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HAAGOS KONFERENCIJA PAIRO

Francij’a vėl priešinasi

Geležinkeliai nenori taikintis

Haagos konferencija ga
lutinai paįrusi

Vyriausias subkomitetas nu
tarė daugiau nebelaikyti 

posėdžiu.
----------------------- i

HAAGA, liepos 13. -— Vy
riausias subko-mitetas interna
cionalinės konferencijos Rusi
jos reikalais šiandie nutarė per 
traukti visus tolimesnius svar
stymus. Karo skolų klausimas, 
dėl kurio suklupo Genoa kon
ferencija, suardė ir šių konfe

rencijų.
Reikalauja uždaryti konfe

renciją.
ILAAGA, liepos 13. — Pri

vatinės nuosavybės subkomite- 
tas, kuriame rusai nedalyvau
ja, vienbalsiai šiandie priėmė 
rezoliuciją, kurioj pareiškia
ma, kad atsižvelgiant į vakar 
rusų pareikštų nusistatymą dėl 
privatinės nuosavybės grąžini
mo svetimšaliams, nebūtų jo
kios naudos vesti toliau dery
bas su Rusijos delegatais.

Ta rezoliucija tapo perduo
ta Rusijos atstovams ir vy
riausiam konferencijos komi
tetui.

Tikrasis užbaigimas Haagos 
konferencijos galbūt neįvyks 
iki rytdienos, kada įvyks kredi
tų subkomiteto susirinkimas, 
o kitų susirinkimų šiandie 
daugiau nebus laikoma.

Daugelis delegatų užsisakė 
traukinius rytdienai ir suka
tai ir viešbučiuose atsakė sa
vo kambarius.

Kaip rusai taip ir kitos ša- 
lįs griežitai laikosi savo nusis
tatymo apie svetimšalių nuo
savybių grąžinimą Rusijoje, 
taip kad nenumatoma jokio nu 
sileidimo nė iš vienos puses, 
kad išgelbėjus konferencijų 
paskutinėj valandoj.

Talkininkai bandė geruoju 
užbaigti susirinkimą, bet Lit- 
vinovo ir kitų Rusijos delega
tų griežtas užsispirimas pada
rė tokį užbaigimą konferenci
jos negalimu ir ji turės užsi- 
baiiti pakrikimu.

Rūsy užsispirimas suardė 
Haagos konferenciją

Rusai atsisakė mokėti skolas, 
grąžinti nuosavybes ir duoti 

gvarantijų už kreditus.

HAAGA, liepos 13. — Inter
nacionalinė konferencija per
gyvena pirmą rustų krizį ir ne
galima pasakyti ar ji nepairs 
už kelių dienų.

Svarbiausiomis Rusijos de
legatų pastangomis buvo sus
kaldyti talkininkus ir priversti

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Cbica- 
gai ir apielinkei pranašauja 
šUio:

šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:26 v., leidžiasi 
8:25 v. Mėnuo teka 10:51 v. v.
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belgus ir franeuzus apleisti 
konferenciją, kad tuo rusai ga
lėtų padaryti atskirą sutartį su 
Anglija. Tie pienai nuėjo nie
kais pačių anglų pastangomis.

Po vakarykščio susirinkimo 
nuosavybės subkomiteto paį- 
rimas konferencijos išrodo ne- 
išvengtinas. Rusijos užimtoji 
pozicija daro tolimesnį tęsimą 
konferencijos negalimu ir be
reikalingu.

Rusija atsisakė pripažinti 
prieškarines skolas, išėmus to
kioj proporcijoj, kokioj ji gaus 
iš valstybių kreditų. Ji taipjau 
atsisakė duoti gvarantijų už 
jos prašomus kreditus. Gail
aus dėl svetimšalių nuosavy
bių, Rusijos delegatai įteikė 
sąrašą nuosavybių, kurias jie 
sutinka atiduoti konsesijomis, 
duodant pirmenybę buvusiems 
savininkams. Bet jie atsisakė 
pasakyti kokiomis sąlygomis 
koncesijos bus duotos, reika
laudami kad kiekvieną kartą 
butų susitariama su Maskvos 
valdžia atskirai. Sąraše buvo 
tik maža dalis svetimšalių nuo
savybių. Apie atlyginimą už 
likusias nuosavybes rusai at
sisakė ir svarstyti.

Prie tokių aplinkybių toli
mesnės tarybos negali tęstis.

Vėliaus skolų snbkomiteto 
susirinkime rusai pradėjo da
ryti nusileidimų. Jie sutįko pri
pažinti skolas principe, bet 
reikalavo nustatyti abuliją su
mą skolų ir tik paskui tam- 
tikra komisija nustatytų kiek 
kiekvienas skolinęs Rusijai tu
ri gauti.

Pasikalbėjime su laikrašti
ninkais Litvinov išreiškė pasi
piktinimų, kad buk Rusijos 
pozicija buvusi klaidingai per
statyta ir kad todėl Rusijos de
legatai yra aukomis vakarinių 
valstybių konspiracijos. Rusai 
reikalauja kreditų ne tiek Ru
sijos rekonstrukcijai, bet kad 
galėjus atmokėti skolas ir atly
ginti buvusiems nuosavybių 
savininkams. Rusai esą pripa
žįstą principe skolas ir sutin
ka svarstyti apie atlyginimą 
buvusiems savininkams. Prie 
to viso jis pridėjo dar daugy
bę bolševikiško “bluffo”.

Ką reiškia šis Litvinovo at
sitraukimas nuo to, ką jis tvir
tino pačioje konferencijoje? 
Ar tai reiškia rusų nusileidimą, 
prisibijant, kad konferencija 
gali pairti, ar tai paskutinis 
rusų bandymas suversti visą 
atsakomybę ant kitų valsty
bių? Dar šiandie tai turės pa
aiškėti. ■
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Francija priešinasi suteiki
mui Vokietjai moratoriumo.
Reikalauja, kad Vokietija už
mokėtų pilnai dabar pripuo

la n C ią. kontribucijos dalį.

PARYŽIUS, liepos 13. — 
Šiandie kontribucijos komisija 
svarsto Vokietijos formalinį 
prašimą moratoriumo. Pran
cūzai išreiškia nuomonę, kad 
moartoriumas bus suteiktas.

Anglijos ir Italijos delegatai 
pritaria moratoriumui. Bet 
Francijos delegatai griežtai 
tam priešinasi. Belgijos delega
tai nėra nusistatę ir veikiausia 
prisidės prie didžiumos.

Vienas artimas valdžiai laik
raštis sako, kad moratoriumas 
bus suteiktas tik tam tikromis 
sąlygomis, būtent uždėjimas 
talkininkų aštrios kontrolės 
ant Vokietijos finansų laike 
moratoriumo.

Reikalauja užmokėti.
PARYŽIUS, liepos 13. — 

Francijos ir Belgijos delegatai 
sutarė, kad Vokietija turį pir
miausia užmokėti 50,000,000 
auks. markių, kurios pripuola 
mokėti šią subatą. Vokietija 
buvo prašiusi paliuosuoti ją 
nuo tos kontribucijos dalies 
mokėjimo.

Pusiau oficiahnis valdžios 
organas Temps sako, kad Fran
cijos delegatui Dubois tapo pa
vesta parašyti Vokietijai atsa
kymą, reikalaujantį, kad ji 
turi užsimokėti birželio 15 d. 
kontribucijos ir pranešanti, 
kad moratoriumo klausimas 
bus svarstomas tik tada, kai 
gvarantijų komisija išduos 
savo raportą.

Už moratoriumą.
LONDONAS, (liepos 13. — 

Lloyd George pasakė atstovų 
bute: “Aš manau, kad Vokie
tija turi gauti atidėjimą mo
kėjimo kontribucijos, kad ji 
galėtų sutvarkyti savo finan
sus.”

Geležinkeliy kompanijos 
atsisako taikintis

Jewell sako, kad pačios gele
žinkelių kompanijos laužo 

transportacijos aktą.
- - - - X

CHICAGO. — Amerikos
Darbo Federacijos geležinke
liečių departamento preziden-
tas Jcwell vakar pasiuntė tele
gramą prezidentui Hardingui, 
atsakymui į prezidento pro
klamaciją dėl streiko padėties. 
Po telegrama yra pasirašę vi
sų šešių streikierių unijų pre
zidentai.

Telegrama sako, kad darbi
ninkai todėl sustreikavo, kad 
geležinkelių darbo tarybos nu
statytosios algos yra peržen
gimu transportacijos akto ir 
kad geležinkeliai nuolatos lau
žo tos darbo tarybos nuospren 
džius.

Jewell sako, kad jokio su
trukdymo pašto ir transporta
cijos delei streikierių neteisėtų 
aktų nebuvo ir jeigu kur tokis 
sustrukdymas įvyko, tai tik dėl 
pačių geležinkelių kaltės, kad 
jie samdosi nekompetentiškus 
darbininkus laužyti streiką tik
rųjų tų kompanijų darbininkų.

Jeyvell be to‘sako, kad jis ir 
kiti unijų viršininkai nori ko
operuoti sugrąžinime taikos ir 
užbaigime streiko, bet darbi
ninkai nieko negali veikti, jei 
pačios geležinkelių kompani
jos nenori taikintis ir atsisako 
pradėti tarybas su darbinin
kais.

JeweU telegrama tarp kitko 
sako:

“92 geležinkeliai peržengė 
transportacijos aktą ar geležin
kelių darbo tarybos nuospren
džius 104 atsitikimuose. Tie 
peržengimai apima netik, išda- 

vinią darbų privatinėms kom
panijoms, bet taipjau algų nu- 
kapojimą, aiškinimus taisyklių 
ir teisių darbininkams išsirin
kti savo atstovus. Kada Penn- 
sylvania geležinkelis atsisakė 
pildyti tarybos nuosprendžius, 
federalinis teisėjas Page nus
prendė, kad tarybos nuospren
džiai apie algas ir taisykles ga
li būti tik patariamieji. .

”Geležinkeliai nuo pat priė
mimo transportacijos akto at

sisakė įsteigti nacionalines 
sprendimo tarybas, pavardytas 
kaipo darbo tarybas, kaipo 
centralinę dalį mašinerijos 
spręsti ginčus tarp geležinke
lių ir jų darbininkų.

“Geležinkeliai padarė visas 
derybas tik formalingumu, 
tuo užversdaini ant tarybos ne 
galimą arbitračijoš naštą. Ta
ryba panaikino1 viršlaikio mo
kestį už nedėidienius ir šven
tadienius, kuri buvo moikama 
por 30 metų nčt ant neorgani
zuotų kelių. Taryba įsteigė al
gos dydį $800'į'metus, nors 
darbo departamentas nustatė, 
kad praščiausias pragyvenimas 
atseina į metus $1,400, o mi
nimam geresnio pragyvenimo 
biudžetas siekia virš $2,300.

“Kada pamatine alga yra ne
teisinga, tai ir' visos einančios 
augštyn algos'už lavuiną ir at
sakomybę taipjau yra neteisin
gos.

“Darbininkai1 niekad neper
žengė jokių tačybos nuospren
džių, bot geležinkeliai peržen
gė nuosprendžius ir darbinin
kai atsisąke dirbti algomis, nu-i 
statytomis ddrbo tarybos, ku
ri peržengė transportacijos ak
to pavedimus.”

Darbo taryba, geležinkeliai 
ir darbininkai laikinai sustojo 
rūpintis susitaikintu, geležinke
liams atsisakius tartis su dar
bininkais. Bet Jctwell tikisi, 
kad geležinkeliai bus greitai 
priversti užimti kitokią pozici
ją ir nusileisti darbininkams. 
Jis vėliau paskelbsiąs atsaky
mą geležinkeliams. Darbo tary
ba gi išdirbinūja naujus pienus 
sutaikimui streiko.

Tuo tarpu geležinkelių dirb
tuvių darbininkų streikas slen
ka sėkmingai ir geležinkeliai 
vis labiau ir labiau pradeda jį 
justi. Vakar prisiėjo dar dau
giau traukinių ■ sustabdyti.

Geležinkelnįp'klerkų unija 
paskelbė streiką Cheapeake ir 
Ohio geležinkelio klerkų.

