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Gatvekariu kompanija 
kiek nusileidžia

Respublikonai pasidavė
Buvo kruvinų susirėmimų 

Vokietijoje
Gatvekariu kompanija siu 

to arbitraciją.
Darbininkai rengiasi prie strei

ko balsavimo.

[ Valdžia pašaukė visus pilie
čius prie ginklo kovai su res*- 
publikonaks. Jie bus organizuo

jami į atskirus savanorių ' bū
rius, kurie bus apginkluoti ir 
siunčiami karau -su sukilėliais.

Eina gandų, kad ir pats de- 
Valera liko sužeistas ir paim
tas belaisvei!, bet patvirtinan
čių žinių nėra.

Gaisrai Dubline vis dar siau
čia ir daugelyj vietų dar nė
ra suvaldyti.

CHICAGO. — Matydamas, 
kad gatvekariu darbininkai ne 
juokais rengiasi prie streiko 
balsavimo prie paties streiko, 
kuris gali prasidėti ateinantį 
ketvdrgą, va-kad gatvekariu | 
kompanijos prezidentas Blair 
padavė darbininkams pasiuly- 11 
mą algų nukapojimą paduoti 
arbi t racijai.

Tas pasiūlymas buvo pasių
stas unijos prezidentui Quin- 
lan. Jame sakoma, kad jei gat- 
vekarių darbininkai yra nepa
tenkinti kompanijos pasiūly
mu nukapoti jų 
valandą, jie gali 
ginčą arbitracijai, 
negalima susitaikinti. Quinlan 
betgi sako, kad tokis kompani
jos pasiūlymas visai nesustab
dys balsavimo apie .streiko pa
skelbimą, nes tai gah sustab
dyti tik atnaujinimas kontrak
to su senąja algų skale.

Kompanija be pasiūlymo ar- kluota. 
bitracijos taipjau kviečia dar- šti ir daug sužeista susirėmi- 
bininkus paduoti savo komp- me su policija. Susirėmimas su 
ro mišinį ploną, kurį ji apsii- policija ištiko ir Zwickau, kuri 
ma svarstyti, lai reiškia, kad 
darbininkams pagrūmojus 
streiku, kompanija jau ketina 
nusileisti ir nereikalauti tokio 
didelio algų nukapojimo.

Jei kiltų gatvekariu darbi
ninkų streikas, tai veikiau
sia prisidėtų ir elevatorių dar
bininkai, kuriems dar nėra nu
kapota alga. Betgi jie priklau- kretscham, Ai 
so vienai ir tai pačiai unijai su 
gatvekariu darbininkai, be to 
jei pasisektų nukapoti 
gatvekariu darbininkams, 
tiek pat butų nukapota 
alga.

Riaušės Vokietijos demon 
stracijoje.

Kc- 
su- 
de-

BERLINAS, liepos 6. — 
Ii žmonės liko užmušti ir 
žeisti laike užvakarykščių 
monslracijų prieš monarchiz- 

algas 20c. į mą įvairiose Vokietijos dalyse, 
paduoti tąj 1 žmogus užmuštas ir 19 su- 
jeigu šiaip žeista VViesbaden, 1 darbiniu 

kas užmuštas Waldenburge, 
keli žmones sužeisti Bingene. 
Sommerschenburge. tūkstančiai 
darbininkų iš apielinkČs mies
telių privertė angliakasius su
stoti dirbus. Dvaro vedėjas 11- 

. ko užmuštas, o policija nugin- 
3 žmonės liko užniu-

darbininkas ir t jjolicistas li
ko užmušti ir 10 darbininkų ir 

policistai sužeisti.8

Mušis Augšt. Silezijoj.

Dublinas dega.

algQ 
ant

ir JU

BER1LINAS, liepos 6. — še- 
žmončs liko užmušti Pers

ijoj, su 
sirėmime tarp civili nių\ gyven
tojų ir Francijos kareivių. Ka
reiviai maršavo per miestelį, 
kada į juos paleista šūvį. Jie 
tada pradėjo šaudyti į žmones 
ir šaudė per 3 valandas ir 

Į sai sunaikino fabrikanto 
mus.

vi- 
pa-

—Du-
0’-

DUBjLINAS, liepos 6. 
blino didžiausioj gatvėj 
Cormor sudegė 20 namų po res 
publikonų. pasidavimui. Res
publikonai buvo pavertę tuos

Grūmoja streiku.!
MOOSE JAW, sask., liepos 

6. — Mašinistų unijos vice- 
prez. Somerville paskelbė, kad

namus į savo tvirtoves ir jie Kanados geležinkelių dirbtuvių 
užsidegė juos bombarduojant.

Gaisrai siaučia ir kitose 
miesto dalyse, 
kad nuostoliai 
kia mažiausia

Paskutiniai
pasidavė. Daugeli
respublikonų atsisakė pasiduo
ti ir liko paimti sužeisti.
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Streiko padėtis gerėjanti
Esą geležinkelių dirbtuvių dar
bininkų streikas einąs prie 

susitaikimo.

CHICAGO. — Pastebiamas 
geležinkeliečių streiko padėtyj 
žynius pagerėjimas. Esą strei
kas eina pie sutaikimo.

šitokią mintį išvedama iš to, 
kad geležinkelių darbo tary
bos prezidentas Hooper para
šęs laišką streikierių preziden
tui Jevvell, kad taryba ir toliau 
apsaugosianti dirbtuvių darbi
ninkų teises.

Jowell gi išleido pareiškimą, 
kad geležinkeliečiai sutinka 
taikintis, jei kas duotų pasiūly
mus, kas turi įgaliojimą nuo 
geležinkelių kompanijų. Taigi

paįiulymus ir sutiktų tartis 
su ja, jei sutarimas paskui bu
tų priimtas geležinkelių kom
panijų.

Bet tą patį geležinkeliečiai 
pareiškė, ir tada, kada jie skel
bė streiką, ir tada, kad jie bu
vo vos pradėję streiką. Taigi 
geležinkeliečių nusistatymas 
šitame dalyke nė kiek nepersi
mainė. Persimainė tik kiek pa
čios tarybos nusistatymas, ku
ri pirmiau tik
svaidė į streikicrius 
pradėjus organizuoti 
laužius.

Geležinkelių kompanijos vis 
da nepaliauja jieškojusios 
streiklaužių, nors tas joms ne
vyksta.

grūmojimais 
ir buvo 

streik-

Didelis turgus Rusijoje

No. 158

Nelaimė New Yorke. Areštavo pinigą dirbėjus

Nuteisė 11 nužudyti.
'MASKVA, liepos 6. — 11 

žmonių jų tarpe Petrogrado 
metropolitas Benjaminas, liko 
Petrogrado revoliucinio tribū
nai© nuteisti nužudymui dėl jų 
kliudimo užgriebimui bažnyčių 
turtų. 53 kiti liko nuteisti 
įvairiam laikui kalėjiman, o 
22 tapo išteisinti.

75 žmonės sužeisti.

CHICAGO. — Daugiau kaip 
75 pasažieriai liko lengvai su
žeisti fejusiain į C-tiicago Pere 

Marąuclte traukiniui ties Por- 
ter, Jnd., susidūrus su stovė
jusiu Nevv York Central garve
žiu. Netoli tos vietos pernai 
traukinių susidūrime 37 žmo
nės buvo užmušti.

Leninas sveikstąs.

Lietuvos žinios

6. —

Užsidegė požeminis traukinis 
95 pėdų gilumoje, 150 žmonių 

pritroško.
NEW YORK, liepos 

Apie 150 žmonių pritroško nuo
durnų ir garų, užsidegus pože
miniame Jarome Avė. trauki
niui ties Lexington Avė. ir 61 
gatve. Nelaimė ištiko 75 pėdų 
gilumoje. Sužeistuosius ir pri- 
troškusius išnešta iš požemių 
ir suguldyta ant gatvės, kur 
juos bandoma atgaivinti.

Gaisras kįlo prie motorma- 
no, išdegus fusui. Greit pakįlo 
liepsna ir durnai pripildė visą 
traukinį. Traukinį sustabdy
ta ir prasidėjo paniškas bandy
mas išsigelbėti. Traukinis bu
vo pilnas moterų, vyrų ir vai
kų. Visi bandė gelbėtis, bet 
nedaugeliui pasisekė laiku iš
bėgti iš durnų ir garų. Ugnia
gesiai greit užgesino gaisrą, 
kuris buvo mažas, J>et kilę 
durnai daugelį žmonių pritroš- 
kino. Gydytojai subėgo iš 
visų miesto dalių. Iš ligoninių,; 
iš sankrovų ir iš visur kitur 
paimta pulmotorus ir pra
dėta gaivinti. Delei garų per il
gą laiką prie pasilikusių trau
kiny] negalima buvo prieiti. 
Bet pagalios ugnagesiams už- 
užsidėjus maskas pasisekė prie 

prieiti ir likusius išgelbėti.

CHICAGO. — Vakar federa- 
liniai agentai užpuolė namą 
prie 2832 (Lofwe Avė. ir arešta
vo brolius Juozą ir Joną Glins
kius, kurių vienas yra fotogra
fas, o kitas graviruotojas, už 
netikrų pinigų dirbimą. Name 
rasta gerai įrengtą netikrų po
pierinių pinigų dirbtuvę.

Prie to netikrų pinigų dirbi
mo biznio priklausė dar dvi 
inoterįs ir du vyrai, bet jiems 
pasisekė pasprukti.

Apie juos menuo atgal buyo 
gautas anoniminis laiškas * ir 
nuo to laiko jie buvo šnipų se- 
kiojami.

MASKVA, liepos 5. — Mask
vos sovietų prezidentas Leo 
Kamenev jiaskelbė, kad pre
mjero Lenino sveikata nuolatos 
gerėja. Šiaip jokių permainų 
valdžioje nėra. Rykov ir Curu- 
pov tebeina pareigas pirmo ir 
antino vice-prezidentų komisa
rų tarybos.

ių

IjONDONAS, liepos 6. — 
Gandai, kad buvo padarytas 
pasikėsinimas nužudyti Rusi
jos delegatus Haagos konferen
cijoje sujudino Holandijos sos
tinę. Policija ir patįs delegatai 
užginčija pasikėsinimui.

Manoma, kad gandas pa- 
tįjo delei policijos sugrąžini
mo nuo Holandijos ubežiaus 
15 runų monarchistų, kurie 
keliavo su padirbtais pasais.

Neitralė juosta.
Lenkų legioninkų plėšimai.

Šklėriai, Merkinės v. Čia at
vykę lenkų legioninkai baisiau
siai apiplėšė žmones, tuštinda
mi kluonus ir svirius, laužda
mi užraktus bei duris.

Atėmė: 4110 pud. šieno; 
1580 p. bulvių: 173 p. rugių ir 
143 kitų javų; 6 poras batų 9 
por pusbačių, marškinių po 
keletą porų nuo kiekvieno 
ūkininko 12 skarų šilkinių, 28 
paprastas skaras, 7 kailinius, 
70 aršinų audeklo, milo 2O-Ciai 
eilių rūbų ir keletą kepurių; 
16 karvių ir veršių, 6 arklius, 
7 avis, 18 kiaulių, 7 paršelius, 
131 vištą, 6 pud. mėsos, 4 p. 
sviesto 79 sūrias, 12 kapų kiau
šinių 5 vežimus.

Pinigų atėmė 3793 ost. rubl. 
2110 rus. rubl. 17 sidabrinių, 
rubl. 4.700 lenk, markių. Belo 
išplėšė 3 bičių avilius; atėmė 
3 auksinius laikrodžius ir 7 
auks. žiedus. Labai sumušė 
dvi moteris: Kristiną Sviskie- 
nę ir Oną Kaulonienę, kurios 
nedavė plėšikams raktų.

Kaip Lenkai mobilizuoja.
Gegužės m. 6 <1. du lenkų 

žandarai atvyko į Vaitakiemio 
kaimą, Punsko valsč., neitra- 
lėje zonoj ir suėmė pilietį Joną 
šupšinską kuris nestojo šau
kiamas lenkų kariuomenėn 
įtardami jį Lietuvos šauliu, 
šupšinskas mėgino pabėgti iš 
žandarų, bet pastarieji pradėjo 
šaudyti ir sužeidė abidvi kojas. 
Jis parpuolė. Siri>ėtgę kaiinn 
gyventojai nedavė lenkams jį 
paimti. Tuomet žandarai pasi
kvietė iš Punsko daugiau jėgų, 
bet nerado aukos namie, nes 
tėvas išvežė sužeistą į Kalvari
ją gydyti. Po trijų dienų pil. 
Jonas šupšinskas mirė. (IL. Ž.)

d.

Patvirtina žinią apie Lie 
tuvos pripažinimą.

(Telegrama Naujienoms).

WASHINGTON, liepos 5
(Elta). — Lietuvos Atstovybė 
gavo iš Kauno kablegramą, 
kuri patvirtina žinią apie talki
ninkų ambasadorių konferenr 
cijos nutarimą pripažinti»Lie
tuvą de jure.

Maištas Vatikane.

Kodėl per 
“Naujienas”

Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

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

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą) 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ;

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

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

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

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

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

LONDONAS, liepos 6. — Iš 
Rymo pranešama, kad saugo
jusieji vatiką 'garbes žandarai

Sunaikino miestelį.
BELFAST, liepos 6. — Gau

ta nepatvirtintų žinių, kati mū
šyje tarp savyvaldybininkų ir 
respublikonų veik visas mies 
telis Nenagh liko sunaikintas. 
Mūšyje 20 žmonių liko užmuš
ta ir apie 100 sužeista.

šaukti: “Te gyvuoja popiežius, 
mirtis komendantui!” Maišti
ninkai tuo jaus tapo nuginkluo
ti ir barakus užėmė popiežiaus 
asmeninė, Šveicarijos gvardija.

Duotą Lenkijai laivą.
SPRINiGFIELD, 111., liepos 5 i WASHIN<iTON, liepos (>. —

- Bėgyje vienos savaitės skai-! 1,,'an1cc ^n.he Ine-1
čius išduotų automobiliams lei- isC. b'luį- kur's
dimu padidėjo 4,18!). Dubur ’'ui atnluoti lykijai 6 kari-, 
jau yra išduota 081,385 leidi- ",Us 1!UVU8’. kunllos
rnų dėl 595,700 pasažierinių ,r™«iasl sunmkmU suligĮ 
automobilių ir dėl 85,085 Iro-' W^htngtono imsųpnklavnno 
kų konferencijos nutarimais. Se-

darbininkai sustreikuos, jei 
bus įvesta lygi mokestis už 
nodėldienių ir šventadienių dar 
bą. Jis sako, kad pusantro 
mokestis už tų dienų darbą 

ir 
žymiausiu darbininkai neleis dabar ją pa

naikinti. Pusantra mokestis 
gi buvo įvesta tik tam, kad 
privertus kompanijas paliauti 
dirbus nedėldieniais ir šventar 
dieniais, ir davus darbininkams 
laiką pasilsėti.

ir
Apskaitoma, 

nuo gaisrų sie- 
$20,000,000.

respublikonai buvo ivesta 25 metai at^11 »

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šiiin:

šiandie — gal bus vietomis 
lietaus su perkūnija biskį šil
čiau. ,

Saulė teka 5:21 v., leidžiasi nužudyti Leniną ir Trockį ir 
8:28 v. Mėnuo leidžiasi 4:15. išžudyti ar ištremti visus žy- 
vai. ryte. x |dus. _______JjSifcl?

