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Bando taikinti geležinkeliečius

Teikia Vokietijai palengvinimų
Haagos konferecija baigia irti

Bando sutaikinti streikuo 
jančius geležinkeliečius.

> Pats prezidentas Holdingas 

siūląs sutaikimo pienus, 
si, kai streikas užsibaigs 

dienų.

Tiki- 
už 4

400,-CHICAGO. — Streikas 
000 geležinkelių dirbtuvių dar
bininkų bus sutaikintas už ke
turių dienų. Tokis gandas pa
ėjo geležinkelių rateliuose, ka
da geležinkelių darbo tarybos 
prezidentas Hooper perdavė 
geležinkelių kompanijų virši
ninkams prezidento Hardingo 
pienus sutaikimui streiko.

Programą išrišimui streiko 
klausimų parašė Hooper po 
pasitarimui su darbininkų na
riu taryboje, W. L. McMe- 
nimen. McMenimcn jau pir-

ginčus,

abejoti- 
prie už

neš taryba
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zidentu Hardingu per telefoną 
ir išdėstė jam minimum sąly
gas, kokias streikuojantįs dir
btuvių darbininkai priimtų.

Prezidentas Harlingas po to 
susižinojo su Hoopcriu ir tapo 
tada išdirbtas taikos pasiūly
mas geležinkelių kompani
joms.

Streiko sutaikimas dabar 
daugiausia priklausys nuo pa
čių kompanijų ir ypač nuo su
grąžinimo pirmenybės teisių 
senesniems darbininkams. Nie- 
kurie geležinkeliai 
tas teises panedėlyj, 
“pašalino” iš darbo 
jančius darbininkus, 
žinkeliai atidėjo tą 
mą” iki ateinančio

Hooper svarstė taikos pro
gramą su kompanijų asociaci
jos viršininkais per dvi valan
das, Pasitarimąs užsibaigė, 
kad asociacija galėtų pasitarti 
telefonu su 
viršininkais.

Amerikos 
geležinkelių 
partamento 
kalbėdamas
Hardingo proklamaciją 
streiko pareiškė, kad tikriau
sias būdas sutaikinti streiką 
yra sušaukti geležinkelių kom
panijų ir streikierių konferen
ciją.

Tęčiaus nežiūrint kalbų apie 
taiką, nė Jowell, nė Hooper 
nedaro didelių nusileidimų nuo 
tos pozicijos, kurią jie užėmė 
pradžioj streiko. Hooper vis 
dar tvirtina, kad jie turi pasi
duoti darbo tarybos nuospren
džiams ir kad jie turi pirmiau 
sugrįžti į darbą pirm negu 
taryba sutiks jų reikalą svarsty 
ti.

kada jie 
streikuo

ki t i gele-

panedėlio.

rytinių kompanijų

Darbo Federacijos 
darbininkų de- 

prezilentas J (Aveli 
apie prezidento 

delei

Sekami yra pasiūlymai, ku
riuos taikos konferencija gal
būt svarstys:

Kad geležinkeliai sustotų

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

šiandie — giedra
Saulė teka 5:25 

žiasi 8:26 vai.
10:22 valandą vakare.

pranašauja

ir vešiau, 
vai., 

Mėnuo

Komisija gal šiąnakt laikys 
specialinį susirinkimą ir svars
tys Vokietijos' reikalavimą. 

Komisija tuo pačiu laiku įsa
kė gvaranlijų komitetui kuo- 
grcičiAusia priduoti savo ra
portą, arba atsiunčiant iš BerlL 
no, arba pačiai sugrįštant.

f Francijos ministeriai ; laikė 
svarbų susirinkimą, kuriame 
buvo ir Francijos narys kon
tribucijos komisijoje, Dubois.

Komisija neoficia linini jau 
svarstė Vokietijos pasiūlymą 
ir didžiuma jam pritaria, bet 
Dubois griežtai priešinasi su- 

I teikimui Vokietijai moratoriu
mo, nurodydamas į gerą 
kietijos industrinį stovį, 
ginus su jos finansiniu 
lųukimu.

Kontribucijos komisija
kar nutarė palengvinti Vokieti
jos krizį ir sumažinti mėne
sines kontribucijos mokestis. 
Vieton 50,000,000 markių nu
tarta
markių į mėnesį. Vokietija pa
sisakė, kad ji sutinka šį mėne
sį užmokėti pilną sumą, bet 
komisijos nusprendė, kad delei 
krizio iš jos bus reikalaujama 
tik mažesnės sumos.

“Mes negalimi pasakyti kiek 
laiko ims Rusijos atsteigimas 
iki mes nežinosime kokį ištek
lių mes turėsime tame 
sakė ILitvinpv, ,

Litvinov sake, kad 
sutartis veiks dar per 
menesį po paskutinio 
konferencijos 1

darbe”,

taikos 
vieną 

Haagos 
sirinkimo.

Vo- 
paly- 
siis-

va-

Nesusitaikė bu kompanija.
-------- 4^--------

CHICAGO. 4^ Vakar gatve
karių darbininjįai turėjo po
ros valandų pasitarimą su gat
vekarių kompanijos prezidentu 
Blair, bet pasitarimas prie nie
ko ncpirivede.į: Darbininkai 
griežtai laikėsi feikalavimo pa
likti senąsias a&as, o kompa
nija nesutiko nė kiek sumažin
ti savo reikalavimo priimti 20 
centų į valandų algų nukapo-

reikalauti 32,000,000

Haagos konferencija bai
gia pairti.

davinėję savo darbus privati
niams kontraktoriams.

’Niekūrios taisyklės apie mo
kėjimą viršlaikio veikiausia 
bus permainytos.

Kad išnaujo butų apsvarsty
tas geležinkelių dirbtuvių dar
bininkų algų klausimas.

Kad geležinkeliai sutiktų 
įkurti taikinio tarybas, kurios 
rištų visus kįlančius 
išėmus algas.

Bet visgi yra labai 
na, ar visa tai prives 
baigimo streiko,
spiriasi, kad pirmiau geležin
keliečiai turi sugrįši i į darbą 
ir tik po to bus svarstomi tie 
visi klausimai. Geleži nikėj1 Li
čiai veikiausia tokį reikalavi
mą atmes ir nesutiks atšauk
ti streiko pirm negu visi tie ir 
kiti klausimai bus išspręsti, 
s Kitos geležinkeliečių unijos 
irgi skundžiasi delei streiko, 
ypač kad bandoma juos versti 
dirbti tokį darbą, kokį dirbda
vo streikieriai. Delei to paduo
tas tapo skundas darbo tarybai Delegatai nebetiki į gajymybę 
ir už kelių dienų taryba delei Į susitaikimo ir nemato reikalo 
to turės pasitarimą su tomis 
unijomis.

Inžinieriai, pečkuriai ir trai- 
nmenai atsisakė važiuoti į Al
ton geležinkelio yardus Bloo- 
Jie vežios vien pašto trauki
nius kol ten stovės kareiviai. 
Jie vežinos vien pašto trauki
nius, jei nebus jiems vagonai 
pristatyti už ribų tų yardų, ar
ba nebus išgabenti kareiviai.

Geležinkeliečių Viršininkai 
yra patenkinti streiko begiu. 
Kompanijos gi jau tyli ir dau
giau nebesigiria. Sugedusiais 
garvežiais ir vagonais yra nu
statyti keliai ir jpradeda vago
nų stigti, taip kad traukinių 
vaigščiojimas arba mažinamas, 
arba ir visai stabdomas.

Niekuriose vietose sustreika
vo keli šimtai keilų darbinin- 
kM-

Niekuriose vietose streikie
riai nutarė negrįžti į darbą iki 
nebus pašalinti iš darbo visi 
streiklaužiai.

Prezidento proklamacija.

WASH(INGTON, liepos 12.— 
Prezidentas Hardingas po pasi
tarimo su kabinetu vakar iš
leido proklamaciją, kurioj įsa
koma visiems nebandyti kliu
dyti tarpvalstijinei transporta- 
cijai ir pašto gabenimui; taip
jau įspėjaima streikierius! 
susilaikyti nuo prievartos, taip 
jau įsakoma visiems — pub
likai, valstijų, pavietų ir mies
tų valdžioms kooperuoti, 
neprileidus prievartos ir 
truklymo transportacijos.

kad
su-

Vokietija formaliniai pa 
prašė moratoriumo.

PARYŽIUS, liepos 12. —Vo
kietijos atstovai šiandie pada
vė talkininkų kontribucijos 
komisijai formalinę notą, pra
šančią suteikti moratoriumą— 
paliuosuoti Vokietiją 
tribucijos mokėjimo 
gai metų.

Nota sako, kad 
turi 32,000,000 a ūks.
kurias reikia užmokėti suka
toj, jeigu komisija to reikalaus,

nuo kon- 
iki pabai-

Vokietija

leid- 
teka bet kartu rekomenduoja ir tų

pinigų nereikalauti.

tęsti tarybas su rusais.
I -A. >?' '* T • ' » *

! HAAGA, liepos 12. — Kon
ferencija Rusijos reikalais, 
kuri šiandie svarstė privatinių 
nuosavybių klausimą Rusrjoję, 
paįro kįlus sumišimui ir dau
gelis delegatų pareiškė, kad 
Rusijos atsakymas reiškia tai, 
jog Haagos konferencijos pa- 
įrimas yra neišvengtinas. Jo
kio nuosprendžio apie tai te-

I čiaus nebuvo padaryta iki 3 
vai. po piet.

Skolų komisijos 
mas turėjo įvykti vėliau 
pietų.

Prezidentas Pylan paskelbė 
I konferencijoje 1 vai. po piet, 
kad tolimesnis svarstymas 
yra bereikalingas ir greitai už 
larė posėdį, kuris tęsėsi dvi 
valandas ir kuriame Anglijos 
delegatas Graeme ir kiti dele
gatai pakartotinai bandė iš
gauti iš Litvinovo ir kitų Ru
sijos delegatų kokiuos nors at
sakymus į svarbiausius klausi
mus. '

Tie klausimai ėjosi daugiau
sia apie pienus dėl sugrąžini
mo svetimšaliams jų konfis
kuotų nuosavybiij Rusijoje ir 
apie tai, kiek laiko ims Rusi
jai atsisteigti.

Kaip ir Genujos konferenci
joje svarbiausia nesutikimo 
priežastim buvo sugrąžinimas 
svetimšaliams jų nuosavybių, 
taip tame pačiame klausime 
suklupo ir Haagos konferenci
ja, ir tas .klausimas ir dabar 
tebėra tiek pat neišrištas, kaip 
kad jis buvo Genujoj, kada to
ji konferencija delei 
pairti.

Anglijos delegatas 
sakė, kad. jis pasitars 
delegatais apie tai, ar verta ir 
butų naudinga tęsti ir toliau 
nuosavybių komisijos susirin
kimus.

Litvinovas gi tvirtina, kad 
kitų šalių delegatai bandė pra
dėti tarybas nuo tos vietos, kur 
suklupo Genujos konferencija 
ir tuo padarė progresą negali
mu, nes pradėjo vartyti senuo
sius šiaudus ir reikalauti iš 
rusų atsakymų, kurių jie nega
li duoti iki kitos valstybės lie- 
pasisakys ką jos padarė finan
siniai priartinimui Rusijos at- 
steigimo.

susirinki
mo

to turėjo

Genesne 
su kitais

Rusijos auksas palaiko 
Vokietijos komunistus. Lietuvos žinios

BERLINAS, liepos 12. — 
Rusijos sovietų valdžia daro 
spaudimą į komunistus šiame 
Vokietijos politiniame krizyje. 
Rote Fahne nesenai pašventė 
visą puslapį komunistų inter
nacionalo atsišaukimui į Vo
kietijos darbininkus. Atsišau
kimas yra datuotas Maskvoje 
ir tarp kitko sako:

“Vokietijos socialdemokra
tija pjauna ką pasėjo, kada 
lapkrity], 1918 m., ji pavedė 
savo valdžią buržuazijai, kuri 
pagelba oficierių paverčia Vo
kietiją į auksinio maišo res
publiką. Socialistai paniekino 
savo principus eidami koalici
joj su buržuazija, 
socialdemokratams 
kaip pirma, nueiti 
prie kulkosvaidžių 
priekines gvardijas,
akcija! Šalin buržuazinė koa
licijos valdžia! Te gyvuoja ko
va už larbininkų valdžią!”

Didžiumos socialistų organas 
VoiAvaerts ir keli ] 
čiai išspaudino 
"‘internacionalinio 
komiteto, kuriame 
kad sindikatas yra pasirengęs 
remti “veikimą ir pienus išgel
bėjimui revoliucijos laimėji
mų ir jeigu bus remiamas in
ternacionalinio sidikato, Vo
kietijos proletariatas perga
lės.”

Pasak Vor\vaerts, komunis
tus Vokietijoje palaiko tik Ru
sijos auksas, I^aikraštis sako:

Iš Vilniaus.
Nauji persekiojimai.

bir-

(sc-
120

paskel- 
valstijos 
direkto-

pas Blair pranešti jam apie 
streiko balsavimo pasekmes. 
Jie pareiškė, k^l jokio kompro
miso jie nesiūlys.

Darbininkai taipjau 
be, kad jie nepaims 
darbo departamento
riaus Arnold pasiūlymo tarpi
ninkauti jiems ne prieš streiką, 
nė laike streiko.

Šiandie apie streiko paskel
bimą balsuos elevatorių darbi- 
nirikai. Kadangi ir jiems no
rima nukapoti algas, nėra abe
jonės, kad ir jie didele didžiu
ma balsų nubalsuos streikuoti.

Gatvekarių ir elevatorių dar
bininkų viršininkai fpėtnyčioj 
laikys bendrą susirinkimu ir 
išdirbs pienus buriančiam strei 
tu i. Streikas įįpbus pakkelb-, 
tas dar prr 
tegalima jo tikėtis pradedant 

dar šią savaitę. Jis veikiausia 
prasidės pradžioj ateinančios 
savaitės, nes veikiausia dar bus 
bandoma susitaikinti ir strei
kas bus skelbiamas tik tada, 
kada susitaikimas galutinai pa
sirodys negalimu, z

Skrybėlninkai streikuoja
NEW YORK, liepos 12.

Generalinis streikas visų skri- 
bėlių ir kepurių darbininkų 
New Yorke jau prasidėjo. S>trei 
kuoja virš 5,(XM) darbininkų. 
Streikas kįlo samdytojams at
sisakius svarstyti darbininkų 
reikalavimus.

Priverstina paskola Vokie

BERLINAS , liepos
Reichstago taksų komitetas 
nustatė, kad Vokietijos priver
stina vidurinė paskola turi 
siekti 70,000,000,000 markių. 
Tie pinigai eis už atiduodamas 
talkininkams prekes.

12.

30 žuvo ekspliozijoj.
BE1UJNAS, liepos 12. 

30 žmonių liko užmušta ar 
žeista ekspliozijos amunicijos
sandėiyj Groden, ties Cuxha- 
ven.

su-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 12 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
25,000 dderių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų i...... $4.44
Austrijos 100 kronų ........... .
Belgijos 100 frankų ............... $7.85
Danijos 100 frankų...............$21.51
Finų 100 markių ................... $2.20
Francijos 100 frankų ........... $8.18
Italios 100 lirų .......   $4.52
Lietuvos 100 auksinų ............... 25c
Lenkų 100 markių ................... l%c
Norvegijos 100 kronų...........$16.40
Olandų 100 guldėnų ........... $38.80
Švedų 100 guldSnų ............... $25.86
Šveicarų 100 markių ........... $19.16
Vokietijos 100 ,markių ........... 25c

Neleiskite 
dabar, 

nuo žodžių 
prieš jus 
šalin re-

kiti laikraš- 
aLsiša likimą 
sindikato”

; sakomi,

k‘',*‘Komnmstų -susmnktine Je
noj nariai taip vadinamos Levi 
frakcijos, pasiūlė rezoliuciją, 
kad “atsižvelgiant į badą Ru
sijoj, musų draugų prisiųstas 
auksas turi būti panaudotas 
šelpimui badaujančiųjų”.

Rezoliucija tapo atmesta 
slaptame susirinkime, po pa
sitarimui su centraliniu komi
tetu, kurio raportas sakė:

“Viskas turi žlugti, jei apsi
stos Rusijos pagelba.”

Svarsto Hardingo pasiu 
lymį.

dic- 
‘Vil-

Sipavičių

E. VILNIUS. — šiomis 
nomis lenkai suareštavo 
niečio” redaktorį G 
“Litvos” redakteirį 
ir “Nasza Ziemia”
Kiecoltą Birželio 30 d. jie bus 
teisiami, kaltinant — už vals
tybės išdavimą (!) “Vilniaus 
Garso” redak toris Strazdas 
taip pat, lygiai’su anais, yra 
tiįajukiiamas atsakomybėn, ta
čiau 'kulkas jis yra lar laisvas.

Kiek anksčiau, gauja visokių 
valdininkų bei šnipų padarė 
kratą poliklinikoj ir suarštavo 
dr. Alseiką, dr. Legeiką ir bu- 
galterį Veleckį. Pastaruoju du 
tą pačią dieną, o dr. Alseiką 
ant rytojaus paleido. Be to, 
dtr. Alskeikai lenkai liepia iš 
Vilniaus krašto išsikraustyti.

Pastaromis dienomis lenkai 
padarė kratą pas lietuvių gim
nazijos mokytoją Stasį Kai
riūkštį. Įeidami išlaužė kamba
rio duris. Čia bekrėsdami vis
ką išvartė, išknaibė visus bal
dus, išbaladojo sienas ir iš kro
snies išlupinėjo kai kurias ply 
tas. Dirbo septynias valandas 
S. K. nesuėmė.