Streikierių unijos išleido pa
reiškimą, a'iigailaudamos vieto
mis delei streiko įvykusius ne
didelius sumišimus ir sako, 
kad streikieriai veda “tvarkų, 
gerai disciplinuotą streiką.” 
Pareiškimas gailina už įvyku
sius sumišimus karštagalvius 

žmones, kuriuos suprovokavo 
buvimas milicijos, privatinių 
kompanijų mušeikų ir fcderali- 
nių maršalų. Streikieriai gi 
norį tvarką palaikyti.

Nenori krikščioniškojo 
“švietimo.”

PEKINAS, liepos 13. —Kaip 
chiniečiai atsineša į krikščioni
škųjų misionierių “švietimo” 
darbą, parodo nesenai chinie- 
čių laikraščiuose pasirodęs il
gas protestas. Po juo pasira
šo “Anti-Krikščioninė Studen
tų Federacija” ir jis buvo pa
siųstas Chinijos švietimo refor
mavimo asociacijos suvažiavi
mui šantunge. Proteste sako-
ma, kad nors Chinija mielu 
noru priima įvedimą užsie-* 
nio švietimo metodų, bet ji 
nenori, kad tas švietimas bu
tų surištas su skelbimu krikš
čionybės.

6 žmones užmušti
KANSAS CITY, Mo.,- liepos 

13. — 2 baltieji ir 4 negrai li
ko užmušti ir 48 žmonės sužei
sti, niekurie galbūt mirtinai, 
susidūrus dviem traukiniam.

14 žmoniy užmušta
CAIRO, liepos 13. — 14 žmo 

nių liko užmušta ir 20 sunkiai 
sužeista įgriuvus laike pamal

dų senos mečetės (mahometo
nų bažnyčios) luboms.

Elevatoriij darbininkai nu
balsavo streikuoti

CHICAGO. — Elevatorių 
darbininkai vąkar visuotinu 
balsavimu nutarė paskelbti 
streiką, kad privertus kompa
niją atnaujinti kontraktą palie
kant senąją algą. Tokiu budu 
busiantis streikas sustabdys 
kaip gatvekarių, taip ir eleva
torių transportaciją Chicagos 
rybose.

šiandie elevatorių ir gatve
karių darbininkai turės bend
rą pasitarimą ir išdirbs pienus 
streikui ir kovai su kompani
jų pasiryžimu nukapoti darbi
ninkams algas. Paskui veikiau
sia bus pasitarimų ir su kom
panijomis.

Nesitikima, kad streikas vei
kiai bus paskelbtas. Ji prasidės 
veikiausia sekamą savaitę. Nie
ku rie gi mano, kad jis ne tada 
dar neprasidės ir kad jo pas
kelbimas užsitęs gal iki liepos 
29 dienai.

Geležinkeliečiai nenusileis.
CHICAGO. — Streikuojan

čių geležinkeliečių prezidentas 
Jewell išleido vakar ilgą parei
škimą, kuriame atsakoma į 
geležinkelių kompanijų atsisa
kymą taikintis ir į geležinkelių 
darbo tarybos reikalavimą, 
kad geležinkeliečiai pirmiau 
grįstų į darbą ir tik paskui 
svarstyti jų reikalavimus.

Jewell pareiškia,, kad gele
žinkeliečiai tokiomis sąlygo
mis negrįš į darbą ir grįš tik 
tada, kada streikas bus pilnai 
sutaikintas. Jis sako, kad tūli 
vadovaujantį;; geležinkelių in
teresais nenori susitaikimo ir j 
nori kad streikas tęstųsi ir to
liau.

———■III*....... ■■■ ■!» I l<

^0^’ tralinius
’ įlįs.

AVASir: . liepos 13.— 
Karo sekrc'rrius Weeks pas
kelbė, kad 'J panaudos fe- 
deralinius kareivius visur, kur 
valstijų valdžios < nepajiegs ar 
nenorės duoti apsaugos geležin
keliams. Jis jau įsakė 18,000 
esančių Texas kareivių būti pri 
sirengusiems eiti saugoti ten 
geležinkelį, jei valstijos vald
žia neduos apsaugos.

Gautas atsišaukimas iš Sagi- 
naw, Mieli., kur irgi prašoma 
prisiųsti federalinius kareivius.1

Federaliniai teismai išdavė 
dar daugiau injunetionų prieš 
streikierius.

Debsas sunkiai serga.
CHICAGO. — Keli metai ka

lėjimo pakirto sveikatą sociali
stų vadovo senelio E. V. Debs, 
taip kad ir išėjęs iš kalėjimo 
jis nebeatgavo savo senosios 
sveikatos, bet vis kasdien ėjo 
silpnyn.

Dabar jis tiek susirgo, kad 
važiuoja į Chicagą gydytis. Jis 
vakar turėjo atvykti į JLand- 

lahr sanatoriiuuą, 525 So. Ash
land avė. Čia jis bus nuodug- 
nai išegzaminuotas ir paskui 
veikiausia bus pasiųstas į El- 
mhurst sanatoriumą. Jo ligos 
dar nežinoma.

DĖS MOINiES, la., liepos 10. 
— Policija nuėjo pas Chuetoll 
jieškoti degtinės, bet įėjusi ru
siu vieton degtinės rado užmu
što senyvo J. H. Johnson la
voną.

Lietuvos žinios
Vilnius.

Ijenkai vis dar “jungia”.
E. VILNIUS. — “A. W.” 

pranešimu, liepos 1 d. bus 
prijungti prie Vilniaus krašto 
Dienos, DuniloviČįų, Vileikos 
ir Braslavo apskritys.

Išvažiavimas iš Vilniaus 
apsunkintas.

Pasų skyrius prie Varšuvos 
vyriausybes delegato Vilniuje 
liovėsi vizavęs pasus į Nepri
klausomą Lietuvą. Pasų viza- 
vimas nuo 11. VI. bus daro
ma Užsienių Reikalų Ministeri 
joj*

RIRŽIšKĖ. — Tverečiaus 
valsč. Daug laimingesni pasi
likome kai nuo musų išvažiavo 
nekviestieji svečiai. Musų jau
nimas su jais buvo susimaišęs 
kaip tinkle žuvys. Dąhar kitaip 
virto. Šventadieniais susiren
ka, padainuoja — net miela 
žiūrėti. Dažniau dabar jauni
mas painia rankosna knygą ir 
laikraštį.

Žydų pogromas Vilniuje
WASHINGTON, liepos 10 d. 

(Elta). — Iš Kauno gauta kab- 
legrama pranešanti, kad Vil
niuje liepos 2 ir 3 padaryta žy
dų pogromas. Nukentėjo 48 as
menys. Išplėšta milijoninis 
turtas. Lenkų valdžia nieko ne 
darė sustabdyti.

Kiek išvažiavo Lietuvon 
birželio mėn.

WASHJNGTON, liepos 11 d. 
(Elta). ’— Per birželio mėnesį 
Lietuvon išvažiavo: vyrų 241 
moterų 83, berniukų 57 ir 
mergaičių 58. Išviso 439.
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Kodėl per 
“Naujienas”

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

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

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

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

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

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

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
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, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel. Boulevard 9663

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman *659

Am. L. R. K. Federacijos 
skundas popiežiui

WASHJNGT()N, liepos 11 d. 
(Elta). — šiomis dienomis A- 
merikos L. R. K. Federacija 
kreipėsi su skundo raštu į po
piežių. Rašte nurodomas ne
krikščioniškas, bažnyčios dva
siai priešingas pasielgimas len
kų dvasininkų Lietuvoje, kurie 
bažnyčios autoritetu dengda- 
mies, pilfiė vaidmenį Lenkijos 
šovinistų agentų. Primenama 
pasielgimas vyskupų Bandurs- 
kio ir Hrinevieckio ir kardino
lo Dalboro. Rašte prašoma 
moraliai įvertinti lenkų dvasi
ninkų taktą ir tarti kur reikia 
galingą žodį. Pagaliaus pareiš
kiama tvirčia tįsis pasiryžimas 
500,000 (? Red.) organizuotų 
Am. liet, katalikų kovoti iki 
paskutiniosios už Vilniaus grą
žinimą Lietuvai. Laiškas pasių
stas per apaštalų delegatą ar
kivyskupą Bonzano.

8 vaikai užmušti
WATElRTOWN, N. Y., lie

pos 13. — 8 vaikai liko ant 
vietos užmušti ekspliOdavus 
rastai artilerijos manevrų lau
kuose neišsprogusiai granatai. 
Granata nors iššauta, bet nebu
vo sprogusi. Manoma, kad ji 
įkaito lauke bestovėdama, iš
sipūtė sprogstamoji medžiaga 
TNT ir ji sprogo kada ją kas 
užgavo.

Dabar policija jieško pas 
žmones ir daugiau tokių gra
natų, prisibijodama, kad dau
giau panašių nelaimių* neįvyk
tų.



Vitautas A. Graičunas. __

RADIOFONAS “NAUJIENŲ” 
SKYRIUJ.

Lietuviams reikia džiaugtis 
savo jaunuomene. Visose pro
fesijos arba pramones šakose 
randas keletas jaunų lietuvių, 
kurie patys per save įsimuša į 
geresnes vietas. Gaila, kad dau
gumas jų yra ištautėję. Pap
rastai jų lietuvystė laukia tik 
išbudinimo. Jeigu vienas-kitas 
lietuvys draugas randas lygus 
jiems gabumais, jeigu abelna 
lietuviška publika pagodoja ir 
atjaučia juos, galima tikėtis, 
kad jųjų širdyse užsidegs rim
ta, gili meilė link tos tėvy
nės, kurių jie nors ir menkai 
pažįsta.

Taip ir su radio. Man išpuo
lė laimė rasti ir girdėti apie 
gabius lietuvius, kurie per dau
gelį metų jau yra pasišventę 
nulio srity, ir galima sakyti, 
kad dalinai ir pragyvenimų 
padaro iš radio.

Laikui bėgant 
paduot “Naujienų” 
jams jųjų vardus 
biografijas. Tas 
nuo to, kaip noriai 
mums yra dar nežinomi, bet 
tik girdeli, suteiks apie save 
žinių. Lietuvių veikimų radio 
srity mes stengsimės aprašyti 
šiame skyriuj.

Radio demonstracija.

Jau trečias vakaras, kaip 
žmonių atsilanko iki talpumo 
nemaža “Naujienų” ofiso Brb 
dgeporte, 3210 So. Halsted St., 
klausyti radio koncertų. Radio 
skyriaus vedėjas pakvietė jau
nų technikų, Bronislovų Vara- 
šauskį, įtaisyti jojo paties įš- 
dirbyslės radio aparatų. Šis 
aparatas gražiu' skambiu tonu 
išduoda visas žinias ir koncer
tus, kurie tik yra išleidžiami 
į orų. Jis gali pasiekti net Dot- 

bus galima 
skaityto- 

ir trumpas

tie, kurie
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‘‘Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaisbažonklis Rcg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau 1
35c. aptiekosc. Lž 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

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

Artinasi

Iškilmė

pasiklausę, prašė įtaisyti ir 
jiems panašų radiofonų namie, 
nes jiems labai patiko, ir la
bai pigiai atsieina —. nuo $50 
iki $150 — per pus pigiau, ne
gu mieste galima gauti. Su 
visais klausimais apie radiofo
nų meldžiam Kreiptis arba į 

PIKNIKAS!
ItllTlclS

LIET. PILIEČIŲ DARU. PAŠELP. KLIUDO

Nedelioj, Liepos-July 16 d., 1922 
NATIONAL DARŽE, 

Riverside, III.
Pradžia 9 v. ryte. Inžanga 35c. ypatai.

Muzika po vad. J. Pilipavičiaus.
Visus kviečia KOMITETAS.

Didelė

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

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

Tel. Boulevard 3386 i

radio skyriaus vedėją, arba tie
siog į Bridgoporto ofisų vaka
rais.

Kadangi daug lietuvių dar 
nėra girdėję radio koncertų ir 
kalbų, ir dar, galbūt, netiki, 
kad bevieli uis telefonas yra 
faktas, tai jiems bus progos at 
silankyt į minėtą ofisą ir vel
tui išklausyti ir persitikrinti, 
kaip lengvai galima radio 
taisyti namie.

įsi

TEKNIKOS DALIS.