90 suokalbininką suimta.
MASKVA^ liepos G. — 90 

žmonių tapo areštuota Simfe- 
rofolyj, Kryme, susekus suo
kalbį prieš sovietų valdžią. Jais 
vadovavo buvęs Vrangelio ofi- 
cierius Dianssiev ir jie siekėsi

NIŽNI NOVGOROD, liepos 
(j. — Pirmą kartą po bolševi
kų revoliucijos šiemet įvyks 
paskilbusis Nižni Novgorod 
turgais. Jis prasidės *rugp. 1 
dieną. { tuos turgus pirmiaus 
suvažiuodavo žmonės netik iš 
visos Rusijos, bet ir iš viso pa
saulio. Tie turgai buvo rengia
mi per 7(X> metų ir juose par
duodama būdavo prekių už 
$65,000,000 į metus. Suvažiuo
davo apie 400,000 pirkėjų, san
krovų gi atsidarydavo apie 8,- 
000.

Bolševikams užėjus tie tur
gai liko panaikinti. Turgavie
tės namai irgi liko sugriauti. 
Dabar stengiamasi juos atbū
davote ir padaryti turgų sėk
mingu, nors didelių pasekmių 
negalima tikėtis.

Rusija labai apgailauja, kad 
tame turge nedalyvaus Jungt. 
Valstijos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 6 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 frankų.......
Finų 100 markių .........
Francijos 100 frankų .. 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 auksinų ... 
Lenkų 100 markių ........

1 Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guklčnų ..... 
Švedų 100 guldenų ..
Šveicarų 100 markių .... 
Vokietijos 100 markių

natorius duotų Lenkijai tuos 
laivus, kad padarius pradžią 
Lenkijos karinio laivyno.

Daumig pasimirė.
BERLINAIS, liepos 6.-^ian 

die čia pasimirė Erncst Dau
nį ig, Vokietijos nepriklauso
mųjų socialistų vadovas ir rei
chstago narys. Birželio 13 d. 
laike reichstago posėdžio jį už
gavo apopleksija.

Daumig pirmiau buvo rašy- 
re- Į

$4.46 ’
. %c

... $7.72
. $21.70
... $2.24
... $8.11
.. $4.53
.... 22c
.... 2 U c

$16.60
$38.^2

. $26.00, tojfts ir narys Vorvvaerts

...$1922c dikcijos.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS 
3210 So. HalMed StM Tel. Boulevard 9663

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 9659
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Radio paroda Chicagoj pasisekė monstracijai, kvietė visus no
rinčius klausyt aplankyt priva
tines studijas, idant naminėm 

buvolapunkybeni, be jokių pasalinių 
1 triukšmų galėtų gėrėtis ir 
džiaugtis radio koncertų.

Telefonai ir trubos.

Pereitą subatą užsibaigė ra
tilo paroda Chicagoj, ] 
laikoma ŪLeitcr Building, kam
pas Van Buren ir State gatvių. 
Skaitlingas atsilankymas publi
kos pilnai užtikrina, kad radio 
užims svarbią rolę netolimoj 
ateity ir bus įtaisytas visuose 
namuose, kur tik muzika myli
ma. Parodoj buvo galima matyt 
visai naujų, neiš tiltų prietaisų 
ir aparatų ir daugelį visai gerų 
ir pilnai jau pritaikintų vartoti 
namuose. Svarbiausias patari
mas norintiems pirkti, pirma 
pasiklausyti, kaip tas radiofo
nas skamba, kuris norima pirkt. 
Ką girdi, gali tikėt, bent radio 
srity.

Visi geriausių radiofonų j>ar- 
davėjai stengias publikai duot 
pilnos progos pasiklausyti jųjų 
aparatų. Kiekvienas beveik ra-' 
diofonas turėjo sau atskirą oro 
vielą, ar tai ant namų stogo, ar 
viduj. Einant State gatve buvo 
galima matyt šešiolika tokių 
iškabintų oro vielų ant Leiter 
Building stogo. Nežiūrint dau
gumos vielų, nežiūrint triukš
mo ir kitų kliūčių, visiems ra
diofono pardavėjams pasisekė 
publikai duot pasiklausyt radio
fono koncertų ir žinių. Kiti par
davėjai, kuriems buvo nepato
gu vietoj duot savo prietaisų de-

nesudarkytą balsą, bet daug na- 
turalingesnį negu geriausi fo
nografai. Šitą galiu patvirtinti 
tik ištyręs daugelį trubų. Aiš
kus daiktas, kad ant galo išlai
dus tokią puikią trubą, dabar 
radiofonai bus malonu klausyt ir 
įsitaisyt namie. Vėl patariu, 
kad jei pirkt radiofoną, tai pir
ma reikia paklausyt ir žiūrėt, 
kad geriau, maloniau ir natura- 
iingiau skambėtų kaip fonogra
fas.

Žinoma, praplatinimas savovaryti įvairių biznio operacijų.
Vilniaus klausimo nusitęsimas teritorijos iki etnografinių sie- 
negalės nei sutrukdyti, nei pa- nų — padidintų emisinio ban- 
kenkti savo valiutos įvedimui. ko operacijas, tečiau ir prie

dabartinių sienų kurso pasto
vumas prigulės labiausia nuo 
ekonominės krašto padėties, 
negu nuo nuotikių.

HIIIIIRIIIIiaHIIBIIiaiBlIKHIlIKBlIIIIIIIIIII■■■■■■■■■!!■■■■■

K. GUGIS
ADVOKATAS , 
Miesto ofisai

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

•Gyven juro vieta:
3323 So. Halsted St.

balandos: nuo G iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

, -----

k'lau-Radio koncertų galima 
sytis telefonų taureles užsidė
jus ant ausų, arba tiesiog iš tru- 
bos, kaip fonografą. ,

Skirtumų tarp užsidedamų 
ant ausų telefonų ir trubos yra 
labai daug. Pirma, telefonai yra 
pigiaus įsitaisyti, ir jie duoda 
gryną muziką, vartojant bet 
kurios konstrukcijos aparatą, 
bet bėda su telefonais ta, kad 
tik vienas žmogus gali klausyt 
ant karto, ir tai užsimovęs ant 
ausų.

Taigi visiems yra maloniau 
klausyt radio koncertų per tru- 

J bą.' Iki šiol daug tnibu buvo 
parduotų tokių, kurios tik dar
kė balsą ir muziką. Tie lietu
viai, kurie aplankė S. L. A. Sei
mą, girdėjo koncertą pagalba 
panašios trubos Kotely Tuller. 
šita truba matyt buvo labai 
prasta, nes niekam nepatiko. 
Gaila, kad publikai tokias 
blogas radiofono trubas ir paro
do. Man teko patirti, kad tik 
viena truba dabar yra gamina 
ma, kuri yra geriausia už visas 
kitas. Ji ne tik išduoda malonų,

Radio* ateitis.

Ateitis didelė, nes Amerikoj 
yra dabar ne mažiau $50,000,- 
000 kapitalo įdėta į tą pramonę, 
ir dabar yra suvirš 300 išdirbė- 
jų ir 7,000 pardavėjų radio apa
ratų. Daugelis žmonių klausia, 
ar verta pirkt radio dabar, nes, 
sako, greit gali praeiti ūpas, ir 
uždarys išleidžiamąsias stotis, 
kuomet bus parduota daugybė 
aparatų. Bijot, kad uždarys išlei
džiamąsias stotis nėra kO, nes 
tos stotys 'labai pigiai galima 
užlaikyti. Antra, kas metai rei
kės vien tik beorinių vamzdžių 
atnaujint už kelius milionus do
lerių, taip kad neskaitant kitų 
pelnų, pelnas tik nuo
vamzdžių puikiai gali užlaikyt 
išleidžiamąsias stotis.

Kai dėl programų, 
sunku permatyt, ar jiejeis geryn
ar blogyn. Čia reikia turėt vil
ties, kad eis geryn. Laiminga 
Ghicaga programo atžvilgiu, 
nors ne visai užtikrinta, bet čia 
žada kiekvieną žiemą leist ope
ras iš Auditorium, — va tai bus 
ko pasiklausyt.

Pardavimas prasidės subatoj, lie- 
pos 8-tą ir tęsis iki seredai, 

liepos 12-tai.
DIDELIS LIEPOS MĖNESIO 

PRATUŠTINIMO IŠPAR
DAVIMAS.

i Plaunamu Drąsiu,
į Patraukiančios drąsės padarytos
S iš tokio materijolo, kaipo languo-
J to gingham ir kvietkuoto madras.
j Apvadžiojimai organdy, plačiai " 
■' atliulėti, reguliarės ir ekstra mie-
■ ros,

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Catial 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.

■c.

Tel. Randolph 4758

beorinių

žinoma,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

DEL LIETUVOS VALIUTOS

VAKACIJOMS DRESES

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

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mas tuojaus.”

Taip, motinos 1 Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinimo vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietejomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kūdi
kiai mėgsta jį I Jie prašo daugiau I
35c. aptickoso. Už 40c. prisiunčiamo tiesiui iš labaratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brookiyn, N. Y.

0

įPranešimaSl
Pranešam gerbiamai publikai ir visiems musų kostumeriams, 
kad Antanas Garmus, W. M. Linkus ir L. Makutėnas musų buvę 
Cicero ofiso agentai, iš priežasties įėjimo į savo biznį, nuo lie
pos 5 dienos šių metų, atsistatydino nuo tolesnio mums tarna
vimo ir dabar Antanas Garmus, W. M. Linkis ir L. Makutlnas 
nebeturi jokių ryšių nė su jokiu Federal Bond & Land Company 
ofisu, Cicero nei kitur ir nebeturi jokių tiesų ilgiau musų repre
zentuoti. .Jiems visiems mes linkime gerų pasisekimų jų nau
jam biznyje.

Su visais Real Estate, pirkimu, pardavimu, laivakortėms, pinigų 
siuntimu ir kitais reikalais, meldžiame kreiptis tiesiog į kom
panijos ofisą: 1439 S’. 49th COURT, CICERO, ILL., 666 W. 18th 
STREET,CHICAGO, ILL., arba 602-604 ASSOCIATION BLDG., 
CHICAGO.

FEDERAL BOND & LAND COMPANY

PRANEŠIMAS
Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! Pranešu tam

stoms, kad atsidarė lietuviška krautuvė ir dirbtuvė, 
Brighton Park, moteriškų drabužių; kautų, dresių 
skirtų ir (waistų) parsiduos už prieinamų kainų, 
vėliausios mados. Kiekviena bus užganėdinta; sto
ra, augšta, laiba, maža, galės gauti pas mane kiek
viena pagal savo mierų. Pigiau pirksite, negu pas 
žydelius, kad mokate dubeltavus pinigus ir negalite 
prisirinkti sau tinkamų drabužių pagal savo pa
tikimo.

Užprašau visus į musų krautuvę. Aš užtikrinu, 
kad galėsit gauti pigiau pas mus, negu pas žydelius.

J. LANGIS
4157 Archer Avė.

(Iš Liet. Inf. Biuro).

Lietuvos laikraščiai padavė 
nesenai žinių gautų iš Ministe- 
rio Galvanausko ir Dobkevi
čiaus savo valiutos įvedimo 
klausimu. Pagal tų žinių —

Įstatymo sumanymas apie 
savo valiutos įvedimą yra pa
duotas svarstyti Steigiamajam 
Seimui. Apie mėnesį ims lai
ko, kad priėmus emisijos ban
ko statutą, 
ims atmušti

Apie du menesiu 
pinigus. Taigi jei- 

sutrukdymų ne- 
pinigų esu galimaįvyks naujų 

jau laukti rugsėjo, ar spalių 
mėn. Tačiau galimas daiktas, 
kad jų pasirodymas nusitęs ii’ 
iki Naujų Metų.

Naujiems pinigams formos 
lietuvių dailininkų buvo jad 
parengtos dar 1920 metais. Ją
sias galima busią panaudoti ir 
dabar, tik su kai-kuriomis at
mainomis.

Finansų ministerija gavo 
daug pasiūlymų dėl pinigų mu
šimo iš Anglijos, Belgijos, 
Francijos ir čeko-Slovakijos 
firmų. Lietuvos vyriausybe 

įspėjo, kad greičiausia prireiks 
spausdinti Čeko-Slovakijoj, nes 
viena, ten apsiima pigiau pa
daryti, o kita pinigų spaustu
vė ten esanti puikiai įrengta ir 
valdžios gerai kontroliuoja
ma. Emisijos kapitalai esąs 
daugiau negu užtikrintas. Iš 
1,000,(MM) aukso rublių vyriau
sybė, turinti dėti tik trečią da
lį. Vyriausybė turinti tris mi- 
lionus rublių, gautų
Del antro trečdalio kapitalo, 
kurį reikės gauti iš kitų šalių 
bankų — taip-pat nebusią bė
dos, nes pasiūlymų esą net 
daugiau negu reikią ir Lietu
vos valdžia galės pasirinkti 
tuos, kurie siūlą tinkamiausių

Taip-pat nesą abejonės, 
kad ir trečias trečdalis kapi
talo, gaunamo iš savų Lietu
vos finansistų, bus lengvai su
keltas. Labai svarbu užtikrin
ti savo valiutai pastovumą. 
Tuo tikslu reikalinga, kad 
emisijos bankas įleistų sveikų

iš rusų.

užsienyje, tai yra, kad jisai 
butų paremtas rimtais finansi- 
niai-ekonominiais pamatais. 
Reikia apriboti vyriausybes 
teisę, spausdinti naujas pinigų 
laidas, reikia neleisti vyriausy
bei skolinties iš emisijos ban
ko. Bus reikalinga aštri vy
riausybės Kontrole, tečiau ban
kas neturėtų būti kliudomas

Šimtai puikių madų vakacijoms dresių už žemą 
S kainą, už $4.98. Gražiausio DOTTED SVVISS ir 

gi IMPORTUOTO GINGHAM DRESIŲ įvairiausių 
g naujų stailų. Žavėjanti tritningai, visokių pagei- 
■ daujanrų spalvų, merginoms ir moterims tame pat 
S skyriuje . PasirinkimeI $4-fl

Galutinis pratuštinimas 
' puikią siutą

Puikaus tvveeds, trieotine, poiret ištrižai dryži siu
tai, daugelio skirtingų išdirbimų, ilgų ir trumpų. 
Pasiūti sunkiam dėvėjimui ir kaip tik pageidaujamų 
stailų, bizniui, po pietei arba ant gatvės dėvėjimui. 
Visi šilku pamušti — pasiuvimas puikiausis. ‘ Viso
kio didumo moterims ir merginoms. Vertes iki $45, 
sumažinta iki 

$18 3

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

č: — r—.------------------- -----  ---- -- --
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Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bapk Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

!! 19 *1'3 B ■■■■■■■■■ IB8H HHH ■■■■■■■
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 
Graborius

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 Aubum Avė.

Tel. Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CCO 
fix turės

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard (| 1892

1619 W. 47th Street

—-■
Ant limvkesčių, jei pagei

daujama.

EINU Iš BIZNIO
Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir ovėrkotai $50 
vertės, 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,
1101 S. Halsted St. & 739 W. 14th S- 

Atdara vakarais iki 9 vai.
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“EXTRA” P. ANDRIULIO 
PRAKALBOS.

Detroit, Mich. — 1 d. liepos

PIERE, W. VA.

