Ryto prasideda Haagos 
konferencija

Daugelis Šalių dftr neprisiuntė 
savo atsakymų. Diplomatų 

konferencijoje irgi nebus. J i T
• --- 1-----

AMSTERDAM, birž. 13. — 
Holandijos valdžia dar toli 
ne nuo.visų šalių, kurios tapo 
pakviestos į Haagos konferen
ciją, gavo atsakymus apie jų 
sutikimą toje konferencijoje 
dalyvauti. Taipjau dar neži
nomas yra sąstatas delegacijų 
ir priėmusių pakvietimą vals
tybių.

Čia labai apgailaujama, kad 
Jungt. Valstijos nedalyvaus to
je konferencijoje. Vienok pasi
tikima, kad Amerikos legaci- 
jos Haagoje sekretorius bus 
prisiųstas konferencijon kaipo 
žvalgas.

Konferencija atsidarys ket
verge. Jos atidarymas bus pa
prastas, be jokių iškilmių. 
Tarp įvairių šalių delegatų ne
bus žymių dipllomatų ar mini- 
sterių, bet vien ekspertai. Ho
landijos atstovas irgi nebus 
užsienio reikalų ministeris.

Susirinkimas įvyks didžiulėj 
salėj taikos rūmuose, kur ma
žesnėj salėj renkasi tautų są
jungos įkurtasis internaciona
linis tautų teismas. Pašaliečiai 
konferencijon hebus įleidžia
mi. , L. >

Manoma, kad didžiosios val
stybės bando susitarti laike 
konferencijos berengti didelių 
puotų, kuriomis, ir tai dar gir
tomis puotomis, taip pasižymė
jo Genujos konferencija.

Injunctionas prieš Ohio 
angliakasius

COLUMBUS, O., birž. 13. — 
Federalinis teisėjas Sater išda
vė laikinį injunktioną* kuriuo 
angliakasių unijai draudžiama 
kliudyti operavimui kasyklų ir 
kasimui anglių pagelba streik
laužių Harrison ir . Jefferson 
pavietuose.

VOKIETIJOS KONTR-REVO- 
LIUCIONIERIUS KAPP PA

SIMIRĖ.
BERLINAS, birž. 13. — Po 

operacijos Leipzige pasimirė 
Dr. Wolfgang Kapp, kuris va
dovavo monarchistų sukilimą 
Berline 1920 m. ir laikinai bu
vo užėmęs Berliną ir nuvertęs 
Eberto valdžią. Operacijoj jam 
išimta kairiąją akį ir dalį kau- 
kuolės.

Kapp gimė Ncjw Yorke 1854 
metais, bet augo Vokietijoje.

Užmušė penkis plėšikus.
NOGiALE^į^riz., birž. 13.— 

Penki banditai liko užmušti ir 
mažiausia-3 sužeisti kada jie 
bandė užpulti traukinį Meksi
koj, kuris gabeno auksą. Jįjps 
užmušė Nayarit valstijos ka
rinis gubernatorius gen. Rodri- 
guez su savo pagelbininkais, 
kurie tuo laiku buvo traiikinyj. 
Viso banditų buvo 25. Išlikę 
pabėgo be jokio grobio.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birželio 13 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo akai’ 

tomą Amerikos pinigais šiaip i
Anglijos sv. sterlingų .......  $4.49
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų .... ......  $8.28
Danijos 100 frankų ........... $21.88
finų 100 markių ................... $2.15
Francijos 100 frankų ........... $8.84
Italijos 100 lirų ................  $5.05
Lietuvos 100 auksinų ........... 32c

\ Lenkų 100 markių ..........  2%c
Norvegijos 100 kronų ....... $7.45
Olandų 100 guldšnų ..........   $39.05
Švedų 100 guldenų ............... $26.02
šveicarų 100 markių ........ $19.09 
Vokietijos 1OO markių ......____ 32c

Neprielankiai pasiliko 
Eberty

BERLINAS, birž. 13. — Pre
zidentui Ebertui atvykus / į 
Munichą, Bavarijos sostinę, 
monarchistų minios vakar jį 
nušvilpė.

Vienas darbininkas liko už
muštas ir keli sužeisti gen. 
Hindenburgui atvykus į Kara
liaučių, veik tuo pačiu laiku.

TiČ įvykiai parodo kokia 
dvasia viešpatauja, Vokietijoje, 
kur tapo priimta reSpublikoni- 
nė valdžios forma.

Be to Bavarija bando paro
dyti savo nepriklausomybę ir 
todėl iš atvykstančių į ją. rei
kalauja atskirų pasų, nepasi
tenkindama vien Vokietijos 
pasais. Taipjau amerikiečiai 
yra aplupami Bavarijoje, tur
būt didesniam įrodymui, kad 
Vokietija yra reikalinga pas
kolos iš Amerikos.

Robertson mokykly tary
boje.

CHICAOO. •— Mayoras 
Tliompsonas vakar paskelbė 
vardus trijų žmonių, kuriuos 
jis paskiria į mokyklų tarybą, 
vieton rezignavusių senesniųjų 
narių. Jais yra buvęs sveikatos 
komisionierius Dr. John Dili 
Bobertson ir dvi moterįs,\j^rs. 
Johanna Gregg, 4235 Garroll 
Avė. ir Mrs. Dorothy Ginsberg, 
833 Lafayette Parkway. Dr. 
Robertson yra skiriamas tary
bos bifmininku. Daugelis jam 
priešinasi kaipo pigios rūšies 
politikierių i. Manoma, kad pa
sipriešins ir miesto taryba, ku
ri dar nešvaistė paskiri mų.

Nubaudė angliakasius.
29 angliakasiai ir 10 moterų 

nuteisti už peržengimą 
injunetiono.

SOMERSET, Pa., birž. 13.— ! 
28 angliakasiai ir ^0 moterų, 
jų tarpe trįs viršininkai Biese-‘ 
cker lokalo angliakasių unijos, 
liko rasti kaltais peržengime 
injunetiono, kuris draudė an
gliakasiams kliudyti opera vi- 
mui Consolidated Coal Co. ka
syklos ir tapo nubausti už pa
niekinimą teismo.

Patvirtins susitarimą
LONDONAS, birž. 13. — 

Šiandie į Londoną atvyko Ai
rijos valdžios galva Michael 
Collins galutinai patvirtinti -su-' 
sitarimą tarp Airijos ir Angli
jos. ISlusitarimas jau yra pada
rytas, bet Arthur Griffith, kaię 
pa vien seimo prezidentas, ne- 
į^ąli to susitarimo patvirtinti.

4 žuvo ekspliozi jo j.
DETRIOIT, Mich., birž. 13.— 

Išmonės liko užmušti eksplio- 
davu'3 ammonijai Webb Pack- 
ing Co. skerdyklose.

Areštavo Gandhi pagelbininką.
LUCiKNOW, birž. 13. — 

Quereši, kuris užėmė Indijos 
nacionalistų vadovo Mahatma 
Gandhi vietą kaipo Jaunosios 
Indijos redaktorius, tapo areš
tuotas už patalpinimą maištin
gų straipsnių. *

Centralinis kalifato komite
tas priėmė rezoliuciją, pareiš- 
kiančią, kad civilinis neklausi
mas yra neišvengtinas delei 
nedraugingo Anglijos valdžios 
atsinešimo prie kalifato klausi
mo ir delei Indijos valdžios te- 
betęsiamy persekiojimy.

Lietuvos žinios
Neafmezgamas mazgas i _ _ _
E. VARŠUVA. — Tautų Są

jungos viešame posėdyje buvo 
svarstyta apie lenkų ir lietuvių 
neitralę zoną, apie lenkų kali
nius Kaune ir ištremtus lietu
vius iš Vilniaus. Hymans refe
ravo nei tralinės zonos padėtį 
ir siūlė, kad abi pusės hutų 
kilnios širdies dėl politinių 
įvykių. I

Lenkų atstovas pareiškė, kad 
nei tralus zonos likvidavimo rei
kalu buvo sausio mėn. Tautų 
Sąjungos padarytas nutaritfias, 
kurį Lenkija priėmusi, o Lietu
va atmetusi, ir prašė tuojau iš
siųsti komisiją, kuri vietoje 
pravestų demarkacijos liniją. 
Lietuvos atstovas Sidzikauskas 
perskaitė ilgą pareiškimą, ap
kaltindamas Želigovskį ir Vil
niaus rinkimus, o taip j>a-t pro
testavo prieš Varšuvos seimo 

.nutarimą dėl Vilniaus, reikala
vo palikti neutralę zoną, ir ei
nant Suvalkų sutartimi, iš
braukti demarkacijos lini ją. *

Tautų Sąjungos Taryba nu
tarė dar pasitarti su interesuo
tomis valstybėmis i^pranešti 
apie tai Tarybai (?), kuri dar 
kartą svarstysianti tą klausi
mą. (“Rzeczpospolita”).

Pavergtoj Lietuvoj
Gardinijoj. Prasidėjęs žmo

nių prieš lenkus sukilimas. Vy
riausias sukilėlių atamanas 
vadinasi Samarach’as, jo padė
jėjai Čortas ir Ivanas Juodasis. 
Nesenai buvo užmušti 3 politi
niai, vienas paimtas nelaisvėn. 
Spėjama, kad tų.sukilėlių jau 
dabar daugiau 1000. Iš Pilsud
skio reikalauja jie nepriklau

Kodėl per 
“Naujienas”

Šu kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius 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 kuogreičiausia, 
— 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 ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio statiko, kada jie 
maipomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban- 
ke arjchkyriuose;

* \ 5) kacrNaujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at-', 
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 1 Chicago, UI.

............ ........... .. . ........
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICĄGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS t
3210 So. Halsted St., Tel. Boulerard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

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

WEST PULLMAŲO SKYRIUS
523 West 120th St., Tel. Pullman 0169

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

somos Baltgudijos. Apie tai 
jau ėmė rašinėti ir( lenkų laik
raščiai. Varšuvoj rusų kalba 
einantis valdžios lėšomis laik
raštis Za svobodu tolydžiui ko
voja prieš tuos sukilėlius.
Penkta lenkų žiaurumo auka 

Punsko apylinkėje.
‘KALVARIJA. — Gegužes 6 

dieną Punsko vals. Vaitakie
mio kaime lenkas (Čaikovskio 
kareivis) iniršovė per abi koji 
Joną šupšinską, kuris Mariam- 
poles ligoninėje gegužes 9 die- 
ną^įš to mirė. A. a. J. šupšins- 
kas buvo žymus šio kaimo žmo 
gus: doras, ramus ir tikrai su
sipratęs lietuvis. Užtat lenkai 
jo neužkentė ir visą laiką jį 
persekiojo, kol pagalios suda
rė progą prie jo prikibti ir per
šovė jį dirbantį laukuose... 
Liko jo našlė ir dvi mažos du
krelės.

Tau jau 5-ta lenkų žiaurumo 
auka šioje apylinkėje. Panašiai 
per “brolių” rankas žuvo mu
sų žinomi: Leončikas, Ivoška, 
J. Zimniokas. O kiek jiems pa
našių jau senai, be kaltės kan
kinasi Suvalkų, Seinų ir Ralt- 
stogės kalėjimuose?

Prievarta ima Lenką; 
“daniną.

; MOCKAVA. — Žvikelių kai
me, Punsko valsč. už nemokė
jimą milioninės duoklės, “Čai- 
kovskininkai” surinko viso šio 
kaimo geresnius arklius ir, nu
varę į Suvalkus, 12 V pardavi
nėjo per varžytines.

Gal 70 žmonių žuvo vėtroj.
, NEW YORK, birž. 13. — 
Apskaitoma, kad. nedėlioj 
New Yorke siautusioj " vėtroj 
žuvo 70 žmonių. Lavonų iki 
šiol surasta 45..



Amerikos Doleris 
Europoj

* K. Sėjikas.

(Tęsinys)

Kiti naudoja skirtingas įmo
nes dolerių žvejojimui. Jų spe
cialybė — tai grįžtantieji “ame
rikonai”. < Matoma, tos rųšies 
specialistų nemaža yra ir Lietu
voj. Juk laikraščiuose . tankiai 
pranešama, kaip tie paukštukai 
sutinka amerikonus ir lydžia 
juos iki pat Kauno. Supranta
ma, neretai jiems ar tai šiokiu 
ar tai tokiu budu pasiseka Ame
rikos dolerių išvilioti.

II

Kokių Europoj pasitaiko ku
riozų dėl pinigų nupuolimo, ro
do kad ir toks Vienuos žurna 
listo patyrimas, štai jo paties 
žodžiai:

“Ciuriche aš paėmiau greitą
jį traukinį, kuris' ėjo į Vienną. 
Tai buvo pusryčių laikas. Aš 
nuėjau į valgomąjį vagoną ir 
užsisakiau sau pusryčius. Pa
valgęs aš padaviau 10 frankų 
patarnautojui, iŠ kurių gavau 
du franku grąžos. Už šešių va
landų traukinys jau buvo Aus
trijoj. Pietų valgyti aš vėl nu
ėjau į tą patį vagoną. Man pa
davė lygiai tokį pat valgį, kai ir 
pusryčams, ir da th^pats patar
nautojas. Bet kai šį kartą aš 
padaviau du Šveicarijos franku, 
tai grąžos gavau Austrų pini
gais 1700 kronų. Tuo budu pic 
tus atsiėjo 500 kronų. Dviejų 
Šveicarijos frankų vertė tada 
buvo 2200 kronų. Gavęs 1700 
kronų grąžos, Viennoj aš nu
samdžiau už 700 kronų gerame 
Vienuos viešbuty kambarį, o 
už likusius 100 kronų aš šau
niai pragyvenau dieną“.

Trumpai sakant, vienas valgis 
Šveicarijoj atsiėjo 8 frankai. 
Tai sudaro Amerikos pinigais 
maž-daug pusantro dolerio. Gi 
Viennoj už 8 frankus galima tu
rėti geriausiame viešbuty j kam
barys ir valgis keturioms die
noms.

1916 m. vienas vengras . grį- 
’žo iš Šveicarijos į Vengriją. Tuo 
laiku Vengrų krona buvo tolygi 
Šveicarų frankui. Muitinėj pas 
vengrą buvo rasta cigarų, ku
riuos jis sakėsi užmiršęs. Del 
tų cigarų tarp vengro ir muiti
nės valdininko kilo ginčas. Įsi-

Jacob’as užsiėmė bizniu — bro
kery s te; o jauniausias brolis — 
Adolph’as—nieko daugiau ne
mokėjo, kaip tik prašvilpti pi
nigus. 1916 m. Olandijoj nu
mirė turtingas dėdė ir paliko 
trims broliams po 100,000 gul
denų kiekvienam. Du vyres
niuoju nusprendė, kaČt Adolph’ 
as da perjaunas tokių didelių 
pinigų naudojimui. Teismas su
tiko su brolių nuomone ir Adol- 
pho pinigai liko padėti Ilaagos 
banke. Du vyresniu broliu, bū
dam u geri patriotai, investavo 
savo pinigus į karo paskolą — 
ir, žinoma, prakišo juos. Bet 
Adolpho 100,000 guldenų paliko 
nepaliesti. Tuo pačiu laiku bro
lių biznis ėjo labai blogai. Ir 
Adolph’as, kuris Vokiečių pini
gais skaitant yra multi-milionie- 
rius, užlaiko dabar ne tik savo 
brolius, bet ir kitus giminaičius.

III
Spekuliacija Europoj yra ne

paprastai prasiplatinusi. Mask
voj, Berline, Viennoj, Budapeš
te ir kituose didesniuose mies
tuose stočių pinigams mainyti 
ir Šerų supirkinėjimui yra ant 
kiekvieno kampo. Mainų biznis 
varoma kavinėse, aludėse ir šiaip 
viešbučiuose, \ur renkasi spe
kuliantai. Pasitaiko kartais la
bai juokingų incidentų. Taip 
pasakojama, kad Viennoj ban
ko tarnautojas iškirtęs tokį špo
są. Jis kokiu tai budu gavęs 
du šimtu Anglijos muilo fabriko 
kuponų. Tie kuponai, žinoma, 
buvo išleisti mui'lo garsinimui. 
Tarnautojas paima kuponus ir 
nuneša juos parduoti vienam 
spekuliantui.