Rezonansas.
manKalbant apie rezonansų, 

prisimena sekančios eilutės iš 
Vinco Kudirkos aprašymo 
“Lietuvos Tilto Atsiminimai”:

“Važiuoja tuščiomis, o aš 
(tiltas) siūbuoju, tarytum 
kliubai; eina pėsčias — aš siū
buoju; šunelis zovada perbė
go — aš taip gi siūbuoju.”

Tas reiškinys ne vien tik 
nelaimingam Lietūvos tiltui 
priklauso; jis priklauso ir di
džiausiam ir sunkiausiam til
tui. Kiekvienas daiktas turi 
savo natūrinį vibracijos arba 
judėjimo tankumų. Jeigu men
kos spėkos vibracija arba, da- 
leisikime, šuniuko žingsniai 
atatinkamai kartosis, — tos 
vibracijos arba žingsniai įveiks 
sunkiausį daiktų ar tiltų ir pri
vers jį kartu judėti. Tas reiš
kinys vadinama rezonansu.

Paprastai rezonansas yra 
vartojamas muzikoj. Mes už- 
gaunam smuikos stygų; tai yra 
menka ir negirdima vibracija, 
bet medis yra priverstas kar
tu judėti, medžio balsas pripil
do ir didžiausių salę.

Mes naudojam rezonansų 
taipgi dėl radio. Atėjusios ete- 
ro vilnys pagamina labai silp
nų elektros srovę arba vibra
cijų. Rezonansas sustiprina tų 
menkų vibracijų ir padaro tvir
tų, stiprių elektros srovę ar 
vibraciją..

Pirmutinės vibracijos yra 
persilpnos girdėjimui, bet rezo
nanso sustiprintos vibracijos 
yra pakankamai garsios, idant 
jas butų galima užgirsti per 
telefonų taureles.

NAUJIENOS, Chieago, III.

Kas Dedas Lietuvoj
BANKO PAMATAAS — 

DOLERIS.

Galvanauskas yra praktin- 
gas biznieris. Per ilgus metus 
jisai dirbo, kaipo elektros ir 
kasyklų inžinieris. Jisai žino ir 
finansų sritį ir jisai su pamė
gimu aiškino savo . valiutos 
pienų. Tasai pienas teikia ne
maža kredito Suvienytų Valsti
jų doleriui, ir jisai tai šiaip 
aiškino:

“Tasai emisijos bankas tu- 

lerių kapitalo; vienų trečdalį 
dės valstybė, kitų trečdalį 
lietuvių visuomene, trečių 
trečdali — kitataučiai. Du 
trečdaliu privatinio kaipitalo 
galės sulaikyti inflacijų (už
plūdimą naujai prispaudintų). 
Tik tasai vienas bankas turės 
teises leisti pinigus ir tie pi
nigai bus paremti 40% aukso 
ar Suv. Valstijų dolerių; toji 
rezervą turės būti padidinta, 

$17.50 Vertės Knygų Parduoda~m už $10.00

m
ŽIŪRĖK SAVO SVEIKATOS: SKAITYK DAKTARIŠKAS KNYGAS!

t
Skaityk knygą “Lyties Mokslas“, kurioj viskas, kas tik reikia 

vyrui ir moterei apie savo lytj žinot, aiškiai aprašyta ir paveiks
lais išrėdyta. Pusi. 418, pav. 109, formatas 6x9 colius, apdarytą, 
kainavo $7, dabar parduodame už $5. Skaityk knygą “Sveikata”, ku
rioj visas žmogaus kūnas, tartum kai ant delno, aiškini aprašyta 
ir paveikslais išrėdyta. Pusi. 345, pav. 225, formatas 6x9 col., ap
daryta, kainuoja $2. Šiedvi knygi kainuoja $7, bet kad abidvi yr kiekvie
nam žmogui būtinai reikalingi, todėl abidvi sykiu leidžiam už $6.

ŽIŪRĖK, KAD TAVO GYVENIMAS BUTŲ SMAGUS: 
KNYGAS, KURIOS PATIEKIA SMAGUMO; O TAI 

GERĄ SVEIKATĄ.
“Meilė ir Dailė“—knyga, kurią juo daugiau skaitai, _ 

skaityt nori. Pusi. 207, pav. 19, formatas 5x8 col., apdaryta, kainavo 
$2, dabar leidžiam už $1.50. “Meilės Laiškai”-knyga, kurioj telpa pui
kiausi laiškai. Pusi. 169, pav. 3, formatas 5x7 col., apdaryta, kainavo 
$1.50, dabar leidžiam už $1. “Meilė ir Šeimyna”—knyga, kurią tik skai
tyk, juokūs ir gyvenk 100 metų. Pusi. 260, pav. 90, formatas 9x12 
col., apdarytu, kainavo $5, dabar leidžiam už $2. Šios 3 knygos kai
nuoja $4.50, bet imant visas sykiu, leidžiam už $4.

Šitos 5 knygos kainavo $17.50, dabar jos kainuoja $11.50, bet kas 
ims visas sykiu — gaus už $10! $7.50 dovanų! Taip baisiai pigiai 
parduodam knygps todėl, kad $24.000.00 vertės knygų turim umu 
laiku išparduoti. Mes parduodam visokias knygas. Reikalauk 
kataliogo. Pirk ir siųsk knygas į Lietuvą. Musų knygų Lietuvos 
žmonės nesvietiškai trokšta, — jie miršta be jų. Prisiųsk mums 
mylinčių knygas adresus; gausi atlyginimą.

Pinigus siųsk: popierinius dolerius registruotam laiške, money 
orderi arba čekj. Siunčiam ir per 0. O. D., vadinas, kai gauni kny
gas, tai pašte ir užsimoki. <, s

AL, MARGERIS, Chieago, III.

SKAITYK
REIŠKIA

juo labiau

cn

UI

Knygos Nau'dingfjausios, o Kainos Žemiausios

kada cirkuliacijoj esanti pini
gai pasieks tam tikro nustaty
to augščio. Popieriniai doleriai 
bus skaitomi kaip auksas, nes 
jie ir yra tiek geri kaip auk
sas, gi mes jų gauname beveik 
dešimtį m i Lionu dol. )<as niet; 
juos atsiunčia milionas lietu
vių gyvenančių Amerikoj; tuo 
tarpu gryno aukso dabai' sun
ku gauti.

“Bet prie dolerio mes priei
name dar ir 'kilu keliu. Musų 
pinigų naujoji vienetą vadin
sis “Auksinais” ir jisai bus ver
tas .dvišimtinę (vienų dvišini- 
dalį Suvienytų Valstijų dole
rio). Mes markę skaitome tu
rinčių vertės apie tiek, kiek tu
ri dvišimtinę dolerio dalis; taip 
gi ir peiėjimas1 nuo markes į 
auksinų bus lengvesnis, 
darbininkas gaus tų patį 
čių naujųjų pinigų, kaip 
gaudavo senųjų. Bet mes 
varysime, kad iškeisti 
markes į auksinus. Mes leisime

skai- 
jisai 
nesi- 
visas

Visi 
Pradėkit 
Reijgties 

auksinus prisilaikydami pinigi
nio kurso markių ir dolerių.”

JAVŲ DERLIUS 
LIETUVOJE.

Kaunas. — šįmet Lietuvoje 
galima laukti geresnio javų 
derliaus, negu praėjusiais me
tais. šiuo metu rugiai visur at
rodo gori ar vidutiniai, blogų 
mažai tematyt. Žieminiai kvie
čiai blogesni, bet, aplamai 
imant, tai vidutiniai, o vieto
mis yra ir visai gerų. Vasari
niai kviečiai tankiausiai atro
do gražus.

Vasarojus — avižos, žirniai 
ir ankščiau sodintosios bulves 
atrodo gana gerai. Pievos irgi 
želia neblogai, nes lietaus kei
kus užtektinai. Tik dobilai, 
nors ir geriausioj žemėj visur 
labai'blogi, o vietomis ir visai 
išnykę, stovi tiesiog tuščios 
dirvos. Dobilams labai paken
kė pavasario šalčiai.

—Liet, pilietis.
P. S. Apie javų derlių aš čia 

aprašau ne vien Kauno apylin
kės, bet aplamai visos Lietu
vos, ką esu pastebėjęs provin
cijoj atostogų laike. —L. pil.

(Apgarsinimas) 
PATARIMAI

Kada siųsi pinigus į Lietuvą, 
ir kada prieis reikalas greitai 
priduoti pinigų Lietuvon, tada 
siųsk per Federal Bond & Land 
Company, nes šioji kompanija 
geriausia 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 nekur ne
reikia persėsti arb mainytis ant 
traukinių ar laivų.,

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- 
ra'l Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija greičiausiai nu
perka ar kitam greitai parduoda.

Kada bus reikalas gauti vi
suose reikaluose teisingų infor
macijų ar legališkų patarimų 
kreipkis i bilę katrą čios kom
panijos ofisą.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

666 W. 18th Street, Chieago. 
1439 So. 49th Court, Cicero, UI.

602-604 Association Bldg.
Chieago.

Kl. Jurgeloaisi
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATAKIMHS

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

Trečia klesa tiesiog• yra puiki.

Pilnas informacijas gausite 
agentų arba
THE ROYAL MAIL STEAM 

PACKET CO.,
W. Washington St., Chieago.
Second Avė., So. Minneapolis.

ATYDAI MELROSPARKIEČIAMS’ 
IR AP1ELINKE1

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

Su pagarba
F. RAYUNAS, 
2300 Lake St., 

Melrose Park, UI.

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 S<». Halsted St., Chieago, III.

ge

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
Išdirbėjai 
riaušių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

Mos mainome senas armonikas ii 
daromo naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chieago, III.
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINŠKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Tclephone Canal 2552

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

«
Veda visokias bylas visuose 

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tėl.: Hyde Park 3395 x

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seelcy 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Sąlle Št. Room 530
Te).: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St. Chieago.
Tol. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

9 vakare.
iii. jr.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 RecterJBuilding

79 West Monroe Street, Chieago.
Phone Central 2560

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

r r

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38lh St., Chieago. III.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar
bų 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.

Tol. Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CEQ 
fiztures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbu!

Telefonai Boulevard Į

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagal* 

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
bą ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar* 
keto kaina. *

S. GORDON,
1101 S. Ilalstcd St. & 739 W. 14th .K 

Atdara vakarais iki 9 vai.
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Į KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
išvažiavimas.

Liepos 4 d. Lietuvių Raudo
nasis Kryžius turėjo išvažiavi- 

Lietuvos 
rvto 

bet 
par- 
o ir

si; taipgi atsirado kuopos na
rių, kurie pasižadėjo paaukoti 
savo knygų, 
kiu pasiųsti 
gams. Šitas 
abejo, labai 
bininkiškos

Liepos 3 d. apie 8 vai. vaka
rą pasimirė K. Gilius; jo kū
nas tapo palaidotas liepos 7ytT. 
Šermenyse dalyvavo daugelis 
žmonių. A. A. Gilius buvo lai
svas nuo visokių tikybinių prie
tarų žmogus ir gražiai sugyve
no su savo šeima. Velionis pa
liko nuliūdime žmoųą, sūnų ir 
tris dukteris. Liai bufiie jam 
lengva šios šalies žemele.

—A. Kauskas.
mą į Elwm Parką 
našlaičių naudai. Nors iš 
diena buvo apsiniaukus, 
žmonių privažiavo pilnas 
kas ne tik iš Pittsburgho,

ar knygelių ir sy- 
į Lietuvą drau- 
nutarimas yra, be 
svarbus, nes dar- 
literaturos Lietur

voje labai trūksta, tik klausi
mas, ar Lietuvos valdžios cen
zūra įsileis musų siunčiamą li-

Apie 4 valandą po pietų pra
sidėjo programas. Programas 
susidėjo iš bėgtynių ir risty- ^nutarta 
nių. Bėgtynės buvo sutaisytos 
vaikams ir suaugusiems -— lai
biems ir storiems — ir taipgi 
visokio sudėjimo ir amžio mo
terims. Greičiausiems iš savo 
rūšies buvo duodama dovanos. 
Čia buvo gana juokų, kada sto
ruliai vyrai ar moters bebėg
dami išvirsdavo ir neįstengda
vo greitai atsikelti.

Po bėgtynių buvo ristynės. 
Ritosi lietu vys Kazimieras 
Aleliunas, 175 svarų sunkumo 
su švedu Petru Olsonu iš Al- 
toonos, Pa., kuris sveria 190 
svarų.