Išleidžiamasis aktas buvo 
želio 14 d. •

Pedagogijos kursuose 
minarijoje) mokėsi apie
mokinių, moko 8 mokytojai. 
Baigė kursus 19 mokiftių: 2 
bern. ir 17 merg.

Vidurinėje mokykloje dvie
jose klasėse apie 50 mokinių. 
Nors vedėją lenkai išvarė Kau
nan, o viena mokytoja pati iš
važiavo, bet mokiniai dar su 
didesniu uolumu dirbo, lauk
dami išgintųjų sugirįšti. Kitais 
metais žadama įkurti dar vie
ną klasę.

6 miesto pradinės lietuvių 
mokyklose mokėsi apie 200 
mokinių. Mokytojavo 8 moky
tojai.

Vakariniuose kursuose sau
sio mėn. buvo 50 mokinių. Mo
kytojavo 2mokytojai, o vieną 
lenkai išvarė Kaunan.

Vilniaus kaimeliai

Paskui visus įžymesniuosius 
lietuvius sekioja lenkų šnipai. 
Ir apie namus nuolat sukinėja
si ir gatvėje iš akių nepaleid
žia.

Lietuvių mokyklosM ui

E. VILNIUS. — šįmet Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje 
(nežiūrint persekiojimų!) ligi 
pastarųjų lienų Janke 196 mo-‘ 
Įciniai; mokė 23 mokytojai. 
Baigė gimnaziją 15 mokinių: 
5 bernaičiai ir 10 mergaičių.

PASIEK AI. — Daugėliškio 
parapijos. Kaip kitur, taip ir 
pas mus daug kas nuo lenkų 
okupantų vaitoja. Sekmadienį 
2 kovo lenkai bemedžiodami 
jaunikaičius į savonorius Želi
govskio armiją užpuolė musų 
sodžių. Rado du jaunikaičiu.

I Tuoj vieną suėmė. Kitas neno
rėdamas savo priešams tarnau 
t i leidosi bėgti, bet nelaimin
gąjį kulka pavijo. Peršovė jam 

™la milicininkai pama
tė blogai padarę ir greit palikę 
savo auką išsinešė Daugėliškiu. 

Ir už ką dabar mus šaudo? 
Gal tik dėlto, kad mylime sa
vo kraštą Lietuvą tėvynę įjr 
nenorime savo priešams tar
nauti. (Lietuvai.

WASHINGTON, liepos 12.- 
Dar nė kasyklų savininkai, ne 
angliakasiai nedavė atsakymo 
į prezidento Hardingo ipasiuly-| 
mą išrišti algų ginčą 
ei jos pagelba ir baigti 
Atsakymų nelaukiama

arbit ra-' 
streiką.v l

šią sa-1

Kasyklų srovini nikai 
prezidento pasiūlymą, bet nu- ■ 
tarė paprašyti platesnių paaiš-1 
kinimų. Gavę reikiamus paaiš-' 
kinimus jie susirinks subatoj 
galutinai nutarti ar priimti ar 
atmesti pasiūlymą.

Angliakasiai irgi nedarys 
sprendimo iki sekamą subatą 
susirinks vyriausias unijos “po-• 
licy” komitetas, kuris nuspręs 
apie tą pasiūlymą.

Kaip išrodo, nė viena pusė 
nesiskubina priimti arbitraciją' 
ir nelabai jai pritaria.

svaiistč ’

PASKELBĖ “RESPUBIKĄ.”
MILNDONAS, liepos 12. Iš 

Belfasto pranešama, 'kad Cork ‘ 
pasiskelbė nepriklausoma nuo 
Airijos respublika. Patvirtini
mo tai žiniai nėra. Ta Airijos 
dalis yra pilnai izoliuota ir 
abiems pusėms palaikant ašt
rią cenzūrą sunku iš ten gauti 
teisingų žinių.

LONDONAS, liepos 12. — 
Iš Cairo pranešama, kad niaj. 
Blake, kiuris skrenda aeropla
nu apie visą pasaulį, jau atvy
ko į Palestiną.

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 pe vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri-

v 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 priėmėias at
siliepia į Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

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

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

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

........  i —. -
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Hal&ted St., Tel.

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

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 0659

CHICAGOJE

Boulerard 9663

Boulevard 0672
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nikos, kur reikia ne skaityti, o 
mokintis ir dirbti niekas me
dicinos neišmoks ir net neiš- 
vystys pamatingos mtiovdkos. 
Kada žmogus žino anatomijų, 
fiziologijų, chemijų, patalogi- 
jų ir kitas medicinoj reikalin
gas mokslo šakas, tuomet ste
buklų nelieka. Lietuvos kai
muose būdavo da didesnių 
stebuklų namų, kur šundakta
riai pasakydavo, kur moteris 
sūrį pakavojo, kur ji pinigus 
laiko ir kiek. Didžiuma neži
nojo, kaip tai sutvarkoma ir 
turėjo stebėtis. Stebėtųs ir ga 
apie “Stebuklų Namus” rašy
tų pats Sinclair Lietuvoj.

Jeigu jis tik pasakytų apie 
A. Abramsų kaipo beletristas, 
butų kas kita. Jeigu jis nebūtų 
žinomas kaipo nuoširdus rašy
tojas ir teisybės j ieškotojas, 
vėl galėtume atydos nekreipti. 
Bet kad jis tiesiog pasmerkia 
gydytojus ir į padanges kelia 
kokius* tai misteriškus Abram
so išradimus, kurie išgelbėsiu 
svietų nuo kentėjimo, ir da 
Peavsono magazinas (žurna
las) renka vardus tų daktarų, 
kurie vartoja Abramso meto
dus, pirkdami iš jo už. gerų pi
nigų jo sugalvotus įrankius, ir 
skelbia juos, o ir pats Sinc
lair neslepia, kad daktarai, 
kurie vartoja Abramso apara
tų, uždirba nuo $1,000 iki 
$1,300 savaitėj, tad tylėt nega
lima. Nuo ligonių imant po 
200 dol. ir daugiau už gvaran- 
tuotų sifilio, arba džiovos, ar
ba vėžio, arba sarkomos išgy
dymų. šimtai tūkstančių yra 
skiriama tan\, kas suras būdų 
išgydyti vėžį arba džiovą, jau 
nekalbant apie kitas ligas. Nė 
pats Abramsas, kurio “Stebuk
lų Namai” taip augštai stovi, 
nė jo sekėjai neima tų sumų 
ir neina parodyti, jog jie tu

ri gydymo būdų. Pearson’o 
žurnale, savo knygose ir pam
fletuose ir ligoniams jie gali 
kalbėti ir gvarantuoti. Juk 
ir Collinso institutas Now 
Yorke viską gvarantuodayo.

Apie melus, buk gydytojai 
atmeta Abramso metodus be 
davimo progos jam darodyt, 
jog jos geros. Kalifornijos gy
dytojų organizacijos žurnalo 
redaktorius ir kitas su leidi
mu surištas daktaras kvietė jį 
parodyt, ar jis nemeluoja, kad 
iš lašo krųujo gali atspėti įvai
rias ligas, buvo pažadėta ligo
niui Vieta, užtikrinimas, kad 
neišeitų nesusipratimas ir lt., 
bet Abrams neapsiėmė. Dr. 
S. Ilyman ir Dr. A. Reed iš 
San Francisco rašo detaliai, 
kaip viskas buvo surengta ir 
duota proga Abramsui pasiro
dyti, ar jis gali įspėti ligas sa
vo bildu. Jis neapsiėmė. Ko
dėl? O paskui jis ir jo draugai 
giriasi, buk jis galįs daryt 
stebuklus, tik tie 110,(MM) kon
servatyvių daktarų jo metodų 
nenorį žinoti ir jį da kritikuo
ją-

Kas gi yra tas Abrams, apie 
turį Uipton Sinclair himnus 
gieda “Stebuklų Namuose?”

Sulyg turinių rekordų Ame
rikos Medikalės Asociacijos, 
jis girną Sian Francisco 1864 
m. Medicinos mokyklą — 
leidelbergo Universitetų Vo
tie t i joj — užbaigė 1882 m. 
bskį stebėtina arba stebuklin

ga, kad 18-os metų berniukas 
galėjo jau gauti diplomų, nes 
Vokietijoj reikia būt 8 metus 
gimnazijoj,, paskui 5 metus 
medicinos mokykloj ir nėra 
įasaulyj mokyklos, kuri duotų 
daktaro diplomų neturinčiam 
21 metų amžiaus. Keikia spė- 
i, kad jis mokyklų pradėjo 
ankyti būdamas kokių 2—3 

metų. O gal kaip ten kitaip iš
ėjo. Čia jau stebuklas ir mes 
j paliekame rišti. Sinclairui ar 
tam kitam. Abrams po savo 
vardo deda sekamus titulus: 
A. M. M. D., L. L. D., F. R. 
M. S. Sinclair rašo Amerikos 
Medikalės Asociacijos žurnale, 
kur jis prisiuntė teisinantį 
aiškų, buk Abrams yra bai

gęs Stanford Universitetų. Jis 
o nėra baigęs. Rašė jis ap

sčiai. 1910 m. liko padaryta 
apžvalga jo knygos “Spondy-

Sveikatos Dalykai
Dr. A. Montvidas.

Humbugas ar “stebuklų 
namai.”

“Naujienose” jspausdinaana 
Upton Sinclair’o “Stebuklų 
Namai” su Aleksander Marky 
įžanga, kur pasmerkiama visa 
gydytojų profesija už nepripa
žinimų ir nepraktikavimų Al
berto Abramso misteriškų me
todų diagnozes daryme ir gy
dyme. Inteligentiškas skaity
tojas, kuris sekė minėtų raši
nį, gali klausti, kam tokie raš
tai yra spausdinami, nes ten 
apart stebuklų, kokius prakti
kuoja magikai, “profesorių“ 
klinikos ir įvairus kultai dau
giau nieko nėra. Nesinorėtų 
tikėti, kad Upton Sinclair yra 
sužiniai panaudojamas “ste
buklingų” daktarų ir klinikų 
garsinimams. Jis gali būt įsiti
kinęs, jog Albert Abrams pa
daro stebuklus, kaip vaikas 
kad tiki, jog magikas daro 
stebuklus. Sinclair* iri jau lie
pi rmiena kalbėti apie sveika
tų. Keli metai atgal jis para
šė knygų apie tai, kaip gydyti 
žmonių ligas. Jis pasakojo 
apie savo pažįstamus, buk vie
nas “miršta nuo inkstų suiri
mo,” kitas “buvo ligonine 
dėl nervų suirimo,” trečias 
begalėjo “tik vienus metus gy
venti,” ketvirtas “nerviškas 
sugriuvėlis, šaukėsi mirties” ir 
visiem jis patarė vienų tikra 
būdų išsigydymui — tai bada
vimas. Jis rašė: “Ir nėra nė 
vieno iš tų ligonių, kurio aš 
negalėčiau išgydyti, jeigu aš 
galėčiau turėti jų atskirai porų 
savaičių.” Ir tuomet Sinclair 
buvo užsirūstinęs ant daktarų, 
kad jie nepripažįsta jo tvirti
nimo, jog “pasninkavimas yra 
gamtos gyduolė nuo visų ligų.” 
Atsirado J;ik vienas gydytojas, 
kaip Sinclair rašo, “kuris tik
rai susidomėjo.” Šitas vienas 
gyveno “tolimame nuo kelio 
Arkansas valstijos miestely ir 
prašė iSnclairo, kad jis leistų 
jam atspausdinti kelis tūkstan
čius kopijų straipsnio ir kny
gutės pavidale, kad išdalinus 
tbrp savo ligonių. Tuomet 
Sinclair džiaugėsi tuo vienu 
laukuose surastu daktaru, ku
riam kodėl tai reikėjo pa
skleisti kelis tūkstančius straip
snių tarp Pacientų ir rašė: 
“Vienas išimtinas protas tarp 
visų 140,(MM) (gydytojų), atvi
ras link naujos teisybės!” Jis 
manė suradęs teisybę apie vi
są bgų gydymų, o čia ima ir 
netiki apie 140,000 daktarų 
Tik vienas įtikėjo... turbūt di
džiausias protas, vienok dau
giau apie jį nesigirdi. Net ir 
straipsnio apie badų autorius 
jau užmiršo šitų “teisybę” ii 
girėsi nauja Alberto Abram
so “teisybe.”

Tuoj po “pasninkavimu gy
dymo” visų ligų Sinclair buvo 
užsikrėtęs da viena “teisybe” 
— tai gydymas ligų valgant 
žalių, t. y. nevirtų ir nekeptų 
maistų. Vėliau savo veikale 
“The Brass Check” jis prisipa
žįsta, jog jis buvęs pasiryžęs 
daryti bite ką, kad išrišus 
sveikatos klausimus, bet jam 
pasidarę aišku, kad jie neišri
šami. Apie savo maistu gydy
mų visų ligų jis rašo: “Aš at
sižvelgiu į praeitį ir turiu ne
maža juokų iš savo “monkey 
diet days” (beždžioniško maiti
nimosi dienų). Kas gali tik
rinti, kad už kiek laiko Sinc
lair neturės gardaus juoko iš 
Alberto Abramso “Stebuklų 
Namų?”

Tiesa, Uipton Sinclair yra 
gabus rašytojas, kada jis rašo 
apie Stock Yardus savo “Pelkė
se;” jis gali rašyti apie socia
lizmų, politikų, piešti žmonių 
charakterius, bet medicinos jis 
nežino. Nors, girdamas Ab- 
rainsų, jis rašo apie save, buk: 
“esu skaitęs taip daug įvairios 
rųšies knygų apie sveikatų ir 
dariau taip daug bandymų 
pats,” bet be mokyklos ir kli

lotherapy” (iPhysio-dheory of 
the spine) Am. Med. As. žur
nale ir pabaigoj ironiškai pa
sakyta, kad reikia “tikėti, jog 
atydus šito keisto leidinio stu
dijavimas gali atidaryti da 
nesapnuotus gydymo kelius.” 
Šitas ironiškas pasakymas, 
nors knyga buvo sukritikuota, 
liko panaudotas Abramso kny
gos išgarsinimui, nes leidėjai 
tik jį paėmė ir vartojo kaipo 
rinitų išsireiškimų.

Tarp 1912S ir U>14 m. Ab
rams davinėjo “kliniškos kur
sus” įvairiose šalies dalyse už 
$50. šituos jo kursus garsino 
plačiai viena Ohio valstijos 
kompanijų, kuri užsiima garsi
nimu stebuklingų daktarų.

.Pastaraisiais metais jis, 
apart gydymo ir darymo diag
nozes už daugelio mylių esan
tiem t ligoniam, da duoda kur
sus San Francisco, už kuriuos 
ima i>o $200. Tie kursai tęsia
si apie vienų menesį; nors 
Sinclair sako, kad galima pa
silikti ilgiau.

1912 m. Ipivo pasiskelbusi 
kokia tai American Associa- 
tion for Study of Spondylothc- 
rapy, kurios garbės prezidentu 
liko paskelbtas Dr. A. Abrams. 
Apie tolesnį jos gyvavimų ne
girdėti. Apart “Spondylothe- 
rapy,” jis “išrado” taip vadi
namų “Abramso Elektroniškų 

Reakcija.” Šitoji esanti pada
rymui “long distance” diagno
zes. Užtenka prisiųsti kelis 
lašus sudžiovinto kraujo ant 
popieros ar stiklo ir jis tuoj 
suras, kokių ligų ligonis turi. 
Ar nestebuklai? Collinso insti
tutas da reikalavo kelis klau
simus atsakyti, šita savo “re
akcija” jis suranda, buk visi 
skiepai turi sifilio, džiovos ir 
'kitų bakterijų medžiagų, to
dėl veik visi, kas skiepijasi, 
gauna lengvos rųšies sifilį, 
džiovų ar Kokių kitų ligų. Vie
na liga, pa v., sifilis vedąs ir 
prie džiovos. Vienok jis ne
drįsta sakyt, kad skiepai ne
gerai vartot, bet išaiškina, kad 
mėlina šviesa į 10 mijlulų už
muša sifilį skiepuose,' o gelto
na šviesa į tų patį laikų užmu
ša džiovų skiepuose.

Dr. Abrams leidžia žurnalų 
“Physieo-Clinicųl Medicina” it 
jis jį redaguoja, žurnalas eina 
iš jo namų. Gal tų “Stebuklų 
Namų?” Eina 4 kartus meluo
se ir yra skiriamas “Abramso 
Elektriškų Reakcijų ir Visce- 
rinių Abramso Refleksų studi
jai, Diagnozai, Gydymui ir Li
gų Patalogijoj”. Šitas leidinys 
neina 2-ra pašto klesa ir yba 
panašus į skelbimų. Rašoma 
tik apie Abramso išradimus, 
paduodama adresai tų, kurie 
randavoja jo institutų “Oscillo- 
clast, apie kurį toliau prisieis 
kalbėti, išspausdinami Abram
so pagyrimai ir lt. Skelbiama 
jo “labarotorija,” jo kursai, jo 
institutai, kurie ant kredito 

neparsiduoda, o reikia mokėt 
tuoj grynų pinigų. Ir jie nepi
gus. Garsinama šitaip: 
“Dr. Akrams Electrodes $6.00 
“Biodynamometer .... $36.00 
“Dr. Abrams Reflex Sėt 36.00 
“Dr. Abrams* Electro-Cunęu-

sser ..................... 120.00
Už visus įrankius geriausias 

kišenini yra Abramso Oscillo- 
clast. Šilo nė nupirkti negali. 
Reikia randavoti, įmokant nuo 
200 iki 250 dol. ir 5 dol kas 
mėnuo. Abrams garsina apie 
130 žmonių, kurie yra išrauda
vo j ę jo Oscillo-clastu. šituo 
instrumentu ir ligos suranda
mos ir gydomos. Sulyg paties 
Abramso, specifiniai vaistai 
veikia į ligų, nes jų vibracijos 
(virpėjimai) a ta tinka ligai. 
Todėl užtenka jo Oscillo-clastu 
prilaikyti virpėjimus ir vaistų 
nereikią. Pav., atropino virpė
jimo greitumas turėtų išdžio
vinti burnų, kaip atropinas iš
džiovina, gi pilokarpino virpė
jimo greitumas turėtų pripil
dyti burnų seilėmis. Vienok 
jokio .virpėjimai nė Abramso 
Oscillo-clastu, ne jokiais kitais 
instrumentais to nepadaro. 
Sinclair stebisi, kad tiek daug 
igonių kreipiasi į Abramsų ir 

pats Abrams garsina savo pam

fletuose apie geras įplaukas 
tų,, kurie nuomoja jo instru
mentų. Žmonių ir įplaukų gau
na net mahometonų kunigas ir 
burtininkė. Kol žmonės su 
mokslu neapsipažinę, tol jie 
tiki į misterijos į “stebuklų 
namus.” Jeigu da Sinclair tiki 
į “stebuklų namus,” kųgi kal
bėti apie paprastų publikų.