Kaip mušeikos elgiasi su strei
kininkai^

Jau penki menesiai suėjo 
kaip mes streikuojame. Iki 
šiol buvo ramu ir žmones lai
kėsi tvarkiai. Bet netoli nuo 
čia yra vieta vadinama Thomas, 
kur kasyklos priklauso- tai pa
rai kompanijai, Davis Coal 
Coke Co. Šita kompanija pra
dėjo kasti anglis su 24 streik
laužiais ir dirba beveik tris sa
vaites ar daugiau. Žmonės, 
matydami, kad kompanija pil
nai gali kasyklas operuoti, 
nes streiklaužių pririnko jau 
apie 60, pabūgo, kati ji nepra
dėtų operuoti šitokiu bildu vi
sas savo kasyklas, kurių ji tu
ri apie dešimtį, ir viena rytų 
susitarė keturi lokalai— Pier- 
ce’o, Ben Bush’o, Coketowno 
ir Thomaso — eiti ir sulaikyti 
tuos negeistinus darbininkus.

Jie nuėjo visi pas kasyklas, 
bet kadangi jie gražiai užsilai
kė, tai jiems niekas nieko ne
sakė. Bet už kokios pusės va

landos apstojo juos mušeikos, 
suvarė visus kaip gyvulius į 
daržą ir saugojo iki dešimtai 
valandai. Žmonės nežinojo 
nieko, ką su jais darys. Pas
kui atvarė iš Daviso supuvusį 
vagoną ir visus suvarė) į jį. 
Viso į vagoną suvarė šimtą 
šešiolikę žmonių; tarp jų bu
vo dešimts ar dvylika moterų 
su vaikais. Atėjęs traukinys 
paėmė ir vežė į Parsonsą, W. 
Va., kokią 20 mylių nuo čia.

Kadangi tas vagonas buvo 
sugedęs, tai pavažiavus apie 8 
mylias, dviejose myliose iki 
Hendrickso, jis atsikabino nuo 
traukinio ir nusivertė į upę 
daugiau kaip dvidešimtį pėdų 
žemyn. Ačiū tam vienas ta
po užmuštas ant vietos, o 75 
sužeisti. Tame skaičiuj yra ir 
lietuvių apie 20; keturi jų yra 
sunkiai sužeisti, o kiti leng
viau. Tuos, kurie liko sveiki, 
uždare kalėjime iki bylai, rei
kalaudami po $200 laido už 
juos.

Tai tokios naujienos pas 
mus.—A. Basulis.

čia rengė A. D. P. L. S. 8 kp. V. 
Andriuliui prakalbas Workėrs 
Temple svetainėj, Delmar avė. 
Ant plakatų buvo užrašyta “ex- 
tra,” “extra,” bet į prakalbas at
silankė visai mažai žmonių — 
apie 40.

Kalbėtojas, jei galima jį taip 
vadinti, visų pirma pasakė, jog 
esą mažai žmonių, todėl šį vaka
rą praleisime kaipo mokyklą. 
Girdi: “tik aš nenoriu būt mo- 
kytojum.” Todėl aiškino, kad 
po jo prakalbos galės duot jam 
klausimus ir kritikuot jį arba 
jo kalbą. Po to pradėjo aiškint 
“pasaulio ekonominį krizį.”

Ir ką jis pasakė apie tą krizį, 
tai esu tikras, kad nei jis, nei 
susirinkusieji jo prakalbos klau
syt nesuprato.

V. Andriulį galima priskaityt 
prie drąsių žmonių ir prie ne- 
žinėlių. Kuomet jis pradėjo 
kalbėt apie karus ir delko jie 
įvyksta, ir ekonominį pasaulio 
krizį, tai iš jo tos kalbos išėjo 
niekas daugiau, kai tikra mar- 
malienė.

Pav., jis pasakė, kad Italijos 
darbininkai yra daugiau susipra-

giiiiM

I VIENINTELIS BANKAS I 
| ŠIOJ APIELINKEJ |

Kuris yra po Suv. Valst. ir Illinojaus 
valstijos valdžių priežiūra.

Per liepos mėnesį, duosime visiems 
naujai pradėjusiems pinigus taupyt 
su $2.00 ar daugiau, labai naudingas 
dovanas.

Už visus padėtus pinigus iki liepos 
20-tai, mokėsime nuošimtį nuo liepos

JĮ 1-mos. ' g

| Depositors State Bank jj
|| 4633-4637 So. Ashland Avė. H
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RALTIJOS-AMERIKOC
L> LINIJA 9Broadvay, Nev^rk.NYU

KĖuŽNči LIETUVAI
HAMbUP GA.PIUAĄ 

ARbA. LIEPOJ!
'Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliava 
anl*»nkia Trenku įuostų (karidorių) 
VT9A TREMTA KT.ASSA PADALIN

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

ESTONIA ...................................... Liepos 12
LITUANIA .................................... Liepos 26

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

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

tę už Franci jos darbininkus, 
Franci jos darbininkai — dau
giau susipratę už Anglijos dAr- 
bininkus. Bet kuomet jis pradė
jo aiškint savo partijos progra
mą -— tą paragrafą, kuris užgi
na monarchiją, o pas merkia 
respublikas, tai jis nurodė, kai
po pavyzdį, kad Anglijoj yra 
monarchija, o Francija respub
lika. Na, “kurioj šaly darbinin
kai daugiau turi laisvės?” — 
kalbėtojas užklausė. Tad jis nu
rodė, kad monachinėj Anglijoj 
darbininkai esą daug laisvesni, 
negu respublikinėj Franci jo j. 
Taigi, sulig jo supratimu ir iš
vadžiojimais išeina, kad monar- 
kai suteikia laisvę darbinin

kams, o ne jie patys ją iškovo- 
ja. Ir ištiesi], kada žiuri į Ru
sijos dabartinį stbvf ir kaip bu 
vo prie caro Rusijoj, tai gauni 
tokį pat įspūdį,kokį Andriulis 
perstatė, t. y., kad prie caro 
šimtą sykių buvo laisviau, negu 
dabar po “darbininkų diktatū
ros” valdžia.

Po prakalbų buvo duoti klau
simai — buvo ir rimtų klausi
mų, o atsakymai buvo ne į klau
simus, o taip, kaip jo “ražu mė
lis” jam diktavo.

—Laisvės Mylėtojas.

vens

SVEIKAS MUILAS

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gal.
Telefonas Yards 1119-

Balgusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak 
tikavusi Penu- 
silvanijos hoe- 
pitalžse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pria 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
Kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Mokinkit savo kūdi
kius vartot Lifebuoy, 
kuomet jie jautai, o tu
rės grdžią, sveiką odą 
taip ilgai, kol tik gy-

Stebėtinas palaiky
mui švelnumo ir skais
tumo kūdikio odos.

Lifebuoy didelės putos užganė
dins mažučius besimaudančius.

M

S’ubatos vai.: 8:30 ryto 
iki 6 valandai vakare. 
L. Klein stampos pri- 
gelbsti padengti vaka- 
cijų išlaidas.
Pilnas knygeles galima 
apkeisti ant visokio ta- 
voro, arba $2.50 pini
gais.
Djer Kiss talcum mil- 
teliai, 30c. 
mieros, už 
Manon lAJseaut 
liai $1.00 
mit* os
L. Klein pirmos lubos

L KLEIN
4

Jonas Lukas
Generalis pardavėjas No. 5 
Busiu dėkingas už atsilan
kymą, o suteiksiu geriausj 
patarnavimą.

Ha"e<ll‘AL-&LibertySti
OOC ea< •/ <Jka indu

tr ■■ ■■

T0WN OF LAKE
Pranešu visiems lietuviams, kad aš išbuvęs per 9 
metus laikrodžių ir auksinių daiktų biznyje po No. 
4612 S. Ashland Avė., dabar persikėliau į kitą 
vietą, po num. 4641 S. Ashland Avė. Todėl mel
džiu visų geros valios lietuvius, kad reikale atsi
lankytumėte į naują vietą, kur juras suteiksiu 
mandagų patarnavimą. Mano krautuvė atdara va
karais iki 9tai vai.

CHARLES K. KINDER
1641 SOUTH ASHLAND AVENUE, , CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 3386
---- -------------- --—-------- -- --------- -----

12th STREET 
Kd. <*dde 8M3

■«■■■■■■■■■■■■! MBBBBBBBBBBBBBIBBBMBBBBB**

§ Rusiškos ir Turkiškos Vanos s

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Uetuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žeingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite 
nuo agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago. 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

SAUGUMAS
Jums reikia apsaugos dėžučių 

savo brangiems daiktams ir 
brangioms popieroms pasidėti.

Kainuoja
Mažiau, negu 1 centą į diehą.

I0WA STATE BANK
Sioux City, Iowa

(Namų Paskolos Bankas)

Dvigubo Laikymo Dvejų Keiniu Siutai 
ir *29=

L. Klein,pirmos lubos

Šimtai musų kostumerių pažino mus per “Dvigubo laikymo” siutus, kurie visuo
met labai žemai apkainuoti, palyginant jų vertę. Subatoj, mes siūlome du sky
rių šių siutų, kuriuos išstatėm pardavimui. Kiekvienas siutas vienų vilnų — pa- 
trinos, populiariškausios ypatingai šio sezono, lengvais dryžiais, languoti ir šiaip 
šviesios ir tamsios spalvos. Single ir double breasted ir daugelis diktiems vyrams.

Tikri Palm Beach Siutai $10.75
Puikiausia drapana, karštam vasaros laikui. Single 
arba double breasted ir sportiško modelio, pilki ir rudi.

CAMEL cigaretai, 200 cigaretų kartone; subatoj

KP5
$1.22

Ofiso Telefonas Boulevard 7820

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

Vai. 10:30; 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

Tel. Yards 1311
J. J. HERTMANAVIC4IUS, 

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III.

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA:

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

PRIEŠ INVENTORINIS IŠPARDAVIMAS
Aukštos rūšies vyrišky marškiniu

Manhattan and Earl & Wilson 
marškiniai, puikaus šilko, dryži ir 
austo madras ir kitoki puikus mar
škiniai ,kvietkuoti ir languoti. Tūli 
su tinkamais kalnieriais. Miera 
14 iki 17. Specialiai 4 K
apkainuoti , I w
Vyriški Negligee marškiniai, pui
kios parkelio rūšies, naujausiai

dryži ir languoti. Specialiai
tiktai Oww
Vyriški sportiški marškiniai, didžiausiame pasirinki
me dryžų. Mėlyno chambray ir balto oxfordo, trum
pomis rankovėms ir kombinuotu kalnierium. QEa 
Miera 14 iki 17. Specialiai vvv

L Klein, pirmos lubos

Moterims sportiškos skrybėlės
Geriausia proga išsirinkti puikiau
sių skrybėlių, naujų, up-to-date ve- 5 
liausios mados. Randasi veltinės 
su siaurais kaspinais ir kraštais. 
Puikiausio išdirbinio ir gražiausio 
išrodymo. Baltos, juodos ir bal
tos, orchid, jade, sand, $1.95 
raudonos ir copen *

Juodos ir juodos baltos satino ir crepe skrybėlės įei
nančių madon, puikiai apt rimuotos, su kvietkomis, 
pagražinimais arba kaspinais. $2.95
Specialiai apkamuotos

L. Klein, antros lubos

Garsinkities “NAUJIENOSE”

fM^iiR.nEilZMAN^
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojaSj chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Telefonai:
Z"

3313
Vai.: 9—10

V

/ Dienomis: Canal
J 3110 arba 357
j Nakt. Drexel 951
I Boulevard 4136
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak

1
J I

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., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telcphone Yards 687____

S3

’ DR. CHARLES SEGAL 1
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. Nedėliomis nuo 10 vai.

• ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 28801 ---------------9

ffBBBBBBBBBBBBBBBBBfj
S Telefonas: Boulevard 7042
■ U

Į DR. C. Z. VEŽELIS :
Lietuvis Dentistas M

N H
4712 South Ashland Avė., n

1 arti 47-tos gatvės 
*1 ■■■■1111111 ■11 ■

Tol. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEW1CZ 
(Banienė)

Akušerka 
3113 S.Halsted si.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie girrdymo. 
Kiekvienai e at- 
dtikirroe teikiu 
vpatišką trižiu- 
rėjimą. ^codu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

Optometriat
Tel. BOU levarrf 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 02E7Et--..............  ■ > ............. ■

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampa* 8. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St

Tel. Lafayette 4988.
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tai nereikėtų mušti algas f stoja už bolševizmą, žinoma, 
darbininkams, ir šiems ne 
reikėtų streikuoti.

Klaidos ir 
principai.

$8.00
. 4.50
. 2.25 

1.751 
1.00

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...... ......... .............
Pusei metų............................
Trims mėnesiams .... .........
Dviem mėnesiam ......-..... ...
Vienam mėnesiui _____ .....

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ............. .____________ 8c.
Savaitei ..................     18c.
Mėnesiui................................. 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams...... ................................$7.00
Pusei metų .........................«... 4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Dviem mėnesiam .......... ..... 1.50
Vienam mėnesiui .................... ... .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams.................................   $8.00
Pusei metų ..............   4.50
Trims mėnesiams........................ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Naujas 
streikas?

Streikuoja anglių kasyklų 
darbininkai, streikuoja gelž- 
kelių dirbtuvių darbininkai, 
sterikuoja audėjai rytinėse 
valstijose, rubsiuviai New 
Yorke... Ir dabar ketina iš
kilti dar vienas didelis strei
kas: gatvekarių darbininkų 
Chicagoje.

Užvakar Chicagos gatve
karių kompanijos preziden
tas, Henry A. Blair, griežtai 
atmetė darbininkų reikalavi
mą, kad butų atnaujinta pe
reitųjų metų algų sutartis, 
pagal kurią darbininkams 
mokama po 80 centų valan
dai. Kompanija nori numuš
ti algas. Jeigu urnai, neįvyks 
susitaikymas, tai panedėlyje 
gatvekarių darbininkai bal
suos, ar eiti į streiką, ar ne.

Kaip kitose darbo šakose, 
taip ir čia darbininkus stu
mia į streiką samdytojai, no
rėdami padidint savo pelnus 
dabrininkų lėšomis. Jeigu 
gatvekarius valdytų miestas, 
o ne privatinė kompanija,

Yra žmonių, kurie sakosi 
nepritarią Rusijos bolševi
kams, bet piktinasi tuo, kad 
bolševikus nuolatos kriti
kuoja “Naujienos”. Ant so
vietų valdžios, girdi, “užsi- 
puldinėt” nereikia: ji, tiesa, 
padarė ir tebedaro daug 
klaidų — bet kas yra be klai
dų? Ar pačios “Naujienos” 
yra neklaidingos?

Šitokią “bešališką” nuomo
nę kartais tenka išgirsti ir 
iš tokių asmenų, kurie vadi
na save “socialistais”. Vie
nok ji yra visai šleiva. Jei
gu tiktai neklaidingi žmo-J 
nes galėtų rodyt kitų klai
das, tai jokios kritikos nega
lėtų būt, kadangi neklaidin
gų žmonių nėra.

Antras dalykas: kas yra 
klaida? Kada caras nedavė 
Rusijos žmonėms teisių, tai 
mes nesakėme, kad tai yra 
“kalida”; kada jisai grūdo į 
kalėjimus socialistus, šaudė 
darbininkus ir ūkininkus, 
pasipriešinusius jo piktiems 
tarnams, tai mes tokių dar
bų irgi nevadinome “klaido
mis”. Jeigu butume sakę, 
kad tai yra “klaidbs”, tai bū
tume tuo parodę, jogei mes 
į caro darbus žiūrime iš at
žvilgio jo gerovės. Tik cariz
mo šalininkai ga ėjo vadinti 
jo kenksmingus žmonėms 
darbus “klaidomis”; gi ca
rizmo priešai kalbėjo apie 
juos visai kitaip. Jie kovo
jo prieš pačius carizmo prin
cipus.

Panašiai yra ir su bolše
vizmu. Ar mes* sutinkame 
su tuo, kad bolševikai panai
kino visuotiną balsavimą? 
Ar mes pritariame panaiki
nimui žodžio laisvės, spau
dos laisvės, organizacijų lai
svės ir susirinkimų laisvės? 
Ar mes stojame už terorą ir 
silpnesniųjų tautų (pav. 
Gruzijos) pavergimą?

1 »,■
Jeigu ne, tai mes atmeta

me pačius bolševizmo prin
cipus: o jeigu taip, tai mes 
bolševizmo principus pri
imame. i

Tas, kuris principialiai

gali būt susirūpinęs tuo, kad 
bolševikai darytų kuoma- 
žiausia klaidų, nes klaidos 
yra pačiam bolševizmui 
kenksmingos. Net pats Le
ninas yra daug kartų kalbė
jęs apie savo partijos klai
das.

Bet principialiam bolše
vizmo priešui yra nesvarbu 
jų klaidos. Jisai kovoja 
prieš pačią bolševizmo siste
mą: prieš terorą, prieš pilie
čių laisvių panaikinimą, 
prieš diktatūrą ir t. t.

Ir “Naujienos” visuomet 
kreipė savo domę į pačią' 
bolševizmo sistemą, o ne į at
skirus bolševikų žingsnius. 
Ta sistema yra taip priešin
ga socializmui, kad joks pro
taujantis socialistas negaliu 
jai pritarti.

ApžūGlga
BIMBINIŲ KAPITULIACIJA?

“Laisvė” praneša, kad birželio 
29 d. įvyko Am. Darbininkų 
Partijos Liet. Sekc. 1-os kuopos 
susirinkimas, kuriame

“Prie kuopos prisirašė A. 
Bimba, J. Daubaras, Bovinas, 
O. Šimoliuniutė, J. Tamuliu- 
niutė, J. Dovydaitis ir kiti.”
Jeigu čia eina kalba apie tą. 

Bimbą ir tą Daubarą, kurie iki 
šiol buvo “kairiųjų” komunistų 
vadai, tai reiškia, kad ta frakci
ja pasidavė "centristams”. Ką 
dabar darys Baltrušaitis su 
keliu ?

AMERIKA NORINTI 
SMETONOS.

Ju-

So. Bostono klerikalų laikraš
tyje skaitome: \

“Prieš keletą dienų ‘Darbi
ninke’ lankėsi vienas gan švie
sus vyras, atsidavęs studija
vimui Europos tautų, be kit
ko išsireiškė, kad Amerika 
pripažinsianti Lietuvą, kuo
met Smetona busiąs Lietu
vos prezidentu.”
Tai yra tuščia pasaka. Ameri

kos valdžia visai nepažįsta Sme
tonos, ir jisai nėra nieku tokiu 
pasižymėjęs, delko ji turėtų no
rėti jo.

Smetonos veikiausia nori pa
tys klerikalai, kadangi jisai yra 
atžagareivis, o tarpe savo žmo
nių jie neturi tinkamo kandida
to.'

“Draugas” parašė ištisą straip
snį apie tai, kad vietinis bolše-

i vikų laikraštis pagyręs “Naujie- 
I nas” dėl jų nusistatymo aukso- 
Į sidabro fondo klausimu. Bolše
vikų laikraštis sakąs:

“Tai pirmas teisingas pa
reiškimas, ką mes matome 
‘N-ose’. Per visą laiką, nuo 
Lietuvos paskelbimo neprik
lausoma, jos tarnavo klerika
lams, agituodamos už bonus, 
talpindamos valdžios oficia
lius dokumentus — atsišau
kimus ir smerkdamos mus, 
kad mes kovojame prieš tą 
valdžią, kuri nėra darbinin
kiška.”
“Draugas” gerai žino, kad tas 

bolševikų laikraštis, šitaip ra
šydamas, meluoja, kadangi 
“Naujienos” už bonus neagitavo, 
klerikalams netarnavo ir tų, ku
rie kovojo prieš Lietuvos val
džią, nesmerkė. Dėjimas gi ofi
cialių dokumentų tarnauja infor
macijos tikslams.

“Naujienos” kovojo prieš kle
rikalus ne mažiau už visus bol
ševikus, tik jos vartojo kitokius 
kovos budus. Bolševikai, sakysi 
me, skelbė, kad Lietuvos darbi
ninkai neprivalą dalyvauti St. 
Seimo rinkimuose, kadangi sė
dėti viename -Seime su klerika- Pirmoje eilėje, 
lais, esą negalima. Šitokia savo svečiai, 
taktika jie pasiekė to, kad dau
gelis lietuvių darbininkų Ame
rikoje, kurie butų galėję parem
ti klerikalų priešus rinkimuose, 
atsisakė juos remti; ir klerikalai 
laimėjo rinkinius. Taigi, neva 
kovodami prieš klerikalus, bol
ševikai padėjo jiems.

Kitas klausimas: Lietuvos ne
priklausomybės gynimas. Bolše
vikai nerėmė Lietuvos neprik
lausomybės. Kada Letuvą už
puolė Rusijos raudonoji armija, 
tai jie džiaugėsi; kada lenkų Že
ligovskis įsilaužą,! Vilnių, ir 
Amerikos lietuviai delei to ėmė 
kelti protestus, tai bolševikai 
keikė pastaruosius. O tuo tarpu 
Lietuvos liaudis nenori būti nė 
po rusais, nė po lenkais. Eida
mi prieš Lietuvos nepriklauso
mybę, bolševikai atstume nuo 
savęs lietuvių darbo žmonių mi 
nias, ir kartu davė klerikalams 
progos pasistatyt minių akyse 
“šalies gynėjais.” Tas irgi sus
tiprino klerikalus.

“Naujienos” šitokiąi žioplai 
bolševikų taktikai, žinoma, ne
galėjo pritarti, ir dabar patys 
bolševikai jau pripažįsta, kad 
jie netikusiai elgėsi. Jie dabar 
jau stoja už dalyvavimą Seimo 
rinkimuose ir peikia klerikalus 
už sėbravimąsi su lenkais.

* Todėl mes galime tiktai pasi
juokti, kuomet jie džiaugiasi, 
kad “Naujienos*’ atradusios tei
singą jųjų poziciją.

Suprantamas dalykas, ,kad 
džiaugiasi ir “Draugas,” turėda
mas progos dar kartą mus įra
šyti į bolševikiškus “leistrus”. 
Bet jisai juk tuo darbu senai 
užsiima. Rusijos bolševikų 
“tvarką” jisai nuolatos vadina 
“sociaiistiška,” o musų draugus 
Lietuvoje, socialdemokratus, ji
sai visą laiką pravardžiuoja 
“bolševikais.” Tik jam, vargšui, 
tur-but niekas netiki, jeigu ji
sai turi vis iš naujo ir iš naujo 
j ieškot įrodymų, kad socialįstai 
esą tas pats, kas bolševikai.

KATALIKIŠKA BROLYBE.

Su dideliu pasigerėjimu mu
sų klerikalai perspausdino iš 
Vilniaus laikraščių aprašymą 
šv. Kazimiero paminėjimo. Te
nai, girdi, buvę pamokslai sako
mi, pamaldos laikomos ir gies
mės giedomos.

“Baigiant giedot giesmes 
salen įėjo aukštus svečiai, 
vyskupai: Vilniaus — Jurgis 
Matulevičius, Minsko — Lo- 
zinskis, Plocko — Szelązek, 
'lenkų kariuomenės — Ban- 
durski, prel. Michalkevičius, 
kan. Jasinskis ir kiti. Juos 
susodinta pirmoje eilėje.”

I

Lenkų vyskupai ir net lenkų 
kariuomenės atstovai sėdėjo 

kaipo “augštus 
— v._4 „ ĮįeįUvjų parengtose iš
kilmėse!

Tie patys vyskupai laimino 
lenkų legionų ginklus, kada jie 
užpuolė Vilnių.

SU- 
va- 
of

PADEGĖLIS KASMATĖ.

Rusų emigrantai, bolševikai ir 
i Maskvos dailės teatras

Gegužės mėnesio pabaigoj emigrantai Vaka
rų Eiropoj, ir, žinoma, svarbiausia Berlyne, ga
vo nukentėti nuo bolševikų labai stiprų moralinį 
smūgį.

Rusų emigrantai užsieny savo markę palai
kydavo tuo, kad jie skelbdavos, kad jie — rusų 
inteligentija — yra rusų kultūros reiškėją, ii- jei
gu kas yra iš rusų kultūros užsilikę, tai tiktai 
pas juos.

Ir klausia, leiskime, eiropietis ruso:
—Kur jūsų kultūros reiškiniai?
—Maskvos Dailės Teatras! Ateikit, pažiurė- 

kit!
Ir dalis Maskvos Dailės Teatro, buvusi už

sieny (žmonių 35—40) buvo visos rusų emigra
cijos pažiba, apsupta kažkokio garbės, grožės ir 
didybės aureole. Kiek tasai teatras klajojo po 
Vakarų Eiropą, — Bulgariją, Serbiją, Čeko-Slo- 
vakiją, Vokietiją, Švediją, Norvegiją — visur jis 
skelbė rusų kultūros laimėjimų žodį, visur jis 
buvo aukštas ir nepasiekiamas, — geriausias teat
ras pasauly! Tokioj, pavyzdžiui, mažutėlė j Da
nijoj, atvažiavus tam teatrui, susirinkdavo vie
tos pažangioji inteligentija į stotį ir didelėmis 
varžytinėmis vieni pro kitus kviesdavo artistus 
eiti int juos ir gyventi — būti mylimais, lauk

tais svečiais! O rusų antibolševikinė emigracija 
skelbė trimitavo: — žiūrėkite, tai yra mūsiškiai, 
iš bolševikų vergijos pabėgę!

Savaime suprantama, kad bolševikams tai 
buvo, kaip jaučiui raudonas skuduras! Jau metai, 
daugiau, atgal jie ėmė gailėtis išleidę Dailės Teat
ro artistus iš Rusijos ir ėmė rūpintis, kad kaip 
nors juos atgal tenai sugrąžinus. Iš kitos pusės, 
rusų emigracija ėmė dėti visas savo pastangas, 
kad teatrą sulaikyti užsieny, kad neleisti jam 
grįžti į Rusiją. Nes išvažiavus tam teatrui, rusų 
kultūrą užsieny beskelbs tik tam tikros karčia- 
mos....

Rusai emigrantai išsirūpino Paryžiuj, kad 
pakviestų prancūzų antrepreneriai tą teatrą gas- 
trofliuoti į Paryžių. Prancūzai pakvietė. Pakvietė 
tokiomis sąlygomis, kad geresnių ir svajoti nie
kas negalėjo. Tuomet bolševikai ima ir pareiškia 
teatro artistams: jeigu jus važiuosit į Prancūziją, 
tai į Rusiją jus niekuomet jau nebesugrįšit!

Artistai susirūpino, nuomonės pasidalijo, bet 
visgi į Paryžių nenuvažiavo. O bolševikai tuo 
tarpu atsiuntė savo specialinį komisarą į Berlyną 
(tūlą Finu), kurio vienintelė pareiga ir tebuvo — 
vilioti teatrą į Maskvą.

Finn’as darbavos labai uoliai. Jo taktika it 
buvo kiek kitokia: jeigu jau negalima gražinti 
visas teatras, tai grąžinti bent svarbesniuosius 
artistus, kaip antai Kačalovas (kilme — vilnie
tis), Knipper, Aleksandrovas, Germanov, ir kt., 
kad jems išvažiavus, suardyti trupę, kad ji visai 
negalėtų gyvuoti, ar bent negalėtų gyvuoti, kai
po Maskvos Dailės Teatras. Iš karto Finn’as iškė
lė pasiūlymą: jeigu jie grįšią, tai bolševikai iš-

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvidas.

mokyklas, kad užbėgt už akių * 
sveikatai priešingiems įstaty
mams, kad padaryt spaudimą 
išleidimui sveikatą saugojančius 
įstatymus, kad užkirsti kelią ne- 
mokšams užsiimti sveikatos da
lykais, kad duot publikai infor- 

Įmacijų apie sveikatą — visiems 
šitiems ir panašiems tikslams 
yra susitvėrusi Amerikoj Ame
rican Medical Association. I ją 
priimamas kiekvienas gydyto
jas, kuris yra žinomas kaipo etiš
kas ir turi kitas reikalaujamas 
kvalifikacijas. Nėra abejonės, 
kad atsiranda gerų daktarų, ku
rie ar (įel apsileidimo ar nepai
symo nepriklauso į minėtą gydy
tojų draugiją. Taip pat nėra 
abejonės, kad kartais ir šarla
tanų įsibriauja į ją. Į šitą drau
giją priklauso ir įvairus specia
listai ir nespecialistai. Specialis
tų tarpe yra ir chirurgai.

Vienok chirurgai jau turi 
organizavę ir savo draugiją, 
dinamą American College
Surgeons. Kiekviena specialistų 
draugija priima nariais gydyto
jus su tinkamomis kvalifikaci
jomis. Taip pat elgiasi ir chi
rurgų draugija. Ji neskaito pil
nu chirurgu tokio daktaro, ku
ris nėra tinkamai išsilavinęs ir 
kuris to išsilavinimo nepalaiko 
chirurgijos praktikavimu. Mat 
ir išsilavinus galima užmiršti ir 
nuprasti nuo technikos, jei ne
praktikuojama užtektinai.

Amerikoj esama keliolikos 
tūkstančių chirurgų, kurie yra 
nariais American College of 
Surgeons. Kad jie yra patikęti- 
ni savo išsilavinimu galima 
spręsti iš reikalavimų, kuriuos 
stato chirurgų draugija norin
tiems į ją įstoti. Trumpai imant 
jie yra šitokie:

1. Kandidatas turi būti užbai
gęs mediciną, gavęs leidimą pra
ktikuoti mediciną savo valsti
joj arba turi būti nuskirtas kai
po medikalis perdėtinis savo ša- 
lyj-

2. Kad turėt galimybės įstot 
į draugiją be techninio egzami
no, kandidatas turi būt baigęs 
chirurgų draugijos pripažintą 
medikalę mokyklą. Jei kandida
to mokykla nėra pripažinta chi
rurgų draugijos, jis turi laikyt 
egzaminus iš savo specialumo 
arba iš visų dalykų.

3. Kandidatas turi prirodyt, 
kad jis po mokyklos užbaigimo 
yra tarnavęs interno pripažin
toj ligoninėj ir yra dirbęs pa- 
gelbininku prie chirurgijos per 
du metu, arba jis turi darodyt, 
kad jis yra mokinęsi nemažiau 
kaip tiek kur nors kitur. Nuo 
penkių iki 8 metų po1 mokyklos 
užbaigimo reikia lavintis ir

4. Moralis ir etiklnis kandida
to tinkamumas sprendžiamas Iš 
pranešimų tų chirurgų, kurių 
vardus kandidatas priduoda ir 
iš'- kitų šaltinių, kuriuos paskir
tas komitetas gali surasti.

5. Profesionalis kandidato 
darbas turi būt aprubežiuotas 
studijomis, diagnoza ir operaci 
jomis generalėj chirurgijoj ar
ba specialėse šakose, kaip tai 
akis, ausis, nosis ir gerklę, gim 
ties ir šlapimo organai, ortopedi
ja, ginekojįogija ir obstetrika ir

tt. Jei kandidatas gyvena mieste 
su mažiau gyventojų, negu 50,- 
000, mažiausia 50 nuošimtis jo 
darbo turi susidėti iš generalės 
chirurgijos, arba jeigu jis prak
tikuoja vieną kokią šaką, tai iš 
tos vienos šakos pusė darbo tu
ri būt chirurgija. Jeigu gi mies
tas turi virš 50,000 gyventojų, 
tuomet kandidatas į chirurgų 
draugiją mažiausia 80 nuošimtį 
viso savo darbo privalo turėt 
chirurgijoj. Vadinasi, jei jis po 
namus važinėjasi pas įvairius 
ligonius, ofise egzaminuoja ir 
gydo visokias ligas vaistais, in- 
strumentais ir kitaip ir jei tas 
jo darbas sudaro daugiau negu 
20 nuošimtį, chirurgų draugija 
mano,, kad jis negali būt jos na
riu.

5. Prirodymui, kad kondidatas 
yra apsipažinęs su chirurgijos 
technika, jis turi pristatyt 
smuikmeninius aprašymus 50 
didžiųjų operacijų, kurias jis 
pats yra padaręs.

Amerikos chirurgai.
Kiekvienas, užbaigęs medici

nos mokslą, gauna diplomą su 
parašu, kad jis yra medicinos 
daktaras (arba bachaiiorius) ir 
chirurgas, nes abiejų dalykų jis 
mokinosi. Po išlaikymo valstijos 
egzaminų duodamas leidimas 
kiekvienam diplomuotam dakta
rui praktikdoti mediciną ir 
chirurgiją.

Ne visi daktarai yra vienodo 
charakterio: vieni jų yra etiški, 
kiti ne. Etiškumas matuojamas 
sulyg atsinešimo į publiką, sa
vo pacientus ir profesijos drau
gus. Visi aktai su tikslu pasipi
nigauti, pasinaudoti, nuskriaus
ti, statyti kieno nors sveikatą į 
pavojų ir tt. skaitosi neetiškais. 
Visi pasikėsinimai vogti pacien 
tus nuo kitų daktarų, juos nie
kinti, o save girti, gydyti ligo
nius be žinios pirmesnio dakta
ro, kuris apie juos daugiau ži
no, ir panašus elgimaisi nėra: dirbti kokiame nors specialume, 
etiški link profesijos. Kad pa-j kad galėjus likti nariu chirurgų 
laikyti ir auklėti etiškumą tarp draugijos. Kreipiama domės 
daktarų, kad sunaikinti tinkamo 4 labaratorijos darbą ir savaran- 
mokslo neduodančias medicinos kius tyrinėjimus.

leisią užsienin gastroliuoti tuos, kurie dabar 
Maskvoj sėdi ir visą laiką be atvangos dirba — 
senelį Stanislavskį ir jo bendrus, kuiįems, esą, 
širdį labai sopa matant ir girdint kaip jie čia pui
kiai gyvena, o jiems patiems jau keletas metų 
matant tiktai sunkiausi darbą, šis motivas ne
labai ką tcgelbėjo. Tada Finn’as kviečia artistų 
susirinkimus ir siūlo jiems visokių gerybių Mas
kvoj : ir algas mokėsiąs jiems auksu, miltais ir 
lašiniais, ir gyvenimą įrengsiąs kur kas puikesnį, 
negu kad jie čia gyveną. Ypač gausių siūlymų 
gauna, žinoma, Kačalovas.

Tuomet vienas iš jaunesniųjų, bet vienas ge
riausiųjų artistų-režiserių klausia komisaro:

—Na, jeigu Rusijoj taip jau gera bus, tai 
prašom pasakyti, ar kokią knygpalaikę iš užsienio 
išrašyti bus galima?

—Bet juk tai ir prie caro buvo draudžiama! 
— atsako komisaras.

Nenuorama artistas jo vėlei klausia:
—Nu, a tam klozet jest? (Ar klozetas tenai 

yra?)
—U menia — jest! (Pas mane yra) —leng

vai atsidusta komisaras, kaip niekur nieko!
Tokiu tonu derybos buvo vedamos. Bet vis- 

tiktai, kaip oficialihiai kalbama, Kačalovui pagai
lo senio Stanislavskio (nors kol bolševikai jam 
nesiūlė šaliapininių sąlygų, jam Stanislavskio ne
gailėjo). Kačalovas, Aleksandrovas, Knipper ir dar 
du kitu nusprendė' važiuoti į Maskvą. Finn’as 
tuomet rankas trindamas šypsojos: na, už savai
tės kitos ir jus panorėsit važiuoti, bet tuomet jau 
kita kalba bus!

O išvažiujautieji, kad prieš išvažiavimą dar 
kiek pagyvenus, gegužes pradžioj surengė gast- 
rolę į Skandinaviją. Bet rusų emigrantai, nusivylę 
artistais, trupės nebepalaikė, skandinavų publi
ka irgi buvo kur kas šaltesnė... Artistai grįžo į 
Berlyną tik su keliomis kronomis....

Pasiliekantieji užsieny artistai nusprendė 
toliau palaikyti trupę, kaipo tokią, ir pirmoj eilėj 
važiuoti gastroliuoti į Ameriką. Tuomet tai pa
aiškėja, kad Stanislavskis su draugais išleidžia
mas važiuoti pirmoj eilėj į Ameriką ir tenai turi 
vaidinti, o antra — Maskvos teatro direkcija turi 
atimti iš pasilikusių užsieny artistų Maskvos Dai
lės teatro artisto vardą. Toks yra bolševikų įsa
kymas. Vadinasi, jaunai trupei kelias iš visų pu
sių užkertamas. Rezultate, iš garsaus savo įsta
biais vaidinimais Dailės Teatro užsieny beliko 
šitoks vaizdas:

Labai talentinga artistė Gzovskaja ir artis
tas Gaidarovas, iškarto buvo sudarę atskirą tru
pę, bet paskui susiderėjo su kinematofrafo fir
momis, vaidina dabar tiktai kinematografui ir 
varo biznį. Labai stambus dailininkas artistas 
Massalitinovas atidarė Berlyne savo mokyklą 
(dramos), stambi dailininkė Germanova atidarė 
Berlyne savo dramos mokyklą, likusieji trupės 
artistai susiderėjo su kinematografu, išvažiavo į 
provinciją ir ten vaidins porą mėnesių. Kas pas
kui bus? Nėra Maskvos garsenybių, kelias už
kirstas !

Taip bolševikai geriausiąjį Vakarų Eiropos 
teatrą paskandino.

Bolševikai, patenkinti, juokias.

6. Apart aprašymo ir prirody
mo paties darytų 50 didžiųjų 
operacijų, kandidatas turi pris
tatyti trumpus aprašymus kitų 
50 operacijų, prie kurių jis yra 
buvęs pagelbininku arba pats 
yra dirbęs.

Kadangi chirurgai susiorga
nizavo tik keli metai atgal, kuo
met jau buvo paskilbusių savo 
techniškumu chirurgų, todėl nui 
tarta šituos žinomuosius jrįįnv 
ti be reikalavimo, kad jie perei
tų visas taisykles.

Chirurgų draugija šituos rei
kalavimus stato tik kaipo pra
dinius, be kurių išpildymo net 
jos nariu negalima likti. Galite 
suprasti, kad šios šalies chi

rurgai vargiai gali būt pralenkti 
bent kokios kitos šalies chirur
gų. Kada šitokie žmones užsii
ma sveikatos dalykais, tai ne 
kokie nors burtininkai, kurie 
niekus pliauškia ir giriasi išgy- 
dą.
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Iš Mokslo Srities
Stebuklu namai.

Upton Sinclair

(Tęsinys)
George Sterlingas pareiškė 

man: “K.a<la čiepijimo pi'ieši- 
ninkai sužinos apie Abramso 
išradimus, jie sukels didžiau-sį 
triukšmą!” Bet reikia pasakyti, 
kad Abramso į savo pusę jiems 
nepasiseks palenkti, nes Ab
rams’as yra čiepijimo šalinin
kas. Visą kas reikalinga ligos 
perų sunaikinimui, tai išstatyti 
čiupus mėlynos šviesos įtakai 
kokioms penkioms minutėms, 
o paskui tas pats pakartoti su 
geltona šviesa. Mėlyna švie
sa sunaikina sifilio perus, o 
geltona — džiovos. Jeigu jus 
abejojate, tai Abrams’as visuo
met turi atsakymą. Jis paims 
bonkutę, kurioj randasi galvi
jinio sifilio perų, ir pridėjęs 
prie jos elektrodą parodys si
filio reakcijas. Paskui asisten
tas nušviečia mėlyna šviesa 
bonkutę — ir sifilio reakcijos 
pranyksta!

Dabar mes prieiname prie 
vyriausio Abramso darbo — 
gydymo. Daktarui, žinoma, 
yra labai svarbu padaryti ne
klaidingą diagnozę. Bet pacien-
to juk nesuraminsi, pasakęs ląstelių masė kliudė mais 
jam, kad jis turi kokią nors tuį išeiti iš skilvio į žarnas, 
biaurią ligą, kurios negalima .ja,pO padaryta operacija ir su- 
išgydyti. Abrams’as tvirtina J rasįa> kad vėžys nyko, o kraš- 
kad jis gali išgydyti ligas, ir ipradėjo kitėti į jungiamuo- 
čia mes vėl susiduriame su’sjus audinius. Kitas pacientas
dviem dalykam: faktais ir teo
rija. Teorija gali būti klai-' 
dingą, bet dėlei faktų negali: 
būti abejojimo. Suradęs vė-l 
žio ligos vibracijos greitumą,
Abrams’as apgraibom ėmė 
ieškoti tai ligai vaistų. Jam at
ėjo galvon išbandyti toks daly
kas: išstatyti vėžio ligos perus 
tokio pat greičio elektros vib
racijai, kokius ligos perai kad 
pagimdo. Jis išrado instru
mentą, kuris pavadinta osilo- 
klastu (oscillaclast). Osilo- 
klastas suskaldo alternatyvę 
elektros srovę į daugį skirtinų 
vibracijų. Jis išmatavo elek
tros vibracijų greitumą tokiu

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

Taipjau American Road 
Machinery Co.

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts, o taipgi American 
Koad Machinery Co. kompa
nijos serus. Kas iš Jonesio 
kreditorių dabar norėtų už 
tuos šėrus gauti pinigų, te
gul kreipiasi į musų ofisą. 
Mes pirksime Cleveland 
Standard Parts kompanijų 
ir Am. Rd. Mach. šėrus pa
gal marketo kainos. Galite 
ateiti kasdien nuo 9 iki 5 
vai. j ofisą Lane Richards & 
Co., 611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St. AtsL 
neškite kartu ir šėrus.

Lane, Richards & Co.
VTYDAI MELROSPARKIEČIAMST 

IR APIELINKEI

F. Rayunas parduoda laivakortes ant 
geriau laivų, siunčia pinigus sau
giausiu budu j visas dalis svieto, taip
gi parūpina afidavitus atvažiuojan
tiems, pasportą išvažiuojantiems.

Su pagarba
F. RAYUNAS,
2300 Lake St., 

Neitose Park, UI.
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pat budu, kaip ir ligos radio- 
aktingumą. Ir kuomet elekt-
ros srovė, turinti vėžio ligos 
vibracijų greitumą, buvo per
leista per vėžio ligos ląstelių 
specimeną, 'tai pasirodė, kad 
to specimeno reakcija buvo su
naikinta. Paskui buvo galima 
pridėti elektrodą prie specime
no, bet subjekto -kūne vėžio 
“karčiosios plokštelės” nebe* 
pasireikšdavo. Ką tatai galė
tų reikšti? Nejau vėžio liga 
liko sunaikinta? Įsivaizduoki
te sau daktarą, kurio dvi žmo
ni ir daug draugų numirė nuo 
vėžio, ir kuris suranda, jog jis 
gali sunaikinti tos Ligos radio- 
aktingumą. Kaip greit toks 
daktaras skubėtų surasti kokį 

I nors vėžiu sergantį gyvį ir pa
tikrinti ant jo savo išradimų. 
Arba vėl pavartoti savo išradi- 

. mą ant paciento, kurio liga jau 
' pasiekė paskutinį laipsnį!

Kas atsitinka? Aš ką tik 
perskaičiau laišką, kurį parašė 
Dr. Wm. G. Doern’as iš Mil- 
vvaukee. Jis aprašo vieną pa- 

; cientą, kuris turėjo skilvio vė- 
! žį. Liga jau buvo pusėtinai 
• užsi'senėjusi. Gydymui buvo 
į panaudota osiloklastas ir vėžio 
! ląstelių gaivumas liko sunai
kintas. Nežiūrint to, paciento 
i viduriai nedirbo tinkamai, nes 

turėjo kojos kaulo sarkomą, 
kuri buvo dviejų kumščių dy
džio. Po gydymo osilaklastu 
sunykusias sarkomos ląsteles 
buvo galima sutalpinti saujoj. 
Buvo galima pastebėti ir šiame 
atvėjyj besiformuojančius au
dinius. Kaip gal jus jau žino- 

I te, vėžio ir blogųjų ištinimų li
gos pareina nuo to, jog kūno 
audiniuose pradeda augti že
mesnės rųšies neorganizuotos 

i ląstelės. Tos ląstelės naikina 
, kūno audinius. Bet kaip tik 
! neorganizuotų ląstelių gaivu
mas sunaikinama, lai kūno au
diniai pradeda atsispirti ir, iš 
savo pusės, ima naikinti ligos 
ląsteles.

Kas atsitinka su vėžiu, tas at
sitinka ir su kitų ligų perais. 
Visa kas reikia, tai surasti li
gos vibracijų greitį ir tokią 

■elektros sriovę, kuri naikina li
gos reakciją. Ir kai toki elek- 

i Iros srovė yra pereleidžiama 
per kūną, tai jis sunaikina li- 

1 gos perus. Suprantamas daik- 
j tas, nevisuomet tegalima atbu- 
I davoti audinius. Jeigu viena 
plaučių pusė liko džiovos su- 

i naikinta, jus negalite ją atbu- 
davoti. Bet sustabdyti ligos 
pragaištingą veikimą ir tinka
mai užsilaikyti, ir jus busite 
nustebinti tuo, iki kokio laips
nio gamtos jėgos gali atbūdavo
te tai, kas buvo sunaikinta. Aš 
žinau tai iš dešimties metų pri
tyrimo. Aš stebėjau, ką kūnas 
gali nuveikti, kuomet jo krau
jas ilgu pasninkavimu lieka iš
valytas. Abramso klinikoj jus 
matote tatai nuolat. Ir jus pra
dedate jausti, tarytum, prieš 
jūsų akis įvyksta bibliniai ste
buklai: akli pradeda matyti, 
kurti girdėti ir raiši nustoja 
šlubavę. Aš kalbu tikrą tiesą, 
kuomet aš sakau, kad praleidęs 
Abramso klinikoj vieną savai
tę, aš nustojau bijotis įtrijų vy
riausių ligų—džiovos, sifilio ir 
vėžio.

Kodėl tas pats vibracijų grei
tis sunaikina ligos aktingumą 
Abrams’as daro spėjimą, ir tas 
spėjimas yra labai įdomus. Jis 
pasakoja, kaip jam teko būti 
viename pokyly], kuriame da
lyvavo Caruzo. Garsusis dai
nininkas užgaudavo vyno stik
linę ir paskui dainuodavo, 
kreipdamas savo balsą į stikli
nę. Stiklinė suskildavo į ma
žyčius šmočitikus, šiame atvė
jyj dainos balsas turėjo tokį 
pat virpėjimą, kai ir stiklinės 
skambėjimas. Jus galite nu
matyti, kaip tatai atsitinka.

(Bus daugiau)

CH1CAG0S 
:: ŽINIOS ::

SOCIALDEMOKRATŲ GRU
PĖ IMA VĖL VEIKTI.

Del žinomų rusų kolonijai 
priežasčių musų grupė kai ku
riam laikui turėjo susilaikyti 
nuo visuomeninio veikimo. 
Bet darbininkų mases jau ima 
pasiliuosuoti nuo bolševikų 
dezorganizatyvės įtakos ir šį 
momentą savo veikimo atnau
jinimui mes skaitome kaip tik 
tinkamu.

Laikas nuo laiko mes dalin
simės su rusų darbininkų ko
lonija musų nuomonėmis, o 
taipgi skelbsime ir nušviesime 
Rusijos įvykius, kurie daugyj 
atvėjų, yra stropiai slepiami 
kaip reakcionierių, taip ir 
bolševikuojančių elementų.

Šiuo momentu musų veiki
mas susives prie rinkimo au
kų socialistų imtiniams, kurie 
dėka bolševikų režimui liko 
įkalinti. O taipjau rinksime 
aukų palaikymui vienintelio R. 
S.—i). R. P. organo “Socialis- 
tičcskij Viestnik”.

Musų laikinu organizato
rium ir sekretorium yra d. 
E. I. Laveter’is. Į jį galima as
meniškai arba laišku kreiptis 
šiuo adresu: E. I. Laveter, 
1369 S. California avė.

Pas jį taipgi galima nusi
pirkti “Socialističeskij Vies- 
nik”.

Laikinis Socialdemokratų 
Grupės Komitetas.

DEL “MAIKIO” MEILĖS 
ĮŠOKO UPĖN.

M. Bondoviega, 400 N. Ash
land Avė., išėjo pasivaikščioti 
su savo mylima Bert ha Slober- 
da, 1636 N. Marshfield avė. 
“Maikis” priminęs jai, kad buk 
ji su kitu vaikinu buvo išva
žiavusi ant “good time” be jo 
žinios, ir kad vien tik dėlto 
jis manęs, kad ji nemylinti jo. 
“Malkini“ tatai pasakius, ji 
įšoko Chicagos upėn ties Ash
land avė. Ir tatai ji padarius 
vien tik dėlto, kad prirodžius, 
juk ji mylinti “Maikį" ir kad 
jis be jokio pamato įtariąs ją. 
Suprantama, “Maikis“ visgi 

ją išgelbėjo, bet vienok atsisa
kė ją vesti ir teisme pasisakė, 
kad jis geriau apleisiąs Chica- 
go.

SUGAVO “PEILINĮ BAN
DITĄ”.

Bėgyje pereitų dviejų savai
čių vakarinėj miesto dalyj 
“peiliais banditas” padaręs 
daug užpuolimų gatvėse. Poli- 
cistas tą paukštį užvakar su
gavo bedarant gatvėj “lioldu- 
pą” Sugautasis policijai prisi
pažino, kad jis ilgo peilio pa
galba padalęs daug apiplėšimų 
gatvėse.

3 UGNIAGESIAI PAVOJIN
GAI SUŽEISTI.

Gesinant trijų aukštų degan
tį gyvenamąjį namą (2135- 
2137 įW. Jloosevelt rd.) trys 
ugnagesiai tapo pavojingai su
žeisti, vienas gal mirtinai.

RADO UPĖJ NEŽINOMO 
ŽMOGAUS LAVONĄ.

Upėj ties State gat. rado ne
žinomo žmogaus, apie 40 m. 
amžiaus, lavoną. Lavonas, sa
ko, išbuvęs vandenyj apie 4-5 
dienas.

PAŽINO SUNAUS LAVONĄ.

John Kriho, 1600 So. Union 
avė., atėjęs pas graborių, kur 
buvo laikomas rastas 12 m. 
amžiaus vaikas užmuštas Mu
tual Broom kompanijos (1507 
So. Halsted gat.) dirbtuvės kel
tuvo duobėj, pažino, kad tai jo 
sūnūs.

Vaiko užmušimo priežastis

NAUJIENOS, Chicage, ffl.
»,.n.

yra nežinoma. TeČiaus Max- 
vvello nuovados policija spėja, 
kad jis su kitais jaunuoliais 
nuėjęs ten apiplėšimo tikslais 
ir netyčia įpuolęs keltuvo duo
bėn ir ten užsimušęs.

POLICIJA IŠKIRTO NEMA
LONŲ ŠOKIKAMS “ŠPOSĄ”.

Pereitą savaitę Lawndale 
Hali svetainėj (3437 Ogden 
avė.) policija netikėtai užklu
pus areštavo 542 šokikų. Mo
rais teisme teisėjas Arnold 
Heap priteisė šokikus užsimo
kėti po 1 dol. pabaudos ir tei
smo lėšas už neparodų šokimą.

$50,000 Už “PAVOGIMĄ” 
MEILĖS.

•Mrs. Bose W. Cowing pa
traukė teisman Miss. Ida Mc
Donald ant 50,000 dol. už pa- 
viliojimą jos vyro John P. Co- 
wing, J. P. Cowing kompani
jos (30 N. La Šalie gat.) pre
zidento.

GAISRAS FIELDO MUZĖJUI.
Gaisras Fieldo Muzėjui pa

darė nuostoliu už apie 100 dol. 
anksti vakar rytą.

PLĖŠIKAMS TEKO $15,000.
Vakar anksti rytą plėšikai iš

nešė žiedų ir7 daimontų dau
giau kaip 15,000 dol. vertės iš 
laivo Puritan, kai laivas pri- 
plaukė prie Municipal pier. 
Žiedai ir daimontai prigulėjo 
Mrs. C. Lauritzen, 5963 Ken- 
more avė. Policija dabar jieško 
tų plėšikų.

JIEŠKO NIEKŠO.
No rth wes tsidės gy ve n t o j ai 

trečiadienio naktį išj ieškojo 
niekšo, kuris nusivedęs 4 met. 
amžiaus mergaitę į Humboldt 
Parką ir ten ją paliko krū
muose be sąmonės. Tas pats 
niekšas, sako, pasielgęs pana
šiai su kita mergaite Douglas 
Parke. Policija turi apie jį ži
nių, tat ji tikisi šį niekšą su
imti.

IŠTIKĘS GAISRAS DRAKE 
VIEŠBUTYJ.

Del nežinos priežasties išti
kęs gaisras Drake viešbutyj, 
838—40 W. Austin avė. pada
ręs nuostolių už apie 40,000 
dolerių.

JONO VENCKAUS ŽINIAI.
Jieškau Jono Venckaus, ku

ris turėjo Jevvelry ant Bridge- 
poto. Meldžiu atsišaukti tuo- 
jaus, nes aš nežinau ką daryti 
su jūsų mergaite. Jei greit ne
atsišauksite, tai aš busiu pri
versta atiduoti jūsų meijgaitę 
į prieglaudos namus.

— Joe Sliapelis, 
6632 So. Kilis Avė, Chicago, 111. 
Tel. Dorchester 2827.

TĄ PATĮ ŽMOGŲ APKRAUS- 
TĖ DU KARTUS.

Ta pati plėšikų gauja aną 
rytą apiplėšė James’ą Voulga- 
res du kartus. Pirmą kar
tą jie pastojo jam kelią ties 
S. Sangamon ir Ilarrison gat
vėmis ir paėmė iš jo $20 vertės 
sektuką ir $4 pinigais. Jis nu
sekė paskui juos iki Morgan ir 
W. Congress gatvę ir tie atsi
sukę apj ieškojo jį antru kartu; 
neradę nieko, prasergėjo jį, 
kad jis nesektų paskui juos ir 
pabėgo.

VoulgaUes telefonavo Max- 
\vello nuovadai ir atvykusi po
licija juos suėmė: William 
George, 21 melų, 1215 Con
gress gat.; Nich. Delento, 22 
metų, 509 |S>. Aberdeen gat. ir 
Petor Denecn, 28 metų, 807 
Clinton avė. Oak Park. Deneen 
turėjo miesto klerko žvaigždę.

Lietuviu Rateliuose
. DĖDĖS ŠERNO REIKALU.

J

r

Musų Dėdės šerno pajiegos 
labai sumažėjo. Pas jį paklau
sus, ką jam skauda, jis pasa
ko, kad nieko, arba parodo į 
krutinę. Sudžiūvęs į šipulį gu
li lovoj likęs be jiegų taip, kad 
nei apsiversti ant kito šono 

pats neį&t£Dgia> Kartais atro
do, kad jam jau neilgai lemta 
gyventi; kartais jis klausia jį 
aplankiusių draugų, kada jį pa
ims jie iš ligoninės namo.

Padėtis yra sunki ir jam ir 
jo draugams, kurie atsidėję 
juo rūpinasi. Jam sunku ligo
ninėj būti ir nesulaukti pasvei
kimo. Jo draugų bareliui gi 
sunku jis ten užlaikyti. Jų ne
daug yra, o jo užlaikymo lėšos 
palyginti dideles.

Bet Dėdė šernas turėtų tu
rėti didelį būrį savo draugi). 
Jis prablaivė mintis ir praplė
tė dvasinį akyratį ne vienam 
lietuviui. Tokių, kurie pripa
žįsta jam nuopelnus yra daug. 
Taigi lik teisinga butų, kad jie 
atsimintų apie jį dabar ir padė
tų jo draugų bareliui jį nukar
šinti. — Vienas jo draugų.

BRIGHTON PARK.

Iš D. L. K. K. Paš. ir Polit. 
Kliubo Darbuotės.

[Liepos 2 dieną MoKinley 
Park svetainėj D. L. K. Keis
tučio Pašelpos ir Politikos 
Kliubas laikė savo pusmetinį 
susirinkimą.

Užėjus vasaros karščiams, 
daugelis kliubo narių išvažinė
jo ant vakacijų. Užtat ir susi
rinkimai! ne daug narių teatsi- 
lankė. Kliubo pirmininkas J. 
Malda irgi susirinkimai! ne
atėjo, nes ir jis išvažiavęs ant 
vakacijų. Jo vieton laikinai iš
rinko J. Aleksandravičių.

Atlikus kas reikia susirinki
mą atidarant, sekė įvairių ko
misijų raportai. Buvusio pikni
ko komitetas pranešė, kad nuo 
pikniko kliubui liko gryno pel
no suvirs 135 dol.

Dramos skyriaus komisija 
pranešė, kad nuo liepos 13 die
nos prasidės repeticijos x dėl 
ateinančio žiemos sezono. Apie 
lai prisiminus, daugumas narių 
išreiškė savo mintis, kad jau 
laikas pradėti meno srytyj la
vintis, kad tinkamiau prisi
rengus prie lošimų.

Buvo pakeltas klausimas ko
dėl taip ilgai atidėliota pasta
tymas paminklo musų gerbia
mai rašytojai Žemaitei. Karš
tai agituota, kad kliubas paim
tų į savo rankas paminklo pa
statymo darbą, nes kliubas tu
ri su virš 400 narių ir daugiau 
kaij) 6,000 dol. kapitalo. Taigi 
jis lengvini galėtų tatai pasta
tyti. Iš narių ūpo galima 
spręsti, kad kliubas gal šį dar
bą ir paims į savo rankas. Ir 
jau dabar pradžiai tam dar
bui kliubas paskyrė iš savo iž
do 10 dol.

Prisiminus apie Dėdės Šerno 
nelaimingą likimą, kliubas nu
tarė paaukoti jam 25 dol.

Ant galo buvo pakelta klau
simas, kad, girdi, reikia par
duoti Naujienų Bendrovės Še
rą. Tuoj aus atsirado ir “kup- 
čių”, kurie pasiūlė už tą Šerą 
15 dol. Bet šį dalyką plačiau 
apkalbėjus, Naujienų sero par
davimas atmesta. Nutarta da
lyvauti Naujienų Bendrovės

BUU DOG BLUE
Geriausios lazurkos namų 

darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegų.

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.BULLDOG BLUF

Prašyk savo groserninko Bull Dpg 
lazurkų. I

J. L PRESCOTT C0.,
Ntow Yprk

LAZURKOS
Dabar cnvlancios

šėrininkų arusirinkimuvsę.
Į Naujienų Bendrovės Šėri

ninkų susirinkimus lankytis 
išrinko delegatę M. Dundulie
nę. •— Kliubo Korespondentas.

NORTH SIDE.

Liepos 1 dieną Liuosybės 
svetainėje LSS. 81 kuopa lai
kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Atlikus kas reikia susirinkimą 
atidarant, sekė įvairių komite
tų raportai. Socialistų Partijos 
Press Pikniko komitetas savo 
raporte pranešė, kad kuopa į 
uždirbo suvirs 66 dolerius par
davinėdama Socialistų Partijos 
Press Pikniko tikietus. Komi
tetas surengimo į Jcfferson 
miškus draugiško išvažiavimo 
pranešė, kad delei daugelio 
rengiamų išvažiavimų jis išva
žiavimo į miškus dar nesuren- 
gė, bet žadėjo greitoj ateityj
tatai surengti.

Reikia pastebėti, kad seka
mą rudenį kuopa žada sureng
ti visą eilę agitaliviškų prakal
bų tikslu padauginti kuopą na
riais.

Taipgi reikia pažymėti, kad 
kuopa jau įeina į normales 
darbuotes vėžes. Nariai pilni 
entuziazmo, noro ir energijos 
veikli, kad sustiprinus socialis
tinį Judėjimą.

Šiame susirinkime viena 
darbšti narė prisirašė prie 
kuopos, o daugiau pasižadėjo 
prisirašyti sekamame susirin
kime. Tas rodo kuopos augi
mą. Mat daugumas iš daugiau 
susipratusių buvusių musų 
draugų jau pradės atsipeikėti 
ir pilnai supranta, kad komu
nizme nėra darbininkams išga
nymo, ir kad darbininkams 
vienintelis būdas pagerinti sa
vo būvį, lai prisidėti prie so
cialistų ir sykiu su jais dirbti.

—Northsiijietis.

Klaidos pataisymas.

Vakarykščiame numery ži
nutėj “Draugiškas Išvažiavi
mas’- Lietuvių Politikos Kliu
bo išvažiavimas buvo liepos 4 
d., turėjo gi būti liepos 2 die
ną (nedėlioj).

JONO JANKAUS

Metinėms sukaktuvėms jo mi

rimo dienos paminėjimui. Tė

vai kviečia gimines ir pažįsta

mus atsilankyti į Šv. Jurgio 

bažnyčią ir išklausyti pamaldų, 

kurios prasidės 6:50 vai. ryto, 
liepos 10 d.

Tegul jis ilsis šioj žemelėj.

Liekame nuliūdę tėvai:
Kazimieras ir ‘Alena ir ma

ža sesute Ona.

r8

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per tnus:1 
28c. už 100 auka.

arba
357 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing
District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street

* Turtas $6,000,000.00
<

' 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

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.

.............. .1 .11 ll.l ........................................      .!■■■/

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevąrd 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 Independence 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.

........................

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. lyto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.,.................. ; ..............

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.

r-- r- -J- -II - - .......... . . ■ ...... -7

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.

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

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.

Phone Monroe 4680
North American

Accordion Mfg. Co.

Mes mainome

Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų it 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos. 
is armonikas ir

darome naujas.
924-26 So. Halsted St., 

Chicago, 111.



NAUJIENOS, Chicago, III Pėtnyeia, Liepos 7 d

Pranešimai APSIVEŪIMAI, REIKIA DARBiNINKįĮ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Dr-stės Palaimintos 

metinis susirinkimas 
liepos 9 d. 1 vai. po 
svetainėj. Draugai visi 
nes bus svarbių reikalų

Lietuvos pus- 
įvyks nedėlioj, 

p. paprastoj 
turit atvykti, 
svarstoma.

—RaŠt.

SLA. 36 Kuopos susirinkimas bus 
laikomas pėtnyčioj, liepos 7 d., 7:30 
v. v. Aušros svet., 3001 S. Halsted 
St. Visi nariai kviečiami atvykti, bus 
duotas raportas iš Seimo ir svarsty
mas kitų svarbių reikalų.

—Sekr. E. Mačinskienė.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, liepos 7 d., 
8 v. v., Chas. Strumilo svet. Nariai 
ir norintįs prisirašyti kviečiami atsi
lankyti. — Organizatorius.

T. D. M. Lietuvos Brolių ir Seserų 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, liepos 7 
d., 7:30 v. v.,| paprastoj svet., 341 E. 
Kensington Avė. Visi nariai malo
nėkite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

— Rašt. J. Valančius.

Local 269 A. C. W. of A. pusmeti
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioj lie
pos 7 d., 7:30 vai. vakare, 1564 N. 
Robey St. Uniojos svet. šis susirinki- 

viena, pus- 
leidžiama 

Tai-

mas yra labai svarbus — 
metinis, o antra, tai bus 
nauja konstitucija balsavimui, 
gi visi priklausanti prie Local 269 bū
tinai malonėkit atsilankyti paskirtu 
laiku. — P. Chapas, sekr.

Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašeipinio Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, liepos 9 
d., 1922 m*., 1-ma vai. po pietų John 
Engei svetainėje, 3720 W. Harrison 
St. Visi nariai ir narės malonėkite 
laiku susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Jonas Burčikas, nut. rašt.

Rrighton Park. — L. S. S. 174 ko. 
susirinkimas įvyks subatoj, liepos 8 d., 
8 v. v., d. Karlovo namuose. 3827 Ar
cher Avė. Visi nariai orašomi atsi
lankyti laiku ir atsivesti nauin narių.

— Valdyba.

L. I). L. D. 19 kubpos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, liepos 9 d., 11 vai. ry
te, “Naujienų” name, 1739 So. Hals
ted St. Visi Draugai malonėkit pri
būti laiku ir gaukit naujų narių, šį
met musų (Jraugija išleis gerą knygą, 
rodos, “Politišką Ekonomiją”.

— Valdyba.

Dr-stės L. D. K. Mindaugio laikys 
pusmetinį susirinkimą pėtnyčioj, lie
pos 7 d., 7:00 v. v., D. Shemaičio 
svet., 1750 S. Union Avė. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėti.

— Rašt. Alex Warnelis.

Roseland. — Liet. Darb. N. Bendro
ve rengia išvažiavimą i Washington 
Hights miškus, 107-tos ir Racine Avė., 
nedėlioj, liepos 9 d. Rus geras kal
bėtojas, griež gera muzika ir bus įvai
rių žaislų. Ro^elando ir Chicagos lie
ti”-iai nencai ei: kitę progos tyru oru 
pakvėpuoti. — Komitetas.

Chicagos Liet. D. Sav't. Pašelpos 
laikvs pusmetinį susirinkimą liepos 9 
d.. 2 v. po niotu. Związek Pnlek svet.. 
1315 N. Ashland Avė. Visi nariai 
malonėkite laiku s”°irinkti, nes vra 
svambus reikalas. Taipjau bus išdno-1 
ta knvgn reviziins ranortas apie ka
sos stovį. — Sekr. A. Lungevicz.

Roselard. —
Stotis priiminės nuošimčių kunonus 
nuo L. L. Bonų H*mos 9 d., nuo 12 iki 
1 vn] mefn. Visų šventu n^r svet. 
10806 Wabash Avė. — Valdyba.

L. L. P-'skobs Bonu 
nuošimčių

North Side. — A. L. T. 
23 kų. renc’ia išvažiavimą i 
miškus nedsi,’r>;. lionos 9 d. 

kalh*« ŽVTnUS 
Kviečiame pub’ikn fmusim susirinkt

— K. J. Semoska, pirm.

Sandaros 
•Tnffcrson 
Bn« nrc- 

kalhetm'ai.

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU Jono, Uršulės Narutavi

čių ir Juozo Steponavičiaus. Pirmiau 
gyveno ant ūkės Dottson, Ix>usiana, 
po tam buvo išvažiavę į Barbertson, 
Ohio, o dabar nežinau kur gyvena. 
Malonėsit patys atsiliepti, arba juos 
žinanti teiksitės pranešti, už ką busiu 
dėkingas. Pranas Norkus, 3252 South 
Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU Igno Zalatoriaus. Keli 
metai atgal gyveno Kensington, III., o 
dabar girdėjau, buk gyvena Cicero. 
III. Malonės atsišaukti, arba žinanti 
pranešti.

3348 W. 63rd St

JIEŠKOMA Jonas Ošenėkas bei 
Petras Platakis, paeinanti iš Alsėdžių 
vai., Telšių apskr., prieš karę gyveno 
Kensingtone. žinančius ką nors apie 
juos nuolankiai nrašome atsiliepti.

M. BARKUS,
Telšiai, Centralinis Knygynas 

Lithuania.

APSIVEOIMAI.
J IEŠKĄ U apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų nuo 20 iki 35 m*, 
amžiaus. Aš esu 27 metų vaikinas, 
uždirbu gerai. Meldžiu atsišaukti ir 
prisiųsti paveikslą su laišku.

F. BERŽYNAS, 
551 West 18th St., 

Chicago, III.

JIEŠKAU inteligentiškos merginos 
arba našlės moteries apsivedimui ne- 
senesnės kaip 30 metų. Aš esu 30 
metų amžiaus. žinoma, gal kokiai 
ypatai bus ne suprantamas tas daly
kas ir įdomu, bet taip yra. Ne dėl 
to taip darau, kad merginos negaunu, 
bet dėl to, kad iš pat pradžių esu ap
sigyvenęs tarp svetimtaučių per ilgą 
laiką, bet sau draugę mylėčiau gauti 
lietuvaitę. Jeigu papuls proga, ne
noriu turto, tik išminties ir dailaus’ 
apsiėjimo, kadir našlė, tik tokia, kat
ros vyras miręs, bet ne gyvanašlės ir 
tokia, katra myli ir gali gerai namus- 
užlaikyti, o ne moon shine dirbti. Pla
tesniu žinia per laišką. Pagal šitą ant
rašą. K. C. P., 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

ISRENDAV0J1MUI
IŠRENDAVOJIMUI namas, arba 

parduosiu, labai geroj vietoj, prie 
Emerald Avė., tarpe 38 ir 39 gatvės, 
tinkamas dėl saliuno nes arti tokio 
biznio nėra. Namas geras renda ne
brangi. Kreipkitės: F. B. Niprikas, 
3800 So. Emerald Avė., Tel. Boulevard 
7635. ■

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA šviesus kamba- 

ris vedusiai porai be vaikų. North- 
West Side. šiluma, graži apielinkė, 
tyras oras. Gali vartot virtuvę.

Kreiptis:
MRS. A. MASKELL, 

6952 Wolfram St.

IŠSIRENDAVOJA 2 kambariai 
dviems pavieniams vaikinams. Elekt- 
ro šviesa, maudynė, garo šiluma, 
šviesus kambariai ir su visais paran
kamais. |

Atsišaukite greitai:
2914 W. 43rd St.

2-os lubos.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. 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. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidėj, tai

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

2123 W. 23 St.

EXTRA MOTERIMS 
PRANEŠIMAS

Parduosiu vilnas nėriniams, 
geros rūšies ir parduosiu 
20c., 25c., 30c. ir 35c. tolką. 
nesivčluoti, nes paskui pabrangs.

FRANK SELEMONAVIČE

labai 
pigiai po 

Meldžiu

534 W. 33rd S t. už Wal'lace ant 
kampo Parnell, 2 lubos iš fronto

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

!!! REIKIA !!!

IMERGINŲ IR JAUNŲ 
'MOTERŲ!

Dirbtuvės darbui; nuo dienų mo
kame kol mokinatės. Gerai ga
lėsite uždirbti, kuomet jau mo
kėsit.

CASSADY-FAIRBANK MFG.
COMPANY, 

6126 S. La Šalie St.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Darbas ant visados 
Valgis ir kambarys.

STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted St.

REIKTA apsukrių 
tarpe 18 iki 25 m. 
prie kilbasinių žarnų, 
nis darbas, gera mokestis.

Kreiptis j superintendento 
ofisą:

MOTERŲ VYRŲ

merginti 
amžiaus 
Nuolati-

OPPENIIEIMER CASING CO.
1016 W. 36th St.

REIKALINGA VEITERKĄ 
dirbti vakarais. Turi būti pa
tyrusi.

3206 S. Halsted St.

REIKALINGOS 8 merginos 
mokintis už norses, uniformą, 
knygos ir burdas; mokslo ilgis 2 
metai. St. Paul’s Hospital.

828 W. 35th PI.

!!! REIKIA !!!
!!! VYRŲ !!!

Be specialio mokslo gali tapti 
patyrusiu darbininku visai trum
pame laike. Nuo dienų mokame 
kol mokinatės. Nuo šmotų dir
banti gali padaryt gerą algą.

Cassady-Fairbank Mfg. Co., 
6126 S. La. Šalie St.

PARDAVIMUI saliunas su 4 rui
mų rakandais arba be rakandų. Turiu, 
parduoti greitu laiku, nes važiuoju į 
Lietuvą. Biznis geras, vieta puiki ir 
oras tyras. Kreipkitės sekamu ant
rašu: Mike Ugianski, 4800 Gunnison 
ir Cicero A v., 1741 W. 47 St. arba te- 
lefonuokite savininkui. Phone Kildare 
4953.

Tikri Pigumai
Priešais parką prie bulvaro 2 aukštų'mūrinis namas cemento besemen

tas, 4 flatai po 5 ir 4 kambarius kieto medžio viduj, elektra, maudynės. 
Rendos $160. Kaina $14,000.00. Parduosime su mažu išmokesčiu, aiba 
mainysime.

REIKALINGA jauna mergi
na į valgyklą už veiterką. Paty
rimas darbo reikalingas.

3202 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Barber Shop — pi
giai ir geroj vietoj ant Town of Lake 
Turi būti parduota greičiausiu laiku, 
nes savininkas turi užimti kitą biznį. 
Pasinaudokite proga. Kreipkitės se
kamu antrašu: “Naujienų” Skyrius 
Town of Lake. No. 15, 

1614 W. 46th St.

REIKIA lietuviškai kalban
čios merginos abelnam namų dar 
bui. Paliudymas reikalingas. P. 
Steenberg, 3708 Douglas Blvd., 
2-os lubos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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.

REIKALINGA mergina arba vai
kinas į valgykla nešiojimui į stalus. 
Taipgi moteris indų plovimui. Abiems 
gera užmokestis.

Atsišaukite tuoiaus. s
J. PILKIS,

4915 West 14th St., 
Cicero, III.

JANITORIUS. jieškau vedusios po
ros su maža šeimyna gyventi. Duosiu 
kambarį už labai prieinamą kaina, ar
ba neturtingai našlei, už pagaminimą 
valgio ir kambarin apvalvmą, duosiu 
kambarį veltui. Pirmos kksos 4 kam
bariai, Jabri gražini vietoj; elektros 
šviesa, karštas vanduo, maudynės ir 
tt. Kreipkitės j Naujienas, Box G2, 
1739 So. •Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojinro propoziciją. 
Apsukrumas vadovauja • — gera komi- 
šina, kurią galėsite padaryti pinigų. 
Musų žmones uždirba nuo $100 iki 
$300 į savaitę. Turi kalbėt gerai an
gliškai. Klauskit Mr. Herris, 611 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St.

LEBERIŲ ir čiperių reikia dėl 
foudrės darbo.

Atsišaukit:
CHICAGO STEEL FOUNDRY 

COMPANY,
. South Kedzie & 37th Place.

REIKIA vyrų įvairiam į steel- 
ware house darbui. Nuolatinis 
darbas, dienoms ar naktims. Ge
ros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JOSEPH H. TYENSON & 

SONS, 
16th & Rockwell Sts.

REIKIA pardavėjų, pardavojimui 
aukštos klesos real estate bondsus se
nos west side banko instaigos. Rei
kalai!, ianve gerų paliudijimų. Kreip
kitės į Naujienas num. 63.

1739 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių į foundrę 
čiperių. Nuolatinis darbas, gera 
alga. Kreipkitės:

KEDZIE FOUNDRY CO., 
3234 W. 31 St.

REIKTA GERO ATSAKAN
ČIO BUČERIO.

2558 W. 69th St.

REIKALINGA moteris namų 
darbui ir pridaboti 314 metų

JIEŠKAU apsivedimui našlės mo- mergaitę. Valgis, kambaris ir. 
terš arba merginos tarp 30 ir 35 me- < mokestis. Atsišaukite nuo 5 iki 
tų senumo. Tun būt dora ir mylinti; __ _ ,v.
šeimyniška gyvenimą. Esu 36 metų. 9 vai. vak Chas. Bartkus, 2941 Meldžiu atsišaukti norinti dirbti. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. u i »i. , u

Box 1, 
41M Archer Avė.

W. 39th St., arba Pershing Rd.

REIKALINGAS barberis ant 
visados pradėti dirbti 10 dienoj.B. SADAUSKIS,
611 E. L. High St., De Kalb, III.

DARBININKŲ REIKIA 
SCRAP IRON YARDĄ. GERA 
ALGA, 10 VAL. Į DIENĄ.

Į

PARDAVIMUI grosernė kam
pas 21os gatvės ir Hoyne Avė. 
Biznis geras. Negaliu vienas 
apsidirbti.

2058 W. 21 St.

WEST SIDE
Kampas mūrinis namas 3 aukštų, besementas, 2 Storai ir 7 flatai po 6 

ir 4 kambarius: maudynes, elektra. Rendos $200 į mėnesį, parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio.

Arti Garfield bulvaro ir Ashland Avė. 3 aukštų namas, 9 flatai po 6 
kambarius, naujos mados ištaisymai: elektra, maudynės; lotas 75x125. Ren
dos $500 į mėnesį. Kaina ................................................................ $37,500.00.

Mūrinis namas 2 flatai po 6 kambarius: maudynės, toiletai, gasas, par
duosiu už ................................................................................................. $5000.00.

Daug turime namų ir farmų ant pardavimo ir ant išmainymo.
JAS'UDES IR ABRAMOVICZ

Robey St.2015 So.

TĖMYKIT BIZNIERIAI! KURIS 
PIRMAS’ Iš JŪSŲ PAMATYS, 

TAS LAIMĖS.

KREIPKITĖS:
PRICE IRON & STEEL CO.

67th ST. & 48th AVĖ.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
UŽ PUSDYKĮ

Pardavimui bučemė ir grosernė 
South Side, puikioj vietoj, • geriausi 
fixtures, daug stako, biznis labai ge
rai eina. Pardavimo priežastis labai 
svarbi. Nemokanti biznio išmokin
siu. Renda pigi, lystas ilgas, 
yra aukso kasyklos. Pirmutinis 
šaukęs laimes.

JONAS LEPA, 
704 W. 69th St.

Tai 
atsi-

Pardavimui du namai: kampinis su 
bizniu, kartu šalę lotas. Rendos neša 
apie $200 į mėnesį. Tas kampas su 
namais vertas $20,000. Pirmas kam
pinis namas ant 2-jų pagyvenimų ir 
krautuvė su 4 kambariais; ant antrų 
lubų 6 kambariai: šilto vandenio šilu
ma, visi pirmos klesos įtaisymai; na
mas 6 metų senas; užpakalyj mūrinis 
ant vieno pagyvenimo. G kambariai su

PARDAVIMUI namas su bizniu — 
bučemė ir grosernė. Parsiduoda ga
ną pigiai. Priežastis; savininkas ser
ga. Kreipkitės į “Naujienų” Town of 
Lake Skyrių (Box 16).

1614 W. 46th St.

PARDAVIMUI namas 3jų lubų 
aukščio — po 4 kambarius flate. Pir
mame aukšte randasi groserio biznis. 
Parduosiu su groserne arba be gro-0 
cemes. Vieta gera, lietuviais ir ki- 

. Priežastis

REIKTA darbininkų į serap iron 
yard. $4.25 Į dieną.
CHERNYK IRON & MĖTAU 

COMPANY, 
1000 W. 22nd St.

REIKIA į serap iron yardą 
darbininkų. Gera alga. Nuo
latinis darbas.

1632 W. Kedzie St.

REIKIA patyrusio bučerio, 
gerai angliškai mokančio kal
bėti. Trumpos darbo valandos.

Kreipkitės:
7132 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI pigiai Hudson 

Sodan. Eina kaip dziegorius taip
gi lotas ant 58 ir Ham'len Av ir 
registeris dėl saliuno. Reikia 
greit pinigų. 4522 So. Ashland 
Avė. Tel. Boulevard 1152

PARDAVIMUI Elgin Six sport mo- 
del ir Fordas. Abu eina ir atrodo 
kaip nauji. Imsime seną į mainus.

Atsišaukite pas
BALŽEKAS BROS.

6012 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI trekas fordas. Ga
lima vartot duonini, mėsininkui, gro- 
sernir.kui, skalbėjui ir tt. Trumpame 
laike ,parduosiu pigiai.

A. J. STATKUS, 
4424 So. Maplewood Avė., 

2-os lubos.

PARDAVIMUI 5 sėdynių 
Oakland automobilius gerame 
stovyj; atrodo ir bėga kaip nau
jas. Parduosiu pigiai.

4138 Archer Avė.

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; velvetįo kaurai, 
paveik šiai ir tt. Taipgi puikus groji- 
klis pianas, ukulela prijungta su To
liais ir 10 metų gvarantavimu ir di
delis, dubeltava sprendžina phonogra- 
phas su rekordais ir daimantine ada
ta. Kreipkitės:

1922 So. Kedzie Avė. 1-os lubos

PARDAVIMUI geri veik nauji ra
kandai. Parsiduoda už gana pigią 
kainą visus svkiu arba šmotais. Ra
kandai yra 5-kių ruimų. Priežastis 
pardavimo, važiuojame i Lietuvą. ‘ 

ANTANAS MICKUS, 
4549 So. Paulina St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, ice cream, 

kendžių ir tabako krautuvė prie pat 
mokyklos, geroj vietoj. Parduosiu 
pigiai. 4 kambariai dėl gyvenimo; 
priežastį pardavimo — patirsite ant 
vietos.

Phone Lafavette 4842 
2745 W. 38th Place

PARDAVIMUI saliunas se
niausioj vietoj, visoj apielinkej. 
Parduosiu už teisingą pasiūly
mą.

3200 S. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa ir saldainių karutuve 
prie daikto. 5 pagyvenimui kam
bariai, pigi renda. Įsigyk abi 
naujas savastis. 2332 Bhie Island 
Avė. i

PARDAVIMUI barbernė su dviem 
krėslais. Ir pool Room, su keturiais 
stalais. Taipgi 4 kambariai gyveni
mui. Biznis senas 16 metų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

2048 W. 22 St.

PARDAVIMUI Stark Player 
Pianas. Turiu parduoti greitai 
todėl pigiai. Atsišaukite bile lai
ke.

1978 Canalport Avė.
f

PARDAVIMUI grosernė ir buęernė 
su visais įrankiais. Biznis senas, iš
dirbtas, vieta apgyventa visokių tau
tų. Turi būti parduota greit, todėl 
pigiai leisiu.

2633 W. 43rd St.

PARDAVIMUI mėsos išvažiojimo 
biznis. Gerai išdirbtas turi būti par
duotas greitu laiku, nes turiu apleisti 
miestą, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3210 So. Halsted St, 

Num. 132.

PARDAVIMUI groseris, kuris tin
ka ir dėl meat market. Priežastis 
pardavimo: savininkas turi kitą biznį 
Prie 
mo.

tam yra 6 kambariai dėl gyveni- 
Biznis išdirbtas per daugelį nve- 

Tuoj kreipkitės pas savininką.
173G W. 47th St.

PARDAVIMUI restaurantas ir 18 
kambarių viešbutis, gražiai išfurni- 
nišiuoti ,elektros piana>, Brunsvvick 
fonografas, lietuvių, lenkų ir rusų ir 
svetimtaučių apgyventa. Pardavimo 
priežastis, sveikata neleidžia ilgiau 
laikyti ta biznį. D. J. Lukša, 512 Moen 
Avė., 
Joliet.

cimantiniu skiepu ir šiaip viskas; prieitoms tautoms apgyventa, 
šalies tuščias lotas vertės $2,000; 
krautuvė yra didelis greseris vertės 
$2,500, o jei norės, bučeme galės įsi
steigti. Namai randasi South Side, 
gražiausioj apielinkėi, netoli 67-to bul- 
valo. Įmokėti reikia $6,500. Kaina 
už viską tik $16.500. Tad galima su
prast,, kad didelis bargenas.

Atsišaukti tuoj.
J. NAMON, 

808 West 33rd PI., 
arti Halsted St.

NORIU BIZNIO, PARDAVIMUI 
MAINYMUI.

AR

Turiu dviejų pagyvenimų mūrinį 
namą po 5 ir 6 kambarius: elektra, 
maudynės, visur kietmedis, fumaso Ši
luma ,aukštas skiepas. Namas ran
dasi South Side, arti 67-to bulvaro. 
Labai puiki vieta, medžiais apaugusi. 
Rendos neša $80' su viršum į mėnesį. 
Kaina tik $9,000. 
mo turiu $5,000.
černės, grosemės, arba dry goods 
krautuves, nenaisant kokioj apielinkej. 
Atsišaukit arba telefonuokit.

J.. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted 

Tel. Boulevard 1550

Morgečių ant na
ivi ainysiu ant bu-

KAS NORITE BIZNIAVŲ LOTŲ 
PIRKT AR MAIYT.

Turiu du kampiniu lotu išmokėtus, 
prie 124-tos ir Rosyn Avė. Tolimes
niame laike bus dideli pinigai. Jau 
dabar yra žmonių apgyvehta: vanduo, 
suros ir žalygatviai; man kainavo 
$2.000 ir už tą pačią kainą parduosiu, 
arba mainysiu ant automobilio, piano, 
bučemės ar kitokio biznio. Kreipki
tės tuoj arba telefonuokit.

J. NAMON,
808 W. 33rd PL, arti Halsted St. 

Tel. Boulevard 1550.

pardavimo liga.
4323 So. Wood St.

PARDAVIMUI 7 kambarių namas 
su elektra ir kitais parankamais, tuš
čias lotas šalę, Brighton Park lietu
vių apielinkėje. Parduosiu pigiai ir 
su mažu įmokėjimu ar priimsiu lotą 
kaipo dalį įmokejimo, atsišaukite bile 
kuomet pas savininką J. Yushkewitz, 
4400 S. Kedzie Avė, prie Archer Avė.

REIKALINGA BUČERNĖ!
3 flatų po 6 kambarius mūrinis na

mas su visais įtaisymais aukštas ce
mentuotas basemantas; parduodu la
bai pigiai, arba mainau ant bile ko
kio biznio.
įmokėjima.

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

Priimsim' lotus už pirmą

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 flatų puikus, naujas mūrinis na

mas ,su visais įtaisymais. Parduosiu 
labai pigiai arba mainysiu ant dideho 
ar mažo namo Chicago. Namas randa
si gržioj vietoj prie Archer Avė. ne
toli Summit, III.

C. P. SUROMSKI & CO.,
334G So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI 40 akerių farma, 
$3,500; 5 kambarių rakandai ir tiek 
pat kambarių stuba, geriausia žemė, 
visa dirbama ,išskiriant 10 akerių ga
nyklos ir miško. Geriausia vieta viš
tų farrnai. 1’4 mylios nuo Nadcau, 
Mich. stoties. Viscki įrankiai, gyvu
liai, paukščiai etc. Medžių bamė, vi
si namai: perseni žmones tam bizniui. 
Nelson, 846 N. Lawndale Avė. Tel. 
Albany 8259. 7

ANT IŠMAINYMO
2-jų pagyvenimii beveik naujas mu

ro namas aukštas cimentuotas skiepas, 
elektros šviesa, maudynės, ir viskas 
įtaisyta pagal vėliausios mados. Mai
nysiu ant loto, automobilio, bučemės, 
arba kitokio biznio; atsišaukit tuojau, 
nes čia vra auksine proga. F. J. Sze-ŠTAI KUR BARGENAS!

vui w Miz.i... ... ____ 7910 Parnell Avė., 2 aukštų mūri-
Joliet Rockdale, 111. Phone 2864 nis 2 flatų namas, 5 ir 6 kambarių, met> 4211 Archer Avė. 

furnasas pirmam' flatui. Skalbynės,-------------------------------
elekt.ro šviesa. Kaina $7,300. 
įmokėt.

WM. H. BR1NKMAN, 
8688 Vincennes Rd.

$2,000
PARDAVIMUI maža saldainių ir 

notions krautuvė prie 1536 Madison 
St., Gary, Ind. Parduosiu prieinama 
kaina ir renda pigi. Gera vieta, ge
riems žmonėms: lietuviu, lenku a»ie- 
linkėi. Platesniu žinių kreipkitės 
prie J. Lurtz, 1536 Madison St., Gary, 
Ind. Jei rašysit, tai rašykit anglų ar 
vokiečių kalbose.

PARDAVIMUI saliunas. Pigi 
renda, didelė priėmimui svetaine 
ant viršaus, biznis nuo senai.

1131 S. Jefferson St.

TAI YRA TIKRAS BARGENAS 
šioj savaitei turi būti parduot;! 2 

geri namai: vienas didelis antras ma
žas. Pirmas teisingas pasiūlymas 
nebus atmestas. Matyk savininką po 
5tos valandos vakare.

920 W. 34th St.
Pirmas floras iš priekio

PARDAVIMUI mūrinis, 2-ju flatų 
po 6 kambarius namas. Po šių die
nų madai statytas, labai pigiai grei
tame pardavime. Atsišaukite pas 
savininką.

3433 So. Ix?avitt St., 
2-os lubos.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių kolonijoj. Biznis senas ir 
geras.

728 W. 14th PI.

PARDAVIMUI 3 flatų medinis na
mas ant pilto pamato; 5, 5 ir 6 kam
bariai — moderniški. Kaina $4,800, 
prie Campbell, arti 40-tos. Taipgi 2, 
flatų medinis namas 5 ir 6 kambariai: į 
gasas, elektra ii’ maudynės. Kaina 
$3,700; $1,500 įmokėt, arti 35-tos ir 
Western Avė. Kreipkitės:

4043 Archer Avė.

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui namas, šantės ir gara- 

džius su % akeliais žemės: viskas 
nauji; gražioj ir labai patogioj vietn, 
tik keliolika bloku nuo didžiausių 
dirbtuvių. Savininkas.

15654 Paulina St., 
Harvey, III.

STOCKAI-SEROS

NAMAI-ZEME
2712 Emerald Avė., 3 augštų mūrinis 

namas, 3 flatai po 6 kambarius 
kiekvienas, vana, gasas, elektra ir 
tt. Priimsime $1000. 
kėjimais. Kaina ....
Klauskite savininko, 

2603 So. Halsted 
Phone Yards 1148

Kitus išmo- 
......... $7800

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 j biznį. Kas pirks tas lai
mes. Parduosiu už pigia kainą.

2320 W. 35th PI.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo arba biznio Chicagoj, farma. 
Farma randasi Thorne, Wis. žemė 
gera, gyvuliu daugvbė: 16 melžiamų 
karvių, 4 arklių. 30 žąsų, 100 vištų, 
putomobilius ir visos moderniškos ma
šinos. Budinkai nauji, stuba 12 kam
bariu. Pardavimo priežastis — senat
ve. Savininkas A. Voltcraitis, Box 77, 
Thorpe, Wis. Chica giežiai aplaikys m- 
formacias pas P. Volteraitis, 2423 W. 
46th St.

PARDAVIMUI 2 flatų budinkas: 
saliunas pirmam flate darąs gera biz
ni ir 3 kambariai užpakalyj. 6 kam
bariai ^nt viršaus, su visais up 
date įtaisymais, $4,000 cash. 

1634 W. 69th St.
kampas Marehfield Avė.

to

PARDAVIMUI 4 lotai, pločio kiek
vienas po 30 pėdų, 
roj vietoj, prie kilstančios 
vietos, 
kainą.

Lotni randasi ge- 
biznevos 

Parduosiu už prieinamą

Mes superkame 
LIETUVOS BONUS 

augščiausia dienos 
L. KAUFM'AN & 

State Bank 
114 No. La Šalie 

Chicago, III.

kaina 
CO.,

st.,

534 W. 83rd St., 
Pirmas floras

PARDAVIMUI bizniavas mūrinis 
namas 3600 Lowe Avė. štoras ir 3 
flatai, Mūrinis garadžius pastatytas 
pereitais metais vietos dėl 2jų mašinų. 
Parduosiu už $10,500, pusę įmokėti, 
kitus ant pirmo morgečio už 6%. At
sišaukite P. Zelnis, 2928 Elston Avė., 
Phone Juniper 2714.

NORIU pirkti ir pilną kainą 
mokėsiu už Co-operative Society 
of America serus. Mokėsiu $11. 
L. J. Mather, 6807 Union Avė., 
Tek Englewood 0187.

MOKYKLOS
1650 CASII nupirks 2 flatų 

medinį 4 ir 5 kambarių, Cicero. 
Maudynė, toiletai, gasas — mė
nesinės rendos $39.00. Kaina 
$3450. Kreipkitės 1315 — 49th 
Avė., los lubos.

DIDELIS BARGENAS. Par
duosiu arba mainysiu ant namo 
Chicagoj 90 akrų farmą, 70 ake-
rių dirbamos, likusi ganyklos ir Į 
miškas, visa žemė yra apsėta. Su 
gyvuliais, mašinomis su budin- 
kais. Priežastis pardavimo, va
žiuoju į Lietuvą. Kreipkitės. 
Joe Ganze’l, 718 W. 120 St. W. 
Pullman, Ilk Tel. Pullman 6344. j

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatlškai arba rašy

kit išlygų paklausdamt
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.

—________________
f 
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