Aleliunas yra pittsburghietis; 
jis yra pasižymėjęs rislikas, 
žinomas ir Chicagos ristikų 
rateliuose ir šito sporto jis iš
moko Cbicagoje prie Petro 
Katausko. Jis sakosi dalyva
vęs 500 ristynių ir niekuomet 
nėra jų pralaimėjęs su prieši
ninku savo svarumo.

Petras Olsonas yra dar tik 
22 metų amžiaus, bet yra pa
sižymėjęs sporto rateliuose; 
sako, kad jis yra drūčiausias 
ristikas tarp švedų.

Lietuvio ir švedo šalininkai 
nustatė ristynėms taisykles ir 
nutarė, kad ristikai ristus du 
kartus ir toliai iki kuris lai
mės. Pirmą kartą jiedu ritos 
15 minutų ir lietuvis nugalėjo 
švedą.

Petrankoje Aleliunas pareiš
kė susirinkusiems, kad jei kas 
panorės ristis su juo ir atsi
laikys jam nors 5 minutas, tas 
gaus iš jo $25; bet jei neatsi- 
laikis, tifrės jis jam 
ti $25.

užrnokė-

į šitą pakvietimą 
vienas drąsuolis ir 
$25. Jis turėjo po viršutiniais 
rubais ristiko aptaisą ir nusi
metęs viršutinius drabužius 
stojo grumtis. Paklaustas kas 
jis tokis yra, pasakė, kad jis 
yra Wm. Sanderson iš Mobi- 
le’o, Ala. ir turįs pietų grum- 
tininko vardą;
svarus. Aleliuno

atsiliepė 
pasistatė

jis svėrė 172 
šalininkai bu- 
kad Aleliunui 

bet jis per 
sumankė

teks pralaimėti, 
pusantros minutes
pietų grumtininką ir paėmė jo 
$25.

Antru kartu švedas atlaikė 
jam tik 10 minutų.

Po ristynių šokiai tęsėsi iki 
pat vakaro. Yra manoma, kad 
Lietuvos našlaičiams pelno 
bus koki keli šimtai dolerių.

Reporteris.

BROOKLYN, N. Y.

Iš LSS. 19 kp. darbuotės.

Per nekurį laiką nematant 
laikraščiuose nieko apie musu 
darbuotę, atrodytų, kad nieko 
ir nėra veikiama. Bet tikreny
bėj yra kitaip. Nors ir vasaros 
karščiams užėjus, kuopa tiks
liai laiko mėnesinius susirin
kimus ir svarsto įvairius tos 
dienos klausimus. Ypatingai 
praeitame pusmetiniame susi
rinkime liepos 6 d. padaryta 
gana daug svarbių nutarimų, 
— išduota ir priimta metinė 
atskaita, gauta laiškas nuo drg. 
K. [Liutkaus iš Baltimorės, ku
riame jis pareiškia, kad Brook- 
lyne yra 1,000 jam pavestų 
knygelių “Darbininkai ir jų 
ateitis.”

Tiesa, kuopa davė tas kny
geles pasiųsti į Lietuvą social
demokratams; kuopa išrinko 
komitetą, kuris tuomi rupina-

Kuopa taipgi turėjo išvažia
vimą, tik dėl oro blogumo iš
važiavimas nebuvo skaitlingas. 
Kitas draugiškas išvažiavimas 

l surengti liepos 23 <1. 
Inwood miške; tam išvažiavi
mui surengti ir išgarsinti iš
rinkta komitetas. Nauja kuo
pos valdyba tapo išrinkta iš 
veiklių draugų.

Taipgi išrinkta komisija su
rengimui draugiško vakarėlio, 
prakalbų, ar ko nors tolygaus 
draugui P. Grigaičiui pasitik* 
ti, kuris važiuodamas Lietu
von, manoma, galės apsistoti 
New Yorke bent trumpam lai
kui.

Del tam tikrų priežasčių 
tapo permainyta kuopos susi
rinkimų diena. Taigi, draugai, 
nepamirškite, kad dabar susi
rinkimai bus laikomi vietoje 
ketvirtadienio, antradienio va
karą, pradžia 8 vai., tuoj pa
čioj vietoj. Draugai, nesivėluo- 
kite ateiti į susirinkimus, nes 
žinokite, kad pirmiaus atėju
siems tenka daug laiko sugaiš
ti. Butų geistina, kad ateity 
pasivėlavimų nebūtų.

19 kp. sekr., V. M. M-son.

GRAND RAPIDS, MICH.

Ex-komunistų prakalbos.

kalbės

ką kita 
kalbėti 

nėra
kad,

Partiją 
kalbėtojai jau 
ją ir todėl jis

Liepos 3 d. musų ex-komu- 
nistai surengė prakalbas “drau
gui” V. Andruliui. Plakatuose 
kviečiančiuose į prakalbas bu
vo paduota kaipo prakalbų te
ma “Nesenai įvykęs Amerikos 
Darbininkų Partijos Seimas 
Maskvoje.” Bet nežiūrint šito 
keisto paskelbimo, žmonių su
sirinko mažai, apie 60.

Apie 9 valandą vakaro vedė
jas pralindęs pro užlaidą pa
reiškė žuvies balsu, kad šitas 
prakalbas surengė Amerikos 
Darbininkų Partija 
“draugas” Andriulis 
apie tą partiją.

Bet “draugas”-išėjęs 
pasakė, būtent, 
apie Am. Darb. 
svarbu; be to du 
yra kalbėję apie
kalbėsiąs apie pasaulio ekono
minį krizį.

Ėmęs kalbėti apie krizį, jis 
pažymėjo darbininkų stiprumą, 
kuris pasireiškia tuomi, kad 
darbininkai visur streikuoja ir 
kapitalistai negali jiems atsi
laikyti.

lobaus jis ėmė dėstyti tą 
darbininkų stiprumą, ar jo ne
buvimą ir atėjo prie socialis
tų, kurie buvę stipria politine 
partija ir dabar turį kelis sa
vo dienraščius, kuriuos žmo
nes, įpratę skaityti lig šiol te- 
beskaito. Jam, matomai, rupi 
tas, kad jie skaito socialistų 
dienraščius ir todėl neina prie 
jo ir jo draugų, kurie skaldo 
juos ir jų reikalus parduoda, 
ią daro jis, tą daro Dėdelė, tą 
daro Paukštys ir kiti “drau
gai,” kurie neturi sąžinės ir 
myli lengvą duoną turėti ne
žiūrint to, kad jiems to sie
kiant tenka apgaudinėti tuos, 
kuriuos jie vadina savo drau
gais.

Po prakalbų buvo neva at
sakinėjama į klausimus, bei 
kada vienas ištikrųjų padavė 
jam klausimą, į kurį jis nega
lėjo atsakyti, tai Am. Darb. 
partijos nariai šoko ant jo su 
kumščiomis; nuo kumščių var
tojimo sulaikė juos kiti ir jie 
pasitenkino tik laukiniu stau
gimu. šitas parodo, kad ex- 
komunistai nei kiek nesiski
ria nuo savo buvusių draugų 
komunistų.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje

Pajieško sekančių ypatų įteiki
mui svarbių žinių nuo 
iš [Lietuvos.
Simonas Sautala,

gyvenusia Adamson,
Kazys Rusteika,

gyv. Boston, Mass.
Kazys Dubrika,

gyv. t McKees Rocks,
Kairi na Šidlauskienė,

Paeina iš Virbickų.
Antanas Abromavičius, 

gyv. Baltimore, Md.
Povilas Ona Deveikis, 

gyvenę Seattle, Wash.
Adomas Norauskas, 

gyv. Scranton, Pa.
Francis Bogdon,

gyv. Shenandoah, Pa.
Nina Kostiukevič,

gyv. Now York, N. Y. 
Kazimiera Norvaiša,

gyv. Baltimore, Md.
Karolis Štcnderis

gyv. Waukegan, III.
Pranciškus Uzemblo,

gyv.
Juozas
Petras

gyv.

giminių

Okla.

Pa.

Jadviga

Zigmuntavi-

Mich.«
ir Tadeušas Rut-

Chicago, III.
Mikaila, 
Leonavičius 
Springfield (?).

Bernard A. arba
MaleVskiai.
Jonas ir Vaclavas 
čiai.

gyvenę Detroit,
Boleslovas
kovskiai,

gyv. Trenton, N. J.
Mikas J. Mikuličia, 

gyv. Detroit, Midi.
Jonas Šilingis,

gyv. Baltimore, Md.
Pranas Tauzas,, 

gyvenęs Worcester, Mass.
Jurgis Tauzas,

gyv, Minersville, Pa.
Andrius Rymas ir 
Juozas Anuškevičia,
G. ir M. Anuškevičaitių. 
Juokas Bagdonavičius, .
A. Survilo,

gyv. Southbridge, Mass.
B. Lingvenis,

paeina iš Viekšnių valse. 
Ignacas Leskovskis,

gyv. Scranton, Pa.
Kazimieras A. Bukantis ir 
Petras A. Čapas;

gyv. Ghicago, III.
Zigmontas Lukšis,

gyv. New York, N. Y. 
Vincentas Smilgis,

paein. iš Viekšnių valsč. 
Juozas Boreiša (Breazer),

gyvenęs Bu failo, N. Y.
Jonas Antanavičia-Žilinskis, 

gyv. Vandergrift, Pa.
Jonas Kaupen.
Jonas Vinskus, K

gyv. Chicago, III.
Jonas Milošis,

paeinąs iš Punsko valsč.
Juozas Bikauskas 
Martynas Bačiulis.

Prašome atsišaukti arba 
kas turi žinių 
ypatas prašome 
antrašu:
Lietuvos Atstovybė Amerikoj, 

1925 “F” St. N. W. 
\Wasliington, 1). G.

jei 
apie minėtas 
pranešti šiuo

“PASKOLA"
Ateikite ir pasimatykit su 

mums, jei jieškote paskolos ant 
savo namų.

Turite turėti apsaugos dėžu
tes savo brangiems daiktams ir 
popieroms.

Kainuoja mažiau 1c j dieną

I0WA STATE
SAVINGS BANK 

Sioux City, Iowa
(Namų Paskolos Bankas) 

Už padėtus pinigus mokame 4%

Tel. Yards 1311
J. J. HERTMANAVICZIUS, 

3133 Emerald Avė., 
Chicago, III. 

20-ti Metai Biznyje 
ATLIEKA: 

Notariališkus Darbus, 
Insurance, 

Real Estate, 
Paskolas.

Subatos Va|.: 8:3.0 ryto iki 6 vai. vak.

L. KLEIN STAMPOS
Jfįr ^1 Išmoka puikiomis dovano-
t|(^Į^Į^Į|*||f mis tūkstančiams taupių kos- 
• j tumerių. Kiekviena pilna stam-

pų knygelė galima apmainyti
ant tavorų $3 vertės, ar $2.50

pijH Kauti cash.

SALDAINIU SPECIALIŠKUMAI
3 svarų šeimynos dėžė čokolado. Kievie- 

nas šmotelis įdėtas J karbuotų •popierėlę. 
Paskirtų truktų kvapo ir kitais viduriais. 
Specialiai............................................................... 99c.

L. KLEIN, pirmos lubos.

J®*

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.

RALTIJOSAMERIKOC 
LINIJA 9Broadvay, NevY^rk.NY L/, 

ėILIETUVK
Hamburgą, muzCA.

ARBA LIEPOJĄ
K ' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
vtSA TREČIA KLASSA PADALIN

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

LITUANIA .................................... Liepos 26
POLONI A..............................   Rugp. 9

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

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

TIESI

Į MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 tat
Telefonas Yards 1119-

Baigusi Afc** 
ierijos kolegi
ją; ilgai nralp 
tikavusi Penn- 
silvanijo* hoe- 
pitalčse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pria 
gimdymo. Du® 
da rodą viso
kiose ligose 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir n»fc 
ginoms.

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 

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 Labaratorijas 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 95f 
Boulevard 4136

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

P " ; 1 ..........- -......z

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
j 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. Nedėliomis nuo 10

2 po pict.
Telephone Yards 687___

niiwini[iiiiiiinniiiMiiirnffnii u 111111111 iiiiTiiinrjTJLTiraror.......irrrnrTnrmnnnr-r-r
Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

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

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

i Rusiškos ir Turkiškos Vanos Mk 
12th STREET —Z®

Tek Kedrie 89112 .

1514-16 RoomtcH Rd. 
Arti St. Loaia Ava^

CHICAOO, ILL.

Visokios

4CLET1SI
Holsted.14

v o

kviečia- 
prie sa- 
fontanų

priimnios

rūšies so-
dės, ant ku

rių
me Generalis pardavėjas No. 5 

Busiu dėkingas už atsilan
kymų, o suteiksiu geriausj 
patarnavimą.

Vyriškų drabužių skyrius atsidaro nuo 7:30 ryto, šiame išpardavime—vartokit nuo šiaurės įėjimų iš Halsted St.

Vienas iš svarbiausių drabužių nuotikių, iš viso meto, kuriame 
kiekvienas siutas eina ant pardavimo už vienodą kainą, — 
nepaisant jo kainavimo, arba už kokią kainą buvo pirmiau 
pardavojama. Musų puikiausios vertas siutai, kurie per visą 
sezoną parsidavojo po $35 iki $50. Kiekviena drapana pa- 
r.iuta geriausių Amerikos siuvėjų — modeliai aukštesnės mo
kyklos moksleivių vaikinams ir vyrams didelė proporcija. 
Miera ekstra diktiems vyrams ir ekstra aukštiems. Siutai 
iki 48 krutinės mieros. Pakankamai ekstra pardavėjų, kurie 
prigelbės jums pasirinkti.

Pavasariniai ir rudeniniai apsiautalai
taipgi talpinasi

Geidaujamų modelių visokio dydžio, daugelio šilkiniais pa
mušalais. Nei jokia drapana neparduodame smulkiemsiems 
krautuvninkams.

L. Klein pirmos lubos

Camel arba Lucky Strike Cigaretai Kartonas iš 200 cigare- 
tų

L. Klein, ketvirtos lubos
. ■ • • . t ' .

Bachelor Dream, Cigarai, 
dėžėj 50 $2.45

_____ _____

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 pict ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryto iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LtefuTis Dentistas 

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvia

5432Tol. I’ullman

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka 
3113 S.Halsted hL
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie girrdymo. 
Kiekvienai! e at- 
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimui 
terims ir
noms veltui.

teikiu 
trižiu- 
Enodu

mergi-

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

Optometrist
Te). BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tns 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 rak.
Phone Canal 0257

te----------- : ■ ■:..r::*:=J

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd SL 

Tel. I>afayette '‘&ŠL 
Vai. 1—4 ir 7—9 Ne/
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Published Daily axcept SundayPublished Daily except Sunday by 
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Telephone Koosevelt 8500
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111, — Telefonas: Koosevelt 8500.

$8.00
. 4.50
. 2.25
, 1.75

1.00

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .............. ......... ..... —
Pusei metų...........................
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiam ________
Vienam mėnesiui —......

Chicagoje per nešiotojus i
Viena kopija --------------------------8c.
Savaitei .............. ..............—18c.
Mėnesiui.............. ..........................75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje
paštu:

Metams.......... ...... .....................
Pusei metų ........u...............—

,‘Trims mėnesiams ------ -------
Dviem mėnesiam .......... ........
Vienam mėnesiui ......... ...........
Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
Metams.............................. $8.00
Pusei metų ..............—..... — 4.50
Trims mėnesiams...... ....... ......... 2.2o

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.. .75

Ėjimas 
į minias.

‘‘Naujienos” per visą sa- 
vo gyvavimo laiką skelbė 
obalsį “ėjimo į minias . Tuo 

' obalsiu jos visuomet vadova
vosi. Kada pradžioje karo 
kilo visuotino seimo suma
nymas, jos karščiausia rėmė 
jį. Kada paskui buvo orga
nizuojamas aukų, rinkimas 
Lietuvos sušelpimui, jos ra
gino socialistus aktingai da
lyvauti tame darbe. Kada 
amerikiečiai rengė protesto 
demonstracijas prieš lenkų 
įsiveržimą Lietuvon, jos ir 
vėl visa savo energija parė
mė šitą judėjimą.

Nėra abejonės, kad svar
biausia priežastis didelio 
“Naujienų” pasisekimo kaip 
tik tame ir yra, kad jos ėjo 
į minias ir su miniomis. Del 
šitos priežasties “Naujie
noms” neįstengė nieko pa
daryti klerikalai, nežiūrint 
to, kad jie mėgino sumobili- 
zuot prieš jas visus tikin
čiuosius katalikus, keikė jas 
bažnyčiose, skundė valdžiai 
ir t.t. Del šitos priežasties 
“Naujienos” ne tik atsilaikė 
prieš Chicagos bankininkų 
laikraščius, bet ir nuvarė 
juos į kapus. Del šitos prie
žasties joms pavyko atremti 
ir bolševikų gaivalų atakas.

Bet eiti į minias galima 
visaip. Galima eiti tuo tiks
lu, kad jas pakėlus, ir gali
ma eiti tuo tikslu, kad “pa
sigavus” minias. Antrasis 
tikslas veda prie to, kad ei
nantis į minias taikosi prie 
minių ūpo, pataikauja minių 
prietarams, žaidžia ant silp
nų minių jausmų.

Šitokį ėjimo į minias būdą 
mes matome pas klerikalus. 
Kunigas arba šiaip klerikalų 
vadas beveik visuomet yra 
daug geresnis žmogus pri
vatiniam pasikalbėjime, ne
gu kuomet jisai pasirodo es
tradoje, ir sakykloje arba 
rašo straipsnį laikraščiui. 
Stodamas prieš minią kleri
kalas turi omenyje tuos 
tamsiuosius elementus, iš
kurių susideda didžiuma jo

pasekėjų, ir dėl jų jisai me
luoja, veidmainiauja ir kei
kiasi (atsiminkite tiktai kun. 
Garmaus “prakalbas” ir 
Chicagos “Draugo” “polemi
kas”!). Kalbėdamas gi su 
atskiru asmeniu, tas pats 
klerikalas neretai pasirodo 
kaipo gana apšviestas žmo
gus ir mandagus ir laisvas.

Tame ir yra didžiausioji 
klerikalizmo nuodėmė, kad 
jisai, norėdamas būti minių 
vadu, lenkiasi ligi to, kas| 
yra žemiausia tose miniose. 
Bet ne vien klerikalai taip 
daro. Taip daro ir bolševi
kiški komunistai. Jų irgi 
didžiausias troškimas yra 
patapti minių vadais; ir kad 
šito tikslo atsiekus, jie yra 
pasiryžę paaukotu visa, kas 
yra juose geresnio, doresnio 
ir prakilnesnio.

Kada karo pabaigoje ir 
tuoj po karo apsireiškė 
smarkus revoliucinis ūpas 
miniose, tai komunistai ėmė 
skelbti, kad ryt-poryt jie pa
darysią revoliuciją visame 
pasaulyje. Jie galėjo gerai 
žinot, kad revoliucijos ne 
nuo ūpo priklauso; socializ
mo mokslas jau senai buvo 
išaiškinęs, kad visuomenės 
pervartų pamatas randasi 
ekonominėse sąlygose. Bet 
minia geidė revoliucinių fra
zių, irz komunistai vaišino ją 
frazėmis tol, kol patys ėmė 
joms tikėt. O šiandien mi
nių ūpas atslūgo, ir komunis 
tai, daug negalvodami, ati
deda į šalį savo “revoliuci
nius” obalsius ir steigia 
“darbininkų partijas”, mei
linasi klerikalinėms organi
zacijoms ir t.t.

Pagalios, lygiai kaip kleri
kalų Garmus ir “Draugas”, 
taip ir komunistų Dėdelė su 
“Laisve” stengiasi patenkin
ti žemiausius minių jausmus, , 
šmeiždami, keikdami ir pra
vardžiuodami kitaip manan
čius žmones.

Šitokiam budui ėjimo į mi
nias “Naujienos” niekuomet 
nepritarė. Jos skaitė savo 
pareiga ne pataikauti tam, 
kas yra bloga miniose, o ko
voti su tais blogumais. Jos 
todėl griežčiausia stojo ir 
prieš klerikalizmą ir prieš 
bolševikišką komunizmą, ir 
susilaukė už tai iš jų dides
nės neapykantos, negu kuris 
kitas lietuvių laikraštis.

Bet “Naujienos” ir toliaus 
yra pasiryžusios eiti i minias 
tokiu pat budu, nes joms ru
pi ne “gaudytį” minias, o 
tarnauti joms.

—mmiiniai tu....... .

į Apžvalgų į

PRISIPAŽĮSTA, KAD 
MELAVO.

Vienas “Laisves” tūzas rašo 
tame laikraštyje:

“ ‘ Naujienos aiškiai svįra 
prie dešiniųjų socialistų.”

Bet per dvejetą su viršum me
tų “Laisvė” be paliovos rašė, 
kad “Naujienų” pozicija niekuo 
nesiskirianti nuo pačių dešiniau- 
siųjy socialistų! Ji net prikai
šiojo “Naujienoms” rėmimą ka
ro, pritarimą talkininkų inter
vencijai Rusijoje, Liebknechto 
ir Rožės Luxemburg užmušimą 
ir t.t. . ' ’ I

Dabar ji prisipažįsta, kad ji 
melavo.

Vienok apie “dešinumus” ir 
“kairumus” Brooklyno Jaikraš-
tis turėtų jau paliauti kalbėjęs, met užsieniniai sočiai, revoliu- durų ligi aukštojo valdininko,

!Ar čia senai, kaip jisai stengėsi 
pasirodyti pačių kairiųjų- kai
riausiuoju organu lietuvių spau
doje; o šiandie jisai jau kovoja 
su “kairumo liga”.
, O kas yra ta “darbininkų par
tija”, kurią “Laisvė” remia: ar 
jos programas yra bent kieki buvo E. Vandervelde iš Belgijos 
kairesnis už Farmer-Labor par- įr Kurt Rosenf eld bei Theodor 
tijos? “Laisves” gi vienminčiai Į Liebkniecht iš Vokietijos. Pas- 
Lietuvoje jau net mėgina suda- taruoju du priklauso revoliuci- 
ryt “bendrą frontą” Su klerika- neį Vokietijos socialdemokratų 
line Darbo Federacija! [partijai. Theodor Liebkniecht

yra garsiojo Karolio Liebknech
to brolis.

Parsimelavusioji bolševikų 
spauda, norėdama labiaus paže
minti socialistų revoliucionierių 
gynėjus, skelbė, kad Rosenfeld 
ir Liebknecht esą buržuazijos 
agentai.

DARBININKŲ “LAIME” 
RtJSIJOJE.

“Darbininkų Tiesa” išspaus
dino J. Ulbos laišką iš Maskvos, 
rašytą vienam brookly mečiui. 
Ve ką jisai rašo apie savo gyve
nimą sovietinės Rusijos centre:

“Aš tebesu sveikas, tebe
dirbu tą patį darbą. Pirma 
gaudavau po 900 tūkstančių 
rublių, o dabar pakėlė algas 
nuo trijų milionų iki aštuo- 
nių milionų rublių į mėnesį. 
Aš gaunu tris milionus. Tai 
matai kiek mes gaunam pini
gų, — kaip šieno. Bet su tais 
pinigais mes nelaimingi, pu
siau alkani. Duonos svaras 
40 tūkstančių rublių; ruginiai 
miltai 42 tuks.; balti miltai 
125 tuks.; grikų kruopų sva
ras 95 tuks.; bulvių sv. 30 
tuks.; viena didelė silkė 100 
tuks.; lašinių svaras 320 
tuks.; sviesto svaras 370 tuks.
lublių. Batai 7 milionai., ka- Įdrauige gerai nusimanančių sa- 
liošai su viršum milionas rubl.Lo darb^ inteligentinių darin

iai, brangus drauge, ap- ninkų kaip Centralinese, taip ir 
skaitliuok, ką aš galiu misi- Savivaldybių įstaigose. Lietu- 
pirkti per menesį laiko ir ką vos Mokytojų Sąjunga, maty- 
aš valgau. Duoną, bulves ii dama visą to blogas pasekmes, 
druską. Dar bučia laimingas, j,steigč Kauno suaugusiems
kad to butų užtektinai. Neži-I gimnaziją, arba vidurinę mo- 
nau, kas bus vasaros laike.” kyklą, kurioj dabar jau yra 5 
Toliaus laiško rašytojas paša- klasės. šią mokyklą va 

k -a. karais daugiau ’ kaip 200 Įvai
rių įstaigų tarnautojų ir karių.

“Viskas dar kasdien brangs- Kitais metais bus 6 klases ir 
ta, ne tiktai pas spekuliantus, apie 100 naujų lankytojų. Mo- 
bet ir valdžios krautuvėse tas kykla, norėdama kuodaugiau- 
pats. žiema šalta, kambarys sįa išlavinti šiuos žmones, kad 
baisiai šaltas, todėl negaliu nė paskiau jie sumaningai dirbtų 
laišką rašyti. Kai atšils, pa- pavestą darbą, steigia skaityk- 
rašysiu tankiau...” lą. Kadangi knygų Lietuvoje
, . ' v v j I turime dabar be galo maža ir Ir tas vargšas prašo savo drau- l)s Iabai todel

go brooklymecio kuogreieuiusm L M(> . lary.
siųsti jam pagelbos per Iloover o , , i . ... •f 7 ha nutarė kreiptis į gerbiamą

i i • Jūsų Draugiją, tikėdamiesi,
Tai matot, koks gyvenimas ka(1‘ncatsisakysitc suteikti mu- 

sovietinėjo Rusijoje darbo žmo- 111(>kyklai išleistų ir esamų 
giu - po keturių suviršum me- Amerikoje lietuviškų knygų, 
tų bolševikų viešpatavimo! Vie-L]ž kl} lallkytojai mokyklos ir 
nok randasi paikų žmonių, ku- I mokytojai jums butų labai dč- 
rie sako, kad visas pasaulis turi kingi 
įsitaisyt tokių tvarką, kaip Ru- ' «prašytumC) jei galėsite, 
sijoje. . tarpe kitų knygų, paaukoti V.

----- Kudirkos,. šekspyrio 
TARPTAUTINIS KRIKŠČIO- 1raštus,’, ^nk®Vlciaus’ 
NIŠKŲJŲ SĄJUNGŲ KON- luamo’

GRESAS. . |ir
Pasirašo: Mokyklos vedėjas 

ir Mokytojų tarybos sekreto
rius (parašai neįskaitomi).

Ačiū tam, kad jokia įstaiga 
neišgali parašyti vardinių laiš
kų kiekvienam gyvenančiam 
Amerikoje Petrui ir Povylui 
arba Onai, Kauno suaugusiems 
vidurine mokykla, lygiai kaip 
ir kitos kulluros-apšvictos or
ganizacijos, atsišaukė pagalbos 
į Kultūros Draugiją “Žemaiti
ja”. Visus gautus laiškus-at- 
sišaukimus tuo reikalu L. V. 
Komitetas skelbia spaudoje 
Amerikos lietuvių visuomenes 
žiniai. Minėtos mokyklos laiš
kas dar kartą nurodo į didelę 
stoką įvairios literatūros Lie
tuvoje ir vargingą padėtį ten 
gyvuojančių kulturas-apšvietos 
įstaigų, ir sykiu primena kiek
vienam amerikiečiui ir ameri
kietei jų šventą pareigą sku
bėti pagalbon savo broliams 
Lietuvoje.

Straipsnyje, užvaldytame 
“Kalbėkime visose įstaigose lik 
lietuvių kalba” ir įlipusiame 
“Lietuvos Ūkininko” No. 22, 
mes randame ir' visai liūdnų 
žinių, štai ištraukus iš jo:

“Lietuvos Respublikos val
džios įstaigose dar ir po šiai 
dienai viešpatauja svetima 
dvasia — tai lenkiška, tai.ru
siška. Nuo patarnautojo prie

Birželio 20 d. susirinko Inns- 
brucke tarptautinis krikščioniš
kųjų profesinių sąjungų (unijų) 
kongresas. Jo programe tarp 
kitų punktų yra klausimas pa
saulio ūkio plano ir nusistaty
mas sulig dabartinės darbinin
kų padėties.

Krikščioniškųjų sąjungų in
ternacionalui priklauso visoje 
Europoje 3,635,988 narių, iš ku
rių beveik puse būtent 1,142, 
956, randasi Vokietijoje.

Palyginus su laisvoms, ne 
klerikalinėms, darbininkų uni
joms, tas skaičius yra menkas. 
Net komunistinis (“raudona
sis”) unijų internacionalas vei
kiausia turi daugiaus narių. 
Nors komunistai aiškių skaitli
nių niekuomet nepaduoda, o tik
tai “blofuoja”, bet galima spėt, 
kad jų profesinių sąjungų in
ternacionalui priklauso Europo
je kokie 4 ar 5 milionai narių.

Tuo tarpu Amsterdamo unijų 
internacionalas turi 25 milionus 
narių. <

DARBININKŲ NERAMUMAI 
MASKVOJE.

Iš Revelio pranešama, kad 
Maskvoje daugelyje dirbtuvių 
įvyko masiniai mitingai, kuo-

NAUJIENOS, Chfcagc, UL
cionierių advokatai pasitraukė 
iš teismo. Tuose mitinguose 
darbininkai aštriausiu budu kri
tikavo sovietų valdžių ir cen- 
tralinį komitetų komunistų par
tijos.

Įžymesnieji es-erų advokatai

Remkime Lietuvos Kul 
turines įstaigas

Kultūros Draugijos , “Žemai
tija” L. V. Komitetas Chica
go j gavo laišką nuo L. moky
toj ų prof. sąjungos Kauno su
augusiems vidurinės mokyklos 
(Kaunas, Vytauto prosp. No. 
26), kuris šitaip skamba:

“Kuriant savo krašto Lietu
vos nepriklausomą gyvenimą 

jaučiama visur didele stoka 
inteligentinių jėgų. Gal mes 
dėlto tik ir darome daugiau 
klaidų, kad neturime pakanka
mai susipratusių, sąžiningų

išverstus 
“Mįslių 

J. Verno 

visi mėgsta kalbėti bet kuria 
nors svetima kalba, bet tik ne 
lietuvių. Lenkų ar rusų kal
ba dažnai užkalbina ir atsilan
kiusius į įstaigą, o kai kuriose 
įstaigose kitaip ir nesusikalbė
si. Tik atėjusiam su reikalu į 
įstaigą ii’ nemokant kitos kal
bos, pradedama kalbėti lietu
vių kalba. Be valdžios įstaigų 
daugelis privačių firmų, ku- 
rįos daro biznį su lietuviais, 
taip pat kalba tik svetima kal
ba arba nepakenčiama lietuvių 
kalba. Kauno galvose ir kitur 
vien rusų, lenkų ir vokiečių 
kalba tekalbama”.

Toliau to straipsnio autorius 
priduria, kad toks apsireiški
mas yra ne vien Kauno įstai
gose, bet ir provincijose, aps- 
k ricinose.

A

Apart to, kiekvienas skaitan
tis lietuvių laikraščius puikiai 
žino apie žiaurų ir neteisingą 
Lietuvos valdininkų elgimosi 
šit ramiais gyventojais ir abel- 
nai jos piliečiais. Žino taipgi 
ir apie bjaurius darbus (šmu
gelį, kyšių ėmimą ir t.t.), ku
riais užsiima dalis valdininkų. 
Tas prakeiktas pelno gobšumas 
privedė net ponus ministerius 

j—“gudriausias ir išmintingiau
sias” asabas — prie papildymo 
tokio didžiausio smertelno grie- 
ko, iš kurio išrišimą tegali duo
ti pats popiežius. Visiems to
kiems nusikaltėliams reikia 
vykti Ryman, kad šv. tėvas iš
rištų juos iš senųjų “darbų” ir 
suteiktų palaiminimą naujiems 
“žygiams”; kol tie niekšai savo 
priedermės neatliks, tol—-kaip 
Abliaus užmušėjas Kainas — 
klajos po pasaulį, slapstysis 
nuo žmonių ir vistiek jaus šu
nienos graužimą. Prie to dar 
>aminejus, kad apie lenkų bai‘- 
larizmą girdžiame kasdien, 

gausime pilną vaizdelį dabarti
es Lietuvos. Nckurie ameri

kiečiai •jau turėjo laimės pa
ragauti tų gardžių Lietuvos 
“pyragų” ir tokiu budu asme
niniai susipažinti su tikru jos 
gyvenimu. 

v . . ..
Ką mes, mielas skaitytoj au- 

ja, privalome daryli akyvaizdo- 
. e tokios baisios suirutes, kuri 
siaučia dabar Lietuvoje, ir ku
ri daugiausiai slegia nuolati
nius jos gyventojus — musų 
draugus ir gimines? Ar ilgai 
dar žiuri'.sime į tokį paniekini
mą ir tyčioj imosi iš viso to, ką 
mes skaitome gerbtinu ir šven
ti, Ne. Amerikos lietuviai 
(dauguma) yra net perdaug 
susidomėję Lietuvos kūryba ir 
ikimu. Jų prisirišimą prie tė

vynes ir atsidavimą jos reika- 
ams — -liudija tas,, kad jie nuo- 
at deda savo gausias aukas 

ant Lietuvos aukuro. Ameri
kiečiai tą daro, trokšdami ma
tyti savo tėvynę laisva, nepri
klausoma, demokratine šali
mi. Tiems savo siekiams jkiF 
nyti jie randa savyje fiziškos 
ir morališkos spėkos, nes jau ai 
skiria girtiną ir remtiną daly
ką nuo blogo ir smerktino. Už
tai negali būti ne mažiausios 
abejones, kad jie nepalčmytų 
daromos jiems skriaudos ir ne
atkreiptų į tai tinkamos domės.

Aišku, kad žmogaus gyveni
me tėra tik du keliu: vienas 
veda į šviesą, gerovę, palaimą, 
o antras — į tamsumą, niek- 
šystę... Pirmuoju' keliu eida
mas žmogus mokinasi, j ieško 
liesos, progresuoja — gyvena 
savo sveiko proto nurodymais; 
antruoju gi — tingi mąstyti, 
galvoti, aklai pildo kitų įsaky
mus, laižo rankas ir čebalus 
savo “išrinktiems” ir garbina 
juos kitaip sakant, — smunka 
grimsta tamsybei!: kuo tolyn, 
tuo jo protas darosi tamsesnis, 
aklesnis ir kvailesnis.

Todėl: 1) jeigu nori savo 
krašte, Lietuvoje, susikalbėti 
su valdininkais lietuviškai; 2) 
jeigu pageidauji, kad hutų pa
šalinta rusų kurpaliaus žandar
merija ir visi tie valdininkai, 
kurie niekuo nekaltus ramius 
gyventoj us pliekia rykštėmis 
ir šompolais kotavoja; 3) jei
gu piktiniesi, kad tavo tėvynės 
valdžioje randasi šmugelninin- 
kų, kyšių ėmėjų ir kitokių gai

valų; 4) žodžiu, — jeigu trokš
ti atsikratyti nuo lenkų barba
rų ir apvalyti musų brangią 
močiutę-Lietu vą nuo rusų daro 
liekanų, visokių veidmainių ir 
budelių, o jų vieton turėti su
sipratusius, sąžiningus drauge 
gerai nusimanačius savo dar
bą inteligentus darbininkus, 
kurie dirbtų grynai valstybinį 
darbą, ir tokiu budu įvykinti 
musų tėvynėje senai pageidau
jamą gyventojams ramybę ir 
susilaukti pavyzdingos tvar
kos—

Eik pirmuoju keliu, buk ak
tyviu šalininku kultūros, apš- 
vietos ir abelnai progreso. 
Remk kiek padiegdamas kultu- 
ros-apšvietos įstaigas Lietuvo
je, ypač Kauno suaugusiems vi
durinę mokyklą; pinnių-pir- 
miausia nepasigailėk paaukoti 
joms nors menkiausio dalykė
lio -- atliekamų ir be naudos 
gulinčių knygų, žurnalų ir t.t. 
Išrašyk kokiam nors viešam 
Lietuvos knygynui bent vieną 
laikraštį.

Tokios brangintinos progos 
patarnauti savo tėvynei kritiš
koje jai valandoje mes netu
rėjome ir nebeturejsime. Kada 
Lietuvoje viskas susitvarkys, 
įeis į normališkas vėžės — tuo
kart musų, amerikiečių, pagal
ba bus daugiau nebereikalinga. 
Taigi, kol dar gaisras tebede
ga, gesinkime jį tuojaus, ne
laukdami nė valandėlės, kada 
“kas tai” ateis, padarys, mus 
pasikinkys ir važiuos... Be 
abejo, kiekvienas —kuris jau
čiasi esąs lietuvis ir turįs nors 
mažiausią kibirkštėlę artimo 
meilės — savo pareigą atliks. 
Nuo savęs priminsiu tik tiek, 
kad laikas visiems be galo 
brangus, užtai, broliai, negai- 
šinkime ir netrukdykime jo 
šviesos ir mokslo jieškoto-' 
jams Lietuvoje, — siųskime li
teratūrą tuojaus.

L. V. Komitetas jau senai 
suprato, kad pagalbos teiki- 
nas kultūros — apšvietos į- 
staigoms Lietuvoje turi būti 
sparčiai varomas. Tam tiks
lui dar praėjusį pavasarį, ba
landžio 17 d., jis įgaliojo Juo
zą Grušą ir Joną Miknių. Tuo
du įgaliotu Komiteto nariu su 
daro taip vadinamą knygoms 
rinkti komisiją. Ši Komisija, 
knygini ir iždininkui padedant, 
iki šiolei sekiningai vare paves
tąjį jai darbą. Dabar, kada 
vis dar gaunama iš Lietuvos 
naujų atsišaukimų, — Komisi
ja imsis darbo su dviguba ener
gija. Iš visuomenes puses ji 
tikisi susilaukti paramos tame 
darbe. L. V. Komiteto vardu 
aš taipgi kviečiu visus geros 
valios žmones padėti K. R. Ko
misijai, nes eidami jai talkon, 
padėsite visam Komitetui ir 
tuo pačiu prisidėsite prie kūry
bos naujo, laisvo Lietuvos gy
venimo demokratijos pagrin
dais.

Literatūrą galima siųsti Lie
tuvon betarpiai arba per L. V. 
Komitetą, — kaip kam paran
kiau. Kas nori gauti kokių nors 
informacijų literatūros siunti
mo reikalu, tesikreipia į Komi
siją šiuo adresu:

“Žemaitija”—K, R. Komisi
ja, 3147 So. Halsted Si., 2-nd 
11, Chiiago, III. Telefonas 
Boulevard 8674.

Be to, chicagiečiams duoda
ma tam tikra privilegija, bū
tent: tie asmenys, kurie auko
ja kulturos-apšvielos įstaigoms 
literatūros ir nori pasiųsti ją 
Lietuvon per L. V. Komitetą, 
bet neturi laiko priduoti Ko
mitetui, tepraneša apie tai Ko
misijai, —• ji pati atsiims iš jų:

Visi siunčiami Lietuvon raš
tai per “Žemaitijos” L. V. Ko
mitetą turi Draugijos centro 
knygyno žymę — antspaudą. 
Tiems amerikiečiams, kurie 
siunčia literatūrą Lietuvon be
tarpiai, patartina užrašyti kiek
vienoj knygoj, kokiai įstaigai 
aukoja ir padėti savo vardą, 
pavardę ir adresą; taipgi gali
ma pasirašyti bent 2—3 vieto
se. Prisilaikant šios sistemos 
bus lengviau surasti kaltinin
kas, jeigu kartais siuntinys žu-' 
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tų kelyje crba kas nors noi£- 
tų “pasipelnyti” iš tų knygų.

—L. Apolis, 
“Žemaitijos” Sekretorius.

La Follette ir darbi
ninkų politika

Senatoriaus La Follette’o pa
sirodymas Amerikos Darno 
konferencijoje ir jo kalba joje 
apie teismus yra veliausis “or
ganizuotų darbininkų” politinio 
programo reiškiniais. Wiscon- 
sininis senatorius ruošiasi pa
tapti kandidatu į prezidentus. 
Kiek dabar tenka numatyti, jis 
bu-s vėliavos nešėju Ukinin- 
kąfn^Darbininkams, Pažangi- 
ninkams, Komitetui iš 48, Gclž- 
kelių brolijoms ir kitoms or
ganizacijoms.

Ką darbininkai laimės iš to
kios -kandidatuiros, sunku ma
tyti. La Follette iki neku
riam laipsniui kovojo už darbi- 
binin'kų teises. Jis leido įsta
tymus jų naudai. Jis parode 
didelio sugebumo,. priešingo 
didžiajam kapitalizmui. Jo 
narsa, <su kokia jis gynė savo 
įsitikinimus, yra įkvėpinga. 
Bet jis esmeniniai yra ne pir
meivis, o atžagareivis. Jei bus 
galima jis greičiau grįš prie 
amerikines tradicijos, kaip eis 
linkui tos Amerikos, kur dar
bininkai privalo turėti ir kon
troliuoti. „

Jo kandidatūra, jei jis bus 
pastatyta, vadovausis Ameri
kos darbininkų judėjimo šios 
dienos politika. Šita politika 
neįstengia jiamatyti milžiniš
kos naujovinės ekonomijos 
svajrbos valstybės Reikaluose. 
Todėl jie nukreipia darbiiHnkų 
klasės domę nuo svarbiausių 
dalykų, pav., nuo išplėtojimo 
darbininkų organizacijos ata
tinkamai naujoviniam augiui, 
ekonominei jiegai. Toliaus, 
jie teikia progas kyšiams,« ge
dimui, asmeniniam iškilimui 
ir apskritai darbininkų judėji
mo puldyimri.

Dabar organizuotieji darbi
ninkai, kaip juos atstovauja 
gelžkelių brolijos ir Am. Dari). 
F., griežtai palinkę kaltinti 
politiką už savo ydas. Savo 
nepavykimus jie priskaito ne 
savo ekonominio supratimo 
trukumui, o viršininkams. Or
ganizuotieji darbininkai savo 
nelaimes priskaito ne savo pa
siskirstymams pramoninio su
sijungimo gadynėj, o “priešin
gai administracijai”. Jie ne
kaltina savo pačių nesugebu- 
mo pastatyti suvienytą pramo
ninį ir tarptautinį frontą prieš 
susivienijusias kapitalo kombi- 
uotes, o laukutinę akciją, teis
mus.

Senatorius La Follette, ma
tomai, yra augščiausis laipsnis 
organizuotų darbininkų politi
nio atsipirkimo ožio krypsnio, 
Kaipo tokio mums jo gaila, nes 
jis negali nieko gera nuveikti. 
Jis negali padaryti nieko gero 
darbininkų klasei, nes yda yra 
joj pačioj, — jai trūksta su
pratimo, jos organizacija yra 
nevykusi ir Lt. Vaistas, taipgi 
yra joj pačioj.

Drauge su darbininkų troški
mais, senatorius La Follette 
bus lik spardomąja politine 
šokra, kuri bus mainoma ir par 
duodama darbininkų aršiausių 
priešų, darbininkų politikierių 
iškilimui ir pelnui.

Ind. Solidarity.

LIETUVIŲ TEATRO BENĮ)- 
ROVĖ — LIETUVON.

Vašingtonas, liepos 5 d. “El
ta.”

Šiomis dienomis išvažiavo 
Lietuvon Amerikos lietuvių 
“'Teatro Bendrovės” atstovai, 
išsi vėzdam i su savim nemaža 
paveikslų iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Grįždami Amerikon 
jie žada petvežti Lietuvos vaiz
dų, kad jiaskui juos demonstra
vus įvairiose lietuvių kolonijo
se.
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Už kalėjimo sienų
Eugene V. Debs

(Tęsinys)

Kalėjimo ligoninėj kalinys 
gali gulėti ant mirties patalo, 
bet patvarkymai draudžia jo 
draugams-kaliniams atlankyti 
jį. Kiekvienas kalinys privalo 
šalintis nuo kitų, nežiūrint to, 
kad jam ir labai norėtųsi pa
duoti rankų kitam kaliniui, 
link kurio jis jaučia didelį pat
raukimų. Žiaurus ir nesąmo
ningi patvarkymai neleidžia 
kaliniams tarp savęs kurti 
draugingus santykius. Atvirai 
prisipažįstu, kad to patvarky
mo aš neprisilaikiau. Aš grei
čiau bučiau sutikęs eiti į že
minį kalėjimų, kurį kaliniai 
vadina “skyle,” ir maitintis 
duona ir vandeniu, negu prisi
laikyti to patvarkymo. Kaipo 
taisyklė, kalinys, kuriam ten
ka kalėjime išbūti ilgesnį lai
kų, prasižengia prieš kiekvie
nų patvarkymų. Jeigu kalinys 
nori pasilikti žmogum, jis bū
tinai turi prasižengti prieš pa
tvarkymus. Žmonės negali ir 
negalės būti nuo draugijinio gy 
veninio atpratinti net ir kalė
jime, kurio patvarkymai sten- 

giasi sugriauti žmogaus cha
rakterį ir savingunia į kno- 
trumpiausį laikų ir kuožiau- 
riausiomis įmonėmis. Socialin- 
gumo psichologija paima vir
šų ir patvarkymai nueina nie
kais, .nežiūrint to, kad prasi
žengusiems prieš pa tvarkymu^ 
kartais prisieina labai nuken
tėti.

Beveik kiekvienas kalinys, 
kuris pateko į kalėjimo ligo
ninę, pareiškė savo norų, kad 
aš atlankyčiau jį. Prie pirmos 
progog aš išpildydavau tų pra
šymų. Įvairiausiomis įmonėmis 
aš galėjau palengvinti jų ken
tėjimus ir įnešti vilties ir link
smumo spindulį į jų nelaimin
gų gyvenimų. Tėvas Byrne’as 
pastebėjo nepaprastų permainų 
moralinės atmosferos ligoni-

nėj ipo to, kai aš ten pradėjau 
dirbti. Vyrai paliovė vartoję 
nešvarių kalbų. Jie daugiau 
nebepasakojo “riebių” istorijų. 
Santykiai tarp kalinių ir sargų 
griežtai atsimainė. Atrodė, 
kad kalėjimo ligoninėj gyveno 
armoninga šeima, o ne nepa
taisomi nusikaltėliai. Perdėti- 
nis ir jo padėjėjas irgi išreiš
kė tų nuomonę, kad ligoninėj 
įvykusi didelė permaina. Bet 
nė vienas jų taip gerai nesup
rato tos permainos reikšmes, 
kaip tėvas Byrne’as.

Atsilankęs reporteris paklau
sė tėvo Byrne’o, kodėl aš da
rus tokios didelės moralinės 
įtakos į kalinius. Byrne’o at
sakymas buvo:

“Jis myli juos; jis kalba į 
juos, ir jie tuoj lieka kitokiais 
žmonėmis. Jame yra kas tai? 
kas patraukia ir permaino 
juos.” Tame “kas tai,” apie 
kurį kalba tėvas Byrne’as nė
ra nieko misterimo arba okul- 
tinio. Tai buvo tik aktingas 
išreiškimas žmoniško malonu
mo, kurį mes visi turime, bet 
kurį mes slopiame po indife- 
rentingumo kevalu ir neatiden
giame kančias gyvenantiems 
žmonėms.

Diena, prieš savo įnirti tas 
prakilnios dvasios kapelionas 
prisiuntė man sujudinančių tė- 
legramų, sveikindamas mane 
dėl paliuosavimo iš kalėj i. 
Telegrama skambėjo šiaip:

“Kuoširdingiausi sveikinimai 
ir kuogeriausi linkėjimai nuo 
jūsų geriausio draugo. Tegul 
Dievas laimina jm! Michael 
J. Byrnc, katalikų kapelionas, 
J. V. kalėjimas.”

Tėvas I'Vrne’as dabar ilsis. 
Tačiau jo atmintis negreit 
mirs. Tūkstančiai kalinių, ku
riuos jis meilės kupinas Nura
mino, kaip Pats Nazaritietis jo 
vietoj kad butų padaręs, ilgai 
minės jį.

(Bus daugiau)

antro aukšto prieangio nu
puolė 6 metų amžiaus mergai
tė, J. Ivaškevičiūtė ir ant vie
tos mirtinai užsimušė.