— Gal galėtute išmainyti du 
šimtu Berengarijos lotų? krei
pėsi banko klerkas į spekulian
tą.

— Kokis loto kursas?
— Dvidešimts kronų lotui, — 

atsakė klerkas.
— Gerai, — atsakė speku

liantas ir užmokėjo 20 kronų 
kiekvienam kuponui.

i Ant rytojaus klerką pradėjo 
(tankinti sąžinė. Jis nuėjo į 
spekuliantą ir pareiškė:

— Aš nenoriu prigaudinėti 
jus: štai jūsų pinigai. Grąžinki
te man tuos kuponus.

— Ne, ne, Tamsta. Aš jau 
pardaviau juos po 28 kronas lo
tui. šiandien loto vertė pakilo 
iki 40 kronų. Palaukite kelias 
dienas, gal lotas vėl nupuls iki 
20 kronų.

ę Manau, nereikia aiškinti, kad 
nėra tokios* šalies kai Berenga- 
rija, ir tokio pinigo, kai lotas. 
Tai vis pramanyti vardai. Bet, 
kai matote, spekuliuoja visi ^ku
rie ši-.ią Žino apie biznio daly
kus, ir kurie nieko nežino.

Tokiai padėčiai esant, galima 
sau įsivaizduoti, koks, vargas 
tenka pakelti darbininkams. 
Gaunamos algos jiems nieku bu
du nepakanka pragyvenimui. Ii 
ar reikia po to stebėtis, kad 
pašto darbininkai “cenzūruoja” 
amerikonų laiškus, ieškodami 
juose dolerių. Vienas laikrašti- 
ninku pastebia, jog reikia dide- 
lio herojingumo, kad nepasida- 
vus pagundai atplėšti laišką, 
kuomet pašto darbininkas ir jo 
šeima gyvena pusbadžiu. Užtat 
ir neskaitoma dideliu prasižen
gimu apvogti valdžią ir bankus. 
Į prigavikus žmonės greičiau 
žiuri su pavydu.

Apskritai, apie žmonių dorą 
daug kalbėti nerį reikalo: ji 
labai žemai stovi. Rusijoj ne 
nuo šiandien jau dainuojama:

“Fioykla, ty karikatūra, f 
Gur netiosannyi Čurbak;
Ty nevinna, što ty dura, 
Ja nevinen, što durak!"
Gi naujovinė bolševikų “poe

zija” nebepa'sitenkina .tokiais 
mažmožiais, kai “tu nekalta to 
dėl, kad tu kvaila, o aš nekaltas 
todėl, kad aš paikas”. Ji sukūrė 
tikrų pornografijos šedevrų, Ki
tose Europos šalyse irgi tas pats. 
Tie, kurie sekė laikraščius, gal 
da atsimena praeitos žiemos 
Vienuos, Berlino ir kitų miestų 
skandalus. .Tie skandalai aiš
kiai parodė, kai^'žemai nupuolė 
žmonių dora.

Jeigu žmogus gyvena purvy
ne, tai jis negali užsilaikyti šva
riai, nežiūrint to, kaip jis nesi
stengtų tai darjZi. Tą mintį, 
rodos, išreiškčjfąine’as, kalbė
damas apie Amglų literatūrą. 
Europos ekonominė padėtis susi
darė toki, kad tik apsukresni 
ir prašmatnesni nekenčia bado, 
užtat kas tik gali ir žvejoja 
Amerikos dolerius arba prigau- 
dinėja už save darnesnius., Kas 
žiopso, tam vanduo tenka srėbti 
—sako rusų priežodis.

Taip tai atrodo Europa Ame
rikos ir Anglijos žurnalistams. 
Suprantama, čia. vaizduojama 
tik viena gyvenimo pusė—spe
kuliacija, jos priežastys ir pa
dariniai. Tačiau šiam kartui ir 
to pakaks.

Lietuvos Socialdemo
kratams
AUKOS.

Di'g. J. Vinciunas, iš Camb- 
riidgc, Masą. prisiuntė blanką 
su sąrašu aukautojų, kurie au
kavo Lietuvos Socialdemokra
tams. Aukavo šie draugai: J. 
Vinciunas $2, F. Majauskas $1; 
po 50c. J. <F. Raulinaitis, J. 
Vitkauskas, F. Vinciunas, S. 
Zdanauskas ir M. Kropiu. Po 
25c. I). Vileikis, J. Gaidis, P. 
Lisauskas, J. Juronis, J. Krila- 
vičtn, J. S. Baleckis, B. Mac- 
kaite, J. Spiras ir J. Černiaus
kas. Smulkių $1.90. Sykiu 
$9.65.

Be to dar buvo nepaskelbtos 
sekamos aukos:

I. lSS. 22 kuojos išvažiavime
į Beverly Hill .... $17.70 

P. Motiečius, Waterbury,
Conn......................... 15.90

J. P. Kasper, Pardee,
Va....................  $7.25

K. Stuporas, Cbgo. . > 1O.(K)
j

Birželio 8, 1922, pasiunčiau 
Lietuvos Socialdemokratams 
'‘Naujienų” čekiu No. 4096

83,000 auksinų. Išsiunčiau vi
sus pinigus, kurie buvo man 
atsiųsti. Bet žinau, kad dar pas 
musų draugus yra daug blan
kų, kurie turi surinkę pinigų. 
Kaip gausiu tas blankas su piį 
nigais, tuomet ir vėf pasiųsiu.

Labai malonu, kad draugai 
darbuojasi rinkime. Aukos mu
sų draugams Lietuvoj labai rei
kalingos rinkimų kąmpąnijai 
vesti. Taigi, draugai, dar smar
kiau darban!

A. žymontas, LSS. Sekr. 
1739 S. Halsted St., Chicago.

PUIKIOS NAMINfiS GYDUlMfiS 
(Geras tonikas) 

žinomas per 25 metus r
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chijcago, UI.

----------- -! . ...»

DR. W. YUSZKIEWICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

------------------------- -------------y

RALTIJOS-AMERIKOC
UI LINIJA 9Broadvay, NevSork.NY.l^I

S&eI LIETUVA
' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu kelio

• Lietuviai važiuoja j Pilinvą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių)

PI dVT VISA TREČIA KLASSA PADAI JN-
f TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ 
jįgffjj POLONIA ............ ............. ..........  Birželio 28
■ lATVIA  ....................................... July 5

BJĘį TREČIOS KLASOS KAINOS Į: •
ftjįt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.5(1 riį" ^-LIEPOJ Ų IR MEMELI $107.00.
•wt Gelei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

>.1*5 V P i:

CANADIAN PACIFIC

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai I

127 N. Dearbon. 5t., Room 1111-13 '
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

'Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.O nelaimė I Yra daug žmonių, 

kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos^ 
tuojans pranyks. Naudokite 
Ruflles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai j labaratoriją.

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

Brooklyn, ty. Y.

JOHN KUCHINSKAS " 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone CanaI 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
( 7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas, visuose 1 

teismuosę. Ekzaminavoja Abstrak
tus. ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fartnas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo umrgie- 
čiaus ant lengvų išlygų.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia ‘Avė. 

zVaIandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 

s J
GOLAN & GOLAN 

ADVOKATAI IR PATARČIAI 
1305-7 127 N. Dearborn St. 

Randolph 8899 
MAURICE J. GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland Blvd. 
Seeley 8676

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIflUSIfl 
flaenturfl 
VIENYBE
Parduoda laivakor-/ 

tęs ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
nu, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 536 
Tel.: Central 6390

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

Tel. HAymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatas
Kambaris 30d, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avee 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 I 

iki 9 vakare.

karščiavęs vengras pavartojo 
kumščių. Jis liko Šveicarijos 
žandaro areštuotas. Teisėjas 
nusprendė, kad vengras turi už- 
sistatyti 1000 frankų. Iš tos 
sumos pabauda turėjo būti iš
skaityta, b likusieji pinigai ža
dėta vengrui prisiųsti per Švei
carijos konsulį Budapešte. Tik 
po keturių metų vengras teat- 
gavo savo pinigus. Pabaudos 
jam buvo uždėta 25 frankai. Ir 
kada 1920 m. jam buvo grąžin
ta 975 frankai, tai ta suma Ven
grų pinigais sudarė 260,000 kro- 
nų> . ;

Pinigų puolimas labai atsilie
pia į žmonių dorą. Laikraščiai 
pilni žinių apie visokius politi
nius skandalus, korupcijas, pri
gavikus ir vagis. Atrodo, kad 
žmonių dora puola proporcingai 
pinigų puolimai. Gal niekuo
met istorijoj nebuvo taip aiškiai 
išrūdytas tas faktas, kad mate
rialinės sąlygos nustato doros 
supratimus. Į ką pirma buvo 
žiūrima su pasibiaurėjmu, į tai 
dabar žmonės pradeda žiųrėti
per pirštus.

‘Kokias menkos vertės teturi 
Europoj pinigai, rodo vieno &u- 
nicho bravoro elgęsis. Tas bra
voras išdirbinėja taip vadinamų 
“Kroncn Bier". Alus pava
dinta tuo vardu todėl, kad ant 
jo butelių lipdoma vienos kro
nos, bumaškos. Tai alaus ženk
las (label). Mat, padarymas spe- 
cialinio ženklo atsieina bran
giau, negu viena krona.

štai da viena labai įdomi is
torija. Pirm karo Vokietijoj 
gyveno trys broliai—Lichtig’ai. 
Hans buvo fabrikininkas: išdir
binėjo įvairius valinius daiktus;1

BIJLLDOG BOJĘ
LAZURKOS

Dabar geriausios'
Geriausios lazurkos namų 

darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegų.

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų j 

smarkesnėms, negu papras-1 
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLDOG BLUF
Prašyk savo groserninko Bull Dog 

lazurkų.

J. L PRESCOTT CO. 
hiew York

, Rusiškos ir Turkiškos Vanos
i 12th STREET aSBMMM 

TeL K«U« M03

M14-16 Rqomv«U Rd.

£A®O, JLL.

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.
Nam.r 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

I PILTĄJĄ — LIBAVĄ — MEMELI
VISAS KELIAS VANDENIU PER SOUTIIAMPTONA 

Keleiviai turi Salinį susijungimų prie Southamptono be suvė
lavimo bei nepagabunių.

SEKANTI IŠPLAUKIMAI
EMPRESS iš ŠKOTIJOS (Montrealo) Geg. 30
MINNEDOSA (iš Montrealo) Birž. 7
EMPRESS iš FRANCUOS (Quebec) Birž. 13

Keleiviai gali apleisti pora dienų pirm 
laivo išplaukimo.

/7/7 Keleiviai plaukianti iš QUEBEC. pribūva,
1 //' 1” Ir plaukia tiesiai prie laivo nuo-

Ztf/ \ NEI PĄVŽLUOSIT, NEI
/ \ / VIEŠBUČIŲ IŠLAIDOS.

U// i\ Visi trečios klesos keliauninkai turi lo-
vas uždarytuose kambariuoseuždarytuose

TREČIOS
Chicagoe
Chjcagos
Chieagos __ __ _

Valat. kares taksų

kambariuose.
KLESOS

iki Piliavai 
.’k.i Memelio 
iki Libavo

KAINOS
?13'.71 

13 '..21 
ns 21 

reikia pridėti

Nuo 
Nuo 
Nuo

Suv. ’
$5.00. f

tftP8 ir i reikalais. kreipki
me PR q b FT agento, arba
gį ELWORTHY, 40 N. Dearborn

CHICAGO ILLINOIS

Pasiskubinki!!
Illllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllffl
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 Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt.

Tiems klausimams nušviestį 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: > >

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
Už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus jJJetuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.

"VIENYBĖS"
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

1 "VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur Ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

šRėlkr-i^ukite platesnių 
formacijų apie viską, 
Šykito mums laiškus,
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

vi-

iu- 
ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu;

LlTflUflNlflN 
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vkl.i 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Ęecter Building

79 West Monroe Street, Chicato.
Phone Central 2560 

Rez. 8203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaugiai.

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

................... ........................./——  ........... — - - __________ _

[ A. MASALSKIS
Graborius , z

Atliekame dar • — 
bą kuopi giau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip/pat turi
me gerus au
tomobilius, kri * 
kštynų ir tt.

' Reikale kreipkitės
8307 Aubum Avė. , 

Tel.: Boulevard 4139 
>■—..................... ............. /

SUSIPAŽINIMU IŠPARDAVIMAS
Kad supažindinus nauja krautuve 

šio laikraščio skaitytojus; išstatome 
NAUJUTĖLIUS vyrams ir vaikinams 
drabužius pardavimui už užtikrintą 
sutaupymą nuo 40 iki 50%. Turime 
didelj siutų pasirinkimą madingą ir 
konservatyvių ir jų kainos stebėtinai 
žemos, kaipo: $13.95 ir aukščiau.

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

Trunkai ir siutkeisai žemiai negu 
kainavo. /

JŪSŲ PINIGŲ VERTĖ, AH PINI
GUS GRĄŽINSIME.

Nepamirškite musų naujtr antrašo. 
Du įėjimai.

I S. GORDON,
1401 S. Halsted St., 736 W. 14th St.
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Amerikos auksas. — šiuo lai
ku Amerikoj yra tiek daug au
kso, kad iš to yra nemaža pa
vojaus pačiai Amerikai. Jeigu 
visas svieto auksas suslųktų 
Amerikon, tai likusioj svieto da- 
lyj auksas nustotų savo reikš
mės, o įvairios ėalįs nieko ne
begalėtų pirkti iš Amerikos. 
Tas savu keliu visą žmonių gy
venimą Amerikoj privestų prie 
didelio nupuolimo. Todėl Ame
rikai yra baisiai svarbu, kad ji 
galėtų arba paskolinti arba duo
ti aukso Europai. Kad nepasi
sekė svieto bankieriams suteik
ti paskolą Vokietijai tinkamo
mis sąlygomis — tai yra ~gan 
pavojingas dalykas. Tam kalti 
Europos politikieriai, kurie dar 
vis atkakliai nenori klausyti 
sveiko proto ir ekonomistų pata
rimo..

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Rūbų* kainos. — Alfred Dec
ker ir Cohn rūbų siuvimo fir
ma vakar paskelbė, kad pau- 
jam rūbų leidiniui ji turės pa
kelti kainas dešimčia nuošimčių, 
o tuo tarpu duosianti savo kos- 
tumeriams pirktiės rubus sena 
kaina. Iš to numanu, kad rū
bų kainos ateinančiu sezonu 
bus kiek augštesnės. Šiuo lai
ku pastebimas yra ir apskritas 
kainų kįlimas — tai kartu sū 
nuolatiniu biznio besitaisymu.

Kainų ateitis. — Kadir iiuo 
tarpu produktų ir padarų 
nos gali kiek pakilti, vienok pla
čioji kainų 'linkmė rods turėtų 
slinkti žemyn.

Praeityje panašus dabarti
niam laikotarpiui buvo laikas 
po civilės karės Amerikoj 1865 
m. iki 1895 m. Visą tą laiką 
reikmenų kainos zigzagais ėjo 
žemyn, o nuo 1895 m. iki 1920 
m. ėjo augštyn; tuo tarpu bonų 
kainos ėjo kaip tik atžagariai. 
Dabar irgi galima laukti, kad 
per kokią dvidešimtį metų reik
menų kainos, tai pakildamos tai 
nupuldamos, eis žemyn, o bonų 
kainos eis augštyn.

,1-

Kas daryt pirkliui? — Kada 
yra permatoma apskrita kainų 
puolimo ^linkmė, kaip turėtų 
vesti savo bizni pirklys, kurs 
turi uždarbį iš to, kad perka pi
giau, o parduoda brangiau? Iš 
panašaus pennatymo pirkliui 
išvestina yra šitokia pamoka: 
nereikia perdaug prisipirkti ta- 
vorų, reikia tavorus kuogreičiau- 
sia parduoti, o kad juos grei
čiaus pardavus, reikia daug ir 
sumaniai* garsi rities kaip laikraš i 
čiuose taip ir kitokiais būdas.

Apskelbimai. — Ištikro, ap
skelbimai vis didesnės svarbos 
įgyja ir tarp lietuvių biznierių. 
Daugelis musų biznierių per 
kelis paskutinius metus aiškiai 
pamatė, kas reiškė jiems apskel
bimai. Tie iš jų, kurie plačiai 
ir sumaniai garsinosi laikraš
čiuose arba tiesioginiu budu, 
šiandien yra žinomiausi lietuvių 
biznieriui ir džiaugiasi gražiu 
bizniu.

žinoma, jeigu kas kyštelia sa
vo apskelbimą tik vieną-antrą 

sykį, jis negali to vadinti apsi- 
garsinimu. Kad apskelbimai 
neštų naudą, reikia nuolat gar- 
sinties ir ne tuščiai garsinties, 
bet su jšminčia ir tikrai išpi'l- 
dant tą, ką šakai savo apskelbi
me. *

Čia mums malonu pažymėti 
tą faktą, kad musų dienraštis 
Naujienos per keletą paskutinių 
metų išsiplėtojo į didžiausią skel 
bimosi įrankį Amerikos lietu
viuose.
nuolat skelbėsi Naujienose nė 
vienas išplėtojo didelį biznį ir 
susikrovė nemaža turto. “Nau
jienų“ apskelbimai, kurie atne
ša tiek daug naudos, ištikrųjų 
yra užvis pigiausi apskelbimai 
Chicagoje. Tuo tarpu kada ne- 
apsimokantįs skelbimų žvilgsniu 
anglų dienraščiai ima apie $fl) 
už vieną apskelbimo colį, Nau
jienų apskelbimai nekaštuoja 
daugiau kaip po vieną dolerį I 

už colį, o naudos atneša dešimtį 
sykių daugiau negu apskelbi
mai anglų laikraščiuose .

Patartina yra apskelbimais 
ne tik šiurkščiai šaukti prie sa
vęs kostumerius, bet duoti iš
mintingų pamokinimų ar patari
mų iš savo biznio srities. Tada 
apskelbimai įgys dar didesnės 
svarbos negu dabar.*

Iš tų biznierių, kurie

♦

Kas turiVictory bonai
Victory 3% bonus, tas dabar 
turi juos išmainyti ant pinigų, 
nes nuo birželio 15nes nuo birželio 15 dienos jie 
išsibaigia ir ant jų toliaus"ne
beis nuošimtis.—Kl. Jurgelionis.

. ŠALDYKLŲ BENDROVĖ 
“PATRIMPAS.”

akcinė

Pas danų konsulą Kaune p. 
Birmgą 18 d. su valdybos ir ko
misijos nariais buvo pasikalbė
jimai naujai įkurtos B-vės te
momis. Bendrovės kapitalas 
penkiasdešimts milijonų auksi
nų. Jinai jau turi nužiūrėjusi 
šaldykloms statyti didelį žemės 
plotą Zubovo dvare Gubernijoj 
ties šauliais. *

Šaldyklų klausimas tokioj 
ūkio šaly, kaip musų Lietuva 
yara be galo svarbus. Jį išspiern- 
dus, Lietuvos eksporto vertė 
pakris bent iki 3 miliardų auksi
nų į metus. Prie “Patrimpo” 

JLvės prisideda ir lietuvių ame- 
riekiečių būrys.

(Lietuvos žinios No. 70, ge
gužės 24 d.). ’

Lietuvos ekonomistai ir žemės 
ūkio kėlėjai senai buvo susiru- 
pinę dėl įtaisymo Lietuvoj nors 
vienos šaldyklos. žemės Ūkio 
Ministeris p. Aleksa S t. Seime 
ne kartą priminė, kodėl negali 
ma Lietuvoj žemės ūkio pakel
ti, nes tam didžiausios kliūtys, 
kad nėra Lietuvoj šaldyklų ir 
skerdyklų. *

Amerikiečiai lietuviai, ypač 
čikagiečiai, yra susidomėję tuo 
taip svarbiu Lietuvos ūkio pa
kėlimo reikalu ir pelningu dar
bu. Žinant, kad Lietuvoj, ūkio 
šaly, nesant šaldyklų nei kariuo
menei nei viduje šaliai nei už
sieniui negalima pagiųninti ki
taip, kad ir mėsos kaip tik gy
vomis štukomis, kad Lietuvoj 
dėl to negali būti normahimo 
kainų, kad nuo to kenčia daug 
exportas kiaušinių, sviesto, ja
vų ,nes tą viską reikia parduoti 
dažnai ne sezono laiku, kada tie 
produktai yra pigiausi. O kur 
dar veislinių gyvulių auginama,

- j ...

yra įeiti į “Patrimpą” su savo 
kapitalu.

Vienos akcijos “Patrimpo” 
B-vės kaina 5,000 auksinų, ku
rių galima užsisakyt pas esant) 
dabar Amerikoj L. Natkevičių, 
Lietuvos Steigiamojo Seimo na
rį adresu 3252 So. Halsted St.; 
Chicago.

orančiai 
’lemonai 

ananasai

ir $4.25 (kreitas; grybai 75c.I MRS. A MZCHNIE^ICH 
ir 90c. už 40 svarų dėžę; cibuliai AKUŠERKA 
$1.50 ir $1 75 už 10 svarų mai- sl01 So. HaI,ted st; kampM „

AKUŠERKA

Marketo Kainos.
Chi-

Kaune įkurta nauja 
bendrovė “Patrimpas“, 
noji valdyba susideda ii 
Griniaus — pirmininko, M. Yčo 
vice-pirmininko, dro Šliupo, J. 
Tūbelio, K. Dobkevičiaus ir VI. 
Natkevičiaus. B-vė įkurta ūkio 
produktams perdirbti, />ekspor- 
tuoti ir veisliniams gyvuliams 
auginti. B-vė jau yra padariu
si sutartį su viena damj firma 
pastatyti šauliuose skerdyklą ir 
šaldyklą. Susipažinti su Dani
jos ukiu, pasirinkti tinkamą ti konservų, dešrų, kumpių, ski- 
pą skerdyklos ir šaldyklos ben- iandžiy dirbtuvių įtaisymas taip 
drove siunčia tam tikrą komi- reikalingas ir vidaus ir užsienio 
siją iš dro J. šliupo, J. Tūbelio 'rinkai. ' 4
ir agronom VI. Zubovo. Komi
sija išvažiavo 21 d. į Fredereci- » 
ją ir Kopenhagą.

Ant tūlų dalykų vakar 
cagos marketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks
tra 34VaC., centralizuotas 3$%c., 
ladles 25c7 pakeliuose 25 ir 26 
centų, kaina ratail^riams sta- 
tinukės 37^c., spaustos 39V^c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 22c., paprastai pirmuti
niai 20c., ir 2014>c., maišyti 
lotuose 21c. ir 2IĮ/2C., ekstra su
dėti balto medžio dėžėse 27c. ir 
28c., margiukai 19c., puryinu- 
kai 23c. ir 231/fcc.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 25c., vištos 22c., gaidžiai 
15c., antys 20c., pavasariniai an- 
tukai 28c., žąsys 12c., pavasari
niai žąsiukai 25c.'

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 34c. ir 35c., vištos 24 ir 
25c., gaidžiai 16 ir 17c., antys 27 
ir 28c.,'žąsys 19 ir 20<^.

BULVĖS — 100 svarų, baltos 
šiaurinės $3.50 ir $3-75; saldžio
sios 75c. ir $1.00 bamperis.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliaj 
$7.00 ir $9.00 statinės; rūgščios 
vyšnios $4.00 ir *$4.50; grėpsai 
$6.50 ir $7.00 dėžė; 
$8.50 Ir $9.00 kreitas 
$8.00 ir $8.50 dėžė;
$4.50 ir $5.00 kreįtars;. pyččs 
$3.25 ir $3.50; žemuoges $1.50 
ir $2.00 už 16 kvortų.

ŽALIOS DARŽOVĖS — 
Asparagai $3.00 ir $4.00 dėžė; 
batviniai $1.00 ir $1.25 už sta
tinę; salieriai $4.50 ir $5.00 
kreitas; morkos $1.75 ir $2.00 
už statinę; Kopūstai $1.00 ir 
$1.50. žyduoliai kopūstai $3.00 
ir $3.00 kreitas; agurkai $1.00 
bamperis; stlotas galvose $4.00

šelį; pipirai $3.50 ir $4.00 krei
tas; ridikai $1.00 ir $1.50 100* 
pundelių; tamėtos $7.00 krei
tas.

&

Kl. Jurgelonis
Y

ADVQKATAS

Telefonas Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai pruk 
Ūkavusi Penn- 
silvanijosr ho°- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

<

Pa-

prie
Duo

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

TVIRTUMAS
<* ‘ . K

Banko tvirtumas remiasi ant 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, tamistia tuo- 
jaus prieisi, prie išvados, kad Stock 
Yards Savings Bank, kad ir nebus di- 
džiausis bankas Chicagoj, Joet beabejo- 
nės tvirčiausis.

• • ,

nERIMAN ^3^
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 kitokius 
elektros prietaisus^

Ofisas ir Labaratorfja: 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 95t 
Boulevard ' 4136

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

Telefonai:

t
v

Clearing House Bank

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

_______ I >■ v ' AUT-

Didėlis Išpardavimas Darži- 
Quoterinių Akerių

• Ta nauja subdivizija yra tik 2!/i mylių nuo miesto — buvome laimingi nupirkime
tą šmotą žemes ant tinkamų išlygų ir todėl esame pasirepgę paaukauti Jums už labai 
žemą kainą su mažu {mokėjimu. ,

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

Ofisu s •
314? S. Morgan SU kertė 32 St.
/ Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.

Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedčliomis nuo 10 — I 

2 po piet.
Telephone Yards 687

■mbmmmhhbbhbhmbsbbbmJ

Kiek yra žinoma Amar. Lie
tuvių “Maisto” B-vė pasiryžus

Musų 13 c Metinės 
SUKAKTUVES

1999 1922
- - - - - - - - : JzfvENERAI/MERCHANDlSE^S) ■- - - - - - - - - - ZZZZZ

1708 So. Halsted St.
Pus-Vasarinis Išpardavimas

Mes pasiūlome jums didžiausį bargeną dabartiniu 
laiku Chicagoj! TIK DABAR pačiame sezone jus 
turite progą pirkti reikalingų daigtų NEGIRDĖTAI 
PIGIOMIS KAINOMIS.
Kiekvienas dalykas musų krautuvėj yra numažinta 
kaina kaip steką žemiu.

Krautuvė atdara nuo 8:30 ryto iki 9 vai. vakare. 
Mes turime lietuvius pardavėjus. Ateikite anksti!

Merginu dresės
Mieros nuo 7 iki 14 metų. Or- 
gandy puikiai pasiūtos, visokių 
spalvų. Kaina $2.00, QQp 
flabar ' wOU

Labai geros rūšies organdy dre
sės, vėliausios mados, mieros 
nuo 7 iki 14 metų amžiaus, da
bar parsiduoda $1.98
200 merginų dresių

Mieros* nuo 2 iki 6 ir nuo 7 iki 
14 metų amžiaus. Visos gva- 
rantuotos neblunkančios spal
vos, kaip tai: ginghamai ir po- 
plinai. Labiausiai puikus sty- 
liai ir naujos mados. Kaina 
nuo $1.50 iki $2.25, dabartinia
me išpardavime 98c
Mažų mergaičių dreses, mieros 
nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Vi-' 
sos spalvos ir styliai, neblunka 
skalbiant, kaina $1.00, £Qf« 
dabar tik wvv
Palm Beach plau

kams tinkleliai -
Besitempiantįs arlia ne. Visų 
spalvų. Dabar 4^c., OCa 
arba 6 už

s*

m

Ketvirta Dalis Akero
yra kaip 3 miesto lotai

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisaa
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubas 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 ilęS 8:31 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

Su
Mažą Kainą {mokėjimu

DR, C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvės

$25 o kitus $5 i menesi

STICKNEY

FOREST WIEW GARDENS
atsiranda pui kiam miestelyj

geriau žinomas po RIVERSIDE

Vyru šiaudinės 
skrybėlės

Bile šiaudinė skrybėlė musų 
krautuvėj QE
dabar I

veršių ir pa- 
roberio kulni- 
kaina $8.50,

$4.50

Vyrį oxfordai
Geltonos Rusiškų 
tentuotos odos su 
mis. Paprasta 
visų mierų, 
dabar
Vyrų kanvas oxfordai pilki, bal
ti, Palm Beach ir geltoni, visų 
mierų, kaina $1.98
“Big Jfank” ir kiti puikiai pa
daryti1 darbiniai marškiniai vy
rams. Spalvų: mėlinos, pilnos 
ir khaky. Mieros 14 iki 17. 
Paprasta kaina $1.00, 
dabar

Motetu šilkinės 
pančiakos

Mes nuoširdžiai kviečiame tas 
moteris kurios yra neužganė
dintos šilkinėmis pančiakomis, 
ateikite ir pabandykite musų 
žinomas “Humpring Bird” gry
no šilko pančiakas. Visų spalvų 
ir mierų. Specialė kaina šia
me (išpardavi- $1.29

I

Apielinkėje piknikinių daržų; tik kelios minutos ėjimo visiems gerai žinom-o G. Čersanusko. daržo — 
arti Des-plaines upės ir Forest Reserve.

Arti gatvek^ių Benvyn-Lyons—tik keli blokai. Tai čia proga dėl darbininkų žmonių Įsigyti 
puikų šmotų geros žemės, nes kaina yra pigi ir mes žinome, kad į trumpą laiką ta žemė bus 3 ar ke
turis kartus vertesnė, negu dabar mokėsite.

•v • • ■ • * *Jei turite $500.00 ar daugiau, tai padėsime Jums išstatyti namą pagal Jūsų reikalavimą ir skonį 
ant mažų išmokėjimų.

Ateikite pas mus Nekėlioj,* 18-toj Birželio su visais kartu apžiūrėti tuos ųuoterinius akerius.

Del platesnių žinių* ir važiavimo automobiliais už dyką, atsišaukite j musų ofisą, arba bile kokią 
dieną ar vakarais po numeriu 1404 ir 18-th St. O Jei negalite važiuoti ateinančioj nedėlioj, tai i|- 
pildykite tą kuponą paduotą apačioj, mes paimsime Jus dėl pamatymo tų akerių bile kokią dieną 
norėsite. ,

' ■ ' b ' * \

Je^ norite važiuoti gatvekariu, tai paimkite Benvyn-Lyons karus ir išlipkitę ant Harlem ir 
OgdeniAve., ir eikite n pietus ant Harlem Avė. lig<,44-tos gatvės, kur musų ofisas randasi.

* ‘ y

— — KUPONAS

Walter G. Mclntosh & Co. .
A. TRAUBE MGR.

1404 West 18th Street, Chicago
GERBIAMAS TAMSTA: Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jūsų ųuoterinius Ake- 
rius, kurie randasi Riversidėje be jokių obligacijų iš mano pusės.

1
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Vardas Pavardė

Adresas

T. Pullman 5432 

A. SHUSHC 
AKUŠERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; rū
pestingai prifiu 
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligos. 
10929 S.xStat« St.

Chicago, III.
MRS. M. WAITKIEWICZ 

(Banienė)
■ Akušerka*I 3113 S.Halsted st.

Tel. Blvd. 3138 
3 Per 15 metų pa- 
I sėkmingo prak- 
gtikavimo turiu 
a patyrimo. Pasek- 
|mingai patarnau
ju prie gimdymo.

• Kiekviename at- 
t sitikim>e 
lypatišką 
I rėjimą.
I patarimus 
i terims ir 
’noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
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Darbin inkų j adė 
fimo ardytojai.

Anądien mes rašėme, kad 
Lietuvos komunistai taip 
“nuprogresavo”, jogei pra
žudė savo įtaką kuone vi
suose profesinio darbininkų 
judėjimo centruose^ ir šian
die yra priversti Kapsuko 
lupomis prisipažinįi, jogei 

 

dvasia net tų profesinių są
jungų, kuriomis jie dar vav 
dovauja, yra artimesnė soci
aldemokratams, nei komuniJ 

stams. ’ /

Del to mes ne liūsti, o tik
tai džiaugtis galime. Jeigu 
Lietuvos darbininkai pasi- 
liuosuoja nuo bolševikiškų 
komunistų įtakos, tai, reiš
kia, jie ėmė moraliai sveikti. 
Nes tas komunizmas, kurį 
skelbia bolševikai, yra dar-~ 
bininkų judėjimo liga.

Bet “Komunaro” aprašy
me Lietuvos komunistų su
važiavimo, iš kuijio mes pa
ėmėme tas žinias, yra pažy- 

. mėta ir labai nemalonių da- 4

lykų* Pirmiausia tenai kon
statuojama liūdnas faktas, 
kad vietomis darbininkai, 
nepatenkinti laisvomis pro
fesinėmis sąjungomis, ku
riose per keletą metų buvo 
diktatoriais komunistai, ei
na į klerikalinę darbo fede
raciją. Vienas komunistų su
važiavimo delegatas, Vla- 

( das, pareiškė net, kad “visa 
darbininkų masė kai-kur 
jau nuėjo į D. Federaciją”.

Diktatoriški korųjįnistų 
metodai, jų šlykštus darbi
ninkų kurstymai prieš soci- 
listus, jų nesąmoniškas žai
dimas ant masių ūpo davė 
tokių pasekmių, kad darbi
ninkai ėmė netekti pasitikė
jimo savo jiegomis, atšalo 
prie kovęs ir pradėjo jieško- 
ti išganymo po Jclebono 
skvernu. Komunistai patar
navo reakcijai.

Bet to negana. Tie r-r-re- 
voliucionieria/, savo idiotiš
ka taktika pastūmėjusieji 
Lietuvos darbininkų mases 
į reakcijos glėbį, dabar jau 
galutinai puola dvasioje ir 
svarsto, ar jiems patiems 
neverta lysti į klerikalų bu
čių. Kad apdumus susipra- 
tusiems darbininkams akis, 
jie šitą savo planą, kaip pa
prastai, t dengia 
skambančiu olį^s 
kad tai busiąs “ėjimas į ma
ses”. Komunistų suvažia
vimo delegatas, Karalius, 
duoda pasiūlymą: “Turime, 
eit į Federaciją ir pačioms 
masėms pavest atitašyti jos 
liniją!” 0 aųgščiaus pami- 
nėtasai Vladas sako: “Ne
reikia bijoti D. Federacijos. 
Reikia eiti, kur yra masė. 
Ne pavieniems eiti/ o visa 
rase.” 1

Šis komunistų lyderis rei
škia,, pasiūlė ne tiktai at
skiriems asmenims eiti į 
kunigų suorganizuotąją dar
bininkų mulkinimui federa
ciją, bet ir vesti paskui sa- 
ve ^ilinius darbininkus, ku
rie dar sudaro komunistų 
“masę”. Šitaip elgdamiesi, 
komunistai^turėtų visai ap
leisti klasines darbininkų 
organizacijas, profesines są
jungas ; turėtų galutinai pa- 
krikdyti visus tuos sąjungų 
skyrius, kuriuose jie dar tu
ri didžiumą arba laiko ran
kose kontrolę. Profesinės 
sąjungos Lietuvoje, ačiū

gražiai 
iu ir sako,

tam, turėtų dar labiaus nu- pirkimui 
pulti, o juodoji “darbo” fe
deracija žymiai sustiprėtų;

Suprantamas dalykas, 
kad šitokie pasiūlymai yra 
daromi neva gerais tikslais 
— kad, įėjus į federaciją, 
perkeisti jos dvasią. Bet 
tiktai kūdikis gali tikėti, 
kad komunistai gali pasiekti 
šito tikslo — tie patys ko
munistai, kurie pačiose pro
fesinėse sąjungose prakišo 
savo įtaką, nors per keletą' 
metų turėjo jas savo ran
koje! / 1 ”

Kai-kas gali pasakyti, 
kad tie pasiūlymai nėra pa
vojingi, kadangi komunis
tų suvažiavimas didele di
džiuma balsų atmetė juos. 
Bet reikia neužmiršti, koks 
buvo toą didžiumo snusista- 
tymas. Kapsukas, kalbėda
mas jos vardu, pasakė, kad 
“išimtiniuose atsitikimuose 
galima ir ^ąiidingą yra stot 
į Darbo Federaciją.”

Griežto pasipriešinimo 
tiems pasiūlymams suvažia
vimas, vadinasi, neparodė. 
Atpenėk jisai išsireiškė už 
stojimą į klerikalinę federa
ciją ; tik viena jo dalis norė
jo, kad komunistai stotų į ją 
“išimtinuose” atsitikimuo
se, o antra dalis ragino sto
ti “visa mase”. Ir da yra ‘ 
klausimas, katra pusė paims 
viršų gyvenimo prktikoje.

Taigi dabar ima vaizdžiai 
reikštis komunistinio “r-r- 
revoliucingumo” vaisiai Lię- 
įtiVos darbininkų judėjime. 
.Tig^ne tiktai nugyvendino 
dusinės kovosj darbininkų 
organizacijas, bet pradėjo 
net galvoti apie tai, kati ir 
tų organizacijų likučius su
rišti į klerikalų maišą.

Mes tikimės tečiaus, kad 
jiems tas nepavyks. Social
demokratai, kurių įtaka 
sietuvos darbininkuose au
ga kasdien, sugebės apginti 
profesines sąjungas Tr at- 
steigti jas sveikais pama
tais. ‘^ 7

i Gruzijos gyvento
jams. Prižiūrėti, kad nupirktie
ji už tuos pinigus vąistai butų 
tikslingai suvartoti, tapo pas
kirtas Austrijos socialistas Ju
lius Braunthal. Bet sovietų vy
riausybė padare jam daugybę 
visokių kliūčių, kuomet jisai 
pradėjo eiti savo pareigas.

Visų-pirma jam buvo sunku 
gauti leidimą įvažiuoti į Gru
ziją. Jisai buvo’ priverstas muš
ti telegramas čičerinūi ir Ka- 
ląenevui^ bet juodu nedavė at
sakymo. Pagalios, jisai gavo 
leidimą , įvažiuoti į Gruziją iš 
bolševikų atstovo Konstantino
polyje, vienok turėjo už tai už
mokėti 50,000 kronų. Net 
žuazinės italų ir graikų 
džios mažiaus jį trukdė, 
sovietų vyriausybė.

I

Vaistus dalinti tapo pavesta 
Raudonajam Kryžiui. Čia bol
ševikai ir vėl parodė savo ne
pasitenkinimą, kai Raudona
jam Kryžiui, kaipo pagelbinin- 
kai, tapo prakirti ne vien ko7 
munistų atstovai. Vaistai buvo 
išdalinti tiktai ambulatorijoms 
ir ligoninėms, ir taip pat kalė
jimų ligoninėms. Gruzijos ka- 
lėjiniuose dabar Randasi 8,000 
socialdemokratų partijos ir 
profesinių sąjungų narių.

Reikia pažymėti, kaip atsi
nešė dabartinįai bolševikiški 
Tifliso diktatoriai linkui žmo
nių, teikiančių Gruzijos gyven
tojams pašalpą. Sovietų pirmi
ninkas Gfbzijoje, p^Macha- 
radze;' viešame posėdy j c\ pa
reiškė: į Tiflisą atvyko su gel
tonojo Amsterdamo interna
cionalo vaistais nekuris Braun
thal, tamsus subjektas, kuris 
Gruzijoje užsiima špionaž 
Antantės valdžioms, ir uostinė
ja, kaip butų galima padaryti 
ginkluotą Gruzijos puolimą.

Visai kilalpz elgėsi Gruzifios- 
darbininkai. Draugui Bra/un- 
thaj’ui TifH apo įteikta, nuo 

nuo geįžke-gelžkelių dirbtu1

bur- 
val- 
nei

Į Apžoalga\
PAVERGTOJE GRUZIJOJE.

Gruzijos spaudos biuras pra
neša, kad Amsterdamo unijų 
internacionalo komitetas pas
kyrė iš Austrijos darbininkų 
aukų 20 milionų kronų vaistų

lio stoties darbininkų, nu 
vekarių darbininkų, nuo clekt- 
rikos dirbtuvių,, puo^ arsenalo 
darbininkų, nuo, tabako darbi
ninkų, nuo spaustuvių 
ninku ir nuo (Odišąnovo 
dirbtuvės darbininkų pasveiki
nimo raštas, kuriame sakoma: 
“Mos reiškiame padėką Am
sterdamo internacionalui už 
moralinę ir materialinę pagel- 
bą, kurią jis suteikė mums pa
vidale vaistų, kad užgydžius 
musų žaizdas. Mes esame įsiti
kinę, jogei neužilgio ateis lai
kas, kad Gruzijos darbininkė, 
kurie . dabar yra pavergti, iško
vos sau laisvę ir tuomet galks 
parodyti ^ Eiropos proletariatui 
savo dėkingumą darbais. Te
gyvuoja tarptautinis Amstefr- 
damo profesinių sąjungų susi
vienijimas!” I

Tayp pat iį Batumo darbi
ninkai — gelžkclininkai, savi- 
yaldybės įstaigų darbininkai,

darbi- 
odų

A. JAŠIŪNAI

VELYKINE
Iš ciklo “Pavasario stebuklai.”

. Velykos šiais metais buvo ankstyvos, liet 
kaip tyčia ir gamta suskubo su pavasariu: dar 
prieš velyk į kaitriai šildė saulutė, klegėjo paleisti 
nuo ledo upeliai, čirškėjo smagiau žvirbliai ir 
verbos jau buvo sukrovę didelius^pųpipurus.

Kaip retai, dar Didžiojo Ketverge naktį 
prašnokštė su ledais ir perkūnija didelis lietus, 
nuvarė paskutinį sniegą, paleido pašalus, sudarė 
potvinius ir neišbrendamą purvą.

Velykų gi rytą spindžiai švietė saulutė, pa
dangėse nebuvo nei debesėlio, švelnus pavasa
rio vėjaiis lyg glostyte glostė dar plikas šakeles 
medelių ir šnibždėjo joms stebuklingas įžadas.

Tad gal nebus nuostabu mielam skaityto
jui, kad nepaisant pavasario suirutės, jau nuo 
pat ryto laukuose balavo skepetaitės moterėlių, 
bebrendančių takiais takeĮįais į Panemunėlio 
bažnytmiestį.

O pačiame miestelyj, visad taip ramiam, 
šiandie buvo galima pastebėti daug nepapras
tumų. ( ,

Iš tvankių grinčių, saulutės išvilioti į gat
vę vaikučiai, nežiūrint didelės Velykų šventės, 
darbavosi, beprudydami i>ačioj pakalnėj, didelę 
valką, skardžiai klykdami, vienas kitą papeik
dami, riejosi tarp savęs, nes ištiesų tai darbas 
buvo labai sunkus. ' /

Prie Čiuckos (žydų Panemunėly perą) san- 
krovėlės ant trumpų pavadžio prie tvoros pri
rišta kumelė žvengė nerimastingai, matomai iš
skirta su savo ankstyvu kūdikiu, drapstd piktai 
su dešiniąją koja purvynus, reikalaudama mo
tiniškų savo teisių, X

Viduryje miestelio aikštės ties šuMniu jhu 
buvo sustoję keli vežimai, kurių šeimininkai 
trepsėjo nukinkydahii savo pavargusius žirgus; 
storos šeimininkės purtė savo susėdėtus sijonus, 
taisė skepetaites, kad bent kas nepašieptų, be
sakytų, kad nors turtingos, bet ir bažnyčioje iŠx

Bet bene didžiausį kliksmą darė pėstinim 
kės maldininkes, pulkais pulkeliais siausdamos 
iš visų kraštų į miestelį.

Laukais, be čeverykų, aukštai pasiraičius 
šventinius sijonus, bepiga buvo eiti, gi prieš- 
miesty įsiuvus, 'paleidus žemiau sijonus, galas 
kelionės buvo begalo sunkus. Nors storai ištep
tos taukais čeverykos ir nebijo šlapumo, bet ne
gi purvinsi juos prieš pamaldas, dėl to maldi
ninkės, daugiausiai jaunosios, stengėsi parody
ti čia savo nepaprastą lengvumą ir šokinėjo, 
kaip ožkos, nuo lentgalio ant akmens, nuo ak
mens ant sausumėlės, kad išvengus purvp ir 
nutaikius kuriai tiesiog į valką, teškiant netik 
save, bet ir savo artimęsnes drauges, tuo kelda
mos tokį riksmą, 'ka\l rodos žemė skirsis.

— Gi tu karve neraliuota!/— šaukė viena, 
bestija sunkioji, aptėškei mano šilkinę! -— 

pik tavo kita ir visos klykdamos skubinosi į ga
lutiną savo kelionės tikslą — bažnyčią.

>

muitinės darbininkai, uosto ir 
transporto darbininkai, elekt
ros darbininkai, spaustuvių 
darbininkai ir mokytojų sąjun
ga — įteikė draugui Brauii- 
thal’ui raštą, kuriame jie sako: 
“Nors mes bijome, kad vais
tai gal būt nebus visai tikslin
gai suvartoti, bet mums visgi 
yra labai brangus karšios 'už
uojautos išreiškimas, kurį mes 
matome pagelbos teikime, šio
je yalandoje visa Gruzijos liau
dis, po raudonųjų imperialisti
nių armijų ir bolševikų pasta
tytųjų agentų (kurie vadina 
save Gruzijos valdžia) pries
pauda gyvena baisiai sunkias 
dienas; bet ši broliška pageiba 
rodo mums, kad Gruzijos dar
bininkų klasė nėra apleista. Ji 
duoda mums vilties, kad Eiro- 
pos proletariatas — visų dir
bančiųjų ir prispaustųjų gynė
jas --- ir dabar kels savo bal
są prieš rusų imperializmą ir 
prieš Gruzijos 
valstiečių fyzinį išnaikinimą. 
Mes geistame tarti savo padė
kos žodį Eiropos proletariatui 
viešame susirinkime, bet tas 
yra negalima/ črezvyčaikos ru-

t ,
šiai ir Gruzijos kalėjimai yra 
prikimšti musų draugais. Vie- • 
šas susifynkimas 
reikšti /padarytų 
naujų aukų, lodei mes esame 
priversti pasakyti jums raštu 
tą, ko negalime pasakyti vie
šai. Mes tikimės, kad savo ne- 
atlaidžia kova ir broliška Eiro
pos proletariato pageiba mes 
vėl iškovosime sau laisvę. Tuo
met galėsime tinkamai atidė
koti Eiropos darbininkams.”

Tai šitaip dedasi toje Kauka
zo /respublikoje. Ji yra mažes
nį nei Lietuva, /vienok jos ka
lėjimuose -sėdi 8,000 socialistų, 
ir didelė Rusijos bolševikų ar
mija laiko užėmus ją, kad ne
davus žmonėms išvyti lauk sa
vo despotus.

padėkai iš- 
daugybes

SUKILIMAS GRUZIJOJE.

Berlino ‘Freiheit” praneša 
gautą iš Konstantinopolio ži-

darbininkų ir ilią, kad apie pabaigą gegužes
IlOnml/lltltYlit 1 X «■ «4a «-« XX i / 1 ! J C< 1menesio Visoje Gruzijoje prasi

dėjo sukilimas. Batumo mieste 
esą įvykusios sunkios kovos. 
Esą daug užmuštų ir padaryta 
daug materialinių nuostolių.

Klaipėdos kraštas ir jo gyventojai
4 J. Krikščiūnas,

——— 
Dabar, kada prasidėjo smar

kesnė kova už Klaipėdos kraš
tą, kada ten eina smarkus par
tijų ginčai, kada' vienos parti
jos agituoja už tai, kad kraš
tas ankščiau ari vėliau grįžtų 
Vokietijai (taip vadinami “ne
priklausomybės” šalininkai), 
antros — už prijungimą prie 
Lietuvos, kiekvienas “Naujie
nų”' skaitytojas apie jį šiek 
tiek girdėjo, tik, deja, ne vi
siems ūžterikamai aiški to kraš
to geografinė padėtis,* o ypač 
jo gyventojų sąstatas (etnogra
fija)/ Šių žinių aš noriu šiuo 
tarpu skaitytojams patiekti.

* Pagal Versailės | taikos sutar
tį Klaipėdos krašjas buvo at
skirtas nuo Vokietijos, nes, 
kaip saj<o toji sutartis, jis di
džiumoje ne vokiečių, bet lie
tuvių gyvenamas, todėl ir at
skyrimas “busimos Lietuvos 
valstybės naudai.” Kadangi da
riusių taiką supratimu/1918 m. 
Lietuvos valstybes dar nebuvo, 
tai jis buvo pavestas franeu- 
zams valdyti. Nuo to laiko jau

me krašte visiškai nėra. Matyt ’ 
jau atokia lenko ir jo sėbro 

vis- 
visą

j v. v. -- J” -

franeuzo prigimtis: jiems 
ko reikia; /primanytų, jie

tasPažiūrėkime, kas yra 
Klaipėdos kraštas ir kam jis 
turėtų išlikrųjų priklausyti. 
Kaip matyt iš čia pridedamo 
etnografinio Klaipėdos krašto 
žemlapio, jiš visas randasi ant 
dešiniojo Nemuno kranto, pra
dedant beveik nuo Jurbarko li
gi Nemuno žiočių ir /toliau į 
.žiemius ligi pat Palangos. Iš

ną su Lietuva, iš vakarų atsi
remia j Baltijos juras, o pie
tuose Nemunais jį skiria nuo 
Vokietijos (Bylų Prūsijos). 
Jis yra apie 110 kilometrų il
gio ir nuo 8 ligi 40 kilometrų

vos valstybė ne tik susitvėrė, 
bet ir sustiprėjo; vienok Klai
pėdos sritis tebepasilieka ligi 
šiai dienai franeuzų rankose. 
Maža to. Jie nori čia visam lai
kui pasilikti, kad turelį bazę 
savo prekybai rylų Europoje. 
Per jų galvas pastaruoju laiku 
ėmė tiesti savo gobščius nagus 
taip pat lenkai, nors nei fran
euzų, nei lenkų/gyventojų šia-

Kaip žinoma, nė viena šalis 
negali visai laisvai bjįjoli, jei ji 
neturi išėjimo į juras. Tokios 
šalies kaimynai gali kiek nori 
imti už atvežamas į ją iš sve
timų kraštų prekes, kontro
liuoti išvežamas prekes, o ka
rui kilus net atskirti t ją nuo 
viso pasaulio. Išėjimą į jurą, 
arba, kaip kartais sakonų^ 
“langą į pasaulį” būtinai turi 
turėti ir Lietuva, jei jai lemta 
bus išlikti laisvai ir. nepriklau
somai.

Nustatant galutinai sieną su 
Latvija, Lietuva jau yra gavus 
apie 15 kilometrų pajūrio: nuo 
Šventosios upės žiočių ir bai-

ji vasarą daž- 
gausiame pak- 
Jei čia bandyti 
parsigabenti ir

giant Palangos miesteliu. Bet 
reikia atvirai pasisakyti, kad 
šis juros gabalėlis labai mažai 
teturi (Lietuvai ekonominės 
reikšmės. Visas pajūris labai 
negilus: žmogus visur gali įb
risti apie 1/2-1 kilometrą į ju
ras. Be to, čia nuolat pučia va* 
karų vėjai ir su gausiomis vil
nimis- neša vis daugiau ir dau
giau smėlio į pakraštį. , Gana 
gili upė Šventoji ne visuomet 
pasiekia juras: 
niausią dingsta 
raščio smėlyje, 
statyti prekėms
išgabenti Uostą, jo įtaisymas ir 
apsaugojimas nuo plačiosios 
juros smėlio tiek brangiai kai
nuotų, kad kaži^Kar tiek pajėg
tų išsimokėti tokia nedidelė ir 
neturtinga šalis kaip Lietuva.

Tuo tarpu Klaipėdos uostas 
ir visas šis kraštas yra vienin
telis pačios gamtos parūpintas 
Lietuvos langas į juras. J iš pri; 
eina prie gana turtingos Lietu
vos dalies — Žemaitijos — ir 
surištas su Lietuva trimis gana 
svarbiais keliais: Nemuno va
ga gelžkeliais: Kaunas — Šiau
liai — Mažeikiai — Prekulsas 
— Kretinga — Klaipėda ir 
Kaunas — Šiauliai — Taura
gė — T^ilžė (žiur. žemlapis).

Bet panašius klausimus ri
šant, kiekvienas socialistas tu
ri būti labai atsargus. Juk so
cialistai skiriasi nuo klerikali
nių ir buržuazinių partijų tuęj 
kad jie pripažįsta teisę laisvar 
apsispręsti ne tik sau, beb.'ir 
visoms kitoms tautoms. Maža 
to, gali kas nors man pasakyti, 
kad Klaipėdos kraštas ekono
miniai surištas su Lietuva. O ‘ 
gal būt ten gyvenantieji žmo
nės lietuviams visai svetimi ir 
apie Lietuvą nė girdėti neno
ri?

(Bus daugiau)

Sveikatas )alykai
Dr. A. Mdhtvidas.

Kaip niitjgbę
^L. G. klausia* “ kenksmin

ga miegot ant kairiojo šono? 
žmonės kalba, buk širdis nega
linti tinkamai plakt taip 
gant.”

Atsakymas. — Miegot 
riausią taip, kaip daugiau 
silsčt galite. Vieni pratę 
miegot ant vieno, kiti ant kito 
šono, treti miega kniūpsti, ket
virti augštieninki ir nedaro skir 
tumo. Tik jei žmogus kvarkia, 
turi dusulį ar yra kuprotas, tu
ri miegot ant' šono arba prisi
taikyti ligai, širdies netrukdo 
gulėjimas ant kairiojo šono, 
žmonės daug visokių niekų kal
ba ir nevisuomet galima jiems 
tikėti.

mie-

ge- 
pa- 
yra

Kur-nekur miestely šlepsėjo per purvus 
vienas kitas senas tėvukas, bečiulpdamas pri
kimštą namie dirbtos tabokos pypkę, ir tik 
prieš pat sumą pradėjo rinktis ir jaunesnieji 
vyrukai, įsirędę auluotais išblizgintais batais, 
raudonu kaklaraiščįu ir būtinai dantyse įsikandę 
pirktinį pifpirosą.

Jau buvo vienuolikta, kai senas škapler- 
as įsirito į varpinę ir judino graudingąjį 
o balsą, šaukdamas į bažnyčią pamaldoms.
Netrukus juclėjįmas miestely aprimo, tik 
gė nerimastingai kumelė, tvenkeVfyęnkipį 

vaikai N ištraukusi iš klebonijos kienup gauja 
ąsų gargdama kripavo gal į upelį, o gal nžųi 
Kmios laisva valandėle tiesiog norėjo mie 

pasirodyti.
Bažnyčioje pravirko vargonai ir senas, sto-i 

ras, auksais įsirėdęs klebonas pradėjo suU’iisi- 
rinkusiais garbinti Visagalį. « X*

Tuo laiku šventory pasirodė sena, pražilu

nin 
va

ir atsisėdo ant šventoriaus tvoros pamurio sau
lėkaitoj.

Bažnyčioje minia iškilmingai šaukė Aleliu
ja. Moterų, vyrų baisai mišo su plonais ir sto
rais vargonų dūdų balsais ir kartu buvo galin
gi, netilpo bažnyčios namuose, veržėsi į ofą ir 
kilo į gražaus pavasario ryto padangei.

Senas Laurynas, gal pagautas maldingo 
ūpo, 'įfidėjo giliai susimąstę^.

KJMRilonus vėja'lis šiaušė jo pražilusius gal
vos plaukus ir-įsidrąsino žvirbliai čirškėdami 
kulėsi prie pat jo kojų. Nepaprastas lai buvo 

kailiniais, žila pašiaušta

Spuogai.
V. R. rašo: “Aš turiu juodus 

taškus ant ido ir, kada sus- 
paudžiu o(fą,/šeina balta kirmė

 

laitė. Kaą/ Uu per liga?”

Atsakomas. — Tai nėra jo
kios kirmėlaitės, o sutirštėję 
riebumai. Odoj yra riebumų gi
lės, iŠ kurių jie lėtai varva, kad 
vilginus odą. Viršijantis jų te
kėjimas, skylučių odoj užsiblo
kavimas yra tarp priežasčių, ku
rios daro špuogfts. Juodas ga- 
iukas tų riebumų pasidaro nuo 
nešvarumo, o ta dalis, kuri yra 
odoj, išrodo balta. Jeigu jų ne- 
išspaudyti, neretai užsikrečia 
pulinėm bakterijom ir atsiran
da dideli spuogai.

Nėštumas.

O. S. klausia: “Kaip moteris 
gali žinot, jog ji liko nėščia?” 
• Atsakymas. — Netenka mė
nesinių, apetito, atsiranda kok
tumas ir tankesnis šlapinimas.

pavasario saulelės veidu/galva, ramiu nįšvie§ 
dąre jis įspudžl ventojo ar pranašo.

Laikas ėjo. j

Bažnyčioje žmonės nutHo giedoję, tik var
gonai dar verkė, ncrimaslavo. Po valandėlės pa
sigirdo skambučių balsai. Skambino maldų at- 
našą. s (
į Vienas kitas pradėjo slinkti iš /bažnyčios, —

si galva Lauryno iš Paupių. Ištiesų, tai buvo* Ja* jauiymas» n< begiąs klausyti pamokslo, km į
t l C C r

nepaprastas atsitikimas. Laurynas visoje apie- 
linkėje. buvo žinomas kaipo geras ir teisingas 
žniogus, bet niekam nebuvo paslaptis, kad/jau 
nuo 'daugelio metų, pasimirus jo vieninteliam 
su-nui,1 virto <jis atskalūnas, — nustojo lankyti 
bažnyčią, neteko klebono malonės ir jei dar 
buvo turtingas, tai pikti liežuviai tvirtino, kad 
lai per burtus. •

- I

Senas, bet tvirtas vyriškis užėjęs į\švento
rių staptelėjo prie didžiųjų/bažnyčios durų, šyp
telėjo ir po valandėlės nusikreipęs į šalį, nuėjo 

/

tuojau turi pradėti senas klebonas.
# Išklausęs evangelijos, gerokai įsilęs išėjo 
atyėsti šventoriun ir senas Tamošįus iš Velne- 
įtoų.

Atsigavęs grynu oru, nusišluostęs prakaitą, 
pradėjo dairytis kur čia beatsisėdus patogiaus 
ir ne po akių pašaipoms. Besidairydamas pama
lė Lauryną. Pamatė ir nustebo. Na, gi ‘čia ste
buklai! Laurynas, — ar tikrai tik jis? Ir senas 
Tamošius pasuko į kairę, kad įsitikinus ar čia 
neapsirikimas. j

(Bus daugiau)

GHIGAG/O. — ęhieagos uni
versiteto ^seismografas nedėlios 
naktį ir vakar užrekordavo du 
žemės drebėjimus, vieną 1,791 
m., o kitą 1,820 m. atstume 
nuo Chicagos. Pirmas ir 
smarkiausias žemės drebėji
mas tęsėsi 2 vai., o antras 
vieną valandą.

i-;

'l



MKaftua

ialiniai ir< kito-

Tarptautinis Piknikas

siuntimoRADO NUŽUDYTĄ ŽMOGŲ

(Seka ant 6 pust.)
Tel. Boulevard 2160

Lietuviu Rateliuose
TOWN OF LAKE

Jis linksmas, nes turi

DETROIT, MICHIGAN

strei

laimėti

Nedėldieniais nuo 10 iki 1 vai. po piety. Ateikite bite kada.

J. Burti
Kazlaus

Socialistų 
vadinamą 
^piknikai 
sėkmingi.

Partijos

Pasekmingai gydo labai pigiai patyrę specialia 
tai per daugelį metų praktikos. Ypatiškas prižiu 
ręjimas kiekvienos ligos atsitikime.

lėj, 1653 N. Rockwell gat 
vai. vak.

35c. aptiekose arba už 40c 
prisiunčiamo tiesiai iš labara 
torijos.

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y. t

sudėta
daryįi 

įvairios 
bildesiu

Viso 44.66 dol. 4
Pinigai perduota 

komisijai.

DVASIOS” NESIDAVĖ t PO 
LICISTUI SUGAUTI.

2 dol.; J. J. Moz 
1)0 dolerį

Darbi- 
Visuose indus 

miestuose ima kur 
organizaci-

su jais buvo
— nenuora-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

DR. VAITUSH. O. D
Lietuvis A Irią S*ecialiutu

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 lyto

Nesnaudžia ii 
studentai. Tokio’® 
susiorganizavo

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos •kaudijimą, 
Jei skaitant raldia susilieja.' 
Jei ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei skaitant ar siuvant akis ska« 

da, tuomet reikalaukit akintą.

John J. Smetana
Akintą specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvfei. ■ 

Ant trečio augito viri Platt’o ap 
tiekos, kambariai 14, 16, 16* ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

SPECIALES LIGOS
Kraujo ir. Odos Ligos

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau-

Canal 0267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryt* 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Komedija
Paraše Hdrry Newton 
Verte Jonas Ilga ūdas.

Puslapių 23.
Kaina tik 10c.

Gera statymui ącenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So, Haltsed St.

Chicago, III.

Viekšniečių kliubo susirinki
mas; gausi auka Viekšnių 

Viešajam knygynui.

Henry J. Wemett, 45 metų 
amžiaus, 63 IW. Lake gat., ra
stas beizmente negyvas. |

Bėganti 
Kreiva

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

KAZIMIERAS PAŠIUS
Mire netikėtai nedėlioję Birže
lio 11 d., 7 vai. vak. 'Paėjo iš 
Lietuvos Triškių parap., Pilių 
kaimo, Telšių apskr., sulaukęs 
31 metų, Amerikoj išgyveno *0 
metų, paliko Amerikoj mbtorį 
Liudviką ir 3 vaikus Kazimierą, 
Domicėlę ir Liudviką. Lietuvoj 
paliko motiną ir pusbroli Pasilį. 
Prigulėjo prie šv. Petro ir Po- 
vylo Draugių ir Amerilips Pilie
čių Kliubo. Laidotuvės atsibus 
ketverge Birželio 15 d’, 8 vai. 
iš ryto iš namų 11939 Calumet 
Avė.,4 Kensington, 111. j Visų 
šventų bažnyčią, paskui į šv. 
Kazimiero kapines. Kviečiam 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dnt laidotuvių ir paskutinio pa
tarnavimo dėl velionio. Lai bū
na lengva šios šalies žemelė. 
Lieka nubudime moteris

Liudvika su vaikučiais.

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, oriežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka tehingsi akinius. Visuose at
sitikimuos* m'zaminavimas daroinas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

303 So. Morgan-Street, 
CHICAGO, ILL

Rakauskas 
gėris — 1.15 dol 
A. Jesaitis, O. Rakauskiene, O. 
Rakauskaite, BĮ. Rakauskas, J. 
Mozgeris ir J. Meknius; po pu
sę dol.: P. Garelis, R. Garelie- 
nė, A. Mozgeris, P. Mozgerie- 
nė, J. Mileška, R’. Mileškicnė ir 
J. Galminas 
centus 
gasas, 
zas 
sas.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisą*: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vai. po piet
Telefonas Victory 9082

Telephone Yards 5834

DR. P. 6. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 if 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Karts nuo karto iškildavo 
streikų. Bet jie buvo labai blo
gai vedami ir beveik visuomet 
pralaimiu mi. Kuomet vieno de
partamento darbininkai strei
kuodavo, tai kituose departa
mentuose darbas eidavo po se
novei. Toks streikas, žinoma,: 
lengva nu gniaužti, ypač jei da 
valdžia padeda.

Bet neužilgo po taip vadina
mų riaušių dėl ryžių 
laivų dirbyklose įvyl 
rastas streikas. • A

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėlioniia 10—12 dieną* 
Res. 1189 Independence Blyd. Chica^»

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

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

Tel. Aaustin 737

. DR. MARYA 
\ D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iŠ Califomijoa Ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St/
Valandos 8—12 kasdieną Ir 6—f 

vakare išskiriant nedėldieniu*.

348 So. Dearborn St.; Phone Harrison 1440 
Pietų dalyj yardas z

3301 Normai Avė., Phone Yards 2296 
Šiaurės dalyj yardas

1246 Melrose Avė., Phone. Lake View 8456

J. Ukonis — 21 
po 25 centus: A.-Gar- 

M. Kibauskicnė, J. Šva 
P. Vaicekauskas 
K. įvažas ir S.

OR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3315 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare. 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5674 

Chicago.

’Telephono Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

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

Birželio 4 dienų J. Laurino 
svetainėje Viekšniečių Kliubas 
laike savo susirinkimų. Apta
rus einamuosius kliubo reika
lus, skaityta laiškas iš Lietuvos 
nuo Viekšnių Viešojo Knygyno. 
Laiškas likosi visų užgintas ir 
kliubas nutarė paaukoti 30 
dol. iš savo iždo dėl padidini
mo miriėto knygyno. Be to ge
ros valios kliubięčiai dar y su
metė tam reikalui 14.66 dol. 
Aukavo 'sekantieji: Simonas

Pasulinis- karas suteikė Ja
ponijai tų komercinių progų, 
apie kurias ji nuo senai svajo
jo. Lyg kokit| tai stebuklu vi
sos Azijos rinkos liko jai ati
darytos. Anglija, Vokietija ir 
Prancija, kurios per metų ei
les kontroliavo Azijos rinkas, 
karo verčiamos, pasitraukė iš 
jų. Japonija ir Amerika pasi
naudojo kitų šalių nelaime. Ir 
Japonijoj pramonė pradeda 
vystytis nepaprastu spartumu. 
Laivai neša didelių pelnų: už
tenka padaryti kelias keliones, 
kųčįL apmokėjus laivo pabuda- 
vojimo iškaščius. Medvilnių 
fabrikai skelbia 100 nuoš. di
videndus 
dygsta, kai grybai po lietaus 
Jie važinėjasi puikiausiais au 
tomobiliais, alkanos ^darbinin
kų minios neapykanta lydžiu 
niL Su kiekvienu naujo mi- 
lionieriaus atsiradimu pakelia
ma ryžiams kaina 
vo darbininkai.

Ir štai vienų gražių rugsėjo 
dienų Kobėj ima rinktis darbi
ninkų minia. Ji nuolat didėja, 
tarytum, darbininkus koki tai 
nežinoma jėga trauktų į daik
tų. Pamažu minia slenka į vie
nų didžiausių ryžių sandėlį. Da 
viena-kita minutė — ir sandė
lio dury 
išnešti.
nia 
ttis 
pusbadžiu gyvena, 
žiurėjo į minios dari 
dėl mados bandė 
tvarkų. Valdžia 
t i kareivių maišto 
m ui. Kareiviai tai

Specialiai organizavimo susi
rinkimai yra laikomi visuose 
miesto kraštuose, rinkėjų pri
rašinėjimui ir pridavimui did
žiausio entuziazmo darbui, ši
tuose susi rink imliose kalbės 
kalbėtojai įvairiomis svetimša
lių kalbomis ir anglų kalba. 
Be to bus rodoma stereoptiniai 
paveikslai bado ištiktų plotų ir 
milžiniškos pastangos daromos 
Rusijoje bado padėčiai page- 
irnti. šilų susirinkimų sura
šąs yra paduotas žemiau. Visos 
moters, kurios gali

Kiekvienais metais 
Partija rengia taip 
pręsos piknikų. Tie 
visuomet būna labai 
' šįmet Socialistų 
presos piknikui daržas yra pa
imtas Rivervierw Parke. , Beveik 
gražiausi Clūcagoje pasilinks
minimui vieta.

Į Socialistų Partijos presos 
piknikus suvažiuoja netik soci
alistai, bet ir jų pritarėjai.

Pelnas nuo Socialistų Parti
jos presos pikniko visuomet 
yra skyriamas socialistinei li
teratūrai bei .laikraščiams.

Taigi, kaip matote, socialistų 
presos pikniko tikslas yra labai 
prakilnus ir vertas remti.

Atvykusioms socialistų pre
sos piknikai! netik kad yra 
progos pasimatyti su visais so
cialistais ir jų pritarėjais, bet 
taipjau paremti ir socialistų 
spaudų.

šįinetinis socialistų presos 
piknikas bus dar didesnis to
dėl kad tikimųsi, jog jame da
lyvaus visiem plačiai žinomas 
s&cialistm rašytojas ir kalbėto
jas Eugene V. Dobs, jei^ tik 
jo sveikata, jam pavelys. Taip 
pat yra pasižadėję šiame socia
listų presos piknike dalyvauti 
žymus socialistų kalbėtojai iš 
New Yorko ir Mihvaukee.

Lietuviai turės savo skyrių. 
Bus labai platua^programas. 
Kalbės Naujienų redaktorlius 
d. iP. Grigaitis, dainuos Chica
gos lietuvių chorai. Bus dekla- 
niacijų. Prie to dar bus ir lie- 
tuviams duota biznio vieta, kur 
kiekvienas aplankęs galės pa
sinaudoti dvasiniu penu, pasi- 
’inksniinti, pasivažinėti po kal
nus įvairiais ratukais, paremti 
socialistų judėjimų ir parva
žiuoti namon pilnai užganedin-

aukas rinkti yra kviečiamos ir 
prašomos atęiti į kurį nors šitų 
susirinkimų. Vyrai? taipgi kvie
čiami ateiti į susirinkimus, ku
rie bus labai įdomus^ nes juose 
bus pacluodama vėliausios au- 
toritingos žinios apie badų.*

Susirinkimai.
Ketvirtadienį birželio 15 d., 

Mark White skvero knygyne;' 
3000 So. Halsted g. 7:30 v.\t

Penktadienį, birŽ. 16 d., Leb^ 
ture Hali, liuli House, 800 Sq. 
Halsted g. 8 v. v.

šeštadienį, birž. 17 d., Rusų 
Mokykla, 1231 ISo. Morgan gat. 
8 v. v.

Sočiai Turner Hali, Belmont 
ir Paulina gat., 8 v. v.

Workers Home, 1824 Bur- 
ling gat. 8 v. v.

Trečiadienį, birž. 21Yd., Ba- 
kery Workers Hali, 218 W. 
Oak gat. 8 v. v.

Douglas Park 'Auditorium, 
Ogden ir Kedzie, 8 v. v.
\ Penktadienį, birž. 23 d., — 
Russia Techn.. School, 1417 N. 
Hoyne avė., 8 v. v.

šeštadienį, birž., 24 dienų, 
rusų mokykloj, 1231 So. Mor
gan gat., 8 v., v.
'' Sočiai Turner Hali, Belmont 
ir Paulina gat., 8 vai. v.

Workers Home, 1824 Bur- 
ling gat., 8 v. v.

etai 
ir nemano už'keliiL 
mėti kovų. Jiems n 
durti savo kovotojų 
kai ta armija bus p 
stipri, — militarist 
eis trauktis iš kelio ir užleisti 
savo vietas demokratiniam Ja
ponijos elementui.

Pats Kagawa sako, kad ini- 
1 i turistai prie pirmos progos 
pašalins jį iš kelio. Bet tuo pa
čiu laiku jis reiškia viltie, kad 
valdančiai klasei nebepasiseks 
nugniaužti demokratinį < judėji
mų. I as judėjimas nūdien vis 
giliau ir giliau leidžia savo, šak
nis.

Paskutiniais keliais desėt- 
kais metų Japonijos kuitųrį- 
nio, ekonominio ir socialinio 
gyvenimo rutulavimos' ėjo 
greitintu tempu. Ir gal .— 
žino — ten ir demokratija 
daug greičiau įgyvendinta, 
gu daugunla mano.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto ik 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd Si

Tel. Prospect 3466

Japonijos 
universitete 

25 studentai, 
kurie prisiekė pašvęsti visų sa
vo gyvenimų kovai dėl demok
ratijos. Telks pat judėjimas ei
na ir kituose universitetuose. 
“Mėlynų kepurių” studentų ju
dėjimui priduodama Japonijoj 
didelės svarbos. Liberalinės 
mintys randa sau dirvos ir 
tarp valdininkų. Visi, kas mus-' 
to, pradeda suprasti, kad mb 
litaristų valdymas nieko gera 
nelemia. ^Jie supranta, kad se
noji politįka gali privesti tik 
prie naujų karų, prie naujų 
nelaimių. Bet bundančiai japo
nų daliai nelengva kova vesti 
su įsigyvenusiomis jnilitarinė- 
mis tradicijomis. Jič da silpni, 
o jų priešai galingi.

Tačiau • Kagawa ir tukstan- 
jp sekėjų nenusimena. Jie 

(iienų lai- 
Ttk di- 

ųrmijų. O 
Rankamai 
ims pcisi-

Vargu kokioj nors kitoj ša
lyj pramohė taip sparčiai vys
tėsi, kai Japonijoj. Apie 25 
metai atgal Japonijoj viešpata
vo feodalinė sistema. 1887 m. 
Japonijos’fabrikuose dirbo tik 
l(M)JMM) žmonių. O dabar fab
rikų darbininkų Japonijoj pri- 
skaitoma iki pusantro milidno 
su viršum. Toks spartus darbi
ninkų skaičiaus augimas nega
lėjo neatsiliepti į.japonų so
cialistinį gyvenimų. Kyla nauji Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
t 6 iki 9 vakare

8259 So. Hnlsted St., Chicago.

Tlephonaa Yards 5032

DR. M. STUPNIGKi
3107 So. Morgan St.,
• CHICAGO, III.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedelioms ofisas yra 

uždarytas .

/Todėl tikimasi, kad kiekvie- 
nas lietu vys darbiniiika^^ ir 
darbininkė šiame socialistų 
presos piknike dalyvaus.

— Ch’eagietis.

ekonominiai 
kie klausimai. Valdančioji kla
sė išpradžių nekreipė į' darbi 
ninkus domės: 
lengva apsidirbti 
mų karštį atšaldydavo kalėji
mų drėgnos lindynės. Priegtam 
japonų biednuomenė buvo pra
tusi vergauti ir tylėti. Tačiau 
pasaulinis kadras sujudino ja
ponų darbininkus. Pasigirsta 
Kagawos balsas. Jis reiškia 
darbininkų norus ir troškimus. 
Ir kai Kagavva pradėjo\pgani- 
zuoti Darbo Federacijų, xuai į 
kelias savaites susirašė į jų 
apib 5,000 narių. Pradėta leis
ti savo laikraštis 
ninku Žinios 
triniuose 
tis darbininkiškos

ilANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietavnn per niu» 
' 40 cent. už 100 auka, 

•rbi * 
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike 

Central Manufacturing 
Distrlct Bank 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

$8.50
$8.5Q
$8.50

Mes priimsime nuo jūsų šiuos orderius šiomis kainomis kur bus
pristatytos laike 30 dienų.

liko išlaužtos, ryžiai 
Visų naktį dūko nu

puolė ryžių spėkų |ian- 
Policistai, kurie patys 

per pirštus 
b«s. Jie ti/k 

palaikyti 
reikėjo kvies- 

užgniauži- 
pa<iare, bet' 

valdžios rateliuose pradėta kal
bėti, kad policija nebegalima 
pasitikėti, kati net ir kareiviai 
nerodę perdaug didelio entu
ziazmo. ,

valdžia daug ko naujo išmo
ko. Maištai persimetė į 210 
miestų ir miestelių. Buvd pa
daryta milžitiiškų nuostolių — 
už $10,(MM). Bet šį kartų nebu
vo stveriasi tokių žiaurių prie
monių, kai pirma. Valdžia da
vė net darbininkams teisės or
ganizuotis.

Apie vienuolikų metų atgal 
socialistų būrelis įvarė val
džiai nemaža baimes. Tas bū
relis biivo pradėjęs varyti ša
lyj plačia agitacijų. Bet tais 
laikais valdžia lengvai išspren
dė klausimų: dvylika žymesnių 
socialistų liko sušaudyta ir 
apie tiek pat nuteista kalėji
mai! iki gyvos galvos. Tačiau 
tai buvo senai. Dabar jau ir Ja
ponijoj nebegalima šaudyti 
žmonių vien tik dėlto, kad Jie 
yra socialistai.

cistas suspėjo jį sulaikyti nuo 
pargriuviny) ir gąl būt į mažus 
šmotelius subirėjęs. * >

Policistas po tam uzbonų 
apžiurėjo, prie nosies prisiki
šęs jį pauosta, bet jokios prie
žasties, dėl kurios jis norėjęs 
iš nuovados pabėgti, jame ne
surado. Paskui seržantas *vel 
jitgal nunešė ir toj pačioj vie
toj jį padėjo.

Sako, seržantas negalėjęs at 
sistebėti, kodėl tuščias uzbonas 
'bandęs “pabėgti.”

MKIU 
ŽINOVAS

į# t Atitaiso žvairas a 
kis vienu atsilanky- 

f mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš- 
gydymų užrašuose.

Ir leisk apžiūrėti diploųnio-

BAMBINO
Vaisbaženklls lieg. S. V. Pat. Biure

Hegewisli policijos nuovados 
stoty seržantas James Flyn 
sėdėdamas už raštinės staliu
ko staiga išgirdo kažinkokį 
keistu trepsėjimą netoli kitame 
kambary, kur buvo 
konfiskuoti munšainui 
prietaisai, statinis ir 
rušiųs uzbonai. Tuo 
seržantas susidomėjo, 
kad jau buvo vėlus laikas ir 
ftk jis vienas tebuvo raštinėj. 
Pasidrųsinęs jis klausėsi ir te-

• • r | Inu j o.
ISltaiga, sako, penkių galionų 

didumo uzbonaš su ilgu ir 
smailiu kaklu “iškeverzojo” iš 
to kambario.

“Tai turbūt voras,” sumur
mėjo seržantas. “Aš jau esu 
personas tikėti į dvasias, ir aš 
tikrai žinau, kad ten nebuvo 
jokio “spiritinio skystimėlio.”

Tečiaus lyg koks šaltis nu
krėtė seržantų, ir jo plaukai at
sistojo ant jo galbos.

Tuo tarpu ilgakaklis uzbonas 
pradėjo airiškai svirduliuoti. 
Seržantas tykiai atsikelo nuo 
kėdės ir, nors su stačiais plau
kais, ant pirštų galų pradėjo 
sekti uzbonų. ► • • • • po kelių miliutų ilgakaklis 
uzbonas atsirado priemeny. 
Seržantas ant pirštų galų vis 
sekė jį.

Staiga ilgakaklis uzbonas at
sistojo ant savo ųsos, pp^alios 
neteko bilianso ir vos vos poli-

SUBRUZDO RUOŠTIS PRIE 
“TAG” DIENOS.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, 111, 

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. ^Boulevard 5913 

Rezidencijos Tel. Boulevard 1041

Kobės
nepap- 
16,(MM) 

darbininkų sustreikaVp. Vienok 
jie streikavo savii Vudu: 
nei vienas darbininkas nemetė 
darbo. Visa kas buvo daroma, 
tai dirbama labai išlėto. Dar-

• • V jbminkas stovi prie darbo ir 
vos-vos kruta.

Biznio valdyba plaukus sau 
ant galvos rovė ir nežinojo, nei 
kų daryti. Viskas eina pagal
įstatymus: mašinų negadina
ma, oficialinio streiko neskel
biama. Valdžiai vadinasi, nėra 
progos prikibti prie darbininr 
kų. O -tuo tarpu šimtai Darbo 

Federacijos narių varo 
darbininkų agitacijų.

Tai buvo savi ilgiausias 
kas visoj istorijoj. Jis 
dvi savai t i. Galop, darbdaviai 
pasišaukė darbininkų delegaci
jų ir sutiko įvesti 8 valandų 
darbo dienų ir padidinti algas.

To streiko vatlas ir strategi- 
kas buvo Kagawa. Tik dėka jo 
sumanymui ir jo energijai Ja
ponijoj pavyko laimėti pirmas 
didelis 'streikas 
vingu budu.

ANGLYS
Orderiuokit dabar, kainos bus didesnės

Pocoįontos, iš mainų ...T.......i............. v..................................
Franklin County lump cgg nut ..........?................................. .... .
Kentiacky lump egg nut  ‘.......   —•

Iki “Tųg” dienos aukoms 
rinkti Rusijos baduolianis, kuri 
bus birželio 26 d., likus ma
žiau kaip dviem savaitėm laiko 
apsireiškiama didelio subruz
dimo tarp visų Chicagos dir
bančiųjų klasių elementų ir tau 
tybių. Grupės mažne kiekvie
nos žymesnės tautos yra pasi
ėmę o rga n iz u o ti ai ik ų ri nk ė j u s 
ir steigti mašinų padarymui 
“Tag” dienos sėkminga. Ačiū 
joms ir amatinems unijoms 
yra vijtics, kad birželio 26 die
nų gatvėse išeis tikra atikų rin
kėjų armija ir lyidarys “Tag” 
dienų sėkmingiausia, kokia kti- 
da yra buvusi Chioagoj.

Yra susidariusios sekamos 
grupėsJy organizacijos rusų, 
žydų, vokiečių, vengrų, italų, 
švedų, norvegų, danų, lietuvių, 
čekų, slovakų, suomių, kroatų 
ir sarbų. Amą tinęs unijos yra 
sekamos: Tarptautiniai Motųjų 
Rūbų Siuvėjai, Amalgahieitai 
Drabužių Siuvėjai, Malioriai, 
Kepėjai ir Viešų Mokyklų mo
kytojai; šitos. organizacijos 
yra sudarę specialius komite
tus organizavimo darbui’ pade-

Skaudama Nosis] Skaudama Gerkle, 
Nosis Silpna .. Gerklė 
Nosis Katąruota Gerklė 

Užkimšta Nosis! Papiltus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatves

120 So. State St., Chicago,-Iii.
Valandos: nuo 9 iki 6. Ntdėldie- 

uiais nuo 10 iki 12.

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

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) ' 

GRABORltTS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

Ateik ir leisk apžiūrėti diploųiuo- 
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES

LIGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. Akįs Kurčios . 
Skaudamos Akįs Tekančios 
Raudonos Akįs Ūžiančios 
žvairos .. Akįs! Užkimštos

Feoples Health Institute
40 No. Wells St., Kampas Wells ir Washington St
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Lietuviu Rateliose
(Seka nuo 5-to pusi.)

laiko 
mėne-

VieRšniečių Kliubas 
savo susirinkimus kas 
sis pirmą sekmadienį J. Lau- 
rino svetainėje, 4512 So. Her
mitage Avė. — Kliubietis.

BRIDGEPORT.

“'Kad Alleghany kauntės lo
kalus duoda įnešimą, idant lai
kytosios Clevelande Soc. Parti
jos konvencijos priimti konsti
tucijos pataisymai -prie Art. IX 
butų paduoti visuotinam parti
jos narių balsavimui-referen- 
duniui.”

Narių skaičius, 350.
Aukščiau paduotas įnešimas 

bus per 90 dienų atviras parė
mimui.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo draugų, 3 metai 

atgal gyvenomė pas J. Gedmin, Det- 
roit, Mich. Malonėki atsišaukti šiuo 
adresu:

J. LAUCAITIS, 
David Coal Co., 

David, Ky.

APSIVEDIMAI.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYRŲ

L. L. Paskolos Chicagos ir 
apylinkės Apskričio susirinki- 

a mas. t

ATVAŽIUOJA Iš LIETUVOS

REIKIA moterų prie dešrų sudės
tymo. Pradžia darbo 4 vai. po piet. 8 
vai. dienąj, sūbatoj 5 vai. dąrbo. 
Nuolat dalbas. • Gera alga.

PATENT CASING CO., 
617*W. 24 PI. near Wallace

REIKIA darbininkų. Nuolat 
vidui darbas. 45c. į valandą. At
sišaukite.

E. F HOUGHTON & CO., 
3534 So. Shield Avė.

PARDAVIMUI bučernė jr groser- 
nė. Biznis daroma gana gerai. 
Kas norite turėti gerą biznį, parduo
siu už prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo, — turiu apleisti miestą. 
Kaina $1000.00. Atsišaukite, 746 W. 
31st St. Phone Boulevard 2335.

PARDAVIMUI saliunas ir

PARDAVIMUI: SKAITYK SU 
atida apie šį didelį namų ir biznio 
bargeną.

Vienas medinis ant dviejų florų 
bizniavas namas ir šalę jo yra ant
ras labai tvirtas ant trijų florų, 6 
fliatų ir dideliu Storu ir geru beismon- 
tu murjnis namas su visais intaisy- 
mais. Rendos iš abiejų namų per

ILict. Laisvės Paskolos Chi
cagos ir apylinkės Apskričio 
susirinkimas įvyko pereitą pen 
ktadienį, birželio 6, Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, prie 32 ir 
Auhurn avė. Susirinkimą ati
darė vice pirm. J. Enčeris. 
Neatsilankiys raštininkei, šiam 
susirinkimui išrinko už rašt. 
S. Tamošaitį. Susirinkimas bu
vo sušauktas tani, kad bendrai 
su P. Stočių atstovais aptarus 
priemones, kuriomis butų gali
ma sckniingiau^vykinti Aukso-j 
S'idabro Fondo vajų, kuris pra- 
sklės šio mėnesio 24 <lieną.

Atstovai nuo L. L. P. Stočių 
atsilankė iš šių kolonijų: 
North Side, Cicero, III., Brid- 
geport, 18-ta gat., To\vn of La
ke, Brighton Park įr Roseland.

i

tovai išdavė raportus iš stočių 
darbuotė^. Iš raportų paaiškė
jo, kad didžiuma stočių yra 
tvirtai susiorganizavusios ir 

4 sparčiai rengias prie Aukso-Si- 
dabro Fondo ^vajaus. Bridge- 
porto ir Town of Lake koloni
jų stotys parodė kiek mažiau 
gyvumo.

Stočių ir draugijų* Albumo 
reikale iš atstovų raportų paai
škėjo, kad visos fetotys savo 
priedermes joms pavestas iš

flj. L. P. Apskritys eidamas 
savo pareigas turėjo išlaidų, ir 
negalėdamas jų padengti, bu
vo atsikreipęs į stotis prašyda
mas paramos. Susirinkime pa
sirodė, kad tik kai kurios sto
tys joms paskirtas kvotas aps
kričiui atsilygino. Susirinkimas 
išklausęs valdybos pranešimą 
išreiškė pageidavimą, kad 
tys pasirūpintų apskričiui

sto- 
atsi-

pir-Atsilankęs , susi rink i man 
minink^s J. A. Mickeliunas 
užėmė pirm, vietą ir išdavė sa
vo raportą iš apskričio darbuo
tės. Raporlaj; vienbalsiai pri
imtas.

Apskričio valdyba pranešė, 
kad siųstiems atstovams nuo

Suvažiavimą Washingtone pe
reitais- metais, keliones lėšos 
da nėra jiems atlyginta. Susi
rinkimas išklausęs šį valdybos 
pranešimą išreiškė pageidavi
mą, kad stoty
gelbėti apskričiui atlyginti kai* 
barniem atstovam jų kelionės

pasirūpintų pa-

Nutarta, kad visos L. L. Pa
skolos Stonys išduotų smulk
meniškas atskaitas iš savo dar
buotės per laikraščius, kaip iš 
pardavinėjimo L. Bonų, taip ir 
iš kitų įplaukų ir išlaidų.

J. Enčeris įnešė sumanymą, 
kad L. L. P. Apskritys bendrai 
su Paskolos Stotimis nusiimtų 
judamuosius paveikslus laike 
Ąukso-Sidahro Fondo vajaus. 
Šis sumanymas didžiuma bal
sų buvo priimtas ir Apskričio 
valdyba likos įgaliota šį suma
nymą vykinti.

— S. Tamošaitis._____ _____ v- --- :——
Partijos Žinios

Naujienų pinigų ir laivakor
čių siuntimo skyrius gavo iš lai
vų kompanijos pranešimą, kad 
atvažiuoja arba rengiasi atva
žiuoti sakančios ypatos:

Adelė Stanioniukė, išplaukė 
iš Liepojaus 7 d. Birželio, Palo- 
nia laivu.

PA JUŠKAU apsivedimui merginos 
arija naąlės be skirtumo tikėjimo, ne
jaukesnes kaip 26 metų ir nesenes- 
nės kiap 36 metų. Aš esu vaikinas 
35 metų; kurios mylinčios laisvą ir 
gražų šeimynišką gyvenimą atsišau- 
kit prisiųsdamos savo paveikslą ir at
sakymą duosiu kiekvienai, paveikslus 
ant pareikalavimo grąžinsiu. Dau- 
giaus žinių su teiksiu per laišką. Mel
džiu vyrus nerašinėt. G. Dobilas, 7345 
Yatis Avė., Chicago, III.

REIKIĄ 25 patyrusių mote
rų sortavimui regsų. Nuolat 
darbas. $21.00 į savaitę.

P. GOLDMAN, 
1017 S.Fairfield Av. Seeley 0234

REIKALINGAS antrarankis 
duonkepis.

Atsišaukite:
1208 E. 93rd St.

Priėmė laivakortes:
. Marijona žalnieraitė, 
Mykolas Aleksandravičia, 
Elena Utakis,
Paneedėlyj pribuvo į Chicagų 

Birželio 12 d., 1922 Bronislava 
Julevičiutė ir Anastazija Strum- 
skaitė. *

i ■ IJ I ■ llįMŲHF

Pranešimai
PASARGA.

BESIGARSIN^ANTIEMS
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

būt;atitaisytos į 24 vai.
Jokie apskelbimai iŠ streiko apim- 

;ų vietų nėra) priimami. Visi Naujie- 
ių draugai prašomi pranešti Naujie

nų ofisan apie einančius streikus, 
lant Naujienų darbiniųkai geriaus 
alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais.

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

jieškoji- 
apmoka-

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos die 
jos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

SOCIALISTŲ PARTIJOS PRESS 
PIKNIKAS

Bus nedėlioj, Birželio 18, 1922, pra
džia 10 vai. ryto, Riverwiew Picnic 
Grove, prie Westem, Belmopt ir Cly- 
bourn gatvių. T i kietai bus pardavi
nėjami ant kampų prie gatvekarių po 
30c. su kuponais. Pirkite pas lietu
vius pardavėjus, nes pelnas eis LSS. 
Sąjungos ir kitų darbininl<iškų or^a- 
nizacijij reikalams* Piknike bus lie
tuvių skyrius, kaloės “Nauienų” Re
daktorius d. Grigaitis, dainuos chorai. 
Bus gražus programas.

Visi Chicagos ir apielinkių mieste
lių darbininkai ir darbininkę^ malo
nėkite dalyvauti šiame dideliame pik
nike. \

Kviečia pikniko rengimo .
Komisija.

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau įsigyki
te tikietų. t ; ♦

Socialistų Partijos Press Pikniko 
tikietus galite gauti Naujienų Brid- 
geporto Skyriuje, 3210 So. Halsted 
Street. *

Bridgeporto Liet. Draugijų .Susi
vienijimas praneša vison? draugijom, 
kurios dar nepriklauso susivienijimui, 
kad pasiskubintų prisirašyti, nes iki 
š. m. liepos 1 d. įstojimas bus tik $5, 
b vėliau bus $100, nes bus pradėta 
Lietuvių svetainė statyt). Svetainė 
gi visom draugijom reikalinga. Su
sirinkimai laikomi paskutinf utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio, 8 v. v., Mildos 
salėj. / — Valdyba.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus ketverge, birželio 15 d., 7:30 v. v., 

I Meldažio svet. Visi nariai ir norin
tis įstoti į Ratelį, pribukite laiku.

— Valdyba.
«_________i___________

“Biruteičių” ir .valdybos žiniai. Ket
verge kaip paprastai Mark White 
Parko svet., bus bendra choro repeti
cija. Visi nariai būtinai susirinkit.

Ratnyčioj/8:30 v. v. Adv. A. Olio 
ofise bus valdybos posėdis. Visi val
dybos nariai malonėkite būtinai atsi
lankyti. — Valdyba.

■E

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
[National Office Socialist Party. ■

Otto Branstetter, Executive Secreta-' JIEŠKAU dviejų brolių, Edvardo ir 
ry, 220 So. Ashland Blvd., Chicago, Karolio Rupkaus. Edvardas Runkus, 
III.J 1914 m. gyveno Chicagoj,v2251 W. 21

[St. dabar nežinau kur.randasi, o Ka- 
n. * rolis Rupkus — kitaip vadinosi Rup-
I ASIULYMAS REF BRENDU- reik tuo pačiu laiky gyveno Brooklyn,

N. Y. dabar nežinau kur randasi. I<a- 
bai širdingai prašau, Edvardo ir Ka
rolio Rupkaus atsiliepti, arba kitų 

į kas anuos žino, kur jie randasi pra- 
1 nešti xnan. aš turiu labai svarbų rei
kalą, tam kas suteiks man žinias anie 
juos busiu lai 
reikalas ir atlyginsiu 
žinių anie iuop.

MYKOLAS RACZKUS, 
911 W. 33rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 3552

MUI.DEL SUVIENYTOS
POLITINĖS1 AKCIJOS.

Alleghany kauntės, Penna., 
Socialistų Partijos lokalus vi
suotiname narių susirinkime š. 
m. birželio 4 d. priėmė-šitokį 
tarimą:

i dėkingas, o jeigu bus 
už suteikimą

* , ....v. uu.iui.ua i. . mais. Kenuos is aoiejų namų per
saldainiu krautuvė. Pardavimo mėnesį įeina $170, o iš šaliuno biznio, t- 1 • • • * "I • ą
priežastis — išvažiuoju į Lietu
vą.

4201 So. Albany Avė.

RASTA-PAMESTA
NEDĖLIOJ pamečiau' paketboook 

su 15 dolerių ir buvo daug tikietų, 
Money Orderių ir Rent tikietas ir vėl 
vienas tikietas buvo. Malonėkite 
atiduoti packet book su rasytem, pi
nigus galėsite pasilaikyti. j

PETER SPRINDIS, 
2823 W. Jackson Blvd.

JIESKO KAMBARIŲ
v •

REIKALINGAS švarus ruimas vai
kinui dėl praleidimo vakacijom. Gei
stina Hart, Mich. pas lietuvius, turėy 
darni panašų kambarį atsišaukite į 
Naujienas, 1739 So. Halsted Street, 
Box 50. ,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI

Puikus šviesus kambariai, su val
giu ir be valgio. Darbininkui 
gui, labai pigus pragyvenimas.

Kreipkitės:
GEDEIKO,

1C0G So. Halsted St.

Zff.O-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj. Įsteig
ta 34 metai. Didžiausias ir geriau
siai įrengtas stogų dengimo jardas 
Chicagoj. Tiktai Unios darbininkai 
čia dirba. J. J. Dunne, Roofing Co., 
3411-3413 Ogden Avė. Tel. Lawndale 
0114. — Visi Skyriai.

PRANEŠIMAS
Turiu garbę pranęštį sąvo^ gerbia

miems kostumeriams, kad aš perkė
liau savo laikrodžių krautuvę į ant
rą pusę gatvės. .

Neužmirškite dabartinio numerio: 
3258 So. Morgan St.
K. MICHALOWSKIS

HEIKIA DARBININKU
MOTERŲ

t

REIKIA GABIŲ MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 MŲTŲ AM
ŽIAUS. DARBAS PRIE DEŠRŲ 
CASINGS. NUOLAT DARBAS. 
GERA MOKESTIS. ATSIŠAU
KITE Į SUPERINTENDENTO 
OFISĄ.
OPPENIEEIMER CASING CO., 

1016-2(5 \V. 36th St.

v

REIKIA mergini/, nuo 16 iki 
25 metų amžiaus lengvam prie 
mašinų ir benčiaus darbui. Gera 
pradžiai mokestis. Turi mokėti 
anglų kalbą.

ILLINOIS MINIATURE 
LAMP DIV.

2243 W. Harrison St.
Cor. Oakley Blvd.

REIKIA' p^yrusių moterų 
prie sortavimo popierų.

ROCCO RIZZO SONS
612 W. Taylor St.

& CO

REIKALINGA mergina nešti val
gius į stalą lietuviškoj valgykloj. 
Turi būti patyrusi savo darbe. Alga 
gera. /

NEW CITY RESTAURANT,
4630 So. Ashland Avė.,
Phone Boulevard 2177.

REIKALINGA mergaitė - ste- 
nografė — mokanti lietuviškai 
ir angliškai. Turi mokėti rašyti 
ant Remington. Kreipkitės 611 
Union Bank Bldg., 25 No. Ųear- 
born. Telefonas Central 4907.

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie elektra varomų siuvamų 
mašinų. Nuolat darbas. Gera al
ga. Daudylion Co., 2322 North 
Seeley Av., 1 bl. W. of Rogey st.

REIKIA indų plovėjų, darbas 
nuo 6:30 vakare iki 3 vai. ryto. 
$14.00 y savaitę. Atsišau
kite.

3272 W. Madison St.

REIKIA veiterkų, nuo $6.30 
vakaro iki 3 vai. iš ryto, $15.00 
i savaitę.

Atsišaukite:
3272 W. Madison St.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui popierų atmatų ir regsų. Ge
ra alga ir sanitarė darbo apys- 
tova.

GUMBINSKY BROS CO., 
2261 So. Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKALAUJU žmogaus ant 
farmos arti Chicagos, gali būti 
senyvas. Atsišaukite vakarais, 

3344 S. Emerald Av.

REIKIA senyvo nevedusio darbinin- 
co, kuris negali dirbti fabrikoj. Dar
ias prie kambarių valymo ir kuknios. 
Duodu kambarį, valgį ir nuo $20 ir 
daugiau* į mėnesį.

1606 So. Halsted St.

REIKIA lietuvių darbininkų, dar
bas vakarais ir nedėldieniais, parda
vinėti lotus nauoj sub-divizijoj. Da- 
>ar garsinami apmokami apskelbimai, 
’atyrimp nereikia. Atsišaukite 10- 
2 v. n/to ir 6-8 v. v. First National 

Bank /Bldg. R. J. Hurt, Branch ofi
sas, 1b08 So. Ashland Avė., Oliver 
Salinger & Co.

REIKIA DARBININKŲ
Į FĄUNDRĘ. ATEIKITE 

PRISIRENGĘ DIRBTI. GERA 
ALGA. R. M. EDDY FOUN- 
DRY GO. 327 W, GRAND A V.

r
/.i’ n

REIKIA ' DARBININKŲ, 
ABELNAM DlRBTUVS DAR
BUI, DIENOMIS ARBA NAK
TIMIS. ATSIŠAUKITE:

CORN PRODUCTS 
REFINING CO., 

63rd ST. & ARCHER AVĖ., 
ARGO, ILL.

REIKIA darbininkų medžio 
darbui. Kabinet dirbėjų ir ope
ratorių prie mašinų. Turi 
pirmos klesos darbininkas mo 
kantis skaityti Blue prints.

WESTERN ELECTRIC 
INC.

48th & 24th St. '

būti

CO

REIKIA salesmano. Proga gyve
nimui . Kas tai nepaprasto. Didelis 
pelnas. Lygus pasidalinimas. Žinfc 
geidu kiekvienam. Turi kalbėti ang
liškai.

’ LEIBSOHN CO.,
35 So. Dearbom St., Room 505

REIKIA 4 arba 5 darbininkų 
į geležies atmatų yardą. Atsi
šaukite.
Warshawsky Auto parts Co., 

1915 So. State St.

REIKIA AGENTŲ prie sveikatos ir 
susižeidimų apdraudos kompanijos; 
yra mokama posmertinė mokestis. 
Mėnesines premijos duodanjos.

FEDERAL SAVINGS & 
INSURANCE CO.,

‘ 175 W. Jackson Blvd., Rooip 4440

VIENATINĖ NAUJA PEKARNĖ 
Naujai patentuota ruginė duona, leng
vai parduodamą visur, reikia dviejų 
A. 1 dudnos pardavėjų kalbančių ge
rai lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, 
kuris gali važiuoti su savo karu. Ge
riausia Commission’o išlygos. Atsi
šaukite tuojau, pažimėdami ar turit 
patyrime ar ne. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą num. 51.

RAKANDAI
PARDAVIMUI pigiai, visi sa- 

liuno rakandai, ledo baksai, 
pertvaros, durįs, stalai, cigare- 
tams keisai, šėpos ir visas phim- 
beris dėl saliuno. 519 S. Oakley 
Boulevard..

PARDAVIMUI prosinimo ir 
siuvimo' dirbtuvė. Biznis labai 
geras. 3 kambariai gyvenimui 
iš užpakolio.

2212 Wabash Avė.

kuris yra mūriniam name atlieka 
gryno pelno $400 per mėnesį, iš viso 
yra pelųo $570 per mėnesį ir parsi
duoda su visais gerais barais, stalais, 
krėslais, elektros pianu ir visu staku 
taip kaip dabar biznis stovi 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.

INMOKĖK $1000 NUPIRKSI

AUTOMOBILIAI
.PARDAVIMUI labai pigiai automo

biliai National 7 sėd., Heines 5 sėd., 
Kissels 7 sėd., ir trokai 2% tono For
do tr. 1% tono trokas M. tono, 
reikia naudokitės proga.

B. ERECKSON, 
'Michigan Avė., Roseland 

Tel. vakarais Pullman 2006

Kam

PARSIDUODA automobilius 
Olds eight, 1921 metų, važinė
tas tik 7000 mylių, geras kaip 
naujas, parduosiu labai pigiai 
jeigu kas pirks šią savaitę. At
sišaukit

HALSTED GARAGE 
3222 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Maxwell touring 
karas, 5 pasažierių, 1920 metų, ge
ram stovyj, turiu parduoti greitu lai
ku, nes apleidžiu Chicago, galit jna- 
tyt 5-7 vąl. vak.

M R. KOOK,
1626 N. Oakley Avė., 2 lubos 

Chicago, I1Ų

PARDAVIMUI
PARSIDUODA salitfnas su 

namu geroj vietoj, parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į Rusiją. 
Atsišaukite:

1338 S. Miller St., Chicago.

PARDAVIMU ( arba randavojimui 
5 kambarių namas. Elektros šviesa, 
didelis kambarys rūbams .džiovinti. 
Yra didelė barnė, taipgi 4 lotai. Par
duosiu pigiai.

5525 So. Kolin Avė.

PARSIDUODA .saliunas pusė arba 
visas . Vieta lietuviais apgyventa; 5 
ruimai pagyvenimui prie 
duosįu pigiai, nes turiu greit par
duoti.

Kreipkitės:
3210 So. Halsted St

ofisa's, num. 121.

saliuno. Par-

Naujienų

PARDAVIMUI grosernė ir Candy 
Storas., 2 metams lysas. 5 ruimai 
pagyvenimui, $25.00 renda. Vieta ap
gyventa lietuviais ir airiais. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

3642 So. Paniell Avė.

PARSIDUODA gana pigiai čeve- 
rykų taisymo šapa, piiežastis parda
vimo; turiu du bizniu^ Nemokanti to 
amato išmokinsiu.

5600 So. Laflin Str. ir 56-tos, 
vienas blokas nuo Ashland

pardavimui saliunas — gera 
vieta dėl biznio, nes arti nesiranda 
dto saliuno. Biznis išdirbtas per 
daug metų. »

5301 So. Paulina St.
PARDAVIMUI saliunas ir namas 4 

jagyvenimai, namas randasi ant 
Town of Lake, parduodu pigiai, esu 
našlė su vaikais, noriu išvažiuoti iš 
Chicagos. Pašaukite

? Boulevard 9568, 
savininkė gyvena 

4832 Wenthwoith Avė.

PARDAVIMUI saliunas ran
dami sportiškoj vietoj, gražus 
pragyvenimas ant viršaus dėl 
ženotų žmonių, parduosiu už ga
na prieinamų, kainą, 3225 J>o. 
Halsted St.

------- :—i
ir Gro- 

Turi parduoti grei- 
Nepraleiskit šitos progos, 
pardavimo patirsit ant

PARDAVIMUI Bučeme 
sėmė — pigiai, 
tu laiku. 
Priežastis 
vietos.

704 W. 69 St.

PARDAVIMUI olselio soft drinks, 
moving ir expresing ir 2 trokai, vie
nas naujai perdibtas. visi nauji taje- 
rai, express body Ford, chain dvive, 
1918 modelio — $350.00. Antras 
toks pat staick body už $300.00. Ve
ža daugiau kaip 2 tonu. D. Petrayick, 
11600 Lafayette Avė. Pullman 6763.

REIKIA pirmarankio bakerio, su
prantanti gerai apie lietuviška duoną, 
ir taingi reikia antrarankio bakerio, 
nevedusiu. JeigiK geras bakeris no
rėtų prisidėt į panijerius su $200,, * — ---------------
yra labai gera proga. Bakernėi ran-1 prieinamą kainą. Kreipkitės: 
dasi netoli nuo Chicagos. Atsišauki- „v /.« •>
te i Naujienas num. 60. 1900 W. 63rd St.

PARDAVIMUI siuvimo ir 
prosinimo šapa, 3 kambariai gy
venimui užpakaly. Biznis senas 
ir geras. Renda maža. Pardavi
mo priežastis apleidžiu Chicagą.

3006 N. Lincoln St.

4 pagyvenimų mūrinį namą 
su visais įtaisymais arija mai
nysiu ant loto arba grosemės.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., 

Chicago, 111.
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

Brighton Parke. Parduosiu arba mai
nysiu ant automobiliaus. Randasi 
gfcroj vietoj ir biznis gerai išdirbtas. 
1/orččiau greitai parduoti.

Atsišaukite greitai j B. P. Naujienų 
Skyrių

4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė su naujau
sios mados įtaisymais, didelė ir švari 
vieta, pačiame biznio centre Westsai- 
dėj, apie 22 ir Leavitt St., visokių 
tautų ir biznierių apgyventa, 4 metų 
lysas, kambariai dėl gyvenimo. Prie
žastį pardavimo patilsite ant vietos. 
Kreipkitės į Naujienas 1739 S. Hals
ted St. num. 53.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj, biznis yra 
daromas geras, priežast?s pardavimo 
savininkas papuolė į bedą, 5 kamba
riai dėl gyvenimo, ant 2jy metų ly
sas, rendos $50.00 už mėiiesį.

2444 W. 46th PI.
Tel. Lafayetts 4768

PARDAVIMUI pigiai saliunas p ie 
kampo arti didžių dirbtuvių ir stoties. 
Proga padaryti pinigo, priežastį pa

stirsite ant vietos.
504 E. 115 Str., 

Pullman
Važiuokit No. 4 Cottege Grove gat- 

rflekariais pakol sustos

PARDAVIMUI grosernė North 
West ’saidėi. Paaukausiu iš priežas
ties išvažiavimo iš Chicagos. Pigi 
renda. 2 kambariai gyvenimui, 
ri rakandai. Vogos ir tt. 
šviežio tavom už $1200. 

2875 EIston Avė.

Daug

PARDAVIMUI barberne, 'trys kė
dės, balti veidrodžiai. Įtaisymai ge
ri, gera vieta. Visokių tautų apgy
venta. / Priežastis pardavimui nesu
tikimas partenerių. Galima pirkti vi
są arba pusę šapos. Kreipkitės j 
Naujienų ofisą po num. 53.

NAMAI-ŽEME.
DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŠIAN

DIENINIAM LAIKRAŠTYJ

Beveik netikėtina, bet tiesa. Par
davimui visas mūrinis 5 kambarių 
bungalow. Augštas cemento skiepas. 
Labai augštas kambarys džiovinimui 
rūbų. Cimentiniai stepsai ir porčius 
padarytas iš degtų plytų maišytų’su 
akmenimis. Specialė vieta skiepe 
dai džiovintų vaisių. 6x24 pėdų plo
čio, marmuro plytukių maudynė, kar
štu vandeniu apšildoma, 1 blokas 
nuo karu linijos, mokyklos* ir krautu
vių. Namas 24 pėdu pločio, lotas 
40x125. Kaina tik $5850.00, $1000.00 
pinigais, kitus mėnesiniais išmokėji
mais. Šis namas Visuomet vertas 
$800(1.00. Mes turime tik du liku
sius namus, todėl ateikite apžiūrėti 
su Savo šeimyna ir pamatykite koks 
yra puikus namas. Tie namai ran
dasi prie Wesley Avė., vienas blokas 
į šiaurę nuo Archer Avė. Nedėlio
mis ir sukatomis atdara visą dieną ir 
iki 9 vai. vak.

JAMES KARBAN 
arba 

J. KISOSONDI 
6652 Archer Avė.

PARDAVIMUI biznio praper- 
tė, neša matams pelno $924.00. 
Už $8200.00. Atsišaukite tuo
jau 4619 So. Hermitage Avė.

LABAI pigiai parsiduoda mūrinis 
namas, 2 pagyvenimų, 5 ir 6 kamba-'j 
riai, gesas, elektra, beismantas pui-' 
kiai įtaisyta skalbynė, labai grhžioj 
vietoj. Turi būti parduota trumpa
me laike per patį savininką, nes va
žiuoju i Lietuvą. x

4706 W. 12th PI., Cicero, III. 
---------- ---- 1—----- ;—I----------------------—

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj anjelin- 

kėj Ir pigiai. Mainysiu ant bučemės, 
grosemės ar kito kokio biznio, nepai
sant kokioj anielinkėj, atsišaukit tuoj, 

808 W. 33 Place.
Phone Boulevard 1550

PARDAVIMUI kampas prie Gar- 
field Blvd. nepaprastas bargenas, lo
tas ir namas 3 gyvenimu. Metams 
rendos' neša $2,700.00. Nėra morgi- 
čiu. ' Savininkas z

M. F. GII/0NON, 
639 W. Gaftfeld Blvd., 

Phone Normai 1894

PARDAVIMUI 12 kambarių medi
nis namas, pigiai, elektrikos šviesa ir 
karštas vanduo, vana, 35 pėdų lotas 
didelė barnė dėl automobiliaus. Ma-\ 
tykit savininką tiktai po pietų. » 

511 W. 37 St.

GERA PROGA 
tapti neprigulmingu iš priežasties ke
liavimo Lietuvon,. parduodu savo far- 
mą 40 akerių geros žemės, naujas 
moderniškas namas, mašinos ir kito
kį įtaisai, 6 melžiamos karvės ir 4 
jaunos, 4 arkliai, 140 vištų, ir augan
čiu gyvulių, visa farma gerai įrengta,' 
dėl gyvenimo. Visą parduotum^ už 
$5000, apie pusę cash, kitus ant leng
vų išmokėjimų.
\ Atsišauki:
\ FRANK DANALS, 

Turtle Lake, Wis:

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
flatu, 3 fintai po 3 kambarius, o du 
flatai po 4 kambarius. Randos neša, 
į mėnesį $45. Kaina tik $4,200.0^.

JAMES LACINA ’ \ 
2422 Sn. Clifton Paik Avė.

Rcckwell 1843

PARDAVIMUI farma, kuri randa
si Scotville, Mich. Didumo 76 akrai 
žemės. Dirbamos 71 ir 5 akrai gi
rios. Yra gražus sodnas ir budinkai, 
gyvulių nėra. Arba mainysiu ant na
mo Chicagoj. J. Miškinis, 2014 So. 
Peoria St., Chicago, III.

MOKYKLOS.
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo' — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos btz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresėą.

VALENTINE 
DRESSMAKING COI1LEGES 

2407 Madison Street, 
6205 ųS. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sai;a Patek, pirmininkė.
............. -fei".............rr

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina- 
me pigiai.

Tailors School
1707 ,W. Division St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystęs, 
knygvedystės, pirklybos tc|tsių, 
abelnos istorijos, iškalbumo; lie
tuvių ktolbos gramatikos. •.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

LEVESKIO MOKYKLA
ir Anglų kalbų; 
High School ir* 

Prirengia prie 
kvotimų į i visas augštesniasiaa 
•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.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

Mokina Lietuvių 
Grammar School, 
Prekybos dalykų.

PRIVATfiS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
Į PARSIDUODA mūrinis namas ant ir pasimatyk su mumis. Mokiname

namais 6 šeimynos, rendos neša pagyvenimų . Narnės su maudynėm važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu,
• - f • tj* 4 • v elektros šviesa ir karštu vandeniu ap- visokio išdirbimo automobilius. Lais-
j mėnesį $320. 1 arduosiu UZ gildomas. Malonėkit kreiptis prie sa-% nius ir darbą [užtikriname.

; į Į vininkd» po 6 vai. vak. j Dienoms ir vakarais klesos.
* F. DOVALGO, MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1712 N. Lincoln St. • 1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI saliunas su 4

uu.iui.ua