Kritikuoti Abramso teorijas, 
jo metodas, butų paikas daly
kas, nes nieko moksliško jose 
nėra. Yra tik stebuklai, kaip ir 
pasakos apie požeminius kuni
gaikščius, kaip ir sapnų aiški
nimas sapnininke, kaip ir ma
giško “šlukos.” Jeigu žmogus 
tiki, jog jis turi dūšią, kuri 
po kūno mirties iš jo išeina, 
kaip jį sukritikuosi? Jis tiki, 
nors darodyti negali. Abrams 
irgi šposus daro, stebuklus pa
sakoja išgalvoja niekuo nepa
remtas teorijas ir atsiranda 
žmonių, kurią jam tiki.

Sutrauka.
Upton Sinclair medicinos 

mokslo nežinodamas ir būda
mas pats tokios sveikatos, ku
ri reikalauja gydymo, laiks 
nuo laiko mėtosi nuo vieno 
dalyko prie kito kaipo visų li
gų naikintojo, o paskui pats 
iš savęs juokiasi.

iSinclair apihokėtas ar už 
dykų dėl savo nežinojimo me
dicinos mokslb patarnavo visai 
nemoksliško ir gal su tikslu 
Iiasipinigavipio dalyko išgar
sinimui savo rašiny] “Stebuk
lu Namai.” v

Pearsono ipagazinais elgiasi 
bizniškai, nes jis ne tik Sinc- 
ląiro rašinį deda, kuris yra 
daugiau niekas, kaip “stebuk
lingo daktaro” garsinimas, Mo 
da‘ ir pasižada patarnauti žmo
nėms, kurie norės gauti gydy- 
lis Abramso aparatais. Vadi
nasi, apsiima agentauti Ab
ramso firmai, kad ji galėtų 
daugiau aparatų parduoti, ku
rių vertes nepripažįsta moks
lo žmonės.
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Abrams yra garsinamas Sin- 
claird straiipsnyj melagingai, 
nes jis nėra baigęs jokios me
dicinos mokyklos Amerikoj, o 
Sinclair sako, kad baigė. Apie 
baigimų universitetoi Votkiotir 
joj šito Amerikoj gimusio Ab
ramso yra irgi stebuklai, nes 
jis skelbiasi baigęs būdamas 
18 metų amžiaus,, ko da nėra 
buvę Europoj, nes ir diplomo 
neduoda be 21 metų amžiaus.

Tie, kas daro biznį Abram
so mašinomis, turi jį girti ir 
garbinti, todėl natūraliai, kad 
jie skelbia, buk jis išdirbęs 
labatorijoj per 20 melų ir pa
daręs stebuklingus išradimus. 
Rekordai rodo, kad jis bizniu 
užsiima jau nuo senai ir net 
pavartojo vienų nelabai garbin
gų Ohio firmų, kad jį garsin
tų. Pradžioj jis atkartojo tik 
osteopatų ir chiropraktą teo
rijas apie nugarkaulį ir iš jo 
einančias vibracijas ir kraujo 
svarbų visom ligom pažinti, 
da toliau net apie lyties atski- 
rimų da prieš kūdikiui ge- 
mant, apie žmogaus charakte
rį ir lt. žodžiu, viskas pas jį 
stebuklinga, net bulvės nešioji

klais 
kaip

PASIDARYT! SAVE TIESESNE LABAI LENGVA
* ! ’ i 'ir

Po daugelio tyrinėjimų pasisekė mums išrasti ste
bėtinų gyduolę sumažinimui perdidelio sutukimo, kurio 
priežascia daro riebioms nesmagumų. Vaistas yra sma-’ 
gus, priimnus ir suteikiąs gerus rezultatus.

Stebėtinas vaistas dėl suliesėjimo.
vartojant juos galit lengvu budu at
gauti savo senąją figūrą be jokio ba 
davimo, arba varginimo save įvai 
riaįs mankštinimais.
Musų “Obesity Tablets” 

yra sutaisytos į pigulkas, kurios 
labai lengva praryti ir neduoda jo
kių blogų pasekmių, bet tik sunai
kina riebumą. Pigulkas reikia im
ti per 30 dienų ir per tą laiką su- 
nražąsit svarumo nuo 10 iki 15 
svarų. Laiškai kuriuos mes aptu- 
rim išreiškia padėką už pasekmin
gą veikimą vartojant musų pigul
kas. Kaina mažo puodo talpinan
čio pigulkų kurių užteks per 30 
dienų gydytis tik $1.50. Pradėk 
šiandien. Prisiųsk 25c. pašto žen- 

(stampoms) ir likusią sumągalėsi užmokėti 
pristatys į namus. Rašyk aiškiai.

VERVENA LABORATORY, Ine.
135 Hartford Bldg Chicago, III.

mas prie pilvo, metalinės juos
tos ir kiti prietaisai jo liko už- 
girli.

Abrams daro biznį iš savo 
instrumentų ir “kursų,” nes 
jis savo laikraštyj ne tik sa
ve išgarsina, o ir tuos, kurie 
perka ir nuomoja iš jo apara
tus.

Jis buvo daktarų kviestas 
parodyt, kad jis gali ligas pa
žinti iš kraujo vibracijų ir vi
sos progos buvo jam duotos 
gauti garbę, bet jis atsisakė, 
nurodydamas, kad stebuklais 
daktarų neužganėdinsi, kaip 
gali užganėdinti Sinclair ar ki
lų medicinos nežinantį žmogų.

Nė “Naujienos”, nė kili laik
raščiai, kurie nėra Abramso ir 
jo sekėjų apmokami, neturėtų 
spausdinti tokių “humbugų” 
skelbiančių raštų, nes ne visi 
žmonės yra mokyti medicinos 
ir daugelis gali būt suklaidipti 
ir apgauli “stebuklais.**

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Haisted St.

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

JOHN KUCHINSKAS ’
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 4 iki 0 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylds visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.
h !■!■■■ II I. I !■■■>

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899

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

Seelcy 3676

FV. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

- ----------------

----------- ■■■'" ■- -------------------------------A

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chiicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Haisted 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 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus iiva- 
džiojamo pilnai su C KO 
fixturas

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard

1619 w. 47th Street
Ant limokesčių, jei pagei

daujama.

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

S. GORDON,
1401 S. Haisted St. & 739 W. 14th 

Atdara vakarais iki 9 vai.
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Tankiai plaukia dideli laivai

WHITE STAR
Į Čherbourg ir Southampton 

Olympic—July 15; Aug. 12; Rūgs. 2 
Homeric—July 22; Aug. 19; Rūgs. 9; 
Majestic—Liep. 29 Rugp. 26 Rūgs. 16 

Tuoj pribuvus į Southamptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiaį plaukia į Danzigą ir Ue- 
pojų su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

Red Star LiNf
| Hamburgą, Libavą ir Danzigą 

Samland tik 3 klesa Rugpjūčio 1 
Tiesus patarnavimas į Liepojų. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu* 

baris plaukiojimas

V* American Line
Į Hamburgą 

Minnekahda (3 kl.) Birž. 28, Rugp. 2 
St. Paul, Aug. 16; Sept. 20 Spalio 25 
Mongolia Liep. 26; Rugp. 30; Spal. 4 
Manchuria Rugp. 9, Rūgs. 13, Spal. 18 

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

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų.

Delei naujy užmetimu 
“Naujienoms”

Trejetas savaičių atgal, vie
nas žmogus ipareiškč man, jog 
taip vadinamas “spėriai de
mokratų” organas rašęs, buk 
“Naujienos” asančios prĮisidė- 

j usios prieš “open shop” kom
panijos prie spaustuvių darbi
ninkus. Tasai organas reikalau
jąs iš “Naujienų” pasiaiškinti 
prieš jį.

Delei to “laikraščio” purvi- 
nimo aš palioviau jį skaitęs. 
Nieko nežinau, kas ir apie ką 
ten rašoma. Neskaito jo, kiek 
aš žinau, ir kiti “Naujienų” 
administracijos ir redakcijos 
nariai. Aš manau, kati kiekvie
nas asmuo, mylintis švarumą 
ir (padorumą, vengia to, kas 
nešvaru — nepadoru.

Pasakiau tatai ir tam žmo

nes, — žiūrės į “Union Shop” 
sąrašą, irgi ras “Naujienas.” 
Rezultatas* bus toks: “Naujie
nų” spaustuve turės daug dar
bo, darbininkai dirbs pilną 
laiką ir gaus gerą algą, “Nau
jienų” Bendrove kraus turtą, 
o “special demokratai” su sa
vo organu skurs ir badmi- 
riaus. Tai ve kodėl jiems nepa
tinka, kad taip daugyj vietų 
randasi parašyta “'Naujienos.”

J. šmotelis,
N-nų Bendroves Sekretorius.

DINGUSIŲ BONŲ REIKALE
Šiuomi skelbiama, jog sulig 

žeminus paduotų numerių, tie 
Lietuvos Laisves Paskolos Bo
nai yra pavogti arba šiaip sa
vininkams dingę ir nuošimčiai 
bus išmokami vien tik tų bo- 
nų tikriems savininkams, kuo
met kuponus jie priduos.

Park Row, New .York. Nuo
šimčiai gaunami prisiunčiant 
šių metų kuponą virš nurodytu 
antrašu.

Siunčiant kuponą, prašoma 
visuomet nurodyti kam pri
siunčiama, t. y., nuošimčiais 
gauti, ar tai aukojama kokiam 
nors reikalui.

Atsiimdami 1921 metų nuo
šimčius, daugumas žmonių į- 
teikdavo kuponus faile kuriam 
savo miesto bankui, o pastara- 
sai gavęs pinigus per New 
Yorko bankus, kuponą paliku
siam pinigus išmokėdavo.

Siunčiant kuponus visuomet 
reikia adresuoti Beprcsentative 
of the Republic of Lithuania, 
38 Park Row, New York.

J. J. Bielskis
L. e. Finansų, P. ir P. Ministe
rijos Įgaliotinio Pareigas.

SVEIKINA DEL PRIPA
ŽINIMO.

Vašingtonas, liepos 5 d. “El
ta.”

Sąryšyje su Ambasadorių 
konferencijos nutarimu pripa
žinti Lietuvą dc jure vakar at
silankė pas Lietuvos Atstovą 
su oficialiu vizitu Latvių At
stovas, ]>. C. L. Seya su savo 
sekretorium, reikšdami Lietu
vos Atstovui savo pasveikini
mo dėl Lietuvos sulaukto pri
pažinimo.

Kenčiančios Viduramžės !
Moterys

Mrs. Linton pasako kaip jai. 
pagelbėjo Lydia E. Pink-1 
ham Vegetable Compound 

šiame periode.
Denver, Colorado. — “Ėmiau Lydia 

E. Pinkliam Vegetable Compound per

Skausmus ir galimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valzbažonklis užreg. S. V. Pat. Ofisą

DRAUGAS REIKALU

MBS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted StM kampas 81
Telefonas Y arda 1119-

septynių metus ir 
negaliu apsakyti 
kiek man gero pa
darė. Jis y.’u ge
ras kaip jaunoms, 
taip ir senoms ir 
aš visuomet užlai
kau butelį namuo
se, kad kada prisi
eina turėt Lydia E. 
Pinkliam, kad ga- 
lėčia pasigelbėti. 
Mano vyras patė-

Baigusi Akt‘- 
ierijos kolegi
ją; ilgai prak 
t i kavų si Penu- 
silvanijos boe- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Dua 
da rodą viso
kiose ligose S 
kitokiuose rei
kaluose 
terims ir me*

mijo jūsų pagarsinimą laikraštyj ir 
sako: “Ėmei viską ką tik pamisli- 
ti galėjai, dabar aš noriu kad im

M^uR.iiEtlZMAN^
H RUSIJOS

Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

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

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
| LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepojų
S.S.Drottningholm Liep. 15, Rugp. 19
S. S. Stockholm Liepos 27, Kugp. 5

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki

DANZIGO ir PILI A VOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELI ...... .  $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vįątinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 357

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

8313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
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tume: Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound!” Liepiau parnešti ir urnai 

pradėjau geriau jaustis ir jis pri
dūrė: “Aš noriu kad imtum'?.’’ šešis

mėgink Lifebuoy.
šiurkščios,

Smetoneles

Jei turi prastą odą — ncnusnnįnk — bet mė
gink Lifebuoy.

Didelis RAUDONAS
smotas

butelius’. Taip ir padariau, o dabar 
užlaikau stubą, atlieku pati savo dar
bą. dirbu per dienas ir jaučiuosi la
bai gerai. Sakau kiekvienai apie Ve- 
gevab’e Compound savo draugei, ku
rią dr.ug turiu, kad ne tas, bučia 
nepasseikusi”. J— Mis. R J. LIN
TON 1850 West 33-rd Avenue, Den
ver, Colorado

Po perskaitymui panašaus laiško 
kaip kad aukščiau tilpsta, kuriuos 
tankiai garsiname, kaip gali moteris 
iškęsti ne ėmusi Lydia /E. Pinkham 
Vegetable Compound jei ji reikalau
ja pagelbos? Jis pagelbsti, kuomet 
kitos gyduolės ncpagelbsti.

gui, kuris pasakojo man apie 
to “laikraščio” plepalus. Be to, 
pasakiau, kad mums nėra rei
kalo skaitytis su tokiu nešva
riu organu. Tenai taip viskas 
sugedę, sutrešę, kad vargiai 
galėtų rastis žmonių, kurie 
kreiptų j jį rimto domesio.

Vėliaus turėjau reikalo su 
zeccvių, unijos viršininku,; P. 
English, kuris pasakė, kad jo 
domė buvusi atkreipta į tą 
faktą, jog “Naujienos” re
miančios nelinijines. įstaigas. 
Paprašius jo paaiškinti, jis sa
ke tikrai nežinąs, tik jis ma; 
tęs, kad “Naujienų” vardas 
esąs įrašytas į neunijinių spau
stuvių sąrašą. Aš paklausiau 
jo, ar tas turi reikšti rėmimą 
neunijinių įstaigų, arba, ar yra 
bent viena unijos spaustuvė, 
kuri galėtų turėti reikalų vien 
tik su unijinėmis įstaigomis? 
Jis atsakė, kad ne. Jis žinąs, 
kad tas nieko blogo nereiškia. 
Jis tik norėjęs paklausti “ka
me dalykas...”

Iš p. English kalbos aš su
pratau, kad kas nors ką nors 
yra pasakojęs jam apie “Nau
jienas.” Bet kas ir ką, nesiin- 
teresavau sužinoti.

Pagalios, liepos 10 d. paste
bėjau -“Naujienose” korespon
denciją, kur sakoma, jog rub- 
siuvių unijo's lietuviško lokalo 
susirinkime tūlas V. Prusis 
kėlęs didelį lermą, kad dėl mi
nėto “grieko” uždraudus A- 
malgameitų Bankui garsintis 
“Naujienose.”

Tam Prūsini noriu pastebė
ti, kad jis butų atsargesnis su 
panašiomis kalbomis, nes tai 
yra pavojinga šioj šalyj. Ži
noma, ne šitame atsitikime, 
bet kada nors gali būt. Esti at
sitikimų, kad Už panašias kal
bas brangiai užmokėti reikia.

Boiių savininkai, pranešdami 
apie savo borių dingimą, po pri- 
siega pas notarą sudaro tam 
tikrą raštą, pažymėdami, kur, 
kada ir už kiek boną pirko, 
nurodo bono numerį ir taipgi 
pažymi, kuri ir kada tasai bo
nus dingo. Tokį raštą dar pa
liudija vietos Paskolos Komi
teto Valdyba. Tiktai tokį raš
tą Misijos raštinė turėdama 
skelbia dingusių bonų nume
rius, ir nuošimčius išmokėda
ma, tėmija gal kas po tais nu
meriais nuošimčius pareikalaus. 
Jau keletą pavyko susekti ir 
tuoj buvo pranešta bono savi
ninkui pas ką jo bonas randa
si.

Iki birželio 30 d., š. m. gau
ta pranešimai apie dingimą se
kančių L. L. P. Bonų:
A00236 A02982 AO7766 A16031 
A00291 AO3161 A04818 A16381 
A00769 A03238 A10042 A16522 
A00932 A04244 Al0290 A16599 
A01087 A05041 A10544 A17O51 
A01335 A05064 A11701 A17052 
A01477 A05719 A11810 A18361 
A01482 A05639 A14164 A18919 
A02205 A05720 A14804 A18927 
A02728 A07673 A15114 A19857 
AO2744 A07765 A19867 
B00042 B01062 B01870 B04435 
B00415 B01063 B02417 B04525 
B00521 B01072 B03330 B05631 
B00541 B01600 B04149 B06342

B06797.
Šis sąrašas yra pasiųstas Fi

nansų, Prekybos ir Pramones 
Ministerijai ir bus patalpintas 
Lietuvos spaudoje.

Jei kas rastų L. L. P. Boną 
sulyg čia paduotų numerių, 
prašoma tuoj prisiųsti Lietuvos 
Respublikos Finansų Misijos 
raštinen, 38 Park Ro;w, Ne\v 
York, o iš čia bus įteikta sa
vininkui. Arba gal kam pasi
seks sužinoti, kas turi L. L. P. 
Boną po šiais numeriais, pra
šoma pranešti virš paduotu 
antrašu.

J. J. Bielskis
L. e. Finasų, P. ir P. Ministeri
jos Įgaliotinio Pareigas.

NUOŠIMČIŲ REIKALE.

Šiuomi pranešama, kad 1922 
metų nuošimčiai už (Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus, nuo 
liepos pirmos dienos yra iš
mokami Lietuvos Respublikos 
Finansų Misijos Raštinėje, 38

Kam tai
turėti prastą odą

Jei turi prasta oda ir geidi pagerint ja — pa

Devyni iš dešimts yra priežasčia
taukuotos, purvinos, sausos, arba negyvos odos, ta
pati priežastis — nešvarios ir neveiklios skylutės.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

___________________ _________ ________•/

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVašhington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

Telephone Central 3362 
1824 Wabangia Avė.

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

ir paprasti aliejuoti muilai negelb
sti, kad nuolatos butų taip gerame padėjime. Pa
laiko nesvarias skylutes ir ant tcliaus.

Lifebuoy sveikatos principas išvalo tas skylu
tes nuo viršaus iki pat dugnui — paakstina celes
prie gyvumo — pradeda sveiką cirkuliaciją.

Ir Lifebuoy tyras >palmų ir cocoanut ai.ėjai su
švelnina ir suminkština paakstmta odą.

Telefonai

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

DR. G. M. GLASER
Ofisus •

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

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

2 po piet.
Telephone Yards 68J .

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexėl 2880

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai ge
riausių ir leng 
viausiu armo
nikų, pianų ir 
kitų instru 
mentų. Mu 

armonikos yn. 
gvarantuotos.

senas armonikas i«

sųVisai į trumpą laiką pamatysit geidaujamas

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St 

Chicago, III.

N G Hb R-DONALDSOĖ
PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu piie Southampto- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką. kas UTARNIN- 
KAS.
• Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA,

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
COLUMBJA .................. Liepos 22
LACONIA ........................ Rugp. 3

Laivakorčių ir informacijų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.__________

Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviu PARIS, išplaukia 

Rugp. 2 ir Rugp. 23.
Puikiausis sutvarkymas — kam

bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėto jas.

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laiVu PARIS prie Harvo 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, franeuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French Line agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.

Kas link “special demokra
tų” organo, matyt, kad jis dar 
į vieną-kitą daro įtakos. To
dėl kad nesu’klaidinus gerų 
žmonių, manau busiant ne pro 
šalį pakeltąjį klausimą išaiš
kinti. Tegul, sakysim, pasiten
kina ir tie vargšai “special de
mokratai” ir musų draugai.

1919 metų pabaigoj “Nau
jienų” spaustuvė prisidėjo prie 
spaustuvniiiikų susivienijimo, 
vadinamo United Typothtea 
of America, kuriame priklau
so ir dabar. Tos organizacijos 
tikslas yra teikti informacijų 
spaustuvėms, derinti jųjų rei
kalus, šviesti ir tobulinti jas. 
Tam susivienijimui priklauso 
keliolika tūkstančių spaustu
vių visoje šalyje, didelių ir 
mažų, unijinių ir atvirų ir 
nieks kits nesugalvojo, jog tai 
butų negalima ten priklausyti 
nenusikaltus prieš darbinin
kus. O “spelcial demokratai” 
tai atranda...

Kalbamas susivienijimas iš
leido, be kitų informacijų ir 
žurnalų, “Open Shop Direc- 
tory,” kuriame randasi įrašy
tas ir “Naujienų” vardas. 
“Naujienų” vedėjai neprašė, 
kad susivienijimas tatai dary
tų, bet kad padarė, man labai 
patinka. Tai yra pagarsinimas, 
padarytas dykai. Kas nori ne
linijinės spaustuvės, —. žiūrės 
į “Open shop” sąrašą ir ras 
“Naujienas;” kas nori uniji-

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

palengvinimu per varibjimęn

U

į)

pasekmes ■— ir kiekvienas godos tave.

k LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 Šo. Halstcd St.
Chicago, III.
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VIENINTELIS BANKAS 
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 
1-mos.

Depositors State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė.
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SEVERAS
regulATOJR
Moierip Sftprląfoja U s , 

rsiie, kad jisai ^yra 
veiksmingas siąjrazimui spekp 
sūrely li.a v i m tų moferiškį 
funkcijp ir suteikia sistemai 
sveiku, normališk^ padėjimu

KlaUsMte pas apilekortbs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

LUMBERIS
Ar manote būdavot? Apsimokės jums pasimatyt su mumis 

pirm pirkimo. Gailina sutaupyt pinigų. /
Pilniausias stakas. Pristatome didelius ir mažus orderius.

Morgan Park Lumber Co.,
Tek: Bererly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

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

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

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

—--------------------,
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo b

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.
\j

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už <lyk» bandymas budo, kuri kiekvienas 
gali vartoti be nesmagumų ir be laiko 

eikvojimo.
Mes turimo būdą, kuris suvaldo dusuli ir 

norime, kad bandytumet už musų iškaš- 
čius. Nežiūrint ar jau jsisenėjęs, ar <la 
nesenai, pasirodė, kaipo chroniškai dusulys 
jus privalote pareikalauti ant išbandymo 
musų budo. Nežiūrint jūsų amžiaus ar už
siėmimo. jeipru jus vardina dusulys musų 
būdas turėtų jums pagelbėti tuojaus.

. Mes ypatingai norime pasiųsti tiems, ku
rie neturį vilties išsigydyti, kurie išbandė 
įvairius įkvėpimus, plovimus, oniumo sutai- 
symus, garus, "patentuotus rūkymus” ir 
tt. be pasekmių. Mes norime parodyti 
kiekvienam už musų iškaščius, kad nau- 
iausio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpavimų, gvergždimų ir visus bai
sius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per svarbus 
Jtad praleisti kad ir vieną dieną. Rašykite 
Tlabar ir pradėkite vartoti musų bud'} tuo
jaus. Pinigų nesiųskite. Tik nasiųskite iš- 
pildę žemiau padėtą kuponą. Padarykite tą 
Šiandie — jums nereikia mokėti nė už pa
siuntimą.

FREE ’TRIAL COUPON
Frontier Asthma Co., Room 229 G.

Niagara and Hudson Streete, 
Buffalo, N. Y.

Send free trial of your method to:

j Telefonas: Boulevard 7042 0

Į DR. C. Z. VEŽELIS Ė
■ ’ ■

Lietuvis Dentistas
4712 South Ashland Avė., N

81 arti 47-tos gatvis

Tel. Pulinian 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA .4

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

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

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką . prižiū
rėjimą. Enodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

OptometrUt 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 4T-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 02E7 

. . —

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1-4 ir 7—9 Ned. 10—12
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

Published Daily except Sunday- \ ' j by
The Lithuanian News Pub, Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.
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1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Telephone Roosevelt 8509

Subscription Kates;
8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of ChicagOj
$8.00 per year in Chicago,

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
1H. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
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__1.75
_ 1.00

Užsimokėjimo kaina:
Chicago  je — paštu;

Metams ----------------
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Trims mėnesiams________
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ti iš A. D. F. viršininkų pu
sės, kuriems jie paskelbė ka
rų. Jau ir rašydami savo 
“naujosios” partijos progra
mų, komunistai numatė, kad 
unijų viršininkai mes juos 
lauk, jeigu jie mėgins jas 

Į “užkariauti iš vidaus”; ir jie 
tame programe pasižadėjo 
kelti “griežtus protestus”. 
Bet ką protestai padės, kad 
ir jie butų dar taip griežti?

Savo laiku socialistai per
spėjo “kairiuosius” elemen
tus, kad jie neaikvotų be rei
kalo savo jiegų, tverdami 
“jačeikas” unijose; ažuot kė
lus unijistus prieš unijistus, 
jie patarė jiems geriaus už
siimti apšvietus skleidimo 
darbu. “Kairieji” nepa- 

' klausė tų perspėjimų ir pa
tarimų ir dabar gauna pa
ragaut to paties visto, kurį 
jie gamino unijų vadams.

O kas dėl to visko kenčia 
daugiausia? Darbininkų kla 
sė, kuriai šiandie reikia, vi
sas savo jiegas įtempus, ko-1 

vot prieš išnaudotojus, o ne 
užsiimti vidujiniais kivir
čais! \

Je, Leninas neklaidingas. Apie 
jo nuomonių teisingumų “palai
mintiems” komunistams nė abe
jot nevalia.

Neužilgo jie gal ims tikėti, kad 
Leninas yra “nekalto prasidėji
mo”.

RUSIJOS DARBININKŲ 
PROTESTAS.

apie monarchijų, tai tas tik pa
rodo, kad jie patys nežino, ko 
nori. Unijų kongresas, žinoma, 
atmetė tą ne vietoje pakeltų 
klausimų (nes Italija juk nesi
rengia šiandie prie revoliucijos!) 
ir dar pasijuokė iš komunistų, 
kad jų gerbiamas komisaras Či- 
čerinas sėdėjo karaliaus puotoje 
sale Genuos arcivyskupo!

Bet “Laisvei” yra ne pirmiena 
falsifikuot žinias apie darbinin
kų kongresus. Nepersenai ji 
rašė, kad Vokietijos darbininkų 
unijų !suvažlavime, Leipcige, bu 

vęs kandidatu į prezidetnus Ka- 
I rolis Legien (kuris jau apie me
tai laiko kaip yra miręs), tik, 
■girdi, jo neišrinkę!

---------- <—....... .
“ŠVIETĖJAS”!

ifcagMM—IR ■ ■■frįl

"Valo"
MaaMHMS^W>MaaaBa«wHsanaKNr*m I 

Apžvalga j|

i Bėrimo “Freiheit” gavo žinią 
iš Rusijos, kad Į

“Birželio 8 d. elektros dirb- 
' tuvių darbininkai Charkove 

metė / darbą, pro testuodami 
prieš i Maskvos bylą (kurioje 
yra “teisiami” socialistai re- 1 
voliucionieriai. “N.” Red.). į 
Streikas, kuris turėjo dertion- | 
stratyvį ir politinį pobūdį, tę- 
sėsi keletą valandų.” j j ^tnišaitis <.Darb. TieS(> 

Šitas streikas ir taip pat dar- je” paskelbia šitokią mandrybę: 
bininkų judėjimas Petrograde 
(žinios iš kitų vietų nepasiekia 
užsienio) rodo, kad Rusijos pro-| 
letariatas visai nepritaria tai 
kruvinai komedijai, kurią bolše
vikiškoji valdžia surengė ant ese
rų galvos.

Priešingos kaltinamiems so
cialistams revoliucionieriams ir 
jų ;i<lvok;itams demonstraci jos, 
apie kurias tiek daug triubijo 
bolševikų agentūros, veikiausia 
susidėdavo iš persirengusių, kai
po “proletariatas”, čekistų (žval
gybininkų) gaujų ir įvairių vi
suomenės atmatų.

SOCIALISTŲ TAIKA 
ITALIJOJE.

Amerikos Darbo Federa
cijos vyriausybė nutarė pra
dėt savo unijų “valymų” nuo 
komunistų. Pirmas žings
nis yra padarytas New Yor- 
ke, kur'”' nutarta atšaukti 
knygvedžių, stenografų ir 
skaitliuotojų unijos čarterį 
ir perorganizuoti tų unijų ' 
prašalinant iš jos priešin-j 
guosius A. D. F. administra-j 
ei jai gaivalus. Toliaus keti- j 
narna imti į nagų moteriškų 
rūbų siuvėjų unijų, apie ku
rių paskutiniu laiku ėmė la
bai smalsiai suktis “kairia- 
sparniai”.

Nėra kalbos, kad mėtymas 
narių iš unijų dėl jų politi
nių ar partinių įsitikinimų 
yra blogas daiktas. Bet rei
kia pripažinti, kad čia eina I 
dalykas ne vien apie įsitiki
nimus. Tie elementai, prieš 
kuriuos atsikreipė A. D. F. 
viršininkų rūstybė, pasižy
mėjo ir tam tikrais darbais. 
Jie, sekdami “raudonojo uni
jų internacionalo” taktika, 
mėgina steigti unijų viduje 
tam tikras kuopeles (“jačei
kas”), kurios stato savo tik
slu vesti kovų prieš unijos 
viršininkus, idant sukėlus 
prieš juos minių ir pastačius 
j-jų vietas savo žmones. Tai 
vadinasi “užkariavimas iš 
vidaus”.

Europos organizuotieji 
darbininkai jau senai yra 
pasmerkę tų “komjačeikų” 
(komunistinių jaceikų) tak
tikų, kaipo pragaištingų uni
jų gyvavimui. Bet ir Anję* 
rikos darbininkai jau turėjo 
progos matyt jos kenksmin
gumų. Visi atsimena, kaip 
šlykščiai elgėsi slaptieji ko
munistų būreliai rubsiuvių 
streiko metu “amalgameitų” 
unijoje; dabar ir vėl turi ke
blumų su tokiais pat komu
nistų būreliais streikuojan
čiųjų angliakasių unija. Ne
nuostabu todėl, kad A. D. F. 
vyriausybė pasiryžo padary
ti galų tam dezorganizacijos 
darbui.

Veikiausia tuo nesistebi 
nė patys komunistai, nes juk1 
nieko kita jie negalėjo lauk-

ARGENTINOS KOMUNISTAI 
SUSKILO. Anądien mes rašėme, kad Ita-j 

lijos darbininkų unijų kongre- 
Škotijos “Rankpelnis” gavo išlsas nutar® ragint socialistlJ Pa

savo korespondento iš Argenti- tlją, kad ji balsuotų už tokią vai
nos laiška, kur aprašoma komu- džią’ kuri nors nebus soclallstl- 
ništų skilimas. Tarp kitko te- ng- bet »Psiims griežtai kovot su 
nai pasakojama: juodašimčiais “fašistais”. Iš Eu

ropos atėjusieji laikraščiai lei- 
Draugai, jums pranešu, džia suprast, kad ta mintis pir- 
Ąrgentinos Kompartijoje I minusia kilo parlamentinėje so

cialistų frakcijoje.
Birželio 17 d. tapo paskelbta 

telegrama iš Rymo, kur sako
ma, kad didžiuma socialistų at
stovų parlamente nutarė, tam 
tikromis sąlygomis, remti val
džią. Tas nutarimas iššaukęs 
didelio sujudimo parlamento sfe
rose. Nacionalistai, fašistai ir 
taip pat liberalai niekiną socia
listus delei to; bet katalikų 'liau
dies partija ir kairiosios parti
jos, išskiriant Giolitti šalininkus, 
esančios palankios tokiam socia
listų žingsniui.

Socialistų atstovai paskui, ma
tyt, kreipėsi į darbininkų unijų 
kongresą, siūlydami jam išreikš
ti savo nuomonę tuo klausimu. 
Kongreso didžiuma pritarė par
lamento frakcijos didžiumai. ' 

Ne pro šalį čia bus pastebėti, 
kaip tą žinią paduoda Brooklyno 
“Laisvė”. Ji rašo, kad “Italijos 
socialistai nutarė bendradar
biaut su monarchistais”:

“Genuos mieste”, girdi, “at
sibuvo ‘socialistų’ ir Darbo 
Konfederacijos atstovų suva
žiavimas, kuriame nutarta 
bendradarbiauti su monarchis
tais šalies valdžioj. Už rezo
liuciją balsavo 537,351, prieš 
balsavo 499,991. Komunistai 
taipgi pridavė rezoliuciją, 
skelbiančią neatlaidžią kovą 
nuvertimui monarchijos. Bet 
jų rezoliucija tapo atmesta.” i 
Tas Genuos suvažiavimas bu

vo tįąrbininkų unijų Konfedera
cijos konvencija, o ne “socialistų 
ir Darbo Konfederacijos”, kaip 
rašo “Laisvė”. Socialistai tenai 
dalyvavo kaipo unijų delegatai, 
o ne kaipo partija.

Toli aus — tenai ėjo kalba vi-1 
sai ne apie monarchijos rėmimą! 
arba kovą prieš ją, bet apie ko-l 
vos budus su “fašistais”. Vieni 
delegatai manė, kad apsigyni-j 
mui nuo “fašistų” teroro reikią 
remti tokią valdžią, kuri pasiža
dės nuslopinti ■ “fašistų” judėji
mą; o kiti delegatai tam prieši
nosi. Viršų paėmė pirmoji nuo
monė.

Jeigu gi komunistai (kurie, 
beje, Italijoje yra visai nusmu
kę nuo koto) mėgino sumaišyti 
diskusijas, iškeldami klausimą

reiškiasi skilimas delei bend
rojo darbininkų fronto. Pild. 
Kom. didžiuma stovi prieš 
bendrų frontų ir mažumai, ku
ri remia tų frontų, net nelei
džia savo mintis oficialiam 
partijos organe išreikšti. To
dėl mažuma, kuri prisilaiko 
Kominterno tarimo, pradėjo 
savo laikraštį ‘Nuevo Orden’ 
leisti... Pild. Kom. todėl nu
tarė visus tuos, kurie tam 
žurnalui • bendradarbiaus, iš 
Partijos išbraukti, kartu ir 
Pild. Kom. mažumų. Tokiu 
budu visi tie, kurie tik stoja 
už bendra darbininkų frontų, 
bus iš partijos išbraukti.

“Partijos organo, ‘La Inter- 
nacional’ num. 358, gegužio 5 
d. š. m. tilpo sąrašas tų drau
gų, kurie išmesti iš partijos. 
Pasirodo, kad jau penkiolika 
gabiausių partijos narių, ga
biausių rašėjų, prašalinta.”
Argentinoje dedasi panašiai, 

kaip ir visur. Rusijos komunis
tų partija per keletu savaičių 
“valė” iš savo tarpo visus tuos 
narius, kurie nepritarė Lenino 
frakcijai: apie 30 ar 40 nuošim
čių narių tapo tuo budu iš jos iš
mesta.

Amerikos komunistuose irgi 
įvyko skilimas, kuomet vieni jų 
sumanė tverti naujų muilo bur-

vadinamą “Darbininkų Partija”, 
o kiti pasipriešino tam. Deši
nieji komunistai, turėjusieji di
džiumą pildomam komitete, iš
metė kitus pild. komiteto narius 
ir padarė tokias pat “revoliuci
jas” svetimšalių komunistų fede
racijose.

Argentinoje kairieji komunis
tai, o Rusijoje ir Amerikoje de
šinieji komunistai elgiasi vieno 
dai: vartoja diktatūrą prieš savo 
partijos narius. Nuomonių ii 
diskusijų laisvės jie taip pat ne
pripažįsta, kaip katalikų bažny
čia.

NEKLAIDINGAS POPIEŽIUS.

V. Tauras '•Laisvėje” rašo:
“Jeigu taip kas kalbėtų, ne 

Leninas, tai pas mus rastųsi 
draugų, kurie šnairai žiūrėtų 
į tokią nuomonę.”

“Demoikratas—tai k^esiniai 
susipratęs buržujus.”
Amerikos plieno karalius, Ga- 

ry, kuris mindžioja po kojomis 
darbininkų teises, tuo budu yra 
“nesusipratęs” buržujus!

New Yorko valstijos politikie- 
I riai, kurie prašalino iš valstijos 
lesislaturos socialistų atstovus, 
taip pat yra “nesusipratę” bur
žujai! (

Vokietijos miliardierius Stin- 
į nes, kuris nori atgaivinti monar- 
'chiją, irgi yra “nesusipratęs” 
buržujus!

Nes jie yra juk ne demokra
tai, o plutokratai, despotai, mo- 
narchistai ar kaip juos ten pava
dintum.

Tas socializmo renegatas yra 
taip nusmukęs protiškai, kad ji
sai užmiršta net, ką jisai ir jo 
vienminčiai, komunistai, nuola
tos patys skelbia. Jie pasakoja 
juk,, kad buržuazija visur sten
giasi palaikyt (arba įvykint) sa
vo diktatūrų; ir, kad išvengus 
“buržuazinės diktatūros”, jie ra
gina darbininkus kovot už įstei
gimų “proletarinės diktatūros”.

Dabar gi buržujai staigu pa
virto “demokratajs”!

Ką sako pati Že 
maitė apie save.
Bevartydamas tėviškėj savo 

knygas ir įvairius popierius 
užtikau nei įvairių okupantų 
nei nelabųjų žiurkių nejudintą 
šią trumpą Žemaites autobio
grafiją, t. y. pačios žemaitės 
savo gyvenimo aprašymą. Šitos 
autobiografijos istorija tokip. 
1915 m. pavasarį išėjo “Aušri
nės” (pažangiųjų moksleivių 
laikraštis) vieton almanachas 
“Aušrinės Keliais.” Kitą tokį 
almanachą manoma buvo iš
leisti 1915 m. rudenį. Kadangi 
tais metais Žemaitei buvo su
kakę 70 metų, tai šitoms su
kaktuvėms paminėti almana
cho redakcija buvo nutarusi 
kreiptis į žemaitę ir prašyti 
jos parašyti almanachui savo 
biografiją, o M. Biržiška buvo 
prašytas parašyti straipsnį 
apie Žemaitės kūrybą. Žemaite 
greit minėtą prašymą išpildė, 

kaip redakcijos nariui, 
šis raštelis įteiktas. Ka- 
del įvairių priežasčių

almanachą nebegalima buvo 
išleisti, tai šitas Žemaitės raš
telis visą laiką gulėjo pas ma
ne. Kadangi Žemaite yra ir 
bus mums brangus žmogus, 
lodei, be abejonės, kiekvienam 
yra įdomu kiek galima dau
giau apie jos gyvenimą žinoti, 
0 ypač yra įdomus pačios ra
šytojos žodžiai.

) J. Sondeckis^

mane dėdina, tęvo brolienė, 
i našlė, dvarponė. Ji savo vai- 
, kams samdė mokytojų ir ma

ne paėmė sykiu mokinti. Mo
kinau® keletą metų, visako, 
kaip yra sakoma, po truputį 
palaižiau; lenkiškų knygų net
ruko man skaityti.

Mokytojos buvo gabenamos 
iš Vilniaus vienuolyno, lietu
viškai jos nesuprato nė žodžio. 
Apie Lietuvą, atskirą nuo len
kų, niekas nė nesapnavo. “Mes 
visi lenkai, broliai, vienos mo
tinos vaikai, tik musų tarnai 
mužikai lietuviškai kalba” — 
taip buvo mums ‘ aiškinama. 
Dėdinos tarnaites, iš sodžiaus 
paimtos, nė žodžio lenkiškai 
nesuprato, bet buvo liepiamos 
kalbėti lenkiškai.

Netrukus prasidėjo kaži ko
kie subruzdimai, negirdėtos 
naujienos —• atliuosavo žmo
nes nuo ponų, tuojau išgirdom, 
kad kilo “powstanie,” lenkai 
po miškus su maskoliais šau- 
dosi, nori nuo rusų valdžios 
atsiliuosuoti. Visoms lenkėms 
moterims ir mergaitėms reikią 
sukiliine dalyvauti.

Pamišo ir musų mokslas, at
sirado kiti darbai —- nešioti, 
vežioti J miškus kovotojams 
maisto, siūti marškinius^ pe

šioti senus skurlius žaizdoms 
tvarstyti, pirštines .nerti, ke
pures (konfederatkas) siūti. 
Mano dėdina tais melais visą 
savo naudą išdalijo sukilė
liam^ į mišką, namie net ne
beliko ko valgyti.

I ' ' h ’ t

Išėjau į kitą dvarą tarnauti. 
Porą metų patarnavusi nutekė
jau 1865 m. už vyresniojo dva
ro miškų sargo (Jo pavardė — 
jžymontas. J. Sond.). Mano 
vyras mužikiu'kas, mažas atim
tas į dvarą, daug vargo matęs, 
nebenorėjo ponams betarnau
ti. Kibome į 
ne turėjo va, 
didesnius ar
Nuomodami 

parapijų —• 
Laukuvos, Pavandenės, Užven
čio, bet niekur mums nesisė
do, tur būti, nemokėjome ūki
ninkauti. O man sunku ir ilgu 
iuvo, kad neturėjau knygų 
pasiskaityti ir negavau žinių iš 
ilatesnio svieto. Taip vargome 
<elioliką metų. Vaikus šneki
nome lenšikai, jiems prakutus 
mokinau skaityti ir rašyti len
kiškai, bet kadangi šeimyną, 
mergaites samdėme lietuvai
tes, lai ir musų vaikai geriau 
raibėjo lietuviškai kaip lenkiš
kai.

daugiau rašo 
kalbos ne-

jau ir lie- 
labai maža. 
)e” Kudir-

visi sumigo. Daug popierio ga
dinti nebuvo iš ko, todėl nusi
pirkau didelę marmulinę len
telę, ant Jos rašiau, nepasise
kus užtrypiau ir vėl rašiau: vi
sų prirašius perrašinėjau ant 
popierio, Pradėjo jau kaskart 
daugiau mano raštų sunaudo
ti, vis reikalavo daugiau. Atsa
kinėjau neturinti laiko rašyti. 
Netikėtai kartų gaunu iš pašto 
15 rublių iš Petrapilio studen
tų, o Povilas rašo, kad už tuos 
pinigus samdyčiau darbui, o 
pati rašyčiau. Man kaip našta 
nukrito, nustojo visi bambėję 
už gaišimų, baidė tik papuoli- 
niu į cipę. Kartų atsiunčia man 
Avižonis 5 rub. (tai buvo, ro
dos, 
lio,”
Bite, aiškina, kur ir 
žinoti. Važiavau pro 
Panevėžį į Pasvalį, iš 
žonis nuvežė mane į
lį; taip susipažinau su Gabrie
le Petkevičaite, kurios pata
rimais rašydama daug pasinau
dojau.

1899 m. mirė mano vyras; 
1901 m. mečiau, ūkį vaikams, 
pati išėjau pas lietuvį dvarpo
nį Putvinskį. Ten daugiau lai
ko gavau rašyti. Gyvenau ton 
keletą metų, paskui l’užiuiš- 

kiuose pas G. Petkevičaitę, vė-

1897 ar 98 m.) “ant ke- 
reikių man susipažinti su 

kaip va- 
šiaulius, 
ten Avi- 
Joniškė-

Iš pradžios Višinskis, stu
dentai tempė mane rašyti, pas
kui kiti geri žmonės ragino, 
kėlė ir patarimų davė, kartais 
pagyrė, o kartais ir papeikė 
mano rašius. Taip įpratau ve
dama, ne šiandien nepasitikiu 
savim -t- labai mėgstu iš išti
kimųjų išgirsti kokį gerų pa-
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ku-

•Man, 
buvo

Gimusi 1845 m. gegužio 31 
d. Plungės,, parapijoj, Bu'kon- 
tiš'kės dvarely (grapo Plįotc- 
rio). Tėvai — Antanas ir Ju
lijona Berniušcvičiai, bajorai. 
Namie buvo vartojama lenkų 
kalba. Skaityti tėvas mokino 
lenkiškai iki 10 metu išmokau 
gerai skaityti ir po truputį ra
šyti. Kalbėli lietuviškai ir drau
gauti su mužikais, nemokan
čiais lenkiškai, draudė ir gy
niojo mus, labiausia motinėlė.

Paskui (1856 m.) atsiėmė

ūkį. Savo žemės 
todėl nuomoj.ova 
mažesnius ukius. 
perėjome keletu 
Telšių, Varnių,

Paskui patekome pas vyro 
□rolį į sodžių, kame gyveno 
Višinskis. Tenai gavome nuosa- 
vios žemės šmotelį. Višinskis 
ouvo artimiausias musų kai
mynas, kai]) sakoma, tvora 
tarpe; jo mažiausias vaikas Po- 
viliukas jau buvo Šiaulių gim
nazijos įprirengiamojoj klasėj; 
parvežtas švenčių ar vasarą 
vis su musų vaikais draugavo, 
šiokių tokių knygelių atnešda
vo. Ėmiau jo prašyli, bene gau
tų kame Šiauliuose paskolinti 
ir man knygų paskaityti. Par
važiuodamas kitą sykį ir par
vežė man lenkišką knygą (()-

vo. Laikraščiai visuomet bū
davo jau seni. Vaikai taipgi 
pamėgo juos skaityti, nes lie
tuviškai jiems buvo lengviau 
skaityti. Vyras tik mus baugi
no ir bare, kad įkišim uodegą 
už draudžiamus raštus.

Povilas baigdamas gimnazi
ją pradėjo mums aiškinti, kad 
mums lietuviams būtinai reik 
mesti lenkų kalbą ir visur ir 
su visais šnekėti lietuviškai; 
dejavo, kad lietuvių rašytojų 
labai mažą, nėra raštų spaus
dinti, dagi laikraščiams trūk
sta medžiagos, 
lenkiškai, lietuvių 
moka.

- Randasi, sako, 
tuvių rašytojų, bet

Parodė jis “Var 
kos raštus, Bitės apysakaites, 
na ir dar kiek...

—Reik man —< sakau pamė
ginti rašyti. Kalbos moku, gal 
pataikyčiau, kaip čia?

—(Pamėgink, sako Poviliu- 
kas, pažiūrėsim kaip išeis...

Na ir ėmiau rašytojus pa
mėgdžioti. Tai buvo, rodos, 
1892 ar 1893 metais. Parva- 
žiavus Povilui iš gimnazijos 
mano buvo jau didžiausias po- 
pieris fprimsytas, ne pati neži
nojau kas do veikalas iščjo — 

apysaka ar kas. Mano rašyba 
buvo lenkiška, nes kitai]) ne
mokėjau. Atidaviau tą rašinį 
Povilui, prašiau tik niekam 

■ nerodyti ir nesijuokti. Vasarą 
jis su Vincu Kalniečiu po Lie
tuvą vaikščiojo, sakėsi daug 
lietuvių atradę ir susipažinę.

—Tamstos rankraštį — sa
ko: palikau Bitei ITaip pasi
rašo G. Petkevičaitė. J. Sond.), 
Ji rado daug jai dar nepažįs
tamų lietuviškų žodžių, 
riuos išsirašinėja.

Povilas išvažiavo į universi
tetą, iščjo visi metai, apie savo 
rankraštį aš jau ir primiršau. 
Parvažiavęs Povilas . atnešė 
man kalendorių ir sako: “žiū
rėk, čia save atrasi.” Vartau, 
vartau, nieko nepermanau, ta
da jis atskleidęs parodė “Ru
dens vakarą.” Skaitau, paži
nau savo, nusidžiaugiau. Skai
tau viena ir visiems balsu; ma
tau, kad mano raštas sutrum
pintas. Klausiu, kodėl tai])?

—jNežinau, sako, ar perilgas 
buvo, arba tas pats atkartota 
ir išmetė.

—Kad ir sutrumpintas, bet 
įdėjo, džiaugiuosi; nors liek 
prisidėjau prie rašliavos... 
Bąda, kad nemoku gerai rašy
ti! Mat reikėjo daug taisyti...

—Nesibijok, sako Povilas, 
bus pataisyti ir išspausdinti, 
kurie tiks...

Taip Višinskio raginama va
riau toliau. Parašiau gan ilgą 
apysaką pagal Kraševskio “Mi- 
lijon posagu,” bet išėjo niekai. 
Kai Povilas pradėjo 
tams balsu skaityti, 
šaukti: “Gana, gana! 
lin!” Mėginau versli 
taip pat niekai išėjo,
(apmaudas. Argi, manau, nebe- 
pataikinsiu parašyti, kas liktų 
spausdinti...

Pradėjau rašyti iš galvos, iš 
atsiminimų, vis atidaviau Po
vilui taisyti, kaip jis išmano, 
o kas nepatiks — išmesti.

Pas Višinskį vasarą atsilan
kydavo jo draugų-studentų. 
Čia pasižinau su Avižoniu, Bu
kantu, Raliu, Matulaičiu, Siru- 
lavičiu ir kt. Buvo atsilankęs 
čia ir Jablonskis lietuvių kalbą 
tyrinėdamas. Studentai daž
nai1 kalbėjosi apie raštiją: vie
nam tas patiko raštuose, kitam 
kitas, vienas .mėgo trumpus, 
bet tikrus vaizdelius, kitas il
gesnes, smulkiau aprašytas 
apysakaites. Povilas labai mė
go gamtos aprašymus. Aš vi
sa tai girdėdama tėmijaus ir 
savo raštuose mėginau 
pritaikinti.

Man tik nebuvo laiko 
sėdus rašyti: ūkio darbai 
do. Vaikai raukėsi, 
gaišiu 
vyras

Povilas Višinskis negana ma
ne kėlė, tempė, bet ir daug ki
tų rašytojų prižadino. Kiek te
ko man žinoti, Šatrijos Raga
na, Lazdynų Pelėda, Jovaras 
— visi buvome Višinskio su
rasti ir jo raginami priversti 
rašyti. O kiek dar man nežino
mų jis surado?!

Dalykas, kurio negali
ma neigti.

Šituo dalyku yra Dėdės Šer
no padėtis. Nors jo sveikata 
daug pagerėjo, perkėlus jį į 
Illinois General Hospital ligo
ninę, bet kliūtis ir labai dide
lė, yra iš kitos pusės: trūksta 
finansų jis ten palaikyti toje

studen- 
šie ėmę 

Mesk ša- 
iį Prųso, 
Kilo man

Tiesa, buvo žmonių ir drau
gijų, kurie aukojo ir aukoja 
savo centus ir dolerius šitam 
musų tautos jdįnbininkui su
šelpti ir sunkias jo senatvės 
dienas palinksminti, bet jų 
yra nedaug ir tų pinigų, kurie 
suplaukia iš šilų geraširdžių 
žmonių ir draugijų aukų, toli 
gražu neužtenka. Visa jo kar
šinimo sunkenybė krinta tik 
ant kelių jo artimiausių drau
gų, kurie kad ir kaip norėda
mi, negali panešti visos los 
naštos, kurių Dėdės palaiky
mas ant jų susideda.

Ant galo tai butų ir neteisin
ga, jei jie vieni tuo rūpintųs. 
Dėdė šernas yra lietuvių vi
suomenės darbininkas,, kuris 
savo ilgų metų darbu ir dide-

skaityti kol jis grįš, nes turįs 
atgal nuvežti. Žinoma, pasis
tengiau perskaičiau — nuvožė; 
kitą kartą vėl porą knygų par
vežė ir vėl nuvežė, taip jis daž
nai vežiojo man vis lenkiškas 
knygas. Vėliau parvežė jis man 
lietuvišką knygelę —visų me
tų susintus “Aušros” nume
rius. Mano buvo didžiausis 
nusistebėjimas, kati jau ir lie
tuviškų knygų dargi laikraščių 
atsirado. Poviliukas sakė, kad 
ir daugiau kitokių yrą, jų ga
lima nuo kontrabandnešių nu
sipirkti. Išvažiuojant jam įb
rukau kiek pinigų, kad nupirk
tų lietuviškų knygų. Vėl par
vežė “Apžvalgos” ir “Varpo” 
po kelis ‘numerius. Taip jam 
tokius raštus bevažiojant pa
juto jo tėvas, ome barti, draus
ti užsidėti su užgintais raštais, 
galįs iš gimnazijos išlėkti.

Paskui gavau ir čia pat lie
tuviškų raštų nusipirkti, net 
į namus knygyninkai atnešda-šventadieniais ir vakarais, kaip

visky

prisi- 
nelei- 

kad aš 
jiems daugiau darbo;

irgi.barėsi, spjaudėsi:
—Pasenusi boba, o vėjai 

galvoj...i neimsies verčiau dar
bo.

Visas pasigavimas rašyti —

menei užsipelnė to, kad toji 
visuomenė atmintų jį ir sun
kią valandą jam tokią pagal
bą duotų, kuri tikrai pagelbė
tų.

Dėdė Sįęrnas nebuvo katali
kas; nebuvo socialistas ir ne
buvo net karštas patriotas; 
bet jo raštai kiekvienos šitų 
srovių ir partijų žmones bu
dino, kėlė, lavino. Jis visiems 
mums gera darė ir mes visi 
lygiai turime jį atminti.

Taigi, gerb. skaitytojau-ja, 
kurie skaitysite šitą mano, jo 
draugo, atsišaukimą į jus, ne
pasigailėkite savo dolerio kilo, 
jei išsigalite? ir tuojaus pasiųs 
kitę jį per Naujienas Šerno 
Draugų Būreliui, < nes I>ėdės 
Šerno finansinė padėtis šią va
landą yra blogesnė ir už jo

Nepasigailėkime jam pas
veikti, jei dar jis gali.

Dėdės šerno Draugas.

*
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Už kalėjimo slėny
Eugene V. Debs

(Tęsinys)

Kai dėl kalinių darbo, tai val
stybė kalėjime esančius pilie
čius stačiog parduoda į vergi
ją, kad vagišiai kontraktoriai 
kalėjimą kontroliuojančių poli
tikierių draugai, galėtų tukti 
iš savo prasižengimų prieš taip 
vadinamus kriminalistui.

Ar tie siurbėlės, kurie dėka 
neteisingu budu įgytiems tur
tams užima draugijoj garbin
gas vietas, moraliniu žvilgiu 
nestovi žemiau jų begėdingu 
budu naudojamų kalinių? Iv 
jeigu žmonės pjrivalo būti 
siunčiami į kalėjimus už plėši
nius, tai pirmoj vietoj reikėtų 
pasiųsti į ten tuos, kurie kon- 
troliuųja kalėjimus. •

Kad kalėjimuose yra įsivy
ravusi korupcija ir kitos blo
gybės, lai žinome ne nuo šian
dien. Apie penkias dešimtis 
metų atgal profesoriai E. C. 
Wines ir Theodore W. 
D\vight, tuolaikiniai New Yor- 
ko kalėjimų asociacijos komi- 
sionieriai, įteikė New Yorko 
valstijos legislaturai raportą, 
iš kurio aš išrašau sekamą iš
trauką:

“Suėmus visa į krūvą, musų 
įsitikinimas yra toks: kontrak- 
tavimap kalėjimo darbininkų 
ir politikieriška kalėjimo val
dininkų skirimo sistema daro 
visą musų kalėjimų sistemą 
neigiamu dalyku. Juk visiems 
suprantama, kad tokiai siste
mai esant į valdininkus paten
ka žmonės, neturintys atatin
kamų. kvalifikacijų. Prižiūrėji
mas gali atitaisyti kai kurias 
neteisybes; labdarybė gali vic- 
no-kito nelaimingo žmogaus 
būtį palengvinti; religija gali 
atvesti vieną-kitą paklydėlį 
ant gero kelio. Tečiau tomis 
įmonėmis nėra jokios galimy
bės atsiekti pilno, radikalinio 
ir sistematingo dalykų padėties 
pataisymo.”

Kol kalėjimas bus politikie
rių kontrolėj, kol kalėjimo 
perdėtiniai indifercntiniai at-. 
sineš į kalinius, tol kalėjimas, 
kaipo pataisos įstaiga, neturi 
jokios prasmes. Prie tokių są
lygų už kalėjimo sienų bus 
auklėjami tik kriminalistai. 
Joi viename-kitame atsitikime 
bus pasiekta paviršutinis kali- 
nių-kriminalistų “pataisymas,” 
tai visgi nuo to tikroji dalykų 
padėtis nepagerės.

Aš visai neesu linkęs pab
rėžti savo asmeninius patyri
mus kalėjimo gyvenimo atvai
zdavimui. Aš tatai bučiau ap
leidęs, jei tie mano patyrimai 
labiau nenušviestų kalbamojo 
dalyko. Reikia abejoti, ar ka
lėjimo istorijoj buvo toks at
silikimas, kai mano. Atsitiki
mas, kuris patyrimais ir pada
riniais prilygtų mano atsitiki
mui.

Aš buvau keturius kartus 
statomas kandidatu j Jungti
nių Valstijų prezidentus. Aš 
atstovavau tą partiją, kurios 
nariai sunkiai dirba ir gyvena

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai!
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av. 

Tel. Yards 2296.
2

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Remi. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

DR. F. MATULAITIS,
8709 Jos. Cainpan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tek Marrket 6234, Market 4526 

pasitikimo, 
o tankiau- 

klausc 
budu

neturte ir skurde. Nuo pat 
mažens iir per visą savo gyve
nimą aš palaikiau jutiminius 
ryšius su darbo žmonėmis ir 
tais, kurie priskaitoma “žemes
nei klasei.” Aš supratau jų 
gyvenimo sąlygas, aš žinojau 
jų padėties pagrindines socia
lines priežastis, ir mano sim
patijos visuomet buvo jų pu
sėj, nežiūrint to, kad kartais 
jie padarydavo klaidų. Aš ži
nojau, kad tos'klaidos pareina 
nuo jų dalios sunkumo. Mano 
atsimušimas į skriaudžiamuo
sius buvo žinomas ir už kalė* 
j fano sienų.

Rodėsi, kad visi kalėjimo 
gyventojai prisidėjo prie sim
patingo manęs 
Sargai su pašiepa, 
šia su nusistebėjimu 
manęs, kokiu maginiu 
aš galįs patraukti į save kali
nių širdis ir jausmus? Atsaky
mas yra paprastas. Aš kiekvie
ną jų skaitau savo broliu, ir 
elgiuosi su jais broliškai. Aš 
niekuomet nesakydavau kali
niams pamokslų ir nesistaty- 
davau aukštesniu už juos. Įka
linti ir nuolat dabojami žmo
nės, kurie visuomet yra šni
pinėjami ir kai gyvuliai stum
domi, stebėtinai išvysto tam 
tikrus instinktus. Vienas tų in- 
stiktų yra pajausti tai, kas 
randasi širdyse tų žmonių, su 
kuriais jiems prisieina reika
las turėti. Jie prarado pagar
bą, kurios jie nebegali atgauti. 
Kalėjimo sąlygomis gyvenant, 
jie pas įdaro labai jautrus. Ta
čiau nežiūrint to, į juos neda
ro jokio įspūdžio tie žmonės, 
kurie figuruojasi savo morali
ne viršenybe.

Jie žino, kad išmetinėjimai, 
remiami sudėvėta moralybe, 
neturi jokios reikšmės. Jie ne
pakenčia globojimo. Net tam
siausi jų, jeigu lik jie nėra de
generatai, priešinasi tam. Nė 
vienas/ kuris lyg iš malonės 
imasi tarnauti kaliniams, ne
gali padaryti į juos didelės įta
kos. Jie trokšta simpatijos, bet 
ta simpatija privalo būti tik
ra, žmoniška ir paeinanti nuo 
širdies.

Nesenai miręs Atlantos fede
ralinio kalėjimo kunigas Mi
elinei J. Byrne’as buvo tuo 
žvilgsniu puikiausias (kalėjimo 
kapelionas, kokį man kada 
nors įteko pažinti. Aš neprik
lausau jokiai bažnyčiai, ir dėl 
tam tikrų priežasčių aš beveik 
visai nelankiau 
nyčios pamaldų.

kalėjimo baž-
Ncžiurint to,
Byrne’ų ir 

ligonines ka- 
kalbėdavovosi

mano kalėjimo 
maraitėj mudu 
ištisomis valandomis.

Melstis į Kristų, kuris mylė
jo beturčius ir dovanojo jiems 
jų nusidėjimus, tokioj vietoj, 
kur sargai su lazdomis ranko
se visuomet buvo prisiruoSę 
pulti maldininkus, — buvo 
priešinga mano meldi mos 
supratimui. Prieš mano įkali
nimą į Atlantos kalėjimą, lan
kymas bažnyčios ten buvo 
verstinas. Beveik nuo ipat pra- 

maldas, kadangi tai buvo nie
kas daugiau, kai tik 
j imas iš religinių 
jausmų. Spėju, kad 
griežto nusistatymo 
mas liko atmainytas.

pasityčio- 
ž m ogaus 

dėl mano 
patvanky- 

Lanky- 
liuosai

kalinių valiai. Bet sargai su 
lazdomis visvien pasilikdavo 
laike pamaldų.

Tėvas Byrne’as ėjo savo pa
reigas sąžiningai. Jis mylėjo 
žmones ir nedarė tarp jų jo
kio skirtumo: su visais apsiei
davo vienodai, štai kodėl mu
du iš pat pirmos dienos liko- 
va draugai ir dirbova bendrą 
darbą, kiek man, kaipo kali
niui, buvo galima tai daryti. 
Nors ir keistai gali atrodyti, 
bet tai yra tiesa, kad 'kalėjimo 
patvarkymai neakstina drau
gingumą tarp kalinių. Prie
šingai, jie draudžia (kaliniams 
būti draugingais. Tie patvar
kymai akstinu šnipinėjimą ir 
išdavystę, kad tuo budu kali- 

laikyti vergijoj.
(Bus daugiau) •

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
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IR SAKO, KAD DIDVYRIAI 
NEBEGIMSTA...

Daugumas gal pasakys, 
didvyriai nebegimsta... 
štai pavyzdis. Ella Juul, 
metų amžiaus mergaitė,
Bernard avė., tik su 54‘ centais 
išėjo į “pasaulį su visais kartu
mais kovoti.” Žinoma, dabar 
policija jos jiešlko. Ji susiv
elėjo savo drabužius krepšin ir 
pasiėmus motinos 54 
apleido savo namus.

Išeidama ji paliko šio turi
nio raštelį: “Aš apleidžiu na
mus. Aš pasiėmiau su savim 
savo drabužius ir Jūsų 54 cen
tus. Aš iškeliauju į platųjį pa
saulį sau laimės jieškoti. Tai
gi manęs daugiau nebej ieš
kok.”

SULUŽO KĖDĖ; REIKALAU
JA $11,000.

Mrs. Jiiha Uayes, 2843 Di- 
versy blvd., patraukė teisman 
Lott Hotel kompaniją ant 10,- 
000 dol. už tai kam siilužus 
kėdė kai ji atsisėdus. Ji sako, 
kad pasiekdama aslą savo “už
pakaliu” ji susitrenkus.

Visokių tragedijų 
gyvenime...

KlfA MOTERS TRAGEDIJA.
Mrs. Mari ha Dodd, 25 metų 

amžiaus, 10904 Vernon avė., 
užvakar bandė nusižudyti. Ji 
išgėrė nuodų ir dabar guli ant 
mirties patalo. Ji bandžius nu
sižudyti vien tik dėlto, kad ji 
susibarus su savo vyru. Ir tai 
dar, kaip sakoma, už menk
niekius.

pasitaiko

IRGI GEROS ŠIRDIES 
ŽMOGUS.

Mrs. Helcn M. Brown nusis
kundė teisėjui Charles A. Mc
Donald, kad jos vyras yra 
“nidkšiausias žmogus pasau
ly”. Dalykas ve kame. Ju
dviejų mirė vaikas. Jos vyras 
neturėjęs pinigų jo palaidoji
mui. Jo draugai darbininkai, 
kur jis dirbo, sužinoję apie 
tai sumetė užtektinai pinigų 
vaiko palaidojimui. Tečiaus 
jos vyras tuos pinigus pralei
dęs ir jos draugai turėję už
mokėti už judviejų kūdikio 
laidotuvių išlaidas. Po to teisė-, 
jas davęs jai “divorsą’ be jo
kio “triubelio“.

3,000,000 ŽIURKIŲ PAVOJUJ.
Apskaitliuojama, kad Chica- 

goj randasi suvirs trys milio-

ventojams padaro nuostolių 
kasmet apie 12,000,000 dol. 
Apie 6,000,000 dol. sugadina 
maisto produktų, o apie kitus 
6,000,000 jos sunaikina nuo
savybės.

Sveikatos departamentas su 
prekybos asociacija nutarė da
bar pakelti kovą prieš žiur
kes. Pasiskilbęs žiurkių nai
kintojas J. L. Nichols apsidir
bęs su žiurkėm Baltimore, 
Philadelphia, Detjkoit, Cleve- 

Tande ir Newarke, N. J., da
bar pakviestas Ghicagon, kad 
■jis ir čia išnaikintų žiurkes.

TRUMPŲ DRESIŲ IR PLAU
KŲ DIENOS SUSKAITYTOS.

illairdressers of Illinois lai
kė savo suvažiavimą Sherman 
viešbuty]. Daugumas delegatų 
ir 'toj srytyj specialistų išrei
škė savo nuomones, kad trum
pų dresių ir plaukų dienos jau 
suskaitytos. Sako, dabar 
daroma naujos “mados 
“stailės” merginoms.
jo, naujos “stailės”

yra 
” ir 

Be abe- 
prašalins

PLĖšLKAMS ĮTEKO
Keturi apsiginklavę auto

mobiliniai plėšikai kampe 35 ir 
Mospralt galvių apipuolė Spie- 
gel-May-stcrn Mail Qrjcp 
kompanijos pasiuntinius ir atė 
mė iš jų 35,000 dol. čekias ir 
notomis — tik apie 1,000 dol. 
cash. Kompanijos pasiuntiniai 

■vežė pinigus bankan.

$35.000.

300,000. ŽMONIŲ NORI 
ALAUS IR VYNO.

Daugiau kaip 300,000 žmo
nių pasirašė po peticijomis, 
Xjeikalaujaįnčiomis,, kad seka
muose lapkričio' trinkimuose 
butų leista žmonėms išspręsti 
alaus ir vyno klausimą. Mat jie 
tikisi, kad jeigu 
išnaujo balsuoti, 
nubalsuos, kad alus ir 
butų leista vėl viešai pardavi
nėti.

bus leista 
tai žmonės 

vynas

PAKLIUVO PLĖŠIKAS, GAL 
IŠDUOS $100,000 GROBĮ.

Policijai pasisekė suareštuo
ti Frank Brown, kada šis ban
dė parduoti platinum vertės 
35,000 dol., kuris buvo pavog
tas keletas dienų atgal iš Au
tomatic Elecfrię kompanijas 
saugiosios šėpos. Saiko, kad 
jis priklausęs prie vienos plė
šikų “gengės”, kuri bėgyje 
dviejų mėnesių y/a išplėšus 

. su-virš 100,000 do' iš saugiųjų 
š’pų.

“SAUSUMOJ ŠLAPUMAS.”

Išsigert galima ir “sausu
mo” laikais, bet būti girtu 150 
sykių bėgyje vienų metų, tai 
jau perdaug -- neatleistina. 
Bent taip sako Mrs. • Ilazel D. 
McCoy, kuri paskelbė viešai 
savo vyro rekordą. Ji tatai pa
darius pareikalavo “divorso” 
ir jį gavo Dabar jos vyras 
VValter K. McCoy, sako, dary
tų viską, bet pači ules jau ne
bėr. ..

PRIE GRABORIAUS DURŲ 
UŽSIMUŠĖ VAIKAS.

Mrs. JSophia Rudeli, 3037 
Lincoln avė,, gyvena viršui 
graboriaus ofiso. Jos 3 metų 
amžiaus vaikas žaidęs ant sto 
go ir nukritęs ties graboriaus 
durimis mirtinai ant vietos už
simušė.

MONKĖS nenori būti 
KAPITALISTAIS.

Lloyd Gilbcrt, 9 m. amžiaus 
2708 Paik avė., sutikęs men
kę kampe Kedzie avė. ir Ma- 
dison gat. davė jai kiek pini
gų, bet monkė, vietoj būti vai
kui dėkinga, >vfliką gerokai ap
draskė.

DEL SALDAINIŲ NETEKO 
GYVASTIES.

E. Kuzara, 2 m. amžiaus. 
719 Temple gat., bogo skersai 
gatvės nusipirkti saldainių ir 
tapo ant-vietos suvažinėtas.

Lietuviu Bateliuose
NORTH SIDE.

ALDLD. 86 kp. susirinkimas.
Liepos 5 dieną Wieker Park 

svetainėje įvyko AjLOLD 86 kp. 
susirinkimas. Atlikus kas rei
kia susirinkimą atidarant, iš-

(Seka ant b pust.).

- Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šerininkams)

Taipjau American Road 
Machinery Co.

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

Lane, Richards & Co.

Riverside Malt Extract
Geriausia ekstraktas, kokį šiandien galit 

gaut pirkt. Jis padaro geriausį namų darbo 
gėrimų ir niekad nesumilina. 2 ¥2 keno su 3 un
cijoms Bohemian rūšies apynių ir drebučių 
80c., tuzinas $8.50 Riverside ne alkoholinis li
kerio kvapsnies. Vienos uncijos butelis 75c., 
tuzinas. $7.50. Galit gauti pas savo krautuv- 
ninką.

Taipgi užlaikome visokius reikmenis namie 
pasidarymui gėrimo. Išsiunčiame į visas Ame
rikos šalis. Jacob Belipąs, Sales Mgr.

Riverside Products Co., 
2547 So. Kedzie Avė.,

Tel. Rockwell 0551, _____ _____ Chicago.

Pinigai Išmoksti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo - 

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

Pinigus gavo:
13483—B. Venslaukytė 
13484—V. Aleksandravičienė 
13495—M. Babienč 
13497—M. Buęžis 
13500—J. Krikščiūnas 
13504—-S. Keurokaitė 
13505—K. Gaubienė ’
13509—A. Kašminskis 
13510—K. Kasparaitis 
13514—Z. Rimkienė 
13515—V. Zablockiene 
13516—S. Šakis
13518—Meškausk. Rumšienė 

• Bar.
13519—K. Kybartas 
13521—A. Bielskis 
13522—J. Ivoškis 
13523—E. Šumkienė 
13524—Janavičienė Barb. 
13520—A. Lukauskaite 
13534—A. Slepetis 
13535—J. Slepetis 
13543—A. Dandulis 
13547—P .Svirušis 
13548—J. Kiga 
13555—B. Gečienė 
13564—R. Povilainiutė 
13567—Atkačiumaitė Ona 
13568—K. Petrėna's 
13570—V. Vaišnoris 
13571—Gerlingienė Teklė 
13577—J. Valenčius 
13578—A. Likšta 
13579—K. Skarka '
13586—A. Liubšaite 
13591—M. Mikaitienė 
13592—K. Stirbienė 
13597—L. Stonienė 
13598—A. Ruoskiene 
13601—K. Vaitiekienė 
13603—U. Lekienė 
13612—J. Scukauskis 
50434—O. Kvietkauskiutė 
50473—J. Rukšis 
50491—M. Česienė 
50498—M. Savickienė 
50499—J. Barškiečius 
50504—J. Barašauskas 
50505—O. černauskienė 
50508—A. Grigoraitienė 
50510—Karpis Alek. 
50512—V. Indraišius 
50520—O. Dakanienė 
50525—F. Renkevičienė 
50526—F. Idikauskas 
50528—A. Karozijienė (
50532—E. Šiaulienė 
50536—J. Pikelis 
50537—A. Kleinkienė 
50539—P. Stakonis 
50542—1. Petraitis ’ > 
50546—V. Mickeliaunaitė 
50548—V. Merkienė 
50549—M. čekatauskienė 
50551—L. Jaugelienė' 
50552—L. Niedvariui 
50558—V. Slučinskienė 
75051—K. Buzevičiutė 
75053—-Z. Sipavičius 
75069—J. Truskauskiutė 
75076—F. Railienė 
75078—J. Bartkus 
75079—M. Ratauckas 
75080—F. Juška 
75082—M. Marmakytė 
75083—A. Kazdalienė 
75084—F. Petkevičius 
75089—P. Lapeta 
75090—J. Ivanauskienė 
85060—J. Tancikauskas 
85072—K. Pauliukis 
85081—J. Aleknavičius 
85089—K. Vaičiulienė ’ 1
85090—P. Vielavičienė 
85093—F. Šarkis
85095—S Šlekaitis

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

85096—J. Z. Traskevičius 
85097—P. Kremenskas 
85098—P. Kremenskas 
85099—P. Jurgelionis 
85102—B. Celutkus 
90021—Z. Petinkienė 
90036—M. Katauskis 
90040—L. Rekašis 
90043—M. Šiukevičius 
95010—P.Borčius 
95019—A. Drazdauskas 
95020—0. Gecnąuskienė 
95021—M. EitfKienė\

Perlaidos: v J 
13617—A. Lietas / 
13621—A. EiHrejaitė 
13622—E. Eidiejus 
13625—M. Gedminaitė 
13626—V. Butavičia 
13637—A. Alesis 
13642—S. Stanaitis 
13647-7B- Montrimienė 
13653—0. Andriuškaitė 
13665—J. Kazinauskas 
50502—K. Jurgaitis 
50584—L. Liudas 
75096—E. Jokubauskaiutė 
75097—O. Sakalauskienė 
85110—L. Paurienė 
90046—K. Jomintienė 
90047—J. Tarvidas 

9166—O. Monikaitė 
9947—p. Rickašienė (Pocienė) 

11432—V. Gedvilienė 
12221—Klemensas Uibis 
12611—K. Gedvilas 
12674—D. Jasikas 
12806—O. Gaubienė 
12963—A. Stančaitiene i
12974—P. Ramas 
13180—M. Kaukiene 
13215—A. Stankus 
13294—J. Taučius 
13305—M. Kvederienė 
13306—J. Voveris 
13323—J. Brizgis 
13328—T. Gudelis 
13347—B. Niekis 
13391—J. Puskunigis 
13395—S. Zabelaitė 
13462—J. Kasparavičius 
13467—O. Lukoševičienė 
13471—J. Šileika 
13488—P. Antaiiavičiukė I
13492—V. Amražaitis 
13494—K. Krušinskienė 
13536—R. Grenaitė 
13537—D. Mielis 
13545—S. Lašinis 
13552—A. Ludėną 
13554—V. Mažeitis 
13563—M. Balčaite 
13565—P. šiuika 
13566—J. Praninskienė 
13573—P. Kaminskis 
13574—A. Daktaras 
13582—M. švelnienė 
13595—E. Dagienė 
13602—P. Spit'lis 
13610—E. Venslavavicz 
13615—K. Daukša 
13619—A. šuikunienė 
13643—J. Gricius 
13659—B. Raugaite'* 
13709—Stipinas Krizostomas 
50365—P. Tumpis 
50402—J. Rastauskas 
50403—V. Vaznienė 
50451—M. Josnautienė 
50471—V. Dambrauskas 
50522—. Selickus ’
50527—J. Šatkauskas 
50.541—P. Raudžius 
50567—J. Baranauskienė 
85096—J. Zidoris 
90050—P. Pihickienė 
95014—P. Samsonienė

'ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
28c. už 100 auks. 

arba
357 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manuf acturing 
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

1 >
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.v ■ i.,; . ......

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

i'■ m *

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 Kalni
1 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. 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.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, UI.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas
V— -------!

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. i

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.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Liepos 13 d., 1922

(Seka nuo 5-to pusi.)

duota įvairių komisijų bei ko
mitetų raportai, kurie likosi

perka ar kitam greitai parduoda.
Kada bus reikalas gauti vi

suose reikaluose teisingų infor
macijų ar iegališkų patarimų 
kreipkis į bilę katrą šios kom
panijos ofisą.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Iš svarbesnių nutarimų gali
ma paminėti šie: 1) Nutarta 
paraginti centro valdybą, kad 
ji pasistengtų surengti prelek- 
ciją ar referatą dėl lavinimosi 
patiems nariams ir šiaip dar
bininkams; 2) Nutarta sureng
ti draugišką išvažiavimą į 
Jeffersono miškus; 3) Nutarta 
rengti bendrai su kitom orga- 

lavinimosi 
Nutarta 
bendrą 
kurios

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

666 W. 18th Street, Chicago.
1439 So. 49th Court, Cicero, III. 

602-604 Asscciation Bldg., 
Chicago.

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. 
Dunnc, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Visi 
Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Gera alga.

A. OSRI,
1707 S. Canal St.

REIKIA DARBININKŲ

Pranešimai

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
, DIDELIS BARGENAS

, Pardavimui saliunas visokių tautų 
apgyvento vietoj. Biznis daromas ge
ras. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

3564 So. Halsted St.

nizacijom bendrus 
susirinkimus, ir 4) 
pasiųsti delegatus į 
draugijų konferenciją, 
rengs mas-mitingus prieš var
žymą ateivių.

Po to sekė rinkimas delega
tų į ALDLI). Pirmo Apskričio 
konferenciją. Delegatų, rodos, 
tapo išrinkta suvirš desėtkas.

Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo,, kad prie kuopos priklau
so arti 70 narių, bet tik 
pusės jų yra užsimokėję 
duokles už šiuos metus.

— Narys.

Bridgeport. — Apšvietos Jaunų 
Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas nedėldienis nuo 12 iki 2 v. 
po pietų Fellowship svet., 831 W. 33 
PI., — M. M. Juodis.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus ketverge, lieoos 13 d., 7:30 v. v., 
Meldažio svetainėj. Visi nariai bu
kite laiku, nes yrrf svarbus reikalas.

— Sekretorius.

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.

VYRŲ

arti
savo

L. S. S'. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 14 dieną 
Naujienų name, 8 vai. vak. Draugai 
pribukite visi nužymėtu laiku ir atsi- 
veskit naujų narių. Taipgi kviečia
me tuos draugus, kurie pirmiaus pri
klausėte prie šios ar kitos L. S. S. 
kuopų, kati vėl prisidėtų prie taip 
prakilnaus ir neatbūtino darbininkams 
socialistinio veikimo.

— Valdyba.

REIKALINGA MERGINŲ IR VY- 
rų kalbančių lietuviškai, lenkiškai iš
nešiojimui gyduolių. Gera mokestis, 
trumpos valandos.
toj, July 15, nuo 3 po pietų iki 7:30 
vakare po adresu 
Avė. Chicago, III.
Room 1.

Gera mokestis, 
Kreipkitės suba-

4630 S. Ashland 
ant antrų lubų,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA salesmanų — turime la
bai puikia pardavojimo 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. Dearbom S t.

REIKIA punch press operuo
tojų apie 35 metų senumo. Gera 
alga, puikios darbo aplinkybes.

Cassady Fairbank Mfg. Co., 
6126 S. La Šalie St.■»

!! REIKIA !! 
DARBININKŲ 

Operuotojų į bimento dirbyklą.
Nuolatinis darbas ir gera alga.

Kreipkitės:
SANDUSKY CEMENT CO., 

Dixon, III. 1

ROSELAND.
SLA. 139 kp. draugiškas i 

žiavimas ir “cigaras”.
Liepos 2 dieną SLA. 139 kp. 

surengė draugišką išvažiavimą 
į VVashington Heights miškus. 
(Kodėl korespondentas taip 
pasivėlavai su žinute? — N. 
Red.)

Žmonių buvo suvažiavę vidu
tiniškai. Buvo surengtas dar 
šioks toks programas, tai yra 
prakalbos.

Pirmas kalbėjo naprapatas 
Simaitis. Jis aiškino apie nau
ją gydymo būdą, būtent, be 
vaistų. Jis savo kalbą iliustra
vo paveikslėliais.

Antras kalbėjo T. Dundulis. 
Jo kalba buvo apie SILA. reika
lus ir buvusį seimą. Kai kurie 
bolševikai jo “spyčiu” buvo 
nepatenkinti dėlto, kad jis nei 
kiek neprisiminė apie “grynai“ 
darbininkiškus jreikaius, bū
tent, apie bolševizmą, darbi
ninkų kovą, geležinkeliečių 
streiką ir 11. Be to, daugumas 
bolševikų patylomis šnibždėjo,

išva-

Lietuvių Tautiškos Kapinės laikys 
susirinkimą pėtnyčioj, liepos 14 d., 
7:30 v. v., Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St., ant 2-rų lubų. Visi lotų sa
vininkai ir draugijų atstovai malonė
kite laiku susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Cicero Lietuvių Pašelpos Kliubas 
laikys savo pusmetinį susirinkimą pėt- 
nyčioj, liepos 14 d., 7:30 v. v., O. Ta- 
muliunienės svet., 1447 So. 49 Avė. ir 
15 St. Visi kliubo nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes bus daug svarbių 
reikalų aptarti.

— Kliubo Korespondentas. •

ASMENŲ JIESKOJIMA1
JIEŠKAU Antano Andrikaičio 

malonėkit atsišaukti. Jei kas ži
note, malonėkit pranešti, nes yra 
svarbus reikalas iš Lietuvos. J. 
Laurinaitis, 3252 S. Halsted St., 
Chicago ,111.

JIEŠKAU SAVO GIMINIŲ ANE- 
lės Auron ir Juozapo Macevičio, paei
nančio iš Seinų valsčiaus, RadžUskių 
Kaimo. prieš karą gyveno Pitts- 
burgh. Pa. Meldžiu atsišaukti, ar kas 
juos žinote praneškite. Antanas šnip- 
kus, Žvini kaimo, paštas Šylinė, Ra
seinių apskr. Lithuania.

dūlis susivienijimo seime bul 
pardavęs tautininkams visus 
bolševikų reikalus už ciga
rą... — Ten Buvęs.

Aš ANTANAS BAKAITIS PRA- 
nešu savo moteriai, kuri nuo manęs 
prasišalino liepos 11 dieną, 8 vai. va
kare, išnešdama viską su savim, šiuo- 
mi paskelbiu viešai, kad jau negrįžtu- 
mei atgal prie manęs.

ANTANAS BAKAITIS
1315 So. 49th Avė., Cicero, III.

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

828 W. 35th PI.

REIKALINGAS VIRĖJAS (COOK) 
kuris moka gerai gaminti lietuviškus 
ir amerikoniškus valgius. Mokestis 
sulyg patyrimo darbe: nuo 35 iki 
dol. savaitei.

NEW CITY RESTAURANT
4630 So. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2177

45

REIKIA moterų prie žarnų darbui 
— dienomis ar naktimis. 45 vai. į 
savaitę, nuolatinis darbas, gera alga. 
Patyrimas nereikalingas.

PATENT CASING CO., 
617 West 24th PI. 
arti Wallace St.

PARDAVIMUI Shpe Repair 
Shop; randasi geroje vietoje, ka
me darbo yra perpilnai. Randa 
6 doleriai į mėnesį. Atiduosiu 
pigiai. 1422 W. 51st St.

REIKALINGA moteris ar 
mergina namų darbui. Valgis, 
kambaris ir $9.00 į savaitę. Ma
žti šeimyna.

1730 S. Halsted St.

REIKIA žmogaus apvalymui 
keptuvės; darbas naktimis. Ge
ra proga žmogui išmokti darbą.

4435 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių 
sortavimui popierinių 
Gera alga. Kreipkitės: 
Waste Paper Co., 1039 
gress St., near Morgan.

moterų 
atmatų. 

Republic 
W. Con-

!!! REIKIA !!!
Mezgėjų moterų prie wildm*an cit- 

cular mašinos, dirbti šilkinius ir vil
nonius sveterius.

MARINETTE KNITTING CO., 
2650 Coyne St.

REIKIA dešimts gerų vyrų 
prie lumberio darbui į baksų dir- 
byklą. $3.50 į dieną.

Rip sawyers, 1
Cross cutters, ’
Hand nailers.

DAVID G. MAXWELL, 
44th & RĄcine Avė? 
Union Stoęk Yards.

REIKTA 20 patyrusių šokolado 
diperių. Nuolatinis darbas 
skritą metą.

k A. G. MORSE CO., 
210 N. Halsted St.

ap-

REIKIA 50 vyrų prie dirbtu
vės darbo. Gera mokestis.

AMERICAN INSULATED 
WIRE'CO.,

2025 So. Morgan 'St.

PATARIMAI
Kada siųsi pinigus į Lietuvą, 

ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per Federal Bond & Land 
Company, nes šioji kompanija 
geriausiai ir greičiausiai priduo
da pinigus adresantams Lietu
voje auksinais ar doleriais ir 
kursas yra žemiausis ir visi pi
nigai yra užgvarantuoti Ameri
kos doleriais.

Jeigu kada norėsi atsikviesti 
savo gimines ar pažįstamus iš 
-Lietuvos į Ameriką, tai pirk lai
vakortę ir daryk visus atkvieti- 
mui reikalingus dokumentus per 
Federal Bond & Land Company, 
nes šioji kompanija turi geriau
sius sutvarkymus kaslink išga
vimo pasportų ir kelionėje nie
kur netrukdoma.

Kada, pats važiuosi į Lietuvą, 
važiuok per Federal Bond & 
Land Company, dėlto kad šios 
kompanijos linijų laivai yra pa- 
rinktinai geriausi ir niekur ne
reikia persėsti arba mainytis

JIESKO PARTNERIŲ
JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 

nės ir grosernės biznį. Labai puikus 
>iznis, tik vienam persunku apsidirb
ti. Jei norės, galės visą nupirkti.

P. LABAN, 
10707 Michigan Avė., Roselande.

Tel. Pullman 4228

REIKIA patyrusio vyro ardy- 
mutautomobilių. Gera, alga, nuo
latinis darbas.

AETNA AUTO PARTS CO., 
2101 So. State St.

INZOLIUOTOJŲ
RAKANDAI

ĮIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU KAMBARIO SU VAL- 

giu prie laisvų žmonių vienam. Bu
tų geistina, kad butų Brighton Par
ko apielinkėje, bet kitos kolonijos ir 
parankios.

JAS. SHALTEMAN, 
5831 S. Sangamon St., Chicago/ III.

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI 6 kambarių flatas, 

su šiluma ir kitais patogumais. 
Tinkamas daktaro ofisui ar ki
tam bizniui. V. J. Stankūnas, 
3315 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU

Jaunų moterų dienų ar naktų 
darbui prie mašinų, vyniojimui 
švarių popierų ant varinių

Turi kalbėti angliškai

dra-

Gvarantuojame nuo valandų 
darbą koliai mokinasi, o kuomet 
jau gali padaryt nuo šmotų, ga
li uždirbti gerą algą.

WESTERN ELECTRIC CO. 
Ine.,

48th Avė. & 24th St.

PARDAVIMUI PIGIAI 6 KAM- 
barių rakandai: vvalnut miegkamba- 
rio, vvalnut valgomo kambario, velou- 
ro ir odos gyvenama kambario setai; 
grojiklis pianas, geras phonographas, 
kaurai ir ant grindų pastatoma 
pa. Parduosime atskirai.

4643 S. Michigan Avė.

AUTOMOBILIAI

lem-

PARDAVIMUI (Jeffry) au
tomobilius 18 metų gerame sto- 
vyj. Parduosiu pigiai. Priežastis 
— pardavimo neturiu kur laiky
ti. 3300 So. Union Avė.

PARDAVIMUI VISAI NAUJAS 
Maxwell karas 1921 metų model. Tik 
6 mėnesiai vartotas. Turiu greitai 
parduoti. Kam reikalingas, atsišau- 
kit nuo 6 vai. vakare.

CHAS. YAKUBAUSKIS, 
3215 So. Wallace St.

Jeigu nori investuoti saugiai 
ant didesnių nuošimčių pinigus, 
tai pirk Federal Bond & Land 
Company real estate bondsus,

Jeigu nori pirkti žemės ūkei 
arba gatavą ūkę ar namą mieste, 
tai pirk nuo Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija turi daugiausiai žemės, 
farmų ir namų ir parduoda pi
giai ir ant lengviausių išlygų.

Jeigu turi žemės, farmą, na
mą ar kokį gerą biznį, dėl grei
to pardavimo kreipkis prie Fede-

KAMBARIS dviems vaiki
nams arba vienam, su valgiu, ar 
be valgio.

1616 S. Halsted St.

IŠDUODU švarų kambarį mo
teriai ar merginai. Nėra šeimy
nos. Mano vyras dirba ant nak
tų, aš noriu gauti draugę. Atsi
šaukite. Tel. Yards 4846.

REIKALINGA MERGINA AR MO- 
teris namų darbui. Valgis, kambaris 
ir užmokestis, o jei norės, galės 
namo miegoti.

Kreipkitės:
F. NAUJOKAITIS, 
1632 N. Leavitt St., 
Tel. Humboldt 4474

eiti

-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas. Biz

nis senas ir išdirbtas. Vieta ap
gyventa airišių ir kitų tautų. 
Parduosiu pigiai.

3758 So. Normai Avė.

įieško darbo

RETKALTNGA mergina arba mo
teris be vaiko prie namų darbo ir 
prižiūrėti 14 mėnesių mergaitę. Val
gis. kambaris ir gera alga. Meldžiu 
atsišaukti, o busite mylima, kaip duk
tė. Atsišaukite tuoj Naujienos, 3210 
S. Halsted St. numeris 130 arba tel. 
Yards 1496.

PARSIDUODA įRęstauracija geroj 
vietoj Englewood, geri fixturei ir 
stalai. Priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos. Matykit savininką po ši
tuo adresu:

436 W. 63rd St., 
Tel. Wentwortl\ 5923

PARDAVIMUI saliunas, labai 
pigiai. Renda $50, 4 kambariai 
pagyvenimui, apie kitus reikalus 
patirsite ant vietos.

3404 S. Morgan St.

PARDUODU PIGIAI SALIU- 
NĄ. •

MRS. ADOMAITIS, 
5438 So. State St., 

Chicago.

PARDAVIMUI saliunas, su vi 
sais įtaisais (fixtures) leasas ant 
3 metų. Parduodame nebrangiai 
ir greitai. Priežastis—partnerių 
nesutikimas. 602 W. 14th St.

PARDAVIMUI maža saldainių ir 
notions krautuvė prie 1536 Afadison 
St., Gary, Ind. Parduosiu prieinama 
kaina ir renda pigi. Gera vieta, ge
riems žmonėms: lietuvių, lenkų arie- 
linkėi. Platesniu žinių kreipkitės 
prie J. Lurtz, 1536 Madison St., Gary, 
Ind. Jei rašysit, tai rašykit anglų ar 
vokiečių kalbose.

PARDAVIMUI “Bridge Res- 
taurant”, vieta išdirbta nuo se
nai, renda. nebrangi.

2308 So. Halsted St.

PARDUODU BUČERNĘ IR GRO- 
semę; geri fixturei ir geras biznis, 
visokių tautų apgyventa. Parduosiu 
pigiai, arba mainysiu ant automobilio 
iš priežasties turiu du bizniu, negaliu 
abudu varyti. Jieškanti biznio, atši- 
šaukite dienoms į Storą 2136 S. Hals
ted St., vakarais nuo 7:30 iki 10 va
landai į ofisą.

• 3342 So. Halsted St.,
Klauskite Antano Bružo.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, SAL- 
dainių, mokyklos įrankių, cigarų, ta
bako ir kitokių visokių mažmožių, o 
taipgi pieno iC rūkytos mėsos krautu
vė. Vieta ant Bridgeporto priešais 
mokyklą. Priežastį patirsite ant 
vietos.

3518 So. Wallace St., 
Phone Yards 4956

EXTRA VIENA IŠ DVIEJŲ
Pardavimui grosernė, ice cream ir 

kendžių krautuvė; taipgi bučernę ku
rioj randasi visi įrankiai laikyti švie
žią mėsą. Biznis senas, gerai išdirb
ta'. Vieta apgyveną lietuvių. Taip
gi parduodu 5 akrų vietą farmą prie 
Chicagos. Savininkas A. Raugelis, 
3537 So. Wallace St. ,

PARDAVIMUI grosernė ir sal 
dainių krautuvė. Biznis geras, 
renda pigi; yra pagyvenimui rui
mai. Pardavimo kaina prieinama 

5129 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, lietu-( 
viais ir lenkais apgyventoj apie
linkėj. Biznis išdirbtas nuo senųi 
laikų. Savininkas turi apleisti 
Chicago. 4660 Wentworth Avė., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai groser- 
nė ir saldainių krautuvė — ge
roj vietoj, biznis išdirbtas. Turiu 
parduoti į trumpą laiką. Kreipki-1 
tęs prie sav. 4523 S. Honore St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj apielinkėj, visokių tautų ko
lonijoj. Priežastis pardavimo 
— turiu du bizniu.

1123 So. Clinton St.

PARDAVIMUI groserne ir bu
černė. Visi nauji įrengimai, 4 
kambariai gyvenimui. Rendos 
reikia mokėti tik $35.00. Randa
si netoli 48 gat. ir Honore. Tel. 
Lafayette 0190.

PARDAVIMUI pigiai kriaučių 
šapa, priežastis, savininkas ren-( 
giasi važiuoti į Lietuvą. Atsišau- 
kit, 350 Kensington Avė., Chi-, 
cago, III.

PARDAVIMUI didele krautu
ve lietuvių kolonijoj, 10824-26 
Michigan Avė., Chicago, III. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos. Tavoras yra vertas 
$26,000. Nepraleiskit geros pro
gos, nes nevisada. galit atrast to
kią, arba gali partneris atsišauk
ti ir būti pusininku.

Tel.: Pullman 5190.

PARDAVIMUI grosernė; prie 
žftstis pardavimo — savininkas 
važiuoja į Lietuvą, — parduosiu 
pigiai.

717 W. 21st Place

NAMAI-ŽEME.
. PARDUODU ARBA MAINAU 
gražią farmą, netoli nuo Milwaukee; 
153 akerių; 100 ak. dirbamos, 53 ak. 
ganykla, žemė pirmos klesos, dvarski 
budinkai, ant krašto gražaus ežere 
kur randasi dideli summer resortai; 
gražus miškas, vertas $4,000'; 4 geri 
jauni arkliai, 12 melžiamų karvių, 3 
telyčios, 200 vištų ir daugybės vištų- 
kų; daug žąsų ir ančių, visokios ma
šinos ir užsėti laukai. Ant greito 
pardavimo, parduosiu pigiai už $17,- 
000 arba mainysiu ant Chicagos pro 
pertės.

Turinti gerą namą, atsišaukite nuc 
7:30’ iki 10 valandai vakarais, nedėlio- 
mis nuo 11 iki 4 po pietų į ofisą.

3342 S. Halsted St. 
Klauskit Antano Bružo.

PARDAVIMUI KAMPINIS LOTAS 
60x125 pėdų. N. E. 84th Place ir 
Blackstone Avė. Parduosiu už $1,500 
cash.

Šitas yra didžiausis bargenas ant 
South Sidės.

Mes pabudavosime namą, jeigu Jm 
užmokėsite cash.

Likusius galėsite mokėti kaip renda
J. HOCHSTADTER CO., 

Room 1128, 
127 N. Dearbom St.

Central 6693

PARDAVIMUI medinis na 
mas, 4 kambarių, 2 lotai, 2 bar- 
nės, aptverta; daug vištų ir an
čių. Parduosiu viską sykiu. Pi
giai. 3633 W. 55th PI.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
6 flatų mūras; pečium apšildomas, vi
si po 4 kambarius,, A. 1 padėjime 
2615 Emerald Avė. Šis yra bargenas, 
matykit mane Šiandien C. Kibort. 
LIBERTY LAND & INVESTMENT

COMPANY,
3301 S. Halsted St., 
Tel. Boulevard 6775

REIKALINGA BUČERNfi!
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. Priimsim lotus už pirmą 
įmokėjimą.

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

PIET-RYTINIS KAMPAS 36-os ir 
Wallace gatvių. Vieno aukšto su 
krautuve namas ir bamė užpakalyj. 
Priimsiu $500 cash likusius mėnesi
niais išmokėjimais. Kreipkitės prie 
savininko 2603 S. Halsted St. pirm 8 
vai. vak.

3713 Emerald Avė. 4 ir 4 kambarių 
cottage, abiejuose elektro šviesa ir tt 
Priimsiu $500 cash, likusius mėnesi
niais išmokėjimais. Kaina $2,000. 
Kreipkitės prie savininko 2603 So. 
Halsted St., pirm 8 vai. vak.

3642 Union Avė., 2 aukštų muro 
namas 6 ir 7 kambarių, toiletai ir ga
sas. Priimsiu $1,000 cash, likusius 
mėnesiniais išmokesčiais. Kaina 
$4,500. Kreipkitės prie savininko, 
2603 S. Halsted St., pirm 6 vai. vak.

3644 Union Avė./ 2 aukštų medinis 
namas po 5 ir 6 kambarius, gerame 
padėjime. Piįimsiu $800 cash, liku
sius mėnesiniais išmokėjinvais. Kai
na $3,000. Kreipkitės prie savininko, 
2603 S. Halsted St.

3652 Union Avė., 2 aukštų medinis 
namas po 4 ir 4 kambarius, gera prn- 
pertė. Priimsiu $700 cash, likusius 
mėnesiniais išmokėjimais. Kaina 
$2,500. Kreipkitės prie savininko, 
2603, S. Halsted Street.

368 E. 69th St., 3 aukštų su skiepu 
mūrinė krautuvė ir 2 flatai.
$2,500 įm'okėjimo, likusius mėnesiniais 
išmokesčiais. Kaina $12,500. Kreip
kitės prie savininko, 2603 S. Halsted 
Street.

2712 Emerald Avė., 3 aukštų mūri
nis namas, 3 flatų po 6 kambarius. 
Puikių nlyt.ų budinkas, gerame padė
jime, 81,500 cash, likusius išmokes
čiais . Kreinkitčs ir matykit -savinin
ką, 2603 S. Halsted Street.

Priimsiu

Extra Bargenai
Turiu parduoti greitu laiku kelis 
lotus prie bizniavo stryto ir rezi
dencijos vietų. Vieta randasi prie 
3 didžiausių bulvarų su vandeniu 
suroms, cimentiniais saidevokais 
gasas, elektra ir telefono patar
navimas įvesta ir užmokėta. Du 
blokai nuo gelžkelio stoties. Trys 
blokai iki gatvekarių, 20 minutų 
nuo miesto ir 60 greitų trukių į 
dieną. Parduosiu su įmokė j imu 
15% pinigais ir $10 į mėnesį. At
sišaukite tuojaus, nes kas pir
mesnis tas bus laimingesnis. 
Rašykite Naujienos Box 65,1739 
So .Halsted St.

DAILYDĖ (CARPENTER) JIEŠ- 
ko darbo; turi patylimo prie visokių 
darbų, šioie srityje; turi reikalingus 
įrankius, ka tik parvažiavęs iš pietų 
Amerikos. Kam reikalinga, atęišaukit.

ral Bond & Land Company, nes Apsiimu dirbti Chica-oj ar apielinkėj. 
šioji kompanija greičiausiai nu-’ e029 Lafayette Avė.

REIKIA 50 merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo. Gera mokes
tis, nuo šmotų.

American Insulated Wire Co., 
954 W. 21št St.

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
lietuviu ir lenkų apielinkėj, prie di
delių dirbtuvių. Biznis daroma ge^as. 
Kas pirmesnis, tas laimės. Turi būt 
parduota greitai.

1803 W. North Avė.,
Tel.: Armitage 6171.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
South Side, puikioj vietoj, geriausi 
fixturės, daug stako, biznis labai ge
rai eina. Pardavimo nriežastis labu 
svarbi. Nemokanti biznio išmokin
siu. Renda pigi, lystas ilgas. Tai 
yra aukso kasyklos. Pirmutinis atsi
šaukęs laimes. 704 W. 69th St.

BARGENAS
Pardavimui 4 pagyvenimų Imurinis 

namas, su augštu beismantu, geroje 
apielinkėje, arba priimsiu į mainus au
tomobiliu, lotus, ar bile kokį 
biznį, kaipo pirmą įmokėjimą. Kreip
kitės pas

A. GRIGAS,
. 3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bizniavas mūrinis 
namas 3600 Lowe Avė. JStoras 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- 
>išaukite P. Zelniš, 2928 Elston Avė., 
Phone Junipcr 2714.

TNRI BŪT PARDUOTA TUOJAU, 
150 akrų farma. 3 mylios nuo Blue 
(sland, III. ir 2 mylios nuo Harvey, 
111. Gera transportacija. Yra 9 mel
žiamos kaivės, 6 priaugančios, 2 ver
šiai 5 mėn. senumo. 7 arkliai, 400 viš- 
\ų, 30 žąsų, 60 ančių . Reikalingi pa- 
iargai, vežimai, pakinktai. 50 akrų 
komų ,20 akrų rugių, 25 akrai avižų, 
1 kambarių namas su sodnu. Bamcs 
ir’vištų gardas. Kaina pigi. Paim
ame dalį pinigų. Kitus ilgam išmo- 
kėjinvui. Turi būt parduota tuojau.

NATE FISHER,
157 St. & Kedzie Avė.

MAINAU GROSERNE IR BUČER- 
rę ant namo, loto, automobiliaus ar 
mt kitokio biznio. Krautuvė randa
mi South Chicagoj.

Kreipkitės pas savininką.
5619 So. Lincoln St., 
Phone Republic 4623

PARDAVIMUI PUIKUS BIZNIO 
namas ir kampinis 130x24 pėdų lotas. 
Lotas tinka dėl budavojįmo pėkarnės. 
Parduodama viskas kartu arba atski- 
ai. Namas su bučerne ir groseme, 
irba skyrium; apgyventa lietuviais.

4402 So. Wood St., 
2ros lubos iš fronto.

TURIU PAAUKAUTI TUOJAUS 
otus, 2 lotai po 30x125 pd., po $300 
dekvieną. Geras blakas, aukštuma, 
„itulas gvarantuotas, netoli 63-ios 
gatvės gatvekarių. Savininkas

M. V. MINAHAN, 
50 W. Randolph St.

BIZNIERIAI TĖMYKIT
Štai jums auksinė proga, pardavi

mui naujas muro namas 3jų aukštų 2 
pagyvenimai po 6 kambarius ir Storas 
su 3ims kambariais užpakąlyj. Namas 
įtaisytas pagal Šios mados; lyso nėra, 
•andasi geroj biznio vietoj, South Si- 
lėj. Kaina $14,500. Reikia įmokėti 
$4,000. F. J. Szemet, 4217 Archer Av.

ČIA YRA PROGA
Kurie norite pirkti namą arba mai

nyti biznį ant namo, 2 flatų, naujas 
.mūrinis namas, su visais naujausios 
mados įtaisymais, gražioje apielinkėj. 
Reikale kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St. k

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
nauja stuba 9305 South Park Avė, 
Karšto vandenio šiluma, cimentuota 
gatvė ir apmokėta, didelis lotasl. Kai
na $6,900. $900 įmokėt, likusius iš
mokėjimais. Peterson & Co., 5700 
Stony Island Avė., Tel. Dorchester 
1554.

PARDAVIMUI pigiai 2 aukš
tų medinis ant kampo, po 6 kam
barius flatų namas.

Kreipkitės:
3822 S. Sacramento Avė.

STOCKAI-ŠEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

NORIU pirkti ir pilną kainą 
mokėsiu už Co-operalive Siciety 
of America Šerus. Mokėsiu $11. 
L. J. Mather, 6807 Union Avė., 
Tel. Englewood 0187.

~ MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau d re sės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE ’

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname! patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
x Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State SL 

Kampas Lake St 4-fl.