Lietuviu Rateliuose

Įiirmutinės įsitaisė ir radiofo
nų.

Dar kiek pasisukinęs ir pa- 
tėmijęs žmonių žingeidumų ir 
jų nusistebėjimų naujuoju 
“stebuklu“, apleidžiau ofisų.

— Ten Buvęs.

DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715 

s---------------- —_______________ y

DETROiT, MICH1GAN
r ""............ " """" 1' s

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

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Dctroit, Mich.v.
DR. F. MATULAITIS, " 

8709 Jos. Campan A v. 
DETROIT, MICH.

Ofko valandos: 1—3 dieną 
7—8 vakare

Tel. Marrket 623-1, Market 4526

Jonesi
Kreditoriams
(Cleveland Standard Parts 

kompanijos šėrininkams)

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
10,000,000 SVARŲ* MĖSOS 

VOKIETIJAI.
Morris ir Co., Chicagos pa

kaimių savininkai, sutiko pri
statyti Vokietijai 10,000,000 
svarų mėsos už 1,750,000 dol.

Taipjau American Road 
Machinery Co.

Agento Jonesio pereitais 
metais apgauti žmonės gavo 
nuo jo Cleveland Standard 
Parts, o taipgi American 
Koad Machinery C o. kompa
nijos serus. Kas iš Jonesio 
kreditorių dabar norėtų už 
tuos Šerus gauti pinigų, te
gul 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- 
naflrite kartu ir Šerus.

Lane, Richards & Co.

GAISRAS SKERDYKLOSE.
Vakar ryta ištikęs gaisras 

skerdyklose veik visų blokų 
sunaikino. Didžiulių skerdyk
lų ncpalicsba. tik sunaikino 
mažesnių kompanijų dirbtu
ves. Nuostolių, sako, padary
ta už kelis šimtus tūkstančių 
dolerių.

ATSISAKĖ JĄ VESTI;
BANDĖ NUSIŽUDYTI.

Echna Carlos atsekus iš New 
Orleans Josepli Jankin norėjo 
kad jis jų vestų, (ii kai šis at
sisakęs tatai daryli, tai ji ban
džius nusižudyti. Ji išgėrus 
nuodų, bet c’ar neužtektinai 
stiprių. Tat nuo mirties dar 
išsigelbėjo. Dabar teisėjas 
Hayes įsakė palikti Jankin 

Chicago j ir grįsti į New Orle 
ans, iš kur ji atvažiavo.

RADO NUŽUDYTĄ MO
TERIŠKE.

Mrs. Francis Mesus. 26 m. 
amžiaus, 9211 Dobson avė., 
rado nužudytų jos pačios na
muose. Jos lavonas buvo visas 
sudaužytas, subadytas ir iiiun- 
šaino statinėm įmestas.

Ji buvo persiški rus su savo 
vyru, bet jis dažnai jų at
lankydavęs. Jos vaikai pasako
jo policijai, kad jų tėvas mo
tinų mušdavęs. Dabar policija 
jo jieško, bet kol kas dar ne
suranda. Spėjama, kad ar tik 
jis nebus ją nužudęs.

UŽSIMUŠĖ LIETUVAITĖ.
Liepos 12 dienų, per pietus, 

Šlapavičiaus namuose, 3314 S. 
Morgan gat., bežaisdama ant

BRIDGEPORT.
‘‘Stebuklas” Naujienų Skyriaus 

Ofise.
Pereitų trečiadienį, liepos 12, 

ka tik po vakarienei, eidamas 
Olstryčio gatve šiaurių linkui 
nuo Universali State banko pas
tebėjau, kad žmonės bėga į 
Naujienų Bridgeporto skyriaus 
ofisų, kai bitės avilin. Pamatęs 
pro šalį bėgant savo senų ptie- 
telį užklausiau kas atsitiko 
Naujienų ofise, kad žmones 
taip bėga vidun.

—Tai ar dar nežinai, kad 
ten įvyko negirdėtas ir neregė
tas stebuklas—

— Kas stebuklas; — nekan
triai užklausiau prietelio.

—Taip, taip, — pradėjo aiš
kintis vos kvapų atgaudamas. 
- Sujudo Bridigeportas. žinai, 
Vytautas Graičiunas įtaisė 
Naujienų skyriaus ofise vė
liausios mados radiofonų. Jau 
antras vakaras kaip Bridgepor
to ii- apy linkės lietuviai klau- 

sosi radiofono koncertų. Ofisas 
visuomet būna pilnas žmonių. 
Sueina pasiklausyti ne tik pa
prasti piliečiai, bet taipgi ir 
profesionalai. Bet aš čia netu
riu laiko jums visko pasakoti. 
Jei nori sužinoti, tai eiva.

—Tai jeigu jau taip, tai 
skubėk iva, — tariau.

Kai mudu nuejova, tai Nau
jienų ofisas jau buvo pilnas 
žmonių. Tečiaus kiek palau
kus ir mudu su prieteliu gavo- 
va progos pasiklausyti radio
fono koncerto. Radiofono prie
taisas gerai įtaisytas ir kon
certo meliodijas buvo galima 
aiškiai girdėti.

Man dar ten bebūnant atėjo 
Dr. Wiegneris, Dr. Kasputis, 
Dr. žilvitis, Dr. Montvidas, Dr. 
Graičiunas, Naujienų antrasis 
redaktorius A. La lis ir, rodos, 
advokatas K. Gugis.

Ir, be abejo, reikia pastebė
ti, kad žmonės labai žingei- 
dauja apie šita naujų “stebuk
lų”. Daugumas net negali įsi
vaizdinti sau kaip tai galėtų 
būti.

—Ar šitas prietaisas nėra 
sujungtas su jokia kita maši
na, kuri dainuoja? — klausia 
vienas iš pulko.

•—“Noseįry” čia nėra jokio 
sujungimo, — pradėjo jam aiš
kinti kitas iš pulko, kuris, ma
tyt, jau antras vakaras bevar- 
viriųs ten glytę. —• Balsas atei
na oru ir šis prietaisas jį pa
gauna.

Ir žmogus, kuris užklausė, 
net išsižiojo iš nusistebėjimo.

Bet reikia pažymėli, kad 
ne tik jis' vienas tuo “stebuk
lu” stebėjosi, stebėjosi visi kiek 
tik ten buvo ir visi gėrėjosi ra- 
diofpno koncertu.

Matyt, kad Naujienos visuo
met seka progresų. Užtat jos

Išvažiavimas su užkan- 
tižiais.

rengiamas Draugystės Lietuvių 
Tautos Atgimties, nedėlioj, lie
pos 16, 1922, Beverly miškuose.

PASARGA: Važiuokite Ash
land, 87 karu iki galui linijos. Iš 
ten paeikite į vakarus, iiž gele
žinkelio ir ten rasite lietuviškų 
vėliavų su amerikoniška papuoš
ta vietų.

Pasilinksminimai prasidės nuo 
11:00 iš ryto, o pietai prie stalo 
bus duodami kaip 2 po vidurdie
niui. šis išvažiavimas labai 
įdomus, nes bus papuoštas: dek- 
lemacijoms, monologais ir dai
noms.; taipgi ir įstojimas į 
Draugystę numažinta kaina. No
rinti įstoti galite atsilankyt. Ir 
šiaip visi kviečiami atsilankyti 
tan išvažiavimai! kuoskaitli il
giausiai.

Draugystės nariai, privalote 
būti pagal nutarimą.

Kviečia Komitetas.

T0)WN OF LAKE. 
Parapijos Jomarkas.

Pereitų sekmadienį, liepos 9 
dienų, neturėdamas ko veikti 
sumaniau važiuoti į miškus, 
taip sakant tyra oru pakvie- 
puoli. Kadangi senai buvau 
buvęs Riverside, tąi ir nuspren 
džiau ten važiuoti. Kaip su
manyta, taip ir padaryta.

Kada nuvažiavau miškan 
jau buvo biskį po pietų. Žmo
nių, kad ir neperdaugiausia 
buvo, bet visgi matėsi tai 
tai ten pasklidę būreliais

Šiaip įvairumų piknike nebu
vo galima pastebėti. Tiek tik, 
kad pas žmones buvo nekoks 
ūpas. Kai kurie aiškino, kad, 
girdi, žmonės dar nuo Bishoffo 
laikų neatsipeikėję... Tik pro- 
bašitėlis su vikarais šaipyda- 
mies sukinėjosi ir vis ragino 
savo parapijomis, kad jie da
rytų didesnį “biznį”.- Mat do
leris visiems pirmoj vietoj...

Apie prievakarį buvo pradė
ję maišytis ir lietuviški “šrai- 
nieviai”. Mat mano parapijo
nas visai neklydo sakydamas, 
kad vietos kūmutės jau nuo 
senai rengiasi “zopastui”...

— Taunleikietis.

netvarkų, vienpusiškų elgimų- f 
si ir nepaisymų lietuvių pa
žangiosios visuomenės judėji
mo.

Valdyba davė pareiškimų 
apie pavestas jai rengti pra
kalbas; lig šiol ji neturėjo ga
limybės surengti prakalbų, nes 
nekurie valdybos nariai turė
jo dalyvauti SLA. ir TMD. sei
muose; bet prakalbos būtinai 
bus surengtos dabar adv. Bra- 
chuliui ir N. C. Krukoniui su
grįžus iš Lietuvos. Prakalbų 
surėngimui išrinkta komisija 
iš S. Mažeikos, A. Bugailiškio, 
K. Vilko, J. Antanaičio ir S. 
Grišiaus.

t
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ŠIANDIE PINIGŲ I
KURSAS

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

arba
357 auks. už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant
x didesnes sumas
Pristatymas užtikrintas

Trumpame laike
Central Manufacturing

District Bank
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

IŠ

šen
po

CfcICAGOS LIET. TARY
BOS SUSIRINKIMO.

$56.18.
kasų įplaukė
— Tarybietis.

-

Bevaikščiojant po 
tikėtai sutikau savo 
pi joną.

miškų 
senų para

ne

didini? —
stebisi parapijomis.

— •Niekur, šiaip sau atvažia
vau tyru oru pakviepuoti, — 
atsakiau.

— O kur tamsia taip skubi
niesi? — užklausiau.

kan. Zinai, šiandie National 
darže bus vožnas musų para
pijos piknikas. Ten bus visako, 
o gal dar net ir naminėles, ifes, 
kaip girdėti, kai kurios kūmu
lės jau senai dėl zoposto pasi- 
drrė. Tat eiva, mes ten visako 
gausiva.

Vienam miške vaikščioti nu- 
bodumo delei, sutikau eiti pa
žiūrėti parapijos pikniko. Ka
da mes nuėjome jau buvo ge
rokai po pietų. Žmonių maišė
si visur, ypač buvo nemaža kū
mučių, kurios sukinėjosi pagal 
būdas kai ant kermošiaus. Dar 
kiek vėliau šv. Cicilijos Choras 
vadovaujant varg. V. Daukšai, 
sudainavo keletą dainelių pa
kenčiamai. Į

Liepos 11 d. š. m. Chicagos 
Liet. Taryba laikė savo pus
metinį susirinkimų. Atstovų 
susirinko nemažas skaičius.
Susirinkimas prasidėjo pažy
mėtu laiku. Pirmininkui dr. 
A. L. Graičiunui susirinkimų 
atidarius ir sekretoriui per
skaičius praeito susirinkimo 
lari.mus, kurie tapo priimti, 
Rezoliucijų Komisija padavė 
apsvarstymui rezoliucijų, ku
ri antru skaitymu tapo vien-

Rezoliucija iškelia aikštėn 

Atstovybes ir Finansų Misijos

PRANCIŠKA MISIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos (July) 12 d., 5 vai. vak. 
sulaukus 37 metų amžiaus. Ji 
paėjo iš Lietuvos. Melvidžių kai
mo, Joniškės parp., Šiaulių apsk.

Ji mirė nelaiminga mirčia. Pa
liko dideliarfte nuliudime 3 sū
nūs, vieną dukterį ir pusbrolį, 
Ignacą Vaineikį.

aLidotuves įvyks subatoj, lie* 
pos 15 dieną, 2 vai. po pietų iš 
namų 9241 S. Dobson Av, Būrin 
side, 111.; bus palaidota ant lie
tuviškų tautiškų kapų. Laido
tuvių direktorