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Gelžkelių dirbtuvių darbi' 
ninku streikas paskelbta

Vaizdelis iš Lietuvos kaimo

Streikas prasideda ryto
Priima tarybas su angliakasiais

400,000 gelažinkeliečiŲ 
streikas paskelbtas

Streikas prasideda liepos 1 
ir apims visus geležinkelių 

dirbtuvių darbininkus.

d.

CHICAGO. — šešių geležin
kelių dirbtuvių darbininkų imi

be 400,000 geležinkelių dirbtu-, 
vių darbininkų streiką, kuris 
turi prasidėti subatoj, liepos 1 
dieną, 10 vai. ryto. Įsakoma 
dirbtuvių darbininkams tą va
landą sustreikuoti “ant visų 
Jungi. Valstijų geležinkelių ir 
Pullmano dirbtuvėse.”

Amerikos Darbo Federacijos 
geležinkeliečių departamento 

prezidentas Jewell sako, kad 
klausimas yra aiškus ir kad 
streiką gali pašalinti tik gele
žinkelių kompanijos, jei jos 
dar šiandie spės susitarti ir 
susitaikinti su dai bildukais. 
Jeigu to šiandie nebus padary
ta, tai ryto jau bus vėlu, nes 
streikas prasidCs paskirtu lai
ku.

Generalinis streiko komitetas 
iš 92 narių K skirstoti į savo 
distriktus, kad iš ten vedus 
streiką. Apie paskelbimą 

streiko pranešta ir geležinkelių 
kompanijoms.

Streiko paskelbimas sako:
“Pildant streiko balsavimą, 

visiems dirbtuvių darbinin
kams, žemesniems kaip gene
raliniai formanai, šiuo leidžia
ma mesti darbą 10 vai. ryte 
liepos 1 dieną ant visų geležin
kelių ir Pullmano dirbtuvėse 
Jungt. Valstijose. Praneškite 
visoms pakraštinėms vietoms. 
Telegrafuok i t skaičių atsilie-

gal tik ryto bus žinoma kaip 
jie balsavo.

Buvr. t l I’-uy . kad g 
žinkelių darbo taryba įste 
uitaikinli ii i cp. Įleisti s:o s 
ko, bot dabar ; asirodo, ka«:
pačioj taryboj eina aštri kova 
tarp darbininkų narių ir kom
panijų atstovų.

Geležinkeliai prie streiko jau 
rengiasi. Kompanijų viršinin
kai laiko tarpusavinius slaptus 
susirinkimus, o jų agentai vi
sur sa nulos i mušeikas. Chica- 
gos policijos viršininkas irgi 
rengiasi ir turėjo pasitarimų 
su geležinkelių mušeikų atsto
vais.

Iš niekurių vietų pranešama, 
kad kelių taisytojai, nė nelau
kdami streiko paskelbimo, me
ta darbą būriais. Jų darbo są
lygos pasidarė nebepakenčia
mos.
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dirbti.
Po paskelbimu pasirašo pre

zidentai 6 unijų: mašinistų, 
šaltkalvių, boilermakerių, ble- 
korių, elektrikininkų ir kamie
nų.

Traukiniai nebus sustabdyti.
Nors ir tikimąsi, kad prie 

dirbtuvių darbininkų prisidės 
ir kelių prižiūrėtojai, taisyto
jai ir tiesėjai, kuriems taipjau 
nukapota algos ir kurie irgi 
balsavo apie paskelbimą strei
ko, šis streikas vienok nesus 
tabdys traukinių vaigščiojimą, 
kadangi prie streiko nepriside
da traukinių darbininkai — in
žinieriai, pečkuriai, kondukto
riai, brekmanai ir, svičmenai, 
nes jiems algos šį kartą nebu
vo nukapotos. >

Kelių prižiūrėtojų balsai dar 
nėra pabaigti skaityti ir todėl

ORR
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir ąpielinkei pranašauja 
šbiny

Šiandie — giedra, nedidelė 
permaina temperatūroje.

Saulė teka: 5:17 v., leidžia
si 8:29 v.

Lietuvos žinios
Vilniaus kaimeliai

Šaukia geležinkeliečiij va 
davus pasitariman

Darbo taryba tyrinės paskel
bimą geležinkelių dirbtuvių 

darbininkų streiko.
I ■ " "'

CHICAGO. — Geležinkelių 
darbo taryba, kuri nukapojo 
daliai geležinkeliečių,algas, va
kar pašaukė viršininkus šešių 
geležinkelių dirbtuvių darbi
ninkų unijų, laikančius čia su
sirinkimą geležinkelių kompa
nijų viršininkus ir viršininkus 
kitų keturių geležikelių unijų 
stoti prieš tą tarybą pėtnyčioj 
(šiandie,) kada ji pradės tyri
nėjimą gręsiančio geležinkelių 
dirbtuvių darbininkų streiko.

Kasyklą savininkai priėmė

savininkai
Hardingo
baltąja-

WASHINGTON, birž. 29. — 
Darbo sekretorius Davis pas
kelbė, kad minkštųjų anglių ir 
antracito kasyklų 
priėmė prezidento 
pakvietimą padalyti
me name konferenciją su ang
liakasių unijos viršininkais ir 
susitarti su jais kaip pradėti 
derybas apie algas ir apie už
baigimą angliakasių streiko.

Priėminės siuntinius Rusijon.

WASHTNGTON, birž. 29. — 
Rusijos valdžia pranešė pašto 
departamentui, kad ji nuėmė 
visus suvaržimus nuo siuntinio 
Rusijon visokių siuntinių ir 
kad daigius persiuntus nebe
reikės leidimo iš jos prekybos 
departamento. Bet išėmus 
maistą, ant visų kitų dalykų 
yra uždėtas muitas. Į Ri 
bus galima siųsti 12 svarų 
kinkai.

pa-

SAN FRANCISCO, birž.
— Prezidentas Obregonas 
legrafavo vienam laikraščiui, 
kad žinios, jog Meksikoj ban
ditai suėmę 40 amerikiečių yra 
melagingos ir taikomos tik pa
bloginti santikių tarp tų dvie
jų šalių.

29. 
fe

I BEUCINAS, birž. 29. — Po
licija paskelbė, kad dvare lies 
Frankfort ant Odcr tapo suim
tas Ernst Werner Teichow iš 
Berlino 21 m. amžiaus. Jis bu
vęs šoferiu tame automobilyj, 
iš kurio nušauta Vokietijos už
sienio reikalų ministerį Dr. 
Walter Rathenau. Taipjau su
imtas ir automobilio savinin
kas.

Be Teičhow ministerio 
mušime dalyvavo Fischer, 
taip Vogei iš Saksonijos
Knauer, kitaip Koener, kitaip 
Kėni iš Meckh?nburg. Mano
ma, kad jie neturi pinigų iš
važiuoti užsienin ir todėl bus 
suimti. ,

Visi jie yra nariais monar- 
chistų organizacijos ir buvu
sieji nariai paskubusio gen. 
Ehrhardt brigados, kuri pernai 
kėsinosi nuversti Vokietijos 
valdžią. Laike Kappo sukili
mo Teichow buvo kulkosvaidi
ninku.

50 žmonių užmušta savivaldy
bininkų mušyj su respubliko

nais.

už- 
ki- 
ir

Keletas kitų žmonių irgi are 
štuota.

Bavarijos seime buvo kįlęs 
sumišimas, kairiesiems atsto
vams griežtai užprotestavus, o 
visiems socialistams apleidus 
posėdį protestui prieš reakci
onierių kalbas, pasmerkian
čias Eherto dekretą, nustatan
tį priemones apsaugojimui Vo
kietijos respublikos, 
reakcionierių buvo ir 
jos premieras, kuris 
kad nesą reikalo tą 
vykinti Bavarijoje.

Tarp tų
Bavari- 
tvirtino,

Lenkuos krizis.

E. MASKVA. — Lenkų 
da ir visuomenė negali atspėti, 
kokių priežasčių delei minis- 
terių kabinetas atsistatydino. 
Spėjant iš Seimo Pirmininko 
pranešimo, reikia manyti, kad 
Panikovskis įteikęs atsistatydi
nimo raštą dėl kilusio konflik
to tarp m misterių kabineto ir 
valstybės viršininko. Pats Pil
sudskis pareiškęs, kad jis pri
ėmęs atsistatydinimą nctu'rint 
valdžiai aiškios Seimo daugu
mos. Seimo pirmininkas tele
grafu kviečia Seimo atstovus 
Varšuvon ir šaukia seniūnų su
eigą; sudaryti parlamentarinį 
kabinetą nėra vilties.

Valstybės viršininkas Pilsu
dskis Ministerio pirmininko 
vietai užimti pakvietė Paštų ir 
telegrafų ministerį Steslovičių. 
Už tą kandidatūrą yra kairie
ji; gi dešiniosios grupės 
priešingos. 
szawska”).

(“Gazeta

spau

yra 
War-

Pelesa, (Dcdunės par. Lydos 
apskričio). Nespėjome atsikvė
pti nuo musų “brolių“ lenkų 
vizito, kurie apsilankę prieš 
verbų sekmadienį smarkiai už
draudė skaityti Vilniuje, einan 
čius lietuvių laikraščius, pri- 
kišdami, kad “wszystkie litcw- 
skie gazety, wycliodzące w Vil
nie są bolsze.wickie”, štai ba
landžio, tai yra ketvirtadieny 
j)o velykų, kai visas sodžius 
įlsėjoąį ramiausiai, apsupo so
džių apie 50 žandarų, ir .pradė
jo dar njiktį nežmonišku budu 
kratą daryti. Jie darydami 
kratą neapsėjo ir be šposų nėr 
įmetę sodiečiams. Daugumą so 
(liečiu po jų apsilankymo pasi
gedo daugelio dalykų. Ret to 
maža, tie kuriuos išvogė gavo 
dar gerokai bizūnų. Ir daugu
mui, paklupdę ant žemės, bu
vo pristatę šautuvus prie gal
vos, reikaluadami pasakyti, 
kur yra tie jauni vyrai, kurie 
neiną į kariuomenę. Stanisla
vą Galvelę nusivedė į valsčių, 
ir, smarkiai į veidą mušda
mi reikalavo pasakyti, kur yra 
partizanai, kulkosvaidžiai, ka- 
nuolės ir tt. ir kas vaikščioja 
Lietuvon. Bet iškur gi nelai
mingasis pasakys, kad to vis
ko jis girdėt ne girdėjo. Ir jis 
taip nuvargintas, sumuštas ir 
pusgyvis vos parėjo namon 
trečią dieną. Taip-pat mušda
mi į veidą klausinėjo ką jierfts 
kalba ii’ pasakoja, Ro<lunės vi
karas kun, Drabnys. Ir ką jis 
pasakos, išskirus pamokslą? 
Kodėl “žmonių ramybės ęaugo- 

■ tojai” nepaklausia, ką gi vei- 
svctimšaliąms, tada kitos šalįs' kia parapijos galva Kochans- 
rekomenduos savo valdžioms*kis? Nemažiau kenčia ir kitii
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C. Baušie- 
ji pirkusi 
iš nepažį- 
suareštavo,

Rusai darosi labai nuo 
laidys

Prižadėjus kreditų jie visame 
kame nusileidžia ir viską 

prižada.
HAAGA, birž. 29. — Pama

tas internacionalinei konferen
cijai Rusijos reikalais tapo pa
dėtas. Viskas rodo, kad delega
tai eina prie ilgų techninių 
svarstymų, kur nebus tokių di
delių ginčų, kurie suardė Ge- 
noa konferenciją, nes čia ir ru
sai pasirodė nepaprastai nuo
laidžiais.

Jiems pranešus, kad jei gali
ma bus susitarti apie Rusijos 
skolas užsieniui, aįiie sugrąži
nimą privatinių nuosavybių

.BERLINAS, birž. 29. — Ai
rijos savy valdybės kareivių 
mušis su užsidariusiais keturių 
teismų triobėsyj respubliko
nais .tęsiasi jau antrą dieną, 
respublikonams vis dar nepa
siduodant. L

Apskaitoma, kad tame mūšy 
je žuvo jau daugiau 50 žmo
nių. Tarp užmuštųjų yra ir 
šiaip praeivių.

Savivaldybininkai buvo pa- 
siulę respublikonams pasiduoti, 
bet tie pasiduoti atsisako. Res
publikonai turi užtektinai amu 
nicijos ir mąisto. Bet dabar 
jiems tapo atkirstas vanduo ir 
šviesa1 ir nianoma,- ■ kad , jie įduoti Rusijai kreditų, daugiau- lietuvių sodžiai musų parapi- 
galiaus turės pasiduoti.

Respublikonai pradėjo veikti 
ir kitose miesto dalyse ir dary
ti puolimus ant savivaldybės 
kareivių.

Lenkai nerimsta.•
Varšuvos ir Vilniaus lenkų 

spauda kreipia didelio dome
sio į Lloyd Georgeo gegužės 
25 d. pareiškimą Žemuosiuose 
Anglijos Rūmuose, jog Haagos 
konferencijai pasibaigus diplo
matijos keliu nustatysiąs Len
kų rytų sienas. Kaip tad, gir
di, Skirmuntas (tas pats, kurį 
dėl “vyrų meiles” pašalinta iš 
Genuos viešbučio) grįžęs Var
šuvon pasakojęs, jog Antantą 
tylėsianti dėl Vilniaus, o 
vėl tasai klausimas pasirodė 
besąs neišrištas!

Netikra žinia.

čia
te-

E. KAUNAS, — Musų 
vas Šveicarijoj praneša, 
paduotoji “'Deutsche Allgemc- 
ine Zeitung” žinia apie pulk. 
Cliardigny išvažiavimą į Vil
niaus sritį tiesti naujos neitra- 
linės sienos neatatinka tikre
nybei: jokia.(.‘komisija tuo rei
kalu nėra išvažiavusi.

atsto- 
kad

Varlių sodžiuje per kratas 
ieškodami naujokų baisiai su
mušė Stanevičių, reikalaudami 
kad jis išduotų Lukoševičių, 
kurio senai jau nebėra namie. 
Ir taip kenčia roduniškiai lie
tuviai, ant kurių galvų be pa
liovos švilpia bizūnai tų kurie 
vadindami save musų “bro
liais” be pasigailėjimo kankina 
ramius gyventojus.

Dubiniai. (Bodun. par. 
(los apskričio). Bodimės 
mendantas atvažiavęs prieš
lykas su žandarais į musų so
džių darė kratas.

Atradę pas C; Baušienę kele
tą Vilniaus lietuvių laikraščių, 
su bizūnais grąsino visokiomis 
bausmėmis reikalaudami pasa
kyti “skąd dostal?” 
nei atsakius, kad 
laikraščius Rodunėj 
štamo žmogaus ją
bet vėliau paleido. Taip-pat pa
ėmė už lietuvių laikraščių skai
tymą tris berniukus; jų vienas 
liko paleistas “mielaširdiriga” 
komendanto ranka, kuris nesi
gailėdamas drožė į veidą “za 
czytanie gazet litewskich”. Vi
sus laikraščius, kuriuos atrado 
su didžiausiu įnirtimu atėmė, 
ir ligi šiol negrąžino. Tai mat 
“co za wolno.se slawetna”, kad 
už laikraščių skaitymą reikia 
gauti bizūnų ir kumščių per 
veidus. Ir kentėk tu žmogus 
už savo įsitikinimą. Kada gi 
pasibaigs roduniečių lietuvių 
kalvarijos? (,‘Vilnietis”)

Italai žudo arabus

Šimtai sukilėlių užmušta 
Tripolyje.

1 šia prekėmis, jei bus duota tin 
kainų gvarantijų. Rusai visą 
tai mielu noru priėmė.

Buvo paprašyta rusų, 
jie suteiktų žinių kiek, jų nuo
mone, reikia Rusijai kreditų, 
kaip ji mano vesti rekonstruk
cijos darbą ir kaip ji suvartos 
duotus kreditus, Rusai pasiža
dėjo tai padaryti. Kitos šalįs gi 
tuo pačiu laiku paruoš sąrašus 
kam ir kiek Rusija yra skolin
ga. Tada Rusija turės išaiškin
ti smulkmeniškai savo biudže
tą, taip kad galima butų sutar
ti moratoriumą ar palengvini
mą mokėjimo. Ir su tuo rusai 
sutiko.

Anglai siūlo svetimšalių nuo
savybę padalinti į dvi rūšis: 
industrinę ir prekybinę 'ir ne
kilnojamą—žemę, namus ir tai 
kas neįeina į pirmą rūšį.

kad

MEXJCAlLI, Meksikoj, birž. 
28. — čia sudegė garsaus ame
rikiečių gaunbleriavinio ir tvir- 
kavimo urvas “Owl” ir visi jo 
namai, kurie užėmė visą bloką. 
Nuostoliai siekia $500,000. Ka
dangi miestelis randasi arti 
Jungt. Valstijų rubežiaus, tai 
tą urvą daugiausia lankydavo 
vieni amerikiečiai.

joj.
Poliunų sodžiuje taip pat bu

vo daromos kratos kur ne vie
nas lietuvis liko smarkiai žan-I - •
darų sumuštas. Labiausiai su
muštas tai Paulavičius Ado
mas, kurį taip pat mušdami 
klausinėjo “kto ehodzi do Lit- 
wi.”

RYMAS, birž. 29. — Gauto
mis čia žiniomis, Italijos karei
viai po smarkaus mūšio su
mušė ties Azizian dideles Tr- 
poli sukilėlių spėkas.

Sukilėliai netekę kelių šim
tų kareivių užmuštais ir sužei
stais, o iš valdžios pusės tik 
17 arabų kareivių užmušta ir 
1 oficierius sužeistas. Taipjau 
atimta daug amunicijos ir gin
klų.
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LIETUVON
Važiuokite dabar
su NAUJIENŲ pulku 
didžiausiu laivu.
Kartu bus

smagiau,
geriau,
atsargiau,E. VARŠUVA.— “Gožėta 

Wanszawska” žiniomis, Suval
kuose kilo nesusipratimų tarp 
dvasiškijos ir vietinės kariuo
menės, nes lenkų kareiviai ei
dami bažnyčion nenusiima ke
purių ir apskritai demoralizuo
ją bažnyčios vietinius gyvento
jus. Nesusipratimai dar labiau 
paaštrėjo, kuomet pulkininkas 
Ęold ir divizijos vadas Lučins- 
kis įsikišo į tą reikalą. Tie ka
rininkai, manydami, kad nesu
sipratimai kilo dėl politinių 
priežasčių, apskundė dvasiš-

PINIGŲ KURSAS
« • ' ....

Vakar, birželio 29 d., užsienio pini
gų kaina, perkant ju ne mažiaus kaip
už 25,000 dolerių, bankų buvo akai’

L.’.. $4.41 
.......
.....$7.95
... $21.42 
.... $2.24 
...... $8.86 
..... $4.66 
........ 28c
..... 2%C 
... $16.18 
... $88.86 
... $26 69

28v kiją vyskupui Gailiui.

tomu Amerikos pinigais šiaip: 
Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 frankų....
Danijos 100 frankų .... 
Finų 100 markių .........
Franeijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų ...... .....
Lietuvos lOu auksinų .. 
Lenkų 100 markių ....
Norvegijos 100 kronų

• Olandų 100 guldšnų ... 
Švedų 100 guldėnu .... 
šveicarų 100 markių ... 
Vokietijos 100 markių

pigiau

Skaitykite pranešimą 
ant antro puslapio.

IMPERFECT IN ORIGINAL

wolno.se


BėtnyČia, Birželio 30, 1922

H

šis milžinas laivas yra di

džiausias Cunard linijos lai-

jai Lietuvon.vas. Jis talpina 58000 tonų.

Puikiausi šio laivo intaisy-Jis plaukia 30 mazgų į va

rnai užtikrina smagių kelio

nę visiems, kastik važiuos su

landų. Jis turi puikiausius 

intaisymus. Jurų bangos

per jo didumų negali jo taip 

įsupti kaip mažus laivus. 

Kelionė šituo laivu yra sma-

šj milžinų laivų NAUJIE

NOS aprinko savo ekskursi-

Naujienų ekskursija rugpjū

čio 8 d. Lietuvon. Naujienų 

palydovas važiuos su eks

kursija iki pat Kauno.

******

NAUJIENŲ EKSKURSIJA 
LIETUVON

giausia.

BIE R t|NjG|A R IA
Didžiausias ir Puikiausias Cunard Linijos Laivas

■V*****1* 'iii* R*—**tm ■hi» j

Važiuokite ir Juis Lietuvon Dabar 
su Naujienų Palydovu

3

IZ AD Kiekvienas kas keliauja 
Lietuvon galėtu atlikti savo 

kelionę kuosmagiausia ir be jokių 
klapatų, NAUJI E N O S parūpino 
puikiausia ekskursiją Lietuvon 
didžiausiu Cunard linij o s laivu 
BERENGARIA, ku r sis plauks iš 
New Yorko, rugpjūčio 8 d. Tuo 
laivu važiuos vyriausias Naujienų 
redaktorius P. GRIGAITIS ir 
asmeniškai prižiūrės, kad keliauto
jams nieko netruktų.

■f?

U h

•*>

ij-

v.

Sbi-
i

Jeigu norite smagios keliones ir geriausio 
aprūpinimo nuo Chicagos iki pat Kauno, 
tuojaus parašykite mums, kad norite prisi
dėti prie Naujienų ekskursijos. Mes Jums 
parūpinsime pašportą, aprūpinsime visus 
kitus reikalus ir duosime visus nurodymus 
iki laivo ir paimsime viską savo globon. 
Laivakortė Jums nekaštuos nei cento dau-

11 ■ I . ............................................................................................ I I ll............      -

giaus, o po musų priežiūra Jus busite pilnai 
apsaugoti nuo visokių išnaudojimų, kokie 
pasitaiko kelionėje.
Jeigu norėsite grįžti atgal Amerikon, mes 
parūpinsime, kad galėtumėt grįžti už šešių 
mėnesių be jokio klapato.

K Laivakortes Kaina $107 iki pat Klaipėdos
■'."i/ v

Rašykit mums be atidėliojimo, nes laikas trumpas, o reikia 
daug reikalų atlikti prieš išvažiavimą. Galite' išpildyti ir 
atsiųsti mums čia pridėtą kuponą.;

Su pagarba,

NAUJIENOS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.

Gerb. Naujienos:
Aš noriu važiuoti Lietuvon su Naujienų ekskuršija laivu 

Berengaria rugpjūčio 8 d. Malonėkite tuojaus man prisiųsti
■ visas informacijas ir Lietuvos pasporto aplikacijų. \

> ■ »

Vardas................................................ ...............

Adresas.............................................................
............. . ... 1*

/
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Iš Mokslo Srities
Stebuklu namai

Ujiton Sinclair

(Tęsinys)
“Paskutiniais dvidešimt-pen- 
kiais metais ne viena nauja 
idėja neįsigyveno į jo galvą”. 
Abrams’as išegzaminavo jo 
kraują ir surado, kad jis turi 
nugarkaulio smegenų džiovą. 
Iš visko buvo matyti, kad dak
taras nepasitenkino tuo egza
minavimu. Ant rytojaus tatai 
pasitvirtino, nes Abraams’as 
pareiškė: “Aš pranešiau Dr. N., 
kad aš nurodysiu jam tą vietą, 
kur jis jaučia didelį skausmą. 
Ir daktaras sutiko, kad, jei aš 
tai padarysiu, jis busiąs įtikin
tas mano metodo teisingumu”.

Dr. N. išsirėdo iki juostos ir 
sėdasi tokioj pozoj, kad veidas 
yra nugręžtas į rytus, rankos 
liuosos, o kojos stovi ant su 
žeme sujungtos plokštės. Asi
stentas paima elektrodą ir pri
deda jį prie daktaro nugarkau
lio žemiau juostos. Tuo gi 
tarpu Abrams’as sėdi priiešais 
subjektą. Nors tai ir keistai 
gali atrodyti, bet jis daugiau 
sužiino apie pacientą iš subjek-i 
to kimo, negu iš egzaminavimo 
paties paciento! “Malonėkite 
nuleisti uždangą”, sako jis, ir 
uždanga atskiria pacientą nuo 
subjekto ir Abramso. “Aš da
rau tai”, sako jis, “kad išven
gus asmeninės įtaikos. Paciento 
stebėjimas gali padaryti į ma
ne įtaikos, o aš noriu įtikinti 
jį, kad šis tyrimas yra remia
mas vien tik jo ligos radioak- 
tingumu. Mes nustatome cifer
blatą ant 12. Tai yra džiovos 
vibracijos greitumas. Mano 
asistentas pamažu trauks elek
trodą į viršų pagal nugarkaulį. Į 
Ir kada elektrodas palies ligos 
vietą, tai subjekto kūne kur
čioji plokštė pasireikš šioj vie-| 
toj. Aš noriu, kad jus pastebė
tume garso permainą. Prašau 
asistento traukti elektrodą. Į 
Kiekviena reakcija užima apie 
dvyliką sekundų. Ir jeigu jus 
trauksite elektrodą perdaug 
greit, tai aš negalėsiu tinkamai 
atskirti reakcijų arba sumaišy
siu vieną plokštę su kita. Vis
kas ^gatava, pradėkite”.

Daktaras ima barbenti sub
jekto pilvą, o asistentas nuolat 
perkelia elektrodą iš vienos vie
tos į kitą. Pagalios, kurtus bal
sas pasigirsta ii’ Abrams'as šau
kia: “Sustokite! Malonėkite 
pažyjiieti vietą.’’ Asistentas 
painia paišiuką ir apveda lini
ją apie elektrodą. “Toj tai vie
toj jąs jaučiate skausmą, Dr. 
N.”, sako Abrams’as, ir Dr. N. 
žiuri Su nusistebėjimu ir at
sako: “Taip, aš jaučiu skaus
mą nurodytoj vietoj”.

“Dabar”, sako Abrams’as, 
“mes pradėsime nuo viršaus. 
Ir kai elektrodas palies ligos 
vietą, aš pasakysiu tatai”. Ty
rimas pasikartoja. “O dabar”,

sako Abrams’as, “aš parodysiu 
jums, kad nuo šio tyrimo as
meninis elementas gali būti vi
sai atskirtas. Aš padarysiu 
eksperimentą šerdies (minkšta 
masė, kuri randasi medžio vi
duryje) rutuluko pagalba. Jis 
išima iš stalčiaus lazdelę, ant 
kurios siulu prikabinta mažytis 
Šerdies rutulukas. Asistentas 
paima kietosios gumos lazdelę 
ir trina ją flaneliniu drabu
žiu, kad tuo budu įelektrizavus 
ją. Paskui su laždele jis kelis

dies rutulukas dabar turi ma
žą elektros krovinį (charge). 
“Jus matote, kad rutulukas at- 

IŠoksta nuo lazdelės. Elektros 
[krovinys atstumia kitą tos pa- 
Įčios pušies krovinį. Bet eigos 
[ radioaktingumas yra priešingo 
poliaringumo, ir todėl pri- 

| trauks šitų ratuluką. Aš pri- 
spaudžiu lazdeles galą prie pa- 

I ciento kūno. Rutulukas ran
dasi kokio colio atsto. Aš pri
dedu ją šičia, kur kūnas yra 

[sveikas, ir jus motete, kad ru
tulukas nesijudina. Bet dabai 
aš pridedu lazdelę prie tos vie
tos, kuri yra pažymėta? Praei- ■ 
na keletą sekundų ir jus ma
tote, kad rutulukas prisitrau
kia prie kūno. Apie tai negali 
būti jokio abejojimo, kartais 
rutulukas paliečia net odą. Mes 
galime pakartoti tą eksperi
mentą taip tankiai, kaip nori
me. Mes galime patikrinti tai 
tuo budu: pridedame elektrodą 
prie paišuku apibrėžtos vietos, 
o rutuluką priartiname prie 
subjekto kūno. Kai tik rutu
lukas atsiduria ties karčiosios 
plokštės, kaip matote, jis pra
deda judėti.”

Aš spėju, kad skaitytojai žiu
ri skeptingai į tuos stebuklus. 

[Tai natūralu. Kai kurie gali 
tvirtinti, kad ta scena su Dr. I 
N. galėjo būti iškalno priruoš
ta sulig spiritualistų modeliu. 
Ink du doleriu užsimokėjus 
‘mediumų galionuose” galima 
pasikalbėti su mirusia bobute. 
Bet bėgiu dviejų savaičių aš 
lankiau klininką du kart dic-l 
noj. šimtai kraujo specimenųl 
buvo išegzaminuota ir daug 
laiškų ir telegramų buvo pa
siųsta daktarams, kurie gyve
na įvairiose Suvienytų Valstijų 
dalyse. Iki Šiol Abrams’as 
išegzaminavo 12,000 su viršum 
pacientų kraują, kurį prisiun
tė kiti daktarai. Ir kas diena 
>pecialiniai laiškai ateina iš tų 
daktarų. O tai gali reikšti tik 
vieną dalyką — daktarai su
randa, kad jo diagnozė yra tei
singa. Aš taipgi mačiau klini
koj šimtą su viršum pacientų, 
kurie buvo gydomi Abraniso 
metodu. Tie pacientai susidarė

raus amžio ir įvairių tautų. Ir 
Abrams’as privalėtų tureli virš- 
gamtišką režisieriaus gabumą, 
kad suniekinus visą tą žmonių 
masę vaidinti tokį keistą vaid-

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

Tykus ir ramus mieg-ojimas 
reiškia, jog-ci jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali-

duodate

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
. ............ . ..... .. .  ............. ■■■' ...... .............. ............. ....  

Imenį prieš kritingos publikos nebutute galėję matyti šitą do- 
I akis! Daug kartų aš mačiau lerį?” 
Abramsę darant diagnozę, tu-| <<Ne> nebučiau ga,lf,jęg 
rint tik paciento krati.it!. V«- tj> jeį ,j(Jg bu(ute la.jkę 
lian buvo pakviečiamas pats pa- . ' t mano akiu”.
cicntas ir kokiam nors speera- 
listui-daktarui, kuris lankė kli- * Ii* štai įeina artistas, kuris 
niiką, buvo siūloma patikrinti 
jo diagnozę. Ir tai nežiūrint 
koki liga nebūtų: adenoidai, 
šlaunies ištinimas, odos džio
va, ctc.

Pavyzdžiui itesic labai karšto 
temperamento airė moteris. Ji 
buvo gydoma viename didžiau
sių San Franciscos ligonbučių. 
Jos liga - - krūties vėžys, šeši 
daktarai padarė diagnozę ir pri
ėjo prie išvados, kad jai reikia 
išpiauti krūtį. Kuomet ji at
sisakė nuo tokios operacijos, 
tai vienas daktarų garsino iš
leisti visų šešių daktarų para 
sais paliudymą, kad ji yra ne
sveiko -proto. Ji neatkreipė <lo- 
m(ūis į grasinimą ir atėjo pas 
Abramsą. Po jo priežiūra ji 
išbuvo kokias dvi savaiti. “Ar 
įųs tikite tuo?” paklausė ma
no žmona. Airė karštai atsa
kė: “Ar aš tikiu juo? Jis iš
gelbėjo mano krūtį!” Ji sako, 
kad skausmas visai pranykęs, 
ir kad ištinimas beveik per pu- 
;ę sumažėjo.

Štai kitas pacientas — grai
kas. Tai nedidelis vaikas, ku
riam įgytas sifilis beveik visai 
sunaikinno regėjimą. Jis jau
čiasi gerai, ir daktaras, kuris 
mėgsta pajuokauti su savo pa
cientais, klausia:

“Kaip gerai jus galite dabar 
matyti, Juozai?”

“Taip gerai, kaip aš kada 
nors kad galėjau savo gyveni
me, daktare”.

“Ar jus tiesą sakote, Juozai?”
“Žinoma, kad tiesa. Kode! 

man nesakyti tiesą?”
“Ar jus galite matyti mane, 

Juozai?”
“Žinoma, kad galiu.”
“Ir ką aš turiu rankoj?”
“Jus turite rankoj sidabrinį 

dolerį”.
“Ar jus nenorėt u te jį turėtį, 

Juozai?” Jrv
“Aš manau, Ritd aš galėčiau 

jį sunaudoti”.
“Ir du mėnesiu atgal jus ne

galėjote nieko matyti? Jus

ii
ii

turėjo ištinimą smegenyse. Jis 
nebegalėjo kalbėti ir juo tolyn, 
tuo silpniau bcvaldė kojas. Po 
dviejų mėnesių gydymo jis da
bar gali kalbėti ir vaikščioti. 
Jo artistines ambicijos vėl pra
deda atgyti. Jis yra aukšto 
ūgio ir labai keistai išsižiuri, 
kadangi jo galva yra nuskusta 
ir nudažyta raudona spalva. 
To reikalavo gydymas. Tos 
raudonos substancijos vibraci-

jos greitumas • atatinka sarko- < 
mos vibracijai.

“Dabar [larodykite mums, 
kaip jus galite vaikščioti”, sa- į 
ko Abramsas. “Ar jus galite 
atsistoti ant pirštų galų?”

“Taip, Tamsta”, atsako artis
tas ir vaikščioja pirštų galais.

“Pora savaičių atgal jus 
galėjote tatai padaryti?”

(Bus daugiaus)

nc-

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Hatated St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampas 31 gat
Telefonas Yards 1119-J

žindyti,

mas daiktas, kad valgis, kurį jus 
kūdikiui yra jam netinkantis.
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE BRAND
(CONDENSED MUK)

Tuom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikiu i tvirtą ir gera su- IN C

H -tfi

Pasiskubinkite%

■ -

ną.

Jis padaro odą skaisčią ir 
sveiką.

SVEIKAS MUILAS

Maudantis ar prausiantis
Lifebuoy sujudina visą kū

Paakstina odos skylutes, 
celesv cirkuliaciją.

Jis pagamina naują jausmą 
ir smagų jautimą po dienos 
darbui.

Tūkstančiai vartotojų sa
ko: “Nėra kito tokio muilo
kaip Lifebuoy.

LIFEBUOY

gauti didžiausia
pelną

Dabar vasaros laiku geriausieji Ameri
kos Šerai atpigo ir suteikia progą patiesti pa
matą gavimui didžiausio pelno, kokio nebe
bus galima gauti j penketą ateinančių metų.

Pasiskubinkite pasinaudoti ta 'proga ir 
klauskite musų nurodymų, j kokius Šerus ar 
bonus dėti pinigus, kad uždirbus ateinan
čiais metais didžiausią pelną ant savo pini
gų. Pelnas per metus gali pasiekti 50 nuo
šimčių ir daugiau.

I Sužinokite musų pieną.

Tuojaus išpildykite čia pridėtą kuponą 
ir pasiųskite mums nurodytu adresu.

tane, Richards & Co
Investment Bankers

Sixth Floor

KUPONAS
LANE, RICHARDS & CO 

611 Union Bank Bldg., 
Chicago, III. ,tūkstančius kūdikių j tvirtą ir gerą 

brendimą.
Iškirpkite ir pasiųskite šitą apgarsi
nimą į Borden Company, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip ji vartoti lietuvių kal
boj visai veltui, taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

Union Bank Bldg.

Chicago.

J U ;

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

-s. -

-z
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Baigusi Aku
šerijos kol egi- 
ją; ilgai prak 
Ūkavusi Penrr 
eilvanijoi ho?- 
pitalėse. Fa- 
sėkmingai pa* 
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ii 
titokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer 
ainoms.

Tel. Randolph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

A. MASALSKIS 
Grabams

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės 
3307 Auburn

Tel. Boulevard 4139

^uH.HEilZMAN^
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1( 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
L8th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

&
PRANEŠIMAS

Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į .rankas žento ir partnerio. Vi
si senieji pacientai ir draugai 
aplaikys apžiūrėjimą ir gydymą 
kaip ir nuo paties.

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerte 32 St.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 

. #5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
■vakaro. Nekėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

<■ i .■■■■ .......................

Telefonas: Boulevard 7042

9

DR. C. Z, VEŽEUS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

Tel. Pullinan

Avė.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

6 kambarių namui dratus iiv* 
džiojame pilnai su 
Cixtures
Darbą

Elektriškam darbui
Telefonai Boulevard Į

1619 W. 47th Street
Ant jiiuokesčių, jei paget- 

daujama-

ardas

Gerb.
Malonėkite suteikti man daugiau žinių apie didžiau- 

_sią pelno pieną perkant Šerus ir bonus.

t 
J - -.i-U--

___ liti i L—"f __

5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru- 
pegtingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka 
3113 S.llalsted at 
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų ph- 
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename 
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu? 
terims ir
noms veltui.

at- 
teikiu 

irižiu- 
Zcodu

T30-

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

Optometriat 
Te!. BOU levard 6487 
4649 S. Aahland Avė. 
Kampas 47-toa gat. 

2-ros luboa.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai iroverkotai $50 
vertes, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų sta- 
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar- 
keto kaina.

S. GORDON, |
1401 S. Halsted St. & 739 W; 14th S‘ 

Atdara vakarais iki 9 vai.

/.■ , Į.

t

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 6114 W. 42nd St

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10-13

j*. i

krati.it
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Naujienos eina kasdien, išskiriant

daug svarbiaus, nei jo galvo
jimai apie teorijas, yra jo 
paduotieji faktai, kuriuos ji
sai pats patyrė arba pasėmė 
iš oficialinės bolševikų lite
ratūros.

Žiūrėkite į tuos faktus ir 
spręskite: ar “Naujienos” 
turėjo pamato kritikuoti 
bolševikų tvarką?

Nesenai tą patį klausimą 
svarsto Anglijos Darbo Partijos 
pildomasai komitetas ir ifispren-
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Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu. ,

suviršum. . Reiškia, apie 
trečdalys visų gyventojų. 
Taip rodo paskutinio žmo
nių surašymo skaitlinės, su
rinktos 1920 m.
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Baltieji žmonės Ameriko

je visi yra ateiviai. Bet se
nesnieji Amerikos gyvento
jai didžiuojasi savo “ameri- 
koniškumu” ir niekina vė
liaus atvykusius ateivius, 
kaipo žemesnės rųšies žmo
nes. Šių dienų “foreigne- 
riai” už kelių dešimčių metų 
elgsis taip pat.
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Skaitykite ir 
spręskite. PROFESINĖS ŽINIOS”.

plėšimai, bet sovietų spauda ty
li apie tai.

“Krasnaja Gazeta” rašo, kad 
valstybinėse Obuchovo dirbtu- dė jį neigiamoje (atmetančio- 
vėse darbininkai padarė skait- je) prasmėje. Tuomet komu- 
lingą mitingą ir išnešė protes- nistų ir jų simpatizatorių apau
tą prieš socialistų revoliucionie- da rašė, kad tai esąs tiktai par
ėtų teismą, prie to buvo padary
ta priekaištas valdžiai, kad ji 
įtraukė šalį į skurdą. Tas pats 
laikraštis praneša, kad darbinin
kų ūpas Putilovo dirbtuvėse 
esąs taip pat labai suerzintas; 
darbininkai skaudžiai apkūlė ko
munistus, kurie buvo atėję kon
fiskuoti fabriko bažnyčios tur
tus. I L I • f'!

Uelko St. Seimas nedaro sau galo
St. Kairys.

DVEJOPA DORA.

Laisvė” ėmė peikti tuos,

Jau trečiam “Naujienų” 
numeryje (užvakar, vakar ir 
šiandie) eina Aleksandro 
Berkmano straipsnis po ant
rašu: “Rusijos Revoliucijos 
Nauja Fazė”. Mes tikimės, 
kad skaitytojai atkreipė j jį 
savo domę. Nes to straips
nio autorius yra savo akimis 
matęs tą, apie ką rašo.

Alexander Berkman buvo 
anąmet deportuotas kartu 
su Emma Goldman sovietų 
Rusijon, ir važiavo juodu te
nai su dideliu džiaugsmu, ti
kėdamiesi pamatyti šalį, kur 
proletariatas yra tikrai pa- 
siliuosavęs. Juodu apsivy
lė .

Suprantamas dalykas, kad 
mes neimame atsakomybės 
už Berkmano nuomones; kai 
kurios jo išvados mums iš
rodo visai klaidingos —pav. 
kada jisai mano, kad dėl bol
ševikų nepasisekimų esąs 
kaltas marksizmas. Bet

Lietuvos socialdemokratai 
pradėjo leisti savaitinį laikraštį 
“Profesinės žinios”, pašvęstą 
profesiniems darbininkų reika
lams. Adresas: Kaunas, Keistu
čio g-vė 40, būt. 1.

Tame laikraštyje yra žinių 
apie Lietuvos darbininkų judėji
mą, o taip pat ir apie kitų šalių 
darbininkus. “Profesines ži
nios”, matyt, ketina eiti nepar
tinėje dvasioje ir tuo jos pama
tiniai skirsis nuo tų profesinio 
judėjimo organų Lietuvoje, ku
riuos iki šiol leisdavo bolševikai.

“Prof. ž.” pasirodymas yra 
ženklas to, kad Lietuvos darbi
ninkų judėjimas jau yra stipri 
ta srovė, kuri nenori eiti paskui 
bolševikus.

Ir
kurie neturi to “buržuaziško iš- 
mislo” — doros. Ji piktai smer
kia tuos gaivalus, kurie užtaria 

streiklaužius ir kompanijų de- 
tektivus, o kaltina streikuojan
čiuosius Herrin’o angliakasius. 
Ji, kitam straipsnyje, dejuoja, 
kad yra supuvus “krikščioniško
ji dora”, kuri teisina Lietuvos 
milicininko papildytą žmogžu
dystę, bet labai piktinasi Rusi
jos bolševikų žiaurumais.

“Laisvė” sako tiesą, kad dve
jopa dora yra nedorybė. Bet 
kodėl ji neatsižvelgia pati į sa
ve?

Ji susiriesdama keikia kiek
vieną valdžią, kuri varžo spau
dos, žodžio ir organizacijų lais
vę; bet bolševikų valdžią, kuri 
tą laisvę visai panaikino, ji ke
lia į padanges.

Ji visuomet kelia didelį triukš
mą, kai būna nors suimtas arba 
nubaustas komunistas; bet kuo 
met Rusijos komunistai tūkstan
čiais grudžia į kalėjimus socia
listus, siunčia juos į Turkesta
ną arba stačiai šaudo, tai “Lais
vė” tam pilnai pritaria.

Su didžiausiu pasipiktinimu 
‘“Laisvė” visuomet kalba apie 
valdžių šnipus; bet kad Rusijos 
sovietų valdžia yra įtaisius nuož
miausią pasaulyje* šnipinėjimo 
Mašiną, tai jai patinka.

Jeigu dvejopa dora reiškia 
supuvimą, tai aršesnio moralio 
supuvimo nerasi niekur, kaip 
“Laisvėje”.

NERAMUMAI PETROGRADE.

Iš Teriokų (Suomijoj) prane
šama, kad bedarbių skaičius, pa
sak “Krasnaja Gazeta”, nuola
tos augąs. Jiems padėti mėgi
nama organizuoti viešuosius dar
bus, bet tam tikslui trūksta pi
nigų. “Ost-Express’ korespon
dentas sako, kad Petrograde daž
nai įvyksta maisto krautuvių

PADEGĖLIS KASMATĖ

Literatūros Darželis
Dainavos šalies senui žmonių 

padavimai.
(Tęsinys)

Savaime suprantama, kad šioje Krėvės kny
goje, kaip ir liaudies kūryboj paprastai kad būna, 
nėra jokių atskirų indivįdybių, nėra asmenų, — 
veikia pavienių žmonių formoje masė, veikia visa 
tauta. Jeigu veikalą nagrinėti paviršutiniai, tai 
tuoj metas į akis vienodumas dainuojamųjų as
menų, vienodumas ne tik jų budo žvilgsniu, bet 
ir paviršutinės išvaizdos. Maž ne visų karžygių 
ar mergelių-j aunu jų aprašymuose vartojama tie 
patys epitetai, palyginimai, atotraukos — tos pa
čios poetinės priemonės ir turinio ir formos žvil
gsniu. Autoris, matyti, ir nesirūpino tai įvairin
ti ir tai nebuvo jo uždavinys. Bet per tą asme
nų veikėjų vienodumą prasimuša visai kitas pa
saulis. Reiškias tautos būdas, tautos dvasia vi
soje daugiaspalvėj platumoje, kaip tai tiktai yra 
gyvenime, kur kiekvienas uŽujaunis pilnas gyvy
bes ir kilimo paiegų ir simbolių. Ir tie gyvieji 
tautos gyvenimo simboliai daro visą knygą tokią 
gyvą ir tautinę. Tautinę ne savo ideologija, bet 
savo artumu lietuvio sielos pergyvenimams, lie
tuvio sielos lyčiai ir sudėčiai.

Legendų pagrindiniai motivai vienodi: se
niau buvo kiti laikai, kada girios dainavo, dangus 
kada ūžė, kada dievai žemėje gyveno ir linksminos 
kartu su žmonėmis... Ir berneliai narsos stebuk
lus darė ir mergelės grože savo gėlinga burtus

DARBO PARTIJA ATMETĖ 
KOMUNISTUS.

Chicagos “Tribūne” praneša, 
kad Anglijos Darbo Partija sa
vo konvencijoje, Edinburgh’e, 
milžiniška balsų didžiuma atme
tė sumanymą priimti į partiją 
komunistus. Prieš tą sumany
mą buvo paduota 3,086,000 bal
sų, už sumanymą 261,000. Su
manymo priešų, vadinasi, pasiro
dė 12 kartų dauginus, nei šali
ninkų.

tijos “biurokratų” nusistatymas.
Brooklyno “Laisvė” sakė:

“Londono organizacija D.
P. stoja už komunistų priėmi
mą. Jeigu Hendersonas ir ki
ti biurokratai iš pildomojo 
komiteto priešinasi Komun. 
Partijos priėmimui, tai, mato
mai, jie labai jos bijosi”.
Ištiesų yra ko bijoti! Angli

jos komunistų partija vargiai 
turi 10,000 narių; o Anglijos 
Darbo Partija turi apie keturis 
milionus narių.

Milžiniškoji Anglijos Darbo 
Partija atsisako priimti komu
nistus dėlto, kad jie šmeižia ją. 
Komunistai tą partiją nuolatos 
pravardžiuoja “social-pardavi- 
kiška” ir “geltonąja” ir t.t. An
glijos Darbo Partija, be to, yra 
stambiausias Antrojo interna-; 
cionalo narys, o komunistai šitą llia nutraukti 
internacionalą be paliovos drab
sto purvais.

Ne Darbo Partiją todėl reikia 
kaltinti, kad ji atsisako priimti 
komunistus, o reikia kaltinti pa
staruosius, kad jie yra tokie be
gėdžiai, jogei nesidrovi prašyti 
priėmimo ton partijon, kurią jie 
patys kaip įmanydami niekina.

Komunistai jau kelintu kartu 
beldžiasi į Darbo Partijos duris, 
bet kiekvieną kartą gauna “ilgą 
nosį”. Ir jiems taip bus tolei, 
kolei jie — nenusipraus.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Apžvalgos straipsnyje, “Žiau
rumo ir Despotizmo Garbinto
jas,” kuris- tilpo vakar “Nau
jienose,” aidroje eilutėje sus
tatyta: “Paukštys, mėgina agi
tuoti Rusijos sovietų valdžią..” 
Vietoje “agituoti” turėjo būti 
apginti.

Trečioje tp paties straipsnio 
špaltoje trečiojo paragrafo pir
mutinėje ei'hi^je sustatyta: 
“Per visą fanatizmą tas...” Vie
toje “visą” turėjo būti savo.
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CHICAGO. — Šerų pardavi
nėjimo kompanija E. M. Fuller 
and Co., uždarė savo duris. Jos 
raštinė buvo New Yorke, bet ji 
turėjo skyrius 4 didesniuose 
miestuose. Skolos siekia virš 
$1,250,000, o turto nėra jokio.

Nuteisė bombų dėliotojus.
CHICAGO. — Richard Bur- 

ke ir James Bary, kurie prisi
pažino padėję bombų prie če- 
verykų taisymo dirbtuvėlių lai
ke čeverykų taisytojų streiko, 
lapo nuteisti nuo 1 iki 14 me
tų kalėj iman.

Juo St. Seimas toliaus vil
kina liūdnas savo dienas, tuo 
visuomenė dažniau jam ima 
priminti, kad kiekvienam daik
tui turi būt galas. Negalima 
perdaug kaltinti visuomenės 
dėl nemandagumo. “Zakrasti- 
jonų” Seimas tier du 'suvirsimi 
savo buvimo metu spėjo pasi
rodyti prieš publiką visais sa
vo frontais, dekoruotas dema
goginiais barškalais ir visai 
plikas, ir dabar visiems aišku, 
kad iš jo, kaip iš ožio, nieko 
nebetenka laukti. Pagalios pa
seno.

Senovės išmintis sako, kad 
reikia mokėti laiku numirti. 
Reikia skubintis mirti, jei apie 
tai primena pati niotina-liau- 
dis. Delko nenori pasekti ro- 

: menų išmintingo patarimo mu
sų krikšičoniškasai Seimas?

1 Gal ir norėtų jau, tik negi gali 
_  _______ i savo gyvasties 
siūlo, nebaigus bent būtiniau
sių darbų. Ir mūsiškis seimas 
dar nėra atlikęs svarbiausio 
savo uždavinio, — nėra priė
męs (Lietuvos konstitucijos 
įstatymo. To savo uždavinio 
neatlikęs, jis negali pasileisti. 
Tat, jeigu kalbėti apie tai, kas 
dar St. Seimui atlieka padary
ti, atsakymas butų -trumpas, — 
priimti konstitucijos įstatymą 
ir nustatyti šių metų valstybės 
biudžetą.

Tas trumpas atsakymas bet
gi neduotų jokio supratimo 
apie tai, kiek reikės laiko 
tiems darbams baigti. Tuo 
klausiniu ir noriu kalbėti. A- 
merikos draugams atrodo gal 
keista, kad Seimo laikas ir 
ypač konstitucijos svarstymas 
velkasi be jokio galo. Konsti
tucijos projektas pradėta ga
minti, kaip tik Seimai susirin
ko, pradėta jis svarstyti šių 
metų pradžioje, vargais nega
lais dviem skaitymais, o prieš 
trečiąjį skaitymą sustota it 
tebestovima jau du mėnesiu. 
Delko? Jog krikščionys-demok- 
ratai, kuomet antruoju skaity
mu jiems teko smarkiai susi
remti su 'socialdemokratais ir 
liaudininkais, vis tik išgalėjo 
sprendžiamuoju momentu su
rinkti iš savo tarpo tiek balsų, 
kad jie pravedė savo nusistaty
mą vieni patys, nors s.-d. ir 
liaudininkai visai buvo išėję iš 
posėdžių sales. Delko krikščio
nys užmerktomis akimis veikia 
ir toliau?

Padėčiai paaiškinti trumpai 
priminsiu, kas sudaro kovos 
turinį konstitucijos įstatymą 
galutinai sprendžiant.

gim 
ma- 
k^U

Kova eina dviem frontais. 
Vienam fronte prieš krikščio
nių bloką stovi maž-daug išly
gintomis eilėmis socialdemok
ratai ir laudininkai. Pamatines 
pozicijos, dėl kurių eina imty
nes, yra sekančios: ar reikia 
Lietuvai atskirai renkamo pre
zidento ir kurios turėtų būti 
jo teises; ar bus Lietuvoje baž
nyčia atskirta nuo valstybės ir 
mokykla nuo bažnyčios, ar ne; 
kokiuo budu turi būt suorga
nizuotas Lietuvos gynimas, vi-, 
Suodinojo apsiginklavimo, pa
matais ar nuolatinė armija; ar 
konstitucija panaikins mirties 
bausmę, ar ne. Be paminėtųjų 
klausimų socialdemokratai rei
kalauja, kad Lietuvos konsti
tucija apsaugotų darbo teises 
maž-daug toje dvasioje, kaip 
tas yra padaryta Vokiečių kon
stitucijoj. Va pamatiniai gin
čo klausimai. Kaip dėl jų yra 
nusistačiusios Seimo partijos, 
manau, Amerikos draugam^ 
bent aplamai yra žinoma.

Antrąjį fVontą sudarė 
čas dėl Lietuvos tautinių 
žirnių teisių. Tame fronte
sisigrupavimas jau kitoks. (Lie
tuvos tautines mažumas atsto
vauja Seime 6 žydai, 3 lenkai 
ir vienas vekietys. Lenkų gru
pė, po įvykusio Seime skanda
lo dėl jų paduotojo Tautų Są
jungai memorialo, gavo progos 
iš Seimo pasitraukti ir jo ne- , 
belanko. Tat mažumos tautų 
teises stojo ginti, galima saky
ti, vieni žydai; nes vok ietys pa
sitraukę į šalį ir tik žiuri, kas 
bus. Prieš žydų grupę atsisto
jo vėl krikščionių blokas, o 
kai kuriais klausimais ir s.-d. 
su liaudininkais, t

Tas antrasai frontas Lietu
vos Seime atrodo tartum neti
kėtas. Iki šiol, jei kas mažuma 
skundėsi, tai tik lenkai. Skun
dėsi dažnai ne iš reikalo, bet 
iš principo, — taip jiems bu
vo įsakoma iš užsienio, iš Var
šuvos ar Vilniaus. Gi žydai 
dažnai patys pabrėždavo, kad 
Lietuva yra viena neskaitlingų 
šalių, kur Izrailio vaikai nau
dojasi plačiomis lasvomis. Tą 
faktą dažnai kartojo ne tik 
Lietuvos, bet ir pasaulio žydų 
tautinės organizacijos, tuo pa
čiu durdainos pirštu akin Len
kams. Kas davė ginčui pama
to?

Reikia pasakyti, kad žydų 
grupe Seime, pasiėmusi ginti 
tautinių mažumų teises, tik iš
dubęs gina kitas mažumas, gi 
visų pirma rūpinasi vien savai
siais reikalais. Aštriausių susi
rėmimų eina dėl to, ar bus pa-

latns. Kuriant Lietuvos respub- 
iką, tautinės lietuvių grupė?* 

jautė gyvo reikalo patraukti 
savon pusėn ir tautines Lietu
vos mažumas, tiekdamos joms 
įlačių teisių. Tuo metu ir žy
dams, ir gudams buvo duota 
sudaryti savo reikalams atski
ras ministerijas. Tautinių mi
nisterijų vedėjai įėjo Mnisterių 
Kabinetan lygiomis su kitais 
ministeriais teisėmis. Nėra jo
do abejojimo, kad jeigu tuo
met ir lenkai butų prisidėję 
>rie valstybinės kūrybos,, butų 
ir jie gavę savąją ministeriją.

Tautinės ministerijos, — tai 
tik vykdomieji organai rūpin
tis tautiniais mažumų reika
lais ir padaryti kontaktą su 
Lietuvos valdžia. Be ministeri
jų kiekviena tautinė grupė ga
lėjo sudaryti savo tautinę, at
stovybę rinkimų keliu, galėjo 
vietose išvystyti visą įstaigų 
aparatą tenkinti savo ta irt i- 
iiius-kiilturiniu's reikalus. Tų 
įstaigų darbuotės pamatau bu
vo padėtos atatinkamos teisės, 
kurios leido savarankiai tvar
kyti ir tenkinti tairtinį-kulturi- 
nį mažumų gyvenimą. Tos vi
sos teisės ir jomis remiantis 
sudarytos tautinės įstaigos su
kūrė tai, kas paprasta vadinti 
mažumų kultūrine autonomija.

Reikia pasakyti, kad vieni 
žydai Lietuvoje sugebėjo pil- 
nai pasinaudoti teikiamąja pro
ga ir pilnai išvystė savo tauti
nę organizaciją.

Dabar, nustatant pamatinius 
krašto įstatymus, radosi reika
lo ne tik patikrinti konstituci
jos paragrafais jau pa tiek tąsias 
laisves, bet ir peržiūrėti iš es
mės, ar viskas, kas padaryta, 
gerai padaryta. Tat ir pradėta 
žiūrėti.

bure... Ir dabar, žinoma, viskas užmiršta ir ap
leista, tik liūdni piliakalniai belikę šalikėly niuk
so, tik liūdna senų laikų atmintis po Lietuvos 
lygius laukus vaitoja... Iš buvusios pilnybės, iš 
buvusios laisvės nematuotos šiandie tik graudus 
akmenėliai belikę...

Bet šit dar keletas asmenėjančių motivų. 
“Užkeikta Merga” — legenda.

“Išjojo Šarūnas ir su juo puikusai šviedrys, 
bajoro sūnelis. Narsus buvo Šarūnas, bet švied
rys dar narsesnis; šveitrus buvo Šarūno kardas, 
bet šviedrio dar šveitresnis; ristas buvo Šarūno 
žirgas, bet šviedrio dar ristesnis. Dunojus krau
jo praliejo Šarūnas, o Šviedrys tai jau nemunus. 
Baisiai keikė žmonės Šarūną, o Šviedrio keikti 
tai jau nė nemokėjo...”

Toj pačioj legendoj pasakojama, kaip švied
rys nelaisvėn pateko, kaip svetimos šalies kuni
gas ruščiai kalba su juo. (

“—Pakarti tave reikėtų, kaip vagį, kad ne
tyčiomis užpuolei mano šalį, daugel blogo pada
rei, nesigailėdamas nei mažo vaiko, nei silpnos 
moteriškės...

“—Pakarti ar kitaip nužudyti tu mane gali, 
bet aš kareivis, kaip ir tu, ir gėdą sau padarysi, 
jei kareivį surištą, kaip vagį, nužudysi...

“—Daugel nuvergė mano šalies žmonių, nuo 
senųjų senelių iki mažųjų vaikų, tasai šuva Ša
rūnas. žmonės kalba, kad tu jo draugas esi. 
Laisvai leisiu tave namo, jei paleis juos visus iš 
vergijos tavo valdovas.

“—Tiesą kalbi, draugas jisai mano, per tai 
aš tau ir pasakysiu, kad jei Šarūnas šuva, tai tu 
ir kareiviai tavo — bailus kiškiai, kurie girių tan
kumynuose nuo jo pasislėpė...”

Legenda “Gilšė”.

“Tamsiuose miškuose, žaliose giriose, palei 
Gelovinės ežerą, kuris buvo dar ne tokis mažas, 
kaip dabar, bet buvo apsėmęs ir Krantą,, ir Krio- 
kiškį, ir Klampį, ir Baliną, ir Nožagarį ir buvo il
gių Ilgiausias ežeras, plačiausias, kaip marios siū
bavo; paliai tą ežerą augo didelis ąžuolas, tokis 
storas, kad ir šimtas vyrų susėmė rankom apimti 
jo negalėjo. Po tuo'ąžuolu gyveno senelis, tokis 
senas, kad kuo seniausi žmonės neatsiminė, kada 
jis buvo jaunesnis, visuomet žilas, visuomet taip 
apaugęs plaukais iki juostos, barzda iki žemės, 
želte visas apžėlęs, tik akys žibėjo, kaip žarijos. 
Ir klegėjo žmonės, kad jis tuomet mirs, kaip Ge- 
lovinė išdžius, o Gelovinė tuomet išdžius, kaip 
pagyna amžių bus...”

Legendoj “Sūrus vandeniai” galingas žiaurus 
kunigas karžygis Raivedys daugtl daugel lenkų 
nukariavęs, daug blogo jiems padaręs, pagaliau 
pralaimėjęs visą savo karo grobį vėlei lenkams, 
sugrįžta vienas pats į lenkus pasiimti mergelės, 
kuri jam buvo labai pasidabojusi, bet kurią len
kai atėmė atgal. Pagaliau surado’ ją karaliunai- 
tę, bet ji krikščionė, o jis — ne. Ji prikalbinėja 
jį krikštyties. Jis į mergelės ir kunigų žodžius 
viena teatsakydavo:

“—Klausyk, kirvi, kokis tavo dievas, kad jis 
nuo žmonių neapsigynė, kurie jį kankino. Ir die
vas jis kokis tai menkas. Ne kareivių dievas 
jisai, tik moterų, kurjos bailios, kaip jisai. Argi 
mus Perkūnas tokis? Kai jis prakalba, tai žeme 
dreba, ir žmonės ir dievai jo bijo. Kad aš, jo iš
sigynęs tavo dievą tik gerbtau, išjuoktų mane vi
si musų šalies žmonės. Jie myli Perkūną, kur 
graudžia, kai jie kovon eina...”

Tačiau jis karaliunaitei, pasidariusei jo žmo
na, leido glTbti jos dievą ir įtaisyti namuose jam / T—i

aukurą, ir duodavo ir savo dievams ir žmonos 
dievui aukų kuogeriausiai.
sunkiai apsirgo, jis šaukia:

“—Kad taip jis elgiasi, 
piktadario dievo!.. Kad nori 
manim, kad nori keršto, tekeršija man, jei tik ga
li!—tarė, supykęs baisai kunigaikštis ir liepė į- 
mesli krivį giliausiai! rusin, kur dienos šviesa ne- 
daeina, kur žmonių kalba nesigirdi.

O patsai, paėmęs kirvį, nuėjo dievo gabijon, 
sukapojo ką rado, liepė išmesti visa oran, sudėti, 
sukurti didžią ugnį ir sudeginti visus svetimos 
šalies dievus...”

Taip jis pasielgė su svetimos šalies dievais 
ir įsakė visiems savo šalies dievus garbinti ir 
duoklę jiems duoti dar gausesnę. Bet savieji 
dievai nieko nepagelbėjo, svetimos šalies dievas 
pasirodė esąs galingesnis: • jo tokia mylima žmo
na numirė. Tuomet jis išvarė ir savo šalies die
vus ir krivius, ir su mažutėle dukrele užsidarė 
ilgiems metams saVo pilies bokštuose. Kaimy
nai tuo tarpu griovė ir naikino jo žemę, jo turtus, 
jis niekam nieko nekeršijo, niekam nieko blogo 
nedarė. Tik galų gale vėl pradėjo jis pats jau 
gerbti svetimos šalies dievą. Kaimynai pradėjo 
jį niekinti kuo kas galėdamas. Bet visų labiau
sia jo neapkentė, jį niekino užtai senasai Šaulys, 
kuris visokią skriaudą galėtų atleisti, galėtų už
miršti, bet kuris negali tik vieno atleisti — bai
lumo!

Bet kai jo žmona

tai nereikia tokio 
kovos, tekovoja su

Tenka pasakyti, kad ginčas 
su tautine žydų grupe iškilo 
nepatogiu jai momentu. Lig 
da buvo vilties, kad Vilnius ga
li greitu laiku būti prijungtas 
Lietuvai, tol žydų nusistaty
mas tuo klausimu tiek Lietu
voje, tiek ir Vilniaus krašte tu
rėjo dienos politikai didelės 
reikšmės. Todėl suprantama, 
kad ir musų krikščionys mokė
davo laikų suvaldyti savo šir
dies jausmus ir nuolat Šypso
davos žydų pusėn. šiandien 
Vilniaus klausimas atidedamas 
tolimesnei ateičiai, ir politikos 
spekuliantams darosi galima 
bent kiek užminti koją ir žy
dams. Svarstant tautinių ma
žumų teises, iškilo eilė klausi
niu, dėl kurių Seimo dauguma 
pasisakė tokiu budu, kad ir žy
dų grupe skaitė reikalinga pro
testui išeiti iš Seimo visumos 
posėdžių. Vadinasi, svarstant 
konstituciją, Seime pasiliko 
vieni krikščionys. Pasiliko ir 
susidūmojo: ar eiti vieniems 
ir toliau, ar ieškoti Susiprati
mo bent su kai kuriais, bent 
kaikuriais klausimais.

Dūmoja krikščionys jau ant
ras mėjiuo, o šalis ima vis la
biau pykti, kam Seimas galo 
sau nepasidaro. Susidariusi pa
dėtis yra be abejo gana paini, 
bot smulkiau apie ją. norėčiau 
pakalbėti kitą kartą.

........... ~7 ,

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

DR. A. MONTVId"^
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

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

’4

(Bus daugiau)

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

- DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Haisted St., Chicago, Ui.

__— —_____________i ____________________________________
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Amalgamated Trust and Savings Bank

Pinigų Siuntimas etc

Specialis Pakvietimas

DIREKTORIŲ TARYBA

taupytojai gautų savo dalį iš banko uždarbio

■M*

A. D. Marimpietri 
Joseph Schlossberg 
Sidney Rissman

W. O. Thompson 
Sidney Hillman 
Peter Sissman

Mll-16 RooMreH R£ 
Arti 81. Lofela Artų 

CMtCAtO, JLI1

Darbininkų opozicijos 
pasireiškimas.

Rusijos revoliucijos 
nauja faze.

Samuel Levin 
Stephen Skala 
Krank Rosenblum

viršis $100,000.00

K6kį vaidmenį proletariatas 
privalo vaidinti konstruktyvej 
revoliucijoj, darbo unijų vieta 
diktatoriškos formos valdžioj, 
dalyvavimas darbininkų indus
trijos reikalų tvarkyme ir 
kontroliavimas industrijos — 
tai buvo vyriausi dienos klau
simai. Tatai buvo viena di
džiausių revoliucinio periodo 
dvasinių kovų. Nuo -to, kaip ta 
kova baigėsi, priklausė toli
mesnis revoliucijos vystymąsi 
ir Rusijos žmonių likimas.

Ginčai pagimdė Komunistų 
Partijoj tris vyriausias sroves. 
Izjnino-Zinovjevo grupe gynė 
susidariusią padėtį ir valdžios 
naudojamus metodus. Ta gru-

Delei atlikimo visokio Bankinio Biznio Pirklybos ir Taupymo Sąskaitos
Čarteriuota sulig tiesų Illinois Valstijos. Po aštria priežiūra Valstijos ir Clearing House

pe pareiškė, kad proletariatas 
nėra pribrendęs paimti indust
riją į savo rankas ir tinkamai 
vesti ją, ir kad Rusijos darbo 
unijų vienintele misija esanti 
būti komunizmo mokyklomis.
Trockis stoja už militarizmą.
Trockis reikalavo, kad mili- 

tarinis režimas, kuris liko įgy
vendintas laike civilinio karo, 
butų tęsiamas ir toliau. Jis 
tvirtino, kad industrija turi 
būti kontroliuojama unijų, ku
rios privalančios būti valdžios 
organais. Tokios unijos priva
lančios klausyti militarinių įsa
kymų ir prisilaikyti militarinės 
tvarkos įgyvendinime valdžios 
išleistų patvarkymų kai dėl 
ekonominio veikimo.

ja, kuri užprotestavo prieš Ko
munistų Partijos netikusius 
metodus ir perspėjo ją, jog tai 
gali privesti prie naujos revo
liucijos. Opozicija bandė pak
reipti reakcinę partiją į labiau 
revoliucingą vagą ir išgelbėti 
rėvoliucųą, jeigu ją da buvo 
galima išgelbėti.

pusę. Iškelti opus klausimai 
valdžiai nebebuvo galima ig
noruoti. Komunistų Partija ir
gi nebegalėjo tokiu lengvu bū
du atsikratyti nuo jų. Kaip 
valdžia, taip ir Partija privers
tos buvo rimtai svarstyti daly
ką, ir tikra ginčų audra paki
lo Rusijoj. Ginčai ėjo visoj 
šalyj: unijose, publiškuose su
sirinkimuose ir partijos tary
bose.

W, 0. Thompson 
R. L. Redheffei* ■ 
Ralph S. Davis -

Geresnis Biznis’ 
Dabar, kuomet biznis pasitaisė, 
yra labai geras laikas statyti 
namą kur jus buvote ketinę. 
Mes galime duoti jums paskolą.

I0WA STATE 
SAVINGS BANK 

Sioux City, Iowa 
(Namų paskolos bankas) 

4% mokame už 
__ depozitus

yra taikomas dėl kiekvienos darbininkų organizacijos ir dėl kiekvieno organizacijos nario aplankyti banką atidarymo dienoj 
$1.00 gali pradėti taupymo sąskaitą 3% Įmokami už taukinius ■.,

Atidarymo Dienoje
Bankas bus atidaras nuo 9 vai. ryte lig 8 vai. vakare.

Pus-sezoninis pratušti- 
nimo Išpardavimas

Ateikite į imisų dirbtuvę ir 
užsisakykit siutą pagal savo 
mierą už wholesale kainą, plu
tai taip pigus

“Matai kaip greitai jisai nustojo _
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
ir matomai tas palengvino jo skaus-
mus tuojaus.” 1'

Taip, motinos ! Bambino parode pui- 
kius rezultatus palengvinime Vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis j
yra geriausiu kūdikių draugu 1 Kudi- f *
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau 1 •
35c. aptiekoso. Už 40p. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorij

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th 5t. Brooklyn, N. Y.

Chas. H. Burr
R. L. Redheffer

tai taip pigus — $22.50. Dar
bas ir pritikimas gvarantuota.

National Wholesale
Tailors

(Lietuvių Dirbtuvė)
1391 Milwaukee Avė.

Ant 3-ų lubų
Atdara vakarais iki 8 valandai

vinto diktatūros, ir pabrėžė 
proletariato vaidmenį naujų 
gyvenimo formų tvėrime. Pag-i 
rindinis ^darbininkų opozicijos 
reikalavimas susivedė prie to, 
kad organizuoti darbininkai tu-, 
r" tų sprendžiamų balsą indus
trijos vedime ir galėtų pilnai 
kontroliuoti ekonominį gyve
nimą.

Devintas kongresas atmetė 
darbininkų opozicijos pasiuly-

Šis yra tikrų darbininkų bankas, pirmas Chicagoje. Ne vienas asmuo negali likti savininku stako šitam banke, jei jis nei a 
darbo unios narys ir jis yra suorganizuotasjtaip, kad nė vienas asmuo, ar maža grupė žmohių negalėtų įsigyti kontrolės, nes 
skaitlius serų yra aprubežiuotas dėl kiekvieno asmens, užtikrinant demokratine kontrole unios nariams, 
pelnas šėrininkų, sulig sutarties ir taisyklių, yra aprubežiuotas, dėlto, kad

Tuo tarpu darbininkų opo
zicija žymiai sustiprėjo, pasi- 
rei&ke aiškesnėj formoj ir pat
raukė darbininkų masę į savo

Pačių Darbininkų Finansinė Įstaiga 
Paskelbia Atidarymą

(ypač laike revoliucinio perio
do) darbininkų klausimuose 
sprendžiamasis balsas priklau
sė Darbo Komisariatui, kuris 
savo esme yra valdžios skyrius.
Unijos neturi jokios galios.
Laipsniškai iš unijų liko at

imta galia spręsti kokiais nors 
svarbesniais klausimais. Dirb
tuvių ir fabrikų komitetai 
beteko galios iškelti ir svarsty
ti darbininkų reikalus, ir dar
bininkų klasė, kaipo toki, ne
beteko gamyboj ir industrijoj 
kontrolės. Darbininkai visai at
šalo į savo organizacijas, ka
dangi tos organizacijos liko 
paversta į grynai policinio po
būdžio įstaigas konskripcijai 
darbininkų valdžiai.

linijų mašinerija buvo net 
panaudota areštams ir bandy
mams darbininkų-dezerterių. 
Rinkimų principas unijose li
ko panaikintas. Kiekvienoj dar
bininkiškoj organizacijoj ko- j 
munistų grupė liko vienintelis 
autoritetas visuose klausimuo
se, kurie paliečia unijų narius. 
Tos komuhistų grupės, žinoma, 
veikia pagal Komunistų Parti
jos centralinio komiteto nuro- 

Idymus. į
loks bolševikų atsinešimas 

į darbininkų organizacijas, 
suprantamas daiktas, sukėlė 

Midelio nepasitenkinimo prole- 
I tariato eilėse. Bet kiekvienas 
darbininkų protestas buvo slo- 

I pinamas didžiausiu brutalingu- 
nui, o tai da labiau kiršino dar
bininkų mases. Tačiau šaudy- * 
niais, areštais, draudimais 

I streikuoti ir kitais panašiais 
I teroristiniais budais nepasise
kė “nuraminti” darbininkų.

Industrijos susmukimas.
Tie metodai prigelbėjo tik 

suardyti ir visiškai parblokšti 
Rusijos industrinį gyvenimą, 
išvyti darbininkus iš fabrikų, 
padaryt juos indiferentiniais 

i link revoliucijos likimo, ir net 
atbaidyti nemažą darbininkų 
dalį nuo viso to, kas yra “so- 
cialistiška” ir “komunistiška.” 
Bolševikų metodai sėjo prole
tariato širdyse kontr-^voliuci- 
jos jausmą, — širdyse to pro
letariato, kuris taip gerojingai 
kovojo ir kentėjo revoliucijos 
audrose.

Labiau išsilavinę ir sąmo
ningi Rusijos darbininkai nuo
lat bandė iškelti darbininkų 
reikalavimus, sustabdyti Ko
munistų Partijos reakcinę 
kryptį, kuri buvo’ pavojinga 
revoliucijai, ir išgauti darbi
ninkams svarbesnį vaidmen} 
šalies ekonominiame atstaty
me. Bet kadangi darbininkai 
neturėjo savo laikraščių, o žo
džio laisvė buvo smaugiama 
terorizmo pagalba, tai Rusijos 
proletariato išmintingas revo
liucinis balsas liko nuslopintas.

Nežiūrint to, desperatingas 
ir bebalsis masių protestas kal
bėjo garsiau, negu žodžiai. Net 
pačioj Komunistų Partijoj jis 
rado atbalsį. Kai kurie darbi
ninkų elementai partijoj pasi
ėmė atstovauti darbininkų ma
sės reikalais. Tai buvo taip 
vadinama darbininkų opozici-

BANKO VIRŠININKAI:
— pirmininkas Direktorių Tarybos
- prezidentas
■ kasierius

! Darbininkų opozicija pirmu
kart u pasireiškė 1919 m. pa
baigoj, kada jau aiškiai buvo 
numatoma, jog bolševikiškos 
politikos padariniai yra labai 
žalingi revoliucijos laimėji-

■ inams. 1920 m. kovo mėnesį 
darbininkų opozicija įteikė de
vintam Rusijos Komunistų 
Partijos kongresui sąvo prog
ramą. Ji nurodė, jog paverti
mas darbininkiškų unijų į val
džios organus yra pavojingas 
dalykas ir griauna šalies indus
triją.

Opozicija nurodė tikriausias 
darbininkiškų organizacijų fun
kcijas laike revoliucinio perio 
do, išgvildeno giminingumo 
klausimą tarp unijų ir proleta-

(Tęsinys)

Tuo budu Rusijos industrijų 
proletariatas atsidūrė labai kri- 
tingoj padėtyj. Jo pirma ir 
svarbiausia problema yra su
rasti būdų, kaip apsiginti nuo 
vis didesnio ir didesnio naudo
jimo, kurį praktikuoja, iš vie
nos pusės, valstybės kapitaliz
mas, o iš kitos — privatinės 
įstaigos. Kitas pąvojus numa
toma darbininkų pigume. Mies
tų darbininkų eilės nuolat dūlė
ja, kadangi biednieji kaimie
čiai, — nebegalėdami, dėka 
rekvizicijoms ir badui, prasi
maitinti ant savo ūkių, — bė
ga į miestus. Daugiau to, žem
dirbystės distriktuose -pradeda 
pasireikšti nauja proletariato | 
klasė, kuri stato pAvOjun mies-Į 
tų darbininkus. Tas pavojus I 
reiškiasi tuo, kad toji proleta-l 
riato klasė darosi konkurentei 
miestų darbininkams. Kaimie
čiai, kurie neturi arklių ir gal
vijų ir negali išdirbti savo že
mės sklypo, eina dirbti pas ki
tus ūkininkus. Naujoji ekono
minė politika yra palanki tur
tingiems ūkininkams, kurie tu
ri galimybės savo ūkio pro
duktų perviršį pelningai par
duoti, o gautais pinigai prisi
pirkti daugiau galvijų, ūkio 
padargų ir žemės, o tuo pačiu 
laiku samdyti ir daugiau dar
bininkų... Ūkio darbininkų 
skaičius jau ir dabar yra dide
lis ir jis nuolat vis auga. Drau
ge su valstybės nusavintų ūkių 
darbininkais ta proletariato 
klasė jau pradeda įžengti į dar
bo kompeticijos lauką, kurį i 
taip gerai pažįsta miestų pro
letariatas.

Taip dalykams esant, darosi 
aišku, kad Rusijos darbininkų 
(pavienių ir visos klasės) bū
tis priklauso nuo jų galimybės 
sujungtomis spėkomis, siste- 
matingai ir apgalvotai kovoti | 
už savo reikalus. Bet toks vei
kimas visų pirma, reikalauja 
pagrindinio dalyko: tikrų dar-1 
bininkų organizacijų, kurios 
privalo būti liuosos nuo vai- Į 
džius globojimo ir jos kišimą-! 
si į organizacijos reikalus. Be I 
to, reikia turėti spaudos ir su
sirinkimų laisvę. Be tų dalykų 
joki darbininkiška organizaci-1 
ja negali tinkamai gyvuoti iri 
sutartinai veikti. Visa tai yra 
šio momento Rusijos prolėta-1 
riato reikalai ir reikalavimai.

Bolševikai savo marksistinio 
nusavinimo ir centralizacijos I 
eigoj jau senai pavertė Rusijos 
darbininkų unijas valdžios or
ganais. Kadangi privatinis ka
pitalizmas yra panaikintas — 
argumentavo bolševikai — ir 
mes turime darbininkišką vai-1 
džią, tai kam darbininkams be
reikia turėti specialiųjų orga-1 
nų savo’ reikalų gynimui? Gy
nimui nuo ko? Patys nuo sa
vęs ?

Unijos, kurios 1917 m. revo
liucijoj vaidino tokį svarbų 
vaidmenį, liko komunistų pek
tinai sunaikintos. Kaipo darbi-Į 
ninku kovos įrankiai jos beveik Į 
neturi jokios reikšmės. Nuo tol 
laiko taip vadinamos darbinin
kų unijos virto valdžios prie
dais, kurios vyriausios parei
gos yra skleisti tarp savo na
rių valdžios leidžiamus kai dėl 
darbininkų patvarkymus.

Fabrikų sanitarija, algų klau
simas ir kiti darbininkų gin
čiu da iki tūlo laipsnio pasi
liko unijų funkcijomis. Bet 
net. ir tuose antraeiliniuose

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
KeL IMU

Bet svarbius darbininkų opo
zicijos programe iškeltus klau
simus nepasisekė nugniaužti. 
Juo tolyn, tuo labiau tie klau
simai darėsi opesni ir reikala
vo išsprendimo. 1920 ' m. pa
baigoj, kada militariniai fron
tai liko likviduoti ir Rusijai 
nebegrėsė Antantes ir jos ap
ginkluotų avantiūristų antpuo
liai, bolševikams vėl teko susi
durti su svarbiomis vidujines 
politikos problemomis. •

Opozicijos augimas.

Amalgamated Clothing Workers of America
371 Mest Jackson Boulevard
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Sveikatos Dalykai
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SEKITE VĖLUKUS IKI BUDAI

LAZURKOS
Dabar geriausios

kada 
ikad

(t-)

nėra 
čeve-

Tik 37 lotai par
davimui
Pardavimas pra
sidės 9 vai. ryto. 
Lis ar giedra.

Kas Tai Yra Bankas?
BANKAS YRA SAUGI VIETA PA
SIDĖTI savo sunkiai uždirb
tus PINIGUS.
MUSŲ BANKAS MOKA 3% UŽ PA
DĖTUS PINIGUS.
PINIGAI PADĖTI Į MUSŲ BANKĄ 
GALIMA ATSIIMTI ANT KOŽNO 
PAREIKALAVIMO.

Pirkite Investmentus iš
Musu Bankas, moka 6%

Bankas atdaras Subatos vakare

KIMBARK STATE BANK
Kampas 108tos ir Michigan Avė. — Roseland.

RALT1JO5-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay. Nev%rk.NY.IZ
SbILIETUVA

H/XMBURGĄ,P1L!/&A 
APbA LIĘPOJU.

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja j Piliava 

anlenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREMTA KLASSA PADATJN- 

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

LATVTA .........................................  July K
ESTONIA ......................................  Liepas 12

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
lt HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJU IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

TIK ŠI NEDELDIENĮ
Didelis Bargenas

Lotų Išpardavimas

Prie 52-os ir Halsted gatvių

DIDELĖJ CIRKAUS ! ANT PAT GATVEKARlŲ
BUDOJ į LINIJOS

30 pėdu lotai ant Taip A f
lengvu išmokėjimu kaip

šie lotai arti mokyklų ir bažnyčių
Visai keli biznio lotai prie Halsted St.
Veltui title policy su kiekvienu lotu.

šie lotai busiančiame lietuviu distrikte.
Pirkit dabar, arba vėliau graudysitės.

Tikras Chicagos didžiausis Bargenas lotų 
išpardavimas

Pribukit Nedčlioj anksti.
Atsivežkit užstatui pinigų
Kaip pasiekti lotus: Imkite bile gatvekarį iki Halsted St. Persėskit 
ant Halsted St. gatvekario į pietus bėgančio iki 52-os gatvės.

L. KARBAUSKAS SAVININKAS 
Ofisas 5159 S. Racine Avė. 

SKYRIAUS OFISAS 
CHAS POCIUS 

Musų atstovas 
3249 So. Halsted St. 
Vai. 5—9 vai. vak.

BULLDOG BLUE
Geriausios lazurkos namų 

darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLDOG BLUF
Prašyk savo groseminko Bull Dog 

lazurkų.

X L PRESCOTT CO
Mew York

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

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:80; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

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

/

Pėtnyčia, Birželio 30, 1922

Kūdikių vasaros aprėdalas.
Karštis, kuris esti daugumo- 

I je vietų Jungt. Valstijose nuo 
birželio iki rugsėjo mėn., būva 

i labai sunkus kūdikiui, ir daug 
j triūso reikia motinai padėti, 
j kad užlaikius jį ramiu; nuolat 
I žiūrint jo valgio, aprėdalo, 

maudynės ir t. t.
Kad užlaikius kūdikį ramiu 

į per liepos ir rugpiučio mėn. 
| karščius, reikia jis labai leng

vai rengti; jeigu butų reikalo, 
Į galima beveik visai nurengtą 
| laikyti per karščiausį dienos 

laiką. Vilnonės juostos, vystyk
lų ir plono apvalkalo užtenka, 

i jei motina apmauna jam ko- 
I jines, marškinukus ir kitus 
i drabužius dienai pradedant at

vėsti. Yra labai svarbu jis ne- 
užšaldyti, ir jei oras staiga at
vėsta, kaip ve prieš vėtrą arba 
smalkiam vėjui pradedant 
pusti, vaikas tuojaus reikia ap
rengti taip, kad jis staiga’ ne
atvėstų, 

t
Šiaurėje ir vakaruose drabu

žiai pritaikintini prie oro. Gali 
būti karštų dienų, kur vaikas 
reikėtų aprengti taip, kaip pa
sakyta aukščiau, bet vėsesnia
me ore geriausia bus ir vaikas 
bus ramus plonais marškiniais, 
juosta, ir suknele su vilnoniu 
apsiaustu. Mažučių vaikų ko
jos turi būti užlaikomos šiltai 
apmautos .plonais vilnoniais 
kojiniais, apdengiančiais 
koją.

Senesniems vaikams 
reikalo turėti kojiniai ir < 
rykai karščiuose.

Motina pati turi žinoti 
permaina reikia daryti, 
užlaikius vaiką ramiu.

Senesnio vaiko valgis.
Kūdikiui sukakus vieniem 

metam, jis reikia valgydinti 
keturis sykius per dieną, jei 
jis yra sveikas, ir nieko negau
na valgyti tarp valgių. Tas yra 
labai svarbu vasaros laiku, ka
da karštis nepakenčiamas. 
Dauguma motinų nuramina 
vaikus, duodamos jiems viso
kius dalykus nelaiku valgyti. 
Paprastas dalykas matyti vai
ką dar neturintį dviejų metų 
griaužia n t bananą arba saldai
nį. Vaikai, kuriems toks valgis 
yra duodama, paprastai serga 
vidurių ligomis nuo kurių kas 
vasarą išmiršta jų tūkstančiai. 
Motina, kuriai yra brangi vai
ko sveikata, neduos jam tokių 
valgių, kurie jo amžiui nėra 
tinkami, bet duos jam tiksliai 
tiktai tinkamą valgį.
Antroj pirmų metų dalyj 
reikia jam duoti vaisių skys
timo, grūdinio maisto, džiovin
tos duonos, augalų sriubos ir 
kiaušinio trynio.

Antrais metais reikia duoti 
grūdinis maistas, pienas, rytą 
ir vakarą, kiaušinių, daržovių 
viralo, su duona ir sviestu vi
durdienio valgiui. Kiti valgiai 
turi susidėti tik iš pieno.

Vasarinis valgis.
Motinos stengdamos vaikus 

užganėdinti, kartais neišmin
tingai jiems duoda valią. Ypa
tingai kas dėl maisto. Skanės
tai nuo šeimos stalo ir visokį 
ragavimai sugadina kūdikio 
natūralinį apetitą prie papras
to naudingo maisto. Ne sykį 
galima matyti motiną duodant 
kūdikiai paragauti šaltos ko
šės, arba kokio gėrimo, susto
jusi pati sau nusipirkti. Namie 
daryta šalta košė galima duoti 
dviejų metų kūdikiui su pie- 
tais, bet ne pirkta, nes negali
ma žinoti iš ko yra padaryta.

Vieton šaltos košės geriaus 
pagaminti vaisių gėrimo ir tik
sliai vaikams duoti. Nepatarti
na vartoti saldus cyrupas. Kai- 
kurios motinos duoda vaikams 
šaltos arbatos arba kavos; tas 
cenkia. šaltas vanduo kūdikiui 
geriausias gėrymas.

Kūdikis ir jo bonka.
• i

Jei dėl geros priežasties kūdi
kis nėra penimas krūtimi, tai 
turi būti penimas bonka. Vie-

nintėlis motinos pieno užva
duotojas yra karvės pienas — 
ir kiekvienas kūdikio valgis 
turi susidėti iš pieno dalies. 
Motinai sunku gauti geras pie- 
has, užlaikyti jis'švariai ir šal
tai iki vartojimo ir po tam tin
kamai pritaikyti. Geriausia yra 
virti pieną prieš vartojant.

Atatinkamai senumui kūdi
kis turi gauti pieno . vienam 
valgiui šitaip:
Amžius Kiek turi gauti. 
Isavaitės .........  ^uncijos
Imėn......... 2^2 iki juncijų
3 mėn.................4 iki 5 uncijų

mėn................  6 uncijas
mėn........................ ,8 uncijas.

Motinos pienas, t 
. ♦

Motinos pienas yra geriau
sias kūdikio gyvasčiai ir svei
katai užlaikyti, ir nei vienas iš 
kitų motinos patarnavimų nė
ra taip svarbus kaip jos pienas.

Pirmuose savo gyvenimo mė
nesiuose kūdikis neturi gauti 
jokio kito valgio; tiktai vasa
ros laiku galima duoti atšaldy
to vandens kelis sykius į die
ną. Bet kūdikis maitinamas ir 
motinos pienu gali nukentėti, 
jei jis pėrsivalgo. Daugumas 
gydytojų pripažįsta, kad itarp 
valgydinimų nemažiau kaip 3 
valandos turi praeiti ir vaikas 
geriau auga, jei jis yra peni
mas kas keturios valandos.

Jei ’ pasirodo, kad motinos 
pienas nebetinka kūdikiui* tai 
motinai gal reikalingas tinka- 
mesnis valgis, skystesnis valgis 
ir daugiau permainų jos gyve
nimo papročiuose, Gali būti, 
kad vaikas yra penimas per 
dažnai ar duodama perdaug 
ant sykio, nes lengva peršerti 
kūdikis, ypač kada motina tu
ri perdaug pieno. Jeigu kūdi
kis negauna užtektinai moti
nos pienOji gali prisieiti vartoti 
truputį karvės pieno. Motina 
turi saugoti, kad turėtų užtek
tinai pieno nors per pirmus 
Šešis kūdikio gyvenimo mėne
sius.

Yra svarbu kūdikio gerovei, 
kad motina stengtus pati užsi
laikyti geroj sveikatoj. Jos val
gis, miegas, mankštinimos ir 
apsižiurčjinias yra labai svar
bu. Patarimai kaip užsilaikyti 
motinoms bus siunčiamas vel-

tui visoms, kurios pareikalaus’ 
buletino “Kūdikių Priežiūra,” 
(Care of Cluldren), iš Jungi. 
Valstijų Darbo Skyriaus Vai-i 
kų Biuro (Children’s Bureau, 
U. S. Department of Labor),1 
\Vashington, D. C.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
85086 O. Navickiene
85087 P. Rasiulis
90080 O. Zigmontavičienei
95000 P. Rekašiui 
95005 V. Žilevičiui 
95008 A. Zvinkliene 
95018 K. Šilauskaite 

Perlaidos:
Tel. 155 B. Tulovskis
12116 A. Ciceliauskienė
12372 J. Rimkievičiene
12696 P. Krikštapaitis 
12765 K.
12884 O. Paulokaitė
12895 L. šaknaitė-
12909 A. Mileikis
12949 O. Danelienei
12956 A. Šileikai
12986 J. Šeštokienei
12996 J. Jokubauskui
13016 K. Koris
13029 D. Plauškas
13049 A. Bronūsui
13060 O. Jarutei
13088 V. Gricienei
13095 B. iuslutė
13096 M. Antulis
13107 K. Slavickienei
13109 V. Almoniui
13110 B. Valantiene
13130 M. Kazlauskienei
13147 B. Margalytei
13148 V. Lesinskiene
13157 J. Macnoriu
13163 M. Slančauskui

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
34 už 100 auks.1 

arba
299 už $1.00 t

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank
111? West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

ni

Krišan

13164 A. Girciui
13165 J. žakiui
13166 L. Pranskietiui
13171 Valentui ePtrui
13184 M. Aleksandravičienei
13194 O. Juodienei
13195 P Stankeliui
13198 P. Dauniui
13222 O. Matiukiene
13235 K. švenravičius
13243 V. Svirskis
13245 V. Kurmiui
13253 R. Banis
13263 P. Grigaliui
13271 A Rekašui
13272 R. Radvilienei
13298 K. Šepotiui
13309 M.Tntaitė
13314 J. Pasvienskienei
13345 P. čepurai
13346 J. Skautaraitei
13463
13489 J. Ivanauskaitė
13432 V. Blaznicnei
13434 A. Seidienei
13517 A. Rasimavičius
13538 K. Kleižiene
13546
50258
50382
50421
50428 J. Grigaitis
50429 J. Giliui
50430 M. Grinienei
50431 B. Matuliui ' \

Dr. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737 Z

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.
-

i;

i
i
i
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A. Kasparaitis

J. Rimkus
A. Karviekienei
D Rudienei
E. Vaškienei

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Jonas Lukas
Generalia pardavėjas No. 5 
Busiu dėkingas už atsilan
kymą, o suteiksiu gėrlausj 
patarnavimą. ,

Ą - •

ĮŽYMUS staro kainų nustatymas
sutaupina. lųusų kostmpęriamsį sbntus dbjerių. . Niekad nebuvo tokios progos pirkti drapanas už tokią kainą.

- * •

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indepcndence Blvd. Chicago

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

■

■

L. Klein pirmos lubos

Taupykit L. Klein
Štampas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedeldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

Gerai padaryti, s 
fvta sportiško modelio. 
i'Vj nos mohair siutų 
W Chicagoj

. pa- 
užkul- 
viršus,

pil- 
Mu- 

$1.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospecv 3466

Svarbus išpardavimas

Vyrų ir vaikų išvažiavimui čeverykų liepos 4-ai

ČYŠTO VILNONO SIUTAI, KURIUOS MES PARDA 
VOJOME PO $30, DABAR $17.50

švelnaus kašmiero ir nebaigto vvorsted šių m-etų puikiausių patrinų — vai
kinams puikiausių stalių. Regųliarės 7 Kfi
mieros iki 44 I I «wU
“Dvigubo laikymo 2 kelinių siutai” Pardavojome po $35.
Languoti, dryži, vienodos spalvos ir tvveeds — čysto vilnono C* O 7
materijolo

Aukščiausios išdirbimo rūšies, kaipo 
siutai

Vėsus Mohair Siutai
Gerai padaryti, single breasted ir 

. Žemiausios kai-

$6.50

TIKROS PANAMA SKRYBĖLĖJ .
Vyrams puikiausios sezono vertės žmonėms, kurie žino panama vertę. Pa
darytos pardavojimui už aukštesnę kainą — siūloma dabar už nepaprastą 
sutaupymą. Alpine jūreivių ir teleskopo 7 K
pavizdžių f U

■1 

MM -

Dvigubo laikymo 2 kelinių siutai”, pardavojome po $45.
i aukštos rūšies $32.50

Tikri Palm Beach Siutai
Single, double breasted ir sportiško 
modelio pilki ir $10.75

L. Klein, pirmos lubos

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, III.
Tel. Boulevard 5913

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 1042

Kaip tik į laiką ant šventės pribuvo šis didelis pirkinis ir pardavojamas 
visas stakas išvažiavimams čeverykų, vieno iš geriau žinomų gumos iš- 
dirbysčių; 10,000 porų pribuvo pas mus visai netikėtai ir iš didelių kai
nų, gausite visai už mažą dalį kaip kad čeverykai kainuoja. Kiekviena 
pora nauja, pirmos rūšies vertės, gumo padais; oda aptrimuota su odos 
ant kauliukų lopais tvirto armijos marškono 4
audeklo 4> I ■ f

Telephone Yards 5834

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

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

Moterims šilkinės pančia- 
kos, Buster Brown pan- 
čiakos su trimis madin
gomis siūlėmis blauzdos, 
dubeltavais pirštais, 
dais ir aukštais 
niais. Tystantis ’ 
baltos, Cordovn, polo, 
koo, nude, ir juodos, 
sų reguliarė kaina 
Subatoj tik 69c.

• Lt 
r

šventės Bliuzės
BHuzės storo crepe chine Ir georgetta 

crepe, juodu raikščiu, aportiško. Ir pasi
puošimo dėvėjimui. Oraliausiai aptrl- 
muotoa kaspinais ir vehetlan leisals: tri- 
tų-ketvirtdalių ilgumo rankovė®. bisąue, 

altas, miera 86 iki 46. Specialiai |5.00
French voile, cinkuoto SwiM ir 

French glngham bllutės, kaspinais, ve- 
netian vai. leisals apVadilotos; trijų- 
ketvirtdalių rankovės; miera 86 iki 46 
Kaina .............................................. f 1.95.

Extra mietos bliuzės.
Čysto šilko pongee, kaspinais ir ve- 

netian leisala, atrodančios veistai: trijų- 
ketvirtdalių rankovės; miera 46 Iki 62 
Kaina ............................................... 13.95

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisaa yra 

uždarytas

... ... ........   13.95 
Klein antros lubos.
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

GRAŽI PASAKA YRA UUD 
NA ISTORIJA TRIMS 

LIGONINĖJ.

PHICAGIRCIŲ VIEŠNIĄ.

Attjtgy , Chicago, ŪL 

PUlliMANb DIRBTUVES 
SUSTOS.

KAZYS NOVVILLIS KRITO 
NEGYVAS GATVĖJ.

Rado kaltais darbininkų 
vadus.

Vakar teisėjo Marcus Kava- 
nagh teisme teisyba rado kab 
t is šešis darbininkų vadus ii 
vieną moterį, kaltinamus bu
sią jie darę suokalbius darbi
ninkų ginčuose su darbdaviais 
Atrasti kaltais 
Porter Pilpes, 
teris Chicagoj, 
ma už tokius dalykus, Theodo- 
re Vend, South Chcagos dar
bo tarybos pirmininkas; Stan
ley Walczok, South Chicagos 
Važinetojų unijos pirminin
kas; Orville K. Blevins ir Ed- 
ward J. Botman, važinetojų 
unijos nariai: Frank Amhors- 
ki, South Chicagos mėsininkų 
unijos pirmininkas ir Augusi 
Bath. sniuklinių tarnautojų 
unijos. Jie gali būti nuteisti 
nuo vienų iki 5 metų kalėjimo 
ir $2,000 bausmės.

yra: Emma 
pirmutinė mo
kini yra teisia

is COLORADOS Į CHICAGĄ 
AUTOMOBILE.

Naujienų jredakcijon vakar 
buvo atsilankęs svečias iš Co- 
lorados valstijos, Klemensas 
Paznokas. Coloradoj jis gyve
na jau pęnkiolika metų, turi 
ten didelę farmą apie Oak 
Creek. Chicagbp < atvyko su 
dviem sunais aplankyti ■ savo 
giminių — seserį ir brolį, -kiliu, 
turi sankrovą Bose landė. Visą 
kelionę iš Colorados į Chicagą 
— suviršum tūkstantį mylių 
jie padarė automobiliu, viso 
keliaudami penkias dienas.

KARAS ŠLUOTKOČIAIS 
BRIDGEPORTE.

Nesenai viename name Brid- 
geporte atsitiko tragi-komedi- 
ja. Suvaidino ją našlė, X. na
mo savininkė ir jos nuominin- 

t kė Z. Našlė pareikalavo iš nuo- 
Imininkės pinigų už butą. Nuo- 
■nininkė nunešė jai pinigus ir 
Įhiasiėmę su savim šluotą. Nu
nešus padėjo pinigus ir pasakė 
savininkei, ką manė apie ją. To 
padėjo pinigus ir pasakė savi
ninkei, ką ji manė apie ją. To
ji nepasiliko jai skolinga ir at
kopė. jai tuo pačiu pyragu. 
Atėjūne kaipo stipresnį argu
mentą pavartojo šluotkotį. Pa
bartojo jį taip smagiai, kad 
toji net išvirto, liet savininkės 
butą gajos. Ji tuoj atsipeikė
jo ir pasišaukė sau pagalbon 
įnamį čaiį, kuris čia pat buvo 
ir matė visą tą audrą, kurią 
-sukėlė, tlvi lietuviškos Bridge- 
pcVto mamutės. šeimininkei 
šaukiant jį: čali, imk ir palai
kyk man ją
rėkiant: — Neik, 
kyk manęs, čalis 
svarstėsi, nežinodamas ką da 
ryti; bet paskui paklausė šei 
mininkės.

o nuomininkei
Čali, nelai-

Kada Čalis savo šeimininkės 
priešę laikė suėmęs už rankų, 
jo šeimininkė priėjus paėmė 
jai už apikaklės ir visus jos 
drabužius nuo viršaus iki apa
čios perplėšė. Šitaip aptaisiusi

paleisti. 'I a paleista, žinoma, 
nuėjo namo.

Bet dar čia ne galas. Užpuo
like, parėjusi namo iš piktu
mo, gėdos, ar nuo sumušimo, 
sako susirgo ir atsigulė lovon, 
kuomet savininke vaikščioja 
sveika sau ir tik menki nudres- 
kimai ant veido parodo, kad 
jai teko susilupti. Turėdama

uai jį nuėjo 
ir išėmė užpuolikei 
bet parėjus namo 
kad jos priešininke 
padarė.

Taigi sekama tos

nuovadon 
varantą, 

sužinojo, 
taipgi tą

tragiko 
sena bus teisme.
■ Surašė kaimynas.

Vienas žmogus randas 'ligo
ninėj turįs sužeidimus vidu
riuose, nuo kurių jis gali pasi- 
mirti, o kiti du taipgi gydosi 
visi ačiū tai pačiai gražiai pa
sakai.

Iš Chicagos užvakar tapo‘iš
leistas įsakomas streikuoti, 
paliečius 400,1X10 gelžkelių ša-

Mat, Nolan, atsišliejęs į ge
ležinę tvorelę ties savo namais 
204 W. Locust gat. pasakojo 
gražią pasaką. Jis suvėrę 160 
svarų. Lavvrence Larson, sve- 
rusis 150 svarų atsisėdęs ant 
tvorelės klausėsi. James Cook 
svėrusia 210 svarų ant angli- 
kiemio svarstyklių, pasidėjo 
skrybėlę į šalį ir taipgi atsišlie 
jo į tvorelę klausytis. *

Pasakai pasibaigus Nolanas 
su Larsonu ėmė juoktis. Cook 
taipgi nesusilaikęs ėmė kvato
ti ir taip kvatojo, kad tvorelė 
išvirto ir Nolanas su Larsonu 
nusirito j rusi žemyn. Paskui 
juos nugriuvo ir Cook ant No- 

lano ir sužeidė jam viduriuose. 
Pašaukta policija turėjo kai
mynų prašyti Gooką iškelti. 
Visi nugabenta į Passavento 
ligoninę.

šeštadienio 10 valandą rytą.
Įsakymas liečia Pullmano 

šapų darbininkus ir streikas 
ten prasidės taipgi šeštadienio 
10 vai. rytą. Yra laukiama, 
kad sustos visokis veikimas ta-' 
me pramoningame priemiesty.

Tokiu budu šeštadienis pa
tampa svarbi diena 
įeiną galėn numušiinas $400,- 
000,000 važmos kainų, numu- 
šimas $134,000,000 algų gelž
kelių darbininkams ir tą dieną 
prasidės 400,000 gelžkelių šapų 
darbininkų štręikas,

Gelžkelių oficialai
kad sustreikuos ne tik šapų 
darbininkai, bet ir tolygus 
skaitmuo kelių laikymo dar
bininkų.

laukia

ĮSIKAUŠĘS PAŠOVĖ SAVO 
ŠVOGERĮ.

SUĖMĖ VYRĄ BANDŽIUSĮ 
ĮTRAUKTI MERGINĄ 

BUSTAN.

Isaak Brovvn 
So. Wabash avė. tapo 
luotas užvakar po to 
bandė įsitraukti Miss 
Moorc į bustą ties E. 
ir Cottage Grove avė. 
pus iš geltonosios
Brotvn priėjęs nutvėrė ją 
rankos ir traukė su 
Praeinantis Wabash avė 
vados policistas pamatęs 
sulaikė ii.

netų, 3763 
suareš- 

kaip jis
Helen

Jai išli- 
karietos

savim
. nuo-

2 KAUNTĖS POLICISTAI 
ATRASTA KALTAIS Irt 

ŠAUDYMĄ.

Teisėjas Jos. B. David kri
minaliniame teisme atrado kai 
tais ir nubaudė po $25 kiekvie
ną yiškelių Šerifų padėjėjus L. 
L. Bęck’ą ir P. J. Wagnerį, Jie 
buvo kaltinami, kad jie šaudė 
į* Chicago Evening Posto re
porterį Talbotą Patrieką, ku
ris grįžo iš Waukegano į Chi- 
cagą. Keli vyrai iššokę iš au- 
tomobiliaus pradėjo šaudyti į 
reporterį; tas, manydamas 
kad tai yra plėšikai, nesustojo. 
Teisėjas nupeikė policistus už 
tokį pasielgimą ir liepė jiems 
pasimokinti savo pareigų ir 
teisių.

P-lė P. Jurgeliutė.
Pasižiūrėję į šį paveikslėlį, 

pasakykite tikrai, ar Jus galite 
kaltinti chicbgicčius, lygiai 
jaunuomenę kaip ir šen lieme
nę, kad jie visi jokiu budu ne
nori išleisti savo šaunios vieš
nios ir viens nuo kito ją atsi- 
niušdami tik prašo, kad ji dar 
ilgiaus pas mus paviešėtų? .los 
šypsą tikrai užkeri. Jos smar: 
kūmas ir bizniškas sumanu
mas yra musų moterų pasidid
žiavimu. S(LA. nariai seime 
mate jos darbų vaisių ir žino, 
jog geresnės sekretorės jie dar 
neturėjo ir gal neturės.

Williąm Sakallson, ,34 metų, 
1768 W. Park avė. vakar ta
po pašautas ir snukiai sužeis
tas savo švogerio Antano Kahi- 
sos, 2901 W. 25 gat. po 
vaišinimo 
namuose.

pasi-
munšaine pastarojo

IŠTRAUKĖ NEGYVĖLĮ 
UPĖS.

TIK TIK NESUMUŠĖ; ĖJO 
PRIEŠ LANDISO NUOS

PRENDĮ.

Vakar rytmety nežinomo, 
apie 45 metų amžiaus žmogaus 
kūnas tapo ištrauktas iš upės 
lies Halsted gatve; ištraukė 
Deeringo policija. Manbma, 
kad jis buvo vandeny kokias 3 
ar 4 savaites, Policistas Bar- 
ney Brady pamatė plukantį 
kūną arti kranto užkabino 
kriukiu ir ^ištraukė. Kūnas 
nugabenta į kantės lavonbutį. 
Žmogaus butą 5 pėdų 7 colių 
augščio, tamsus drabužiai. At
rodo juodadarbis.

fWąlter Wajlcjp^ 35 me
tų 89b W. 34 gal. kaipo unijijs- 
tas maliorius dirbo ant 4 lubų 
ties pietrytiniu W. Randolph 
ir N. Clark g. kampu; žemiau 
dirbo dailydės eidami Landiso 
nuosprėndžiu. Minėtas inalįo- 
rius bandė jiems įkalbėti, kad 
jie mestų darbą; dailydžių už- 
veizdas ėmė bprti darbininkus 
ir pašaukė piliečių komitetą 
Landiso nusprendimo žiūrėti. 
Tąsyk darbininkai nusprendė, 
kad Waitekus reikia išmesti 
laukan. Atėjusi policija apgy
nusi jį.

1500 MOKĖJŲ LAIKO 
KVOTIMUS.

1500 kandidatų 
vietoms Chicagos viešose prad
žios mokyklose vakar laikė pa
kulinius >4Sotimus Hydc 

mokykloj.Park
Jei išlaikis kvotimus bus pas 
kirti į tuščias vietas.

Kl tINDROSE

Pasinaudok pats proga, pirk čia Subatoje po pietų. Ateik kur ran 
dasi brangenybės! Atidarą lig 6šių vakare.

Pirkinys! Ir tik pamislik! kiekvienas yra

2-Kelniu Siutai
Labinusia laikinas pirkimas! Nau
jos Blue serge siutai, vienkloda ir 
dubeltavą — krutinę, su lyčno- 
mis kelnėmis iš balto kašmiero! 
Taipgi vvorsted kašmiro, vilnonių ir 
milų, visi turi extra porą kelnių, 
veliviąusių modelių C OO 
mieros 33 lig 42 už

Vasariniai Siutai!
Del vyrų ir vaikų

Palm Beach, Mohair ir Panama 
clothe siutai dėl vyrų ir jaunų vy
rų; augšto pasiuvimo, gero materi- 
jolo, miera 24 lik 46 1
jūsų pasirinkimas M* I w

Vaikų 2-kelnių Siutai
Vienų vilnų audeklo, kuris geriau
sia'1 tamąus, nauja išžiūra, tinkami 
dėl .vasaros ir rudens,naujausio mo
delio cautai ir su pusę pamušalo 
kelnės, .miera 8 lig 17 mėtų. Spe- 
ciale kaina Į OC

Išvažiavime dalyvavo 
nieji Ratelio rėmėjai - 
gų GĮrybų ir abiejų Kučinskų 
šeimynos. Daugelis nesurado iš 
važiavimo v jotos (tas yra ne
gerai, reikėjo nurodyti vietą).

Butų gera, kad Ratelis su
rengtų ir daugiau tokių išva
žiavimų. Tas duoda progos su
sidraugauti su rimtesniais žino 
nėmis ir pasikviesti juos prie 
Batelio darbuotės.

— Darbininkas.

ir s e 
drau

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

J. Balchiunas pagelbininkas 
, (arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardonl 

Detroit, Mich.

beeidamas į darbą 
> Noiwillis, 
ties 33 plci- 

ir Auburn avė. krito uiegy’ 
apopleksijos užmuštas.

Vakar 
skerdyklose Kazys 
3323 Lowe avė. I

VMS

•l)r. Ben. Breakstone iš West 
End ligonines ir dr. Mandel 
Fisher, 1854 W. Roosevelt Rd. 
buvo manę, kad jų pacientas 
Ponius ILcnnereth, kuris pasi
mirė jiems padarius jam ope
raciją, paliko turto apie $40,- 
000, tatai jie padarė sąskaitą už 
operaciją sumoje $10,000. Bet 
kadangi teisėjui atrodė, jog 
šita suma truputį augštoka ir 
nabašninkas turto paliko tik 
$2,600, tai jiems tapo priteista 
už jų darbą tik $500.

P-NAS F. BRADCHULIS SU 
GRĮŽO Iš LIETUVOS.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Marrket 6234, Market 4526

Duktė liudija prieš tėvų

Vakar tapo išrinkta teisyba 
Mielinei Londono bylai nagri
nėti; jis yra kaltinamas tuomj, 
kad sausio 6 d. š. m. jis užmu
šė savo pačią. Vienintele atsiti
kimo liudytoja yra jo vyriau
sia duktė iLiliąn, 14 metų. Ji 
sako, kad jos tie.vas labai gė
ręs mažne per ištisus metus ir 
turįs būti nubaustas už tai. 
Nors jis buvo blaivas tragedi
jos laiku, bet valstija tvirtina, 
kad jo protas buvo sumišęs nuo 
degtinės.

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Mylėtojų 
surengė 
į Thor- 
yra pri-

Lietuvių Scenos 
Batelis birželio 25 d. 
draugišką išvažiavimą 
toną, UI. Thortonas 
vatinis miškelis. Nors išvažia
vime ne visi ratelieČiai dalyva
vo, bet atvyko daug svečių. 
Kadangi oras buvo šaltas, tai 
Visi b'uVo b$ ūpo ir skundės, 
kad šalta. Susišildymui tapo 
sukurta ugnis, bet ji nedaug 
ką gelbėjo!—vienas šonas šilo, 
o kitas šalo. Matydami, kad 
nuo ugnies negalima bus su
šilti, susirinkusieji pradėjo žai
sti 'lietuviškas žaismes. Ačiū 
tam atsirado pas juos daugiau 
šilumos ir draugingumo.

Užvakar sugrįžo Chicagon 
pernai išvažiavusia (Lietuvoh p. 
F. Brachulis. Atjaunėjęs, rau
donas, pilnas energijos, Jis sa
ko, kad Lietuvoje yra vienas 
geras dalykas — oras ir val
gis. (Apie blusas jis nieko ne
pasakojo, bet iš jo kalbos ma
tyt, kad jos atsimena).

P-nas Brachulis antru kartu 
nuvažiavęs Lietuvoje išbuvo 
apie aštuonis mėnesius. Jis 
manė ten visai apsigyventi, 
bet jis tikėjosi, -kad Lietuvai 
taps pripažintas Vilnius. Nobs 
jis ir dabar tiki, kad Vilnius 
teks Lietuvai, bet tas įvyksiąs 
dar negreitai, o tuo tarpu ko) 
Vilnius bus gauta gyventi 
Kaune esą labai sunku dėl bu
tų stygio; tatai jis ir vėl su
grįžo Chica<gos stockyardinių 
kvapų pasikvėpuoti.

Apie padėtį Lietuvoj p. Biu- 
chulis -sako, kad viskas paleng
va eina geryn. Sugrįžęs į New- 
Yorką jis randai kad Kaunas 
už Nąw Yorkąt yra beveik 
švaresnis. Apskritai visi kiti 
dalykai pamažu, nepastebia- 
mai einą geryn.

MAŠINA MIKROBAMS 
PIAUSTYTI.

Pauliaus ligoninėj, Lon 
tapo sustatyta nepaprasdonc 

ta mašina mikrobams piausty

Šitoj mašinoj paprasta akia 
nematomi mikrobai yra su- 
įpiaustoini' į trupinius. Mašino*- 
je yra dvi ripkos, kurių viena 
nejudoma, kita sukasi.

Nejudomoji ripka turi sep
tyniasdešimta plonyčių pia uja
mų ašmenų. Mikrobai alkali- 
niame skysčiuj yra varomi pro 
šitas piaujamas ašmenis grei
tumu šešių dešimtų mylių į 
valandą/ Mašina yra vartoja
ma antitoksinams dirbti.

Royal Mail Steam Packet Company
Didžiausia Ekskursija

LIETUVON
PO PRIEŽIŪRA VINCO M. STULPINO

dideliu dviems šriubais laivu

Kuris iš New Yorko išplauks liepos 8
III Klesa $105.15 
IIKlesa $135.00 

Karės taksų $5.00

Tuoj atsišaukite ypatiškai ar laiškų

Laivakortės iš New Yorko iki Kauno

The Royal Mail Steam Packet Company
U7;W^Washingt(>nSt Chicago.

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkanis)

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmones gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts, kompanijos serus. 
Kas iš Jonesio kreditorių 
dabar norėtų už tuos serus 
gauti pinigų, tegul kreipiasi 
į musų ofisą. Mes pirksime 
Cleveland Standard Parts 
kompanijos serus pagal mar 
keto kainos. Galite ateiti 
kasdien nuo 9 iki 5 vai. j ofi
są Lane Richards & Co., 611 
Union Bank Bldg., 25 No. 
Dearborn St. Atsineškite 
kartu ir Šerus.

Tel. Yards 1311 ,
J. HERTMANAVICZ1US 

3133 Emerald Avė.,
I Chicago, III, ' 

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA: 

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

' " Rezortas
Randasi arti St. Joe upės, puik! 

maudytis vieta. Privažiuot galima 
Graham Morton laivu, arba traukiniu 
į Benton Harbor, tada paimant Dawo- 
gian interurban gatvekarį iki sharai 
kryžiavonės; paeiti 2 bloku į rytus. 
Duodame gerą valgį, šviežius vaisius, 
miegojimas vasarnamiuose. Galime 
sutaupyt keletą dolerių, kadangi pas 
mus pigiau negu kur kitur.

ANTANAS ŠOVA, 
Box 112, 

Sodus, Mich.
Phone Monroe 4680

North American 
Accordion Mfg. Co.

Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo- 

» nikų, pianų ir
‘ kitų instru

mentų. Mu
sų armonikos yra 

gvarantuotos.
senas armonikas irMes mainome 

darome naujas
924-26 So. Halsted St

Chicago, III.
H. H. VON SCHLICK

Tai yra žmogus, kuris pagelbsti ser
gantiems žmonėms.

Dvidešimts m-etų atgal, sakiau ser
gantiems žmonėms, kad mano Bulga
riška Kraujo Arbata prigelbės gam
tai pasiliuosuoti nuo vidurių užkietė
jimo, pasriuvusių nuodų prašalinimul 
iš inkstų, palengvina vidurių veikimą, 
išvalo ir sutvirtina kraują.

Pasakiau jiems, kad mano Bulgariš
ka Kraujo Arbata imta karšta einant 
gulti, pagelbės sulaužyti slogas ir ap
saugoti juos nuo influenzos ir plaučių 
uždegimo. į

Šiandien milionai žmonių vartoja 
Bulgarišką Kraujo Arbatą, kaipo nu
mylėtą šeimynos gyduolę namuose.

Tirštas skystimas išspaustas iš šak
nų, žolių,seklų, lapų, uogų 
imant sykį ar porą į savaitę 
ną užlaikys sveikatoj. 
Vaistininkai labai smagus, 
turi ant rankų sergantiems, 
serganti žmonės, kurie tik 
Bulgarišką Kraujo Arbatą sugrįžta ir 
pasipasakoja, kiek jiems pagelbėjo.

Tik paklauskit savo vaistininkd 
šiandien arba mes prisiusime ap
draustą paštu vieną didelę dėžę u z 
$1.25, arba 3 už $3.15, arba 6už $5.25 
Antrašas: H. H. Von Schlick, Presi* 
dent, 451 Marvel Building, Pittsburgh,

ir žiedų 
kiekvie-

kad jie 
kadangi 
vartojo

ATIDAI MELROSPARKIEČIAMS’ 
IR APIELINKE1

■ ' ' arba pas

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE
3313 So. Jlalsted St., Chicago

F. -Rąyunąs parduoda laivakortes ant 
geriau laivų, siunčia pinigus sau
giausiu buclu į visas dalis svieto, taip
gi parūpina afidayitus apvažiuojan
tiems, pasportą išvažiuojantiems.

Su pagarba
. J F. RAYUNAS, 

■ ; ' * 2300 Lake St.,
Melrose Park, III. 1 j
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Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIU REIKIA DARBININKU REIKIA DA^MNiNKĮJ
Pėtnyčia, Birželio 30, 1922

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
Ciceros Lietuvių Koperacijos visuo

tinas šėrininkų pusmetinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, liepos 3 d., š. 
m. 7:30 v. vakarą mažojoj Liuosybės 
Svetainėj, 14 gat. ir 49 Ct., Ciceroje, 
III. Visi šėrininkai pasirūpinkite būti
nai laiku susirinkti, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėjimui krautu
vės biznio padidinimo klausimu.

Ir neužmirškite, kad septintadienį, 
liepos 2 d. bus šeimyniškas Kopera
cijos išvažiavimas į Jeffersono mišką.

—V. Strumila, nutar. rašt. į

ANT BANDOS 2 kamb. va
sarnamis su rakandais ant 
ūkės arti puikių beach’ių prie 
Michigan City. 1 traukiniai iš 
Chicagos kasdien sustoja prie 
ūkės. Atvažiuoti prekiuoja lai
vu 85c., traukiniu $1.12. Kreip
kitės laišku J. P. Varkala B. R. 
No. 1 Michigan City, Ind.

VYRŲ VYlfcŲ

L. S’. S. Pildomo Komiteto posėdis 
bus pėtnyčioj, birželio 30, “Naujienų” 
name, 7:3O vai. vakare. Visi drau
gai dalyvaukite posėdy, yra svarbių 
reikalų.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

i Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
zi. I tuojami, $4.00. Automobilių trokų

L. S. S. Sekretorius, patarnavimas visoj Chįcagoj ir apie- 
linkej. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai,

A. žymontas.

North Side. — L. S. S. 81 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj, 
liepos 1 d., 8 v. v., laucsybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Nariai ir norin
tis prisirašyti kviečiami laiku pribūti 
Nusirinkime dykai bus išdalinta knyga 

z Kas yra socializacija”.
— J. Lapaitis, rašt.

M i Idos Teatro dalininkų extra su- 
trinkimas įvyks subatoj, liepos 1 d., 

8 vai. vak. Mildos didžiojoj svetainėj. 
Visi dalininkai malonėkite atsilankyti.

J. P. Evaldas, sekretorius.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

sytojas visokių naminių rakandi 
(fumiture). Tame biznyje jau 25 
metai. Kas pas mane kreipsis, bus 
pilnai užganėdintas.

2123 W. 23 St.

139 kucpi 
Washington 
liepos 2 d.

Roseland. — S. L. A. 
taiso išvažiavimą į 
Heights giraitę nedėlioj, 
programas prasidės 12 v. dienos. Bus 
prakalbų, taipjau visokių pramogų, 
užkandžių ir minkštų gėrymų. Kvie
čiame visus atvažiuoti.

— Komitetas.

REIKIA DARBININKĮI
MOTERŲ

North Side. S. L. A. 226 kp.. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 2 d. 9:80 v. ryto Knygyno svet. 
1822 Wabansia Avė. Visi draugai 
prašomi atsilankyti laiku ir užsimo
kėti mėnesines duokles, nes kitaip bu
site suspenduoti.

— Kp. rašt. K. Markus.

I REIKALINGA mergina arba mo
teris be vaiko prie namų darbo ir 
prižiūrėti 14 menesių mergaitę. Val
gis, kambaris ir gera alga. Meldžiu 
atsišaukti, o busite mylima, kaip duk
tė ir dovanų duosiu jei tik gerai ap
žiūrėsite mergaitę, atsišaukite tuoj 
Naujienos, 3210 So. Halsted St. nu
meris 130.

Lietuvių Laisvės Kliubo pusmetinis 
• nisirinkimas bus laikomas subatoj, 
liepos 1, 7:30 v. v. J. Mazeliausko 
sv&., 3259 S. Union Avė. Visi kliu* 
biečiai atsilankykite laiku, yra daug 
svarbių reikalų svarstyti.

— Rašt. K. J. Demereckis.

REIKIA 5 lietuvių moterų ar mer
ginų, gražiai atrodančių prie papuo
šimo darbo — pilnas ar dalis laiko. 
Turi priduot paliudijimus. Gera iš- 
sidirbimo proga teisingoms moterims 
Room 1531 — 806 S. Wabash Avė.

Jaunų Liet. Am. Tautiškas kliubas 
laikis savo pusmetinį susirinkimų ne 
dėlioj, liepos 2 d., 1 v. po p. Mildos 
salėj, 3142 S. Halsted. Visi nariai 
kviečiami susirinkti laiku, yra daug 
svarbių reikalų svarstyti.

— Rašt. S. Kunevičiuj.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

S. L. A. 122-ros kuopos susirinki
mas bus nedėlioj, liepos 2, 2-rą vai. 
po pietų Letuko svetainėj, 4523 South 
Wood gatvė. Visi nariai maloųėsite 
atsilankyti ir atsivesti nauiu narių 
prisirašymui. — Valdyba.

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209.

Bridgeport. — Illinojaus Lietuvių 
Pašelpos kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks liepos 1 dieną. 7:30 v. v. 
paprastoje svetainė ie, 3301 S. Mor
gan gat. Malonėkite visi susirinkti, 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. Taipgi norintieji pri
sirašyti prie kliubo kv’ečiami atsilan
kyti. — Nut. rašt. A. J. Lazauskas.

i REIKIA DARBININKO

Cicero. šiandien birž. 30 d., šv. 
Antano parap. svet. 8:00 vai. ve kare 
įvyks svarbios prakalbos. Ka'? dar 
ne aišku, ka reiškia aukso-sidabro 
fondas ir savi pinigai Lietuvai, tai 
šiandien išgirsite. Kalbės ižyrruau- 
fieji kalbėtojai. Ateikite visi.

— L. L. Paskol. Komitetas.

VYRŲ
!.’! REIKIA !!!

Medžio darbui prie freightų 
karpenterių. Gera alga. Kreip
kitės. The Illinois Car & Mfg. 
Co., Chicago Heights, III.

10 VYRŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAI

pristatymui lumberio į Box dirb
tuvę $3.75 į dieną:

1 Rip sawyer
1 Cross eutter
poros rankomis vinių 
kalėjų.

JIEŠKAU savo brolio Jono Gudai
čio, paeina iš Baužaičių kaimo, Eržvil
ko valsčiaus, Tauragės apskričio, Git- 
dėjau gyveno tūlą laiką Wis. valsti
joj. Taipgi man teko patirti, kad jo 
moteris atvažiavusi iš Lietuvos su sa
vo vaikučiais Anute ir Mariute. At
sišaukite pas savo tetą. Julijoną Mi- 
kutienę-Gudaičiukę, 4348 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

DAVID G. MAXWELL 
44th & Racine

Union Stock Yards.

JIEŠKAU savo puseserės Onos 
Kitrušaitės-Jucienės, gyveno E. St. 
Louis, III. Taipgi jieškau tetos Kit- 
rušienės. Jos pačios malonės atsi-; 
šaukti, arba jas žinanti malones pra
nešti.

JONAS LATVYS,
1732 So. Union Avė.,

REIKIA paprastų darbininkų 
ir chippers į foundry. Kreipki
tės: Samdymo Skyriun Link 
Beit Co., 329 W. 39th St. į va
karus nuo Wenthworth Avė.

REIKIA bench moulders ir
Chicago. foundry darbininkų.

Kreipkitės:
1C20 West 38th St.

JIEŠKAU savo giminaičio Benedik
to Jonausko, paeina Kulių parapijos, 
Kretingos apskričio, pirmiaus gyveno 1 
Chicagoj. Turiu svarbų reikalą, — 
jis pats ar kas žinote meldžiu prane
šti; Frank Jurkus, 3156 Wallace St., Į .... ..
Chicago. ; REIKIA vyrų darbui | anglių

kiemą. Nuolatinis darbas: 
WESTERN FUEL CO., 

2623 W Adams St.
ANTANAS ANŽIUS malonės 

kreipktis į Blackstone Brothers 
ir matyt

MR. GLAUPE, 
853 W. Lake St.

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojim-o propoziciją.

> Apsukrumas vadovauja — gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 

JIEŠKAU Barboros Kubilaites, Sa- Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
lantų par., 'Kauno rėd., šiaušičkių 
kaimo, po vyru Valinčauskienė ir ant
ros Nastazijos Kubilienės, tos pačios Union Bank BIdg., 25 N. Dearborn St. 
vietos. Turiu svarbų reikalą. Malo-     - ■— .......................—■■■ ---- —
nes jos pačios, ar žinanti jas nraneš-1 :--------
i. Antanas Bienusas, 1230 Shefield gerį0 j niinois valstija, kad galėtų pil- 

. ve., Woodlawn, Pa. j na| rfa|ykus vesti. Štai kur proga
padaryti nuo 4 iki $5,000 i metą. Pa
sirinkit, gera proga, ne- ilgai tesis. 
Kreipkitės i Naujienų ofisą laišku, 

■ box 59, 1739 So. Halsted St.

RENDAI 6 kambarių flatas,' REIKIA shearmano ir yard- 
au šiluma ir kitais patogumais. 
Tinkamas daktaro ofisui ar ki
tam bizniui. V. J. Stankūnas, 
3315 So. Halsted St

ISRENDAVOJIMUI

$300 j savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611

REIKIA salesmanų, generalio man-

mano j serap iron yard, gera al- 
ga-
ALTON IRON & METAL CO., 

2122 So» Loomis St*

PAPRASTŲ darbininkų reikia abel- 
nam dirbtuvės darbui. Gera alga ir 
nuolatinis darbas per visą metą.

Galime panaudot ^keliolika moterų 
ir merginų.

Namus galima'nusipirkti ar renda- 
voti prieinamomis išlygomis darbinin
kams.

Samdymo Skyrius. 1
CORN PRODUCTS REFINING 

63rd St. & Archer Avė., 
Argo, 111.

CO

DARBININKŲ reikia į plieno 
kiemą $4.00 į dieną.

Kreipkitės :
Concrete Engineering Co.

1926 So. 52nd Avė.

REIKALfNGAS bučeris mokantis 
atsakančiai savo darbą. Alga gera ir 
visas užlaikymus. Taipgi reikalinga 
sena moteris pridaboti 4 metų vaiką.

Atsišaukite:
1836 So. Halsted St.

Tel. Canal 5821

REIKIA antrarankio duonkepio 
Blaivam vyrui gera mokestis ir dar
bas.

Kreipkitės ypatiškai ar laišku.
L.THUNIAN BAKING CO.,

4628 — 25th St., 
Detroit, Mich.

LEBERIŲ ir čiperių reikia de 
foudrės darbo.

Atsišaukit:
CHICAGO STEEL FOUNDRY 

COMPANY,
South Kedzie & 37th Place.

i

LEBERIŲ reikia prikrovimui 
ir iškrovimui karų, 35c. j valan
dą.

Atsišauk it:
JOSLYN MFG. CO., 

371 h & Morgan

REIKALINGAS virėjas gerai 
mokantis savo darbą ir pastovus 
žmogus. Geram žmogui gera už
mokestis. Reikalingas tuoj, kas 
greičiau atsišauks tas laimes. 
3206 So. Halsted St.

REIKIA lietuvi i vyrų ant 
kambario. Puiki vieta. Galiu 
ir valgyt pagamini pagal norą. 
Tel. Republic 2000.

LEBERIŲ REIKIA KAIPO 
pagelbininkų ant mašinų; dar
bas nuo šmotų. ^Patyrimas ne
reikalaujamas. Ateikit prisi
rengę dirbti.

AGME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

—-•<----- :-------------

!!! REIKIA !!!
Molderių ir mokintis mo'lde- 

rystos ir paprastų darbininkų. 
Kreipkitės tuo į samdymo ofisą.

Illinois Malleablle Iron Co., 
1760 Diversey Parkway

!!! REIKIA !!!
! DARBININKŲ !

Kreipkitės tuoj
ARNOLD BROTHERS, 

660 W. Randolph St.

REIKIA paprastų darbininkų 
scrap iron yard.

A. LEVINE & CO.
1475 So. State St

• 1 . ........... ............... .................*

REIKIA watchmano ant nak
tų. Turi turėt piliudymą.

AETNA AUTO PARTS CO.
2101 So. State St.

DARBININKŲ reikia po kon- 
l raktu ar nuo dienų su 
važiuot.

POEHLMANN BROS.
Morton Grove, Il'L

točka

CO

REIKIA patyrjusių serap iron 
shearmanų. Nujolatinis darbas.

Kreipkitės: /
SOUTH SIDE-PAPER STOCK 

COMPANY, 
5833 So. Throop St.

PARDAVIMUI buCernč ir 
groserne; apielinkė apgyventa 
lietuviais ir amerikonais; biznis 
išdirbtas per ilgus metus, Hgir- 
duodu, nes einu į kitą biznį. 
716 W. 31 St.

PARDAVIMUI namas su gro
serne labai geroj vietoj, apačioj 
groserne, ant viršaus kambariai 
dėl pagyvenimo. Atsišaukite. 
Joe Saul, 2103 W. 21st PI.

NAMAI-ŽEME

REIKIA patyrusių sheet metai body 
finishers, sample body budders mill 
room form makers, door hangers. At
darais ir uždarais viršais. Nuolatinis 
darbas, gera alga.

THE H. AND M. BODY 
CORPORATION 

Racinc, Wis.

PARDAVIMUI groserne ir 
smulkių daiktų krautuvė. Taipgi 
cigarų ir cigaretų. Gera vieta pi
nigų padarymui. Atsišaukite 
3500 S. California Avė. kampas 
35 gatvė. v

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis namas ir dėl gyvenimo basmen- 
tas ištaisytas, elektros šviesa, gasas 
ir nvaudynės; po 5 kambarius ir ketu
ri baismente.

Kaina $7,900.
4641 So. Whipple St.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai,.— 3 po 5 kamb. ir vienas 
G kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iZ- 
rnokėjmo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3331 S. Halsted 
Str., Phone Yards 6984.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius, Over- 

land išdirbystės; tinkantis vasarai ir 
žiemai. Parduosiu už $125.00. Visas 
pertaisytas, geras kaip naujas, aš ga
rantuoju; visi nauji tajerai, elektrikos 
šviesa ir starteris, šaukite po 6' vai. 
vakare.

Phone Lafayette 1329

PAR1)AVIMU1 saliunas; viso
kių tautų kolonijoj, 
nas ir geras, 
žastis — apleidžiu Chicagą.

2551 Emerald Avė.

Biznis se-
Pardavimo prie-

2712" Emerald Avė., 3 augštų mūrinis 
namas, 3 flatai po G kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir 

Kitus išmo- 
......... $7800

tt. Priimsime $1000. 
kėjimais. Kaina ........
Klauskite savininko, 

. 2G03 So. Halsted 
Phone Yards 1148 

, !* t

st.,

PARDAVIMAI IR MAINYMAI
2 flatai po 6 kambarius su visais 

įtaisymais. Kaina $5,500; įmokėti 
$1,500. 3 flatai po G kambarius, mū
rinis namas, elektriką, maudynės, ce
mentuotas basementas, kaina $6,900; 
įmokėti $1,500. Keturi pagyvenimai, 
mūrinis namas su visais įtaisymais, 
įmokėti $1,000, kitus kaip rendą kas 
mėnesis. Kas turi lotus arba bučer- 
nę, priimsim už pirmą {mokėjimą.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI Pierce Arrow 
touring car, model 6—48. 
rame padėjime, bargenas.

337 W. 31st St.
. 44...........—

G e-

GROSERNE Cash & Garry 
biznis, gera vieta ant South Si- 
dės, pigiai: priversti parduot iš 
priežasties ligos. Verta $3,500 — 
parduosiu už $1,800. 7150 So. 
Halsted St. Stcwart 02-47

TĖMYKIT, TAI TIKRAI AUKSO 
MAINOS! 3 nauji namai, 9 šeimynos 
ir saliunas, gražiausi ir geriausi įtai
symai. Rendos neša $2,645 į metus; 
garadžius 4 automobiliams. Viskas 
parsiduoda ant syk ir labai pigiai iš 
priežasties, savininkas eina į gara- 
džiaus biznį, šią savaitę turi būt par
duota, arba mainysiu ant automobi- 
liaus, loto, arba nedidelio namo.

Kreipkitės:
1957 Canalport Avė., 

Tcl. Canal 7345

PARDAVIMUI labai pigiai namu
kas, (cottage) lietuvių apgyventoj vie
loj. Esmu nevedęs ir noriu mainyti 
ant automobiliaus, arba parduoti pi
giai. Norintis pirkti, meldžiu atsi
šaukti pas Mr. J. Talaczka. 10616 
Edbrook Avė., Chicago, III. Tel. Pull- 

man 4865.

PARDAVIMUI pigiai Elgin 5 
pasažierių automobilius, gerame 
stovyje. Galite matyti po nume
riu 1718 So. Union Avė. 2ros lu
bos iš priekio.

KAS TURIT pardavimui var
totą registerį saliuno bizniui, 
malonėkite pranešti. P. Poszka, 
3600 Wallace St. Tel. Boule
vard 1090.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui touring automobiKus 

modelio 1921 Humpmobile su daug 
reikalingu prietaisu. Važiuotas tik 
6,700 mylių už $1,000 00.

Pardavimui mūrinis namas 2-jų 
aukštu prie Lowe Avė. ir 35th gat
vės už $6,750.

STANDARD iREALTY CO. 
736 W. 35th St.

PARDUODU Bučcrnę ir grosernę; 
daug tavoro ir gražus fixtures, viso
kių tautų apgyventa, geras cash biz-1

PARSIDUODA naujas mūrinis 
biznio namas 3 pagyvenimai po 5 
kambarius ir štoras (saliunas) ir ex- 
tra lotas šalę namo, randasi gražioj 
vietoj South Side. parsiduoda labai 
pigiai iš priežasties savininko senat
vės. Kaina tiktai $19000. Atsišau
kit tuojau pas F. J. Szemet, 4217 
Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 flatų mūri
nis namas su maudynėms — pi
giai.

1746 W. 19th St.

RAKANDAI
DIDELIS PAAUKAVIMAS

Jauna pora priversta parduoti savo 
naujus, 5 kambarių rakandus, visus 
ant syk, arba atskirai už bile sąžinin
gą pasiūlymą. Vėliausios mados 
fruntinės setas, Valgomojo setas ir 
miegkambario setas; velveto kaurai, 
paveikslai ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su ro
jais ir 10 metų gvarantaviniu ir di

delis, dubeltava spnendžlna. phonogru- 
jhas su rekordais h* daimantine ada- 
a. Kreipkitės:

1922 So. Kedžlę~Ave. l-ps lubos

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI karčiama — saliu

nas su 4 ruimų rakandais arba be 
rakandų. Turiu parduoti greitu lai
vu, nes važiuoju į' Tjietuvą. Biznis 
geras, vieta puiki ib'oras tyras. Da- 
sižinojimi’i apie saliuhą kreipkitės se- 
camu antrašu: 1741 W. 47 St. arba 
telefonuokite savininkui.

Phone Kildavę 4953.

PARDAVIMUI saliunas su 
restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio. 
Atsišaukite 1464 Indiana Avė.

REIKALINGA bučernė, kas 
norėtų mainyti ant gero namo, 
atsišaukit:

3346 So. Halsted St.
arba tlefonuokit Boulevard 9641

PARDAVIMUI saliunas 3308 
S. Wa'llace St. Parduosiu pigiai, 
nes einu į kitą biznį. Matyti ga
lima visada.

Tel. Boulevard 8534
PARDAVIMUI groserne ir 

bučernė. Priežastis pardavimo 
važiuoju į Lietuvą.

Lafayette 0274

PARDAVIMUI saliunas 
tautų apgyventoj vietoj, biznis 
mas geras, turi būti parduotas 
tai, nes savininkas turi apleisti 
tą. Kas pirmas tas laimės.

6057 So. State St.

visokių 
daro- 
grei- 
mies-

BARGENAS. Pardavimui gro
serne ir delikatesen, su visu na
mu atsišaukite tuojau. Parduo
da pats savininkas.

2245 W. 22nd St.

PARDAVIMUI labai pigiai gara
džius didumu 60x150 pėdų. Daro mil
žiniška biznį. Nupirkus proga pada
ryti pinigo. Randasi ant South Si- 
dės. Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partneriu. Atsišaukit pas 
Ed. Bakševičių, 3301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI groserne ir bučer
nė. Biznis senas ir gerai išdirbtas; 
vieta apgyventa lietuviais ir lenkais. 
Renda pigi: galima pirkti biznis ir 
namas. Priežastis pardavimo, savi
ninkas išvažiuoja į Europą.

4314 Archer .Avė. 
Lafayette 2796

---------- —* ■ .  M    — ......................

GROJIKUS PIANAS, visai nanias. 
10 metų firvarancHn. Parduosiu labai 
pigiai, taipgi dideli apšildoma pečių. 
Ateikite v«ka»*e tarp 7 ir 9 vai.

2328 W. 19th St.
2-o$ luboi, | i

nis. Verta $2,500, parduosiu daug 
pigiau, nes turiu du bizniu.

Savininkas
2136 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj. Pardavi
mo priežastis — turiu kitą biz-, 
nį.

3825 W. Chicago Avė.

PARDAVIMUI flat namas su 
dviem krautuvėm ir 10 flatų. 
Tranšverinis kampas. Su di
deliu paaukavimu. Atsišauki
te. 211Q So. Robey St.

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas 2 flatai 

po 5 kambarius su karštu vandeniu 
apšildomi. Randasi geroj vietoj arti 
Parko ir bulvaro. Priežastis parda
vimo, einu i biznį. Kas pirks tas lai
mes. Parduosiu už pigia kainą.

2320 W. 35th PI.

PARDAVIMUI 6 kambarių medinė 
cottage, fumasas, elektra, cimento 
skiepas, lotas 25x125 pėd. Gera apie
linkė. Kaina tik $4,000 greitam 
davimui.

BARGENAS 2 augštų mūri
nis namas su groserne. Labai ge
ra vieta, apgyventa lietuviais. 
Parduodu pigiai. Savininkas va
žiuoja j Lietuvą, 3232 Lowe Av.

par-

PARDAVIMUI Barber Shop, geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per daug me
tų. Visi įrankiai pirmos klesos. Par
duosiu už $450. Atsišaukite pas 
vininką.

X. W. RIMKEVIČIUS, 
1610' W. 47th St., 

Phone Boulevard 1023.

McBRIDE & CO., 
359 E. 69th St., 

Tek Wentworth 1862.

BARGENAS

PARDAVIMUI 4 kambarių namas 
ir 5 lotai 125x133, dideli kambariai, 
daug medžių, gera vištinvČia už $3,100 
'’nsh, arba ant išmokėjimo. Paimk 
Mt. Greenwood ir 111 gatvekarį iki 
galui. Atsišaukite: 10938 Utica Avė., 
Mt. Greenwood, 111. R. Vistain.

sa-

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
Sana. Elektra varomos mašinos. 
Viskas įrengta moderniškai. Biznis 
jau 5 metai gyvuoja ir neša pelną. 
-Priežastis pardavimo — apleidžiu Chi
cagą.

2554 W. 43rd St.

Pardavimui namai labai pigiai 2 
fl. po 5 kam. su elektra ir vano- 
mis. Lotas 30x125 pėdų, antras 
namas 2 fl. 5-6 kamb. Parsiduos 
labai pigiai, naudokitės proga. 
Namai randasi gražioj vietoj 
Brighton Parke. Atsišaukite 
tuoj pas Edv. Bakševičius, 3301 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas milinis na
mas, 5 ir 4 kambarių; naujai ištaisy
tas. elektro Šviesa’, gasns, vanos, ran
dasi gražioj vietoj Brighton Parke. 
Parduosiu už teisinga nasiulymą. 
Kreinkitės: 2517 W. 39th PI., ant ant
ru lubų. Galima matyt nuo 6 vai. 
vak.'

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
UŽ PUSDYKĮ

, Pardavimui bučernė ir' groserne 
South Side, pikipj vietoj, geriausi fix- 
tures, daug stako, biznis labai gerai 
eina. Pardavimo nriežnstis labai 
svarbi. Nemokanti biznio išmokinsiu. 
Remia pigi, lystas*ilgns. Tai vra puk- 
so kasyklos. Kaina tik $1,950. 
mūrinis atsišaukęs laimės.

Kreipkitės tuoi.
J. NAMON.

808 W. 33rd PI., 
ai ti Halsted St.

Pir-

PARDAVIMUI stuba ir lutas 
90x188 pėdų prie Keeler Avė.. 
netoli 46-tos gat. Kaina. $1,200, 
išmokančiai, $500 cash. Kreipki
tės prie savininko 4043 Archer 
Avenue.

PARDAVIMUI t
549 E. 50th St., netoli St. LawrenceJ 

Avė. 2 aukštų mūras, akmens priekiu^ 
6 ir 7 kambariai, garo šiluma, rondo®

Įmoki®neša $90. Kaina $12,500. 
$3 500.

Kreipkitės pries^vininko.
2603 S. Halsted St.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

447 E. 44t.h St., netoli Grand Boule’ 
va’vl. 3 aukštu mūras, akmens nriekis, 
3 flatni. 6, 7 ir 7 kambariai, 
našn $228. Kaina $12,500.
$3 H00.

Kreipkitės prie savininko 
2603 S. Halsted St.

Rendos 
Įmokėt

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyvento j vietoj. 
Rendos $50 į mėftesį, priežastis 
pardavimo einu j kitą biznį. Par 
duosiu pigiai. 2956 S. Emerald 
Avenue.

PARDAVIMUI labai pigiai re
stauracija. Priimsiu automobi
lių.

Kreipkitės
Naujienos No. 60.

irParduodu, namus, farmas, lotus 
bučernes, arba visokius biznius. Mai
nau farmas ant namų. Kas nori mai
nyti bučemę ant namo, Aš apmainau 
ir gali pasirinkti namą, kas tik kokį 
nori.

Kas turite namus išmokėtus be 
mortgečiaus bile kokioj vietoj, geroj 
ar blogoj paveskit mums, nes kostu- 
njeriai laukia. Kas pirmas atneš par
davimui. tam pirma bus parduoti ar
ba išmainyti, 
kaip

neims daugiau 
savaitę arba mėnesį.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė. 
Tel.lafayette 5107 

---£-------- ;------

laiko

28th St. 
maudynės, 

flatai.

2719 Emerald Avė., netoli 
3 aukštų mūras: elektra.

s ° s ir t^Oetai, 6 kambariu
Tmnkėt $1.000, likusieji mėnesiniais iš-

Kreipkite prie cavininkn
2603 S. Halsted St.

NEGIRDĖTA PROGA

3 NAUJI mūriniai 2 augštų už 
25% mažiau negu kainavo budavoji- 
mas. Madingai atskirstyti 5-5 kam
bariai, miegojimui prieangis, skiepas 
ir didelis viršus. Arti 87 St., ir Mc- 
Kinley Park $1,000 cash dėl vieno, 
$3,000 dėl 3 balansas sulig noro. Pir 
kit visus 3 — lengva vėl parduot su 
pelnu $4,000.

E. J. BATTEN,
118 N. La Šalie St., Main 2213 

Matykit mane nedėlioj 3721 S. Pauli
na St., 2 lig 5 p. p.

AKRAS ŽEMĖS PIGIAI arti 
Riverside susijungimo rezervuo
tų miškų, arti didžiausios sviete 
zoologijos daržo tik truMpas ėji
mas iki Street karių. Gera dėl 
paukščių, kaina $600 — $100 
cash ir $10 per mėnesį.

Atsišaukite:

NAUJIENOS
Box 61

VIŠTŲ farma 120x137 tiktai 
$340. >— $55 cash $5 per mėnesį 
— juodžemis, arti reservuoto 
miško ir didžiausio sviete zoolo
gijos daržo — gatvekariai ir už
tektinai darbo. Adresuokit Nau
jienos Box 62. >

Perskaityk ir kitam 
pasakyk

Kad aš pats savininkas, parduodu 
geriausią farmą su gerais budin- 
kais ir apsėtais laukais. Aš turiu 80 
akių žemės, 35 akrai dirbamos, o 45 
akrai giria ii’ pievos. Žemė visa ge
ra, kur galima padaryti gerus laukus. 
Per mano žemę bėga upė, visos trio- 
bos ant kranto upės. Didelė stuba 
9 kambariai, akmenų skiepas, įvestas 
vanduo, viskas gerai įtaisyta. Dide
lis garadžius dėl automobiliaus. Gra
ži tir didelė barne-tvartas ir tt. Jei 
kas nori gali pirkti su gyvuliais ir 
lYinSinnmic 'l’iirin 90 Irorvin 1 1 mol- ■mašinomis. Turiu 20 karvių, 11 mel
žiamų, 3 arklius, 5 kiaulės, 4 žąsįs 
jr pulką vištų. Parduosiu arba mai
nysiu ant gero mieste namo.

CHAS KASARSKIS,
P* O. Box 32, Irons, Mich.

0 AKERIŲ farma arti miesto ir 
geležinkelio; 95 akeriai išvalyta, o li
kusi ganykla ir miškas. 7 kamba
rių medinis nnnrns, aplink stubą so
das graži apielinkė, daug lietuvių 
kaimynystėj. Barnė ir kitoki budin- ■ 
kai; visokios ukei/vartojąmos maši
nos, 3 arkliai, 8 melžiamos karvės, 2 
telyčios, 4 kiaules. 60 vištų. Viskas 
kartu kainuoia $8,500. Įmokėt reikia1 
$3,500. Savininkas George Haidu, Į 
Camey, Mich. I

Pardavimui n^nias mūrinis biznia- 
ant kampo, biznio vieto1. 

?ju ankštu, mimai art viršaus dėl 
"■yvenimo 7ni kambariri. Ant pirmo
siom vm štoras ir nrie Storo 6-ši 

gvvanimni. Tam štorui 
Galima tuoiaus eiti i biz- 
pmeo g«ram biznieriui, 
pigiai, arba mainysiu ant 

”ar«n, famiOS. loto. bn'l{c'-- 
nčs D*v Goo'1~ štom. arba a”t. kito 
'-nro Kas ritmas, tas laimė*.
Neužmiršite f"> no* tokios pro-
prpe gauti kas dieną.

Kreipkitės pas
FRANK G. LUCAS 

4116 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

b-nn-. 'bariai
nėra i,rso.
-i. Ge^a
Parduosiu

MOKYKLOS
’ Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoma, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street.
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
į Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.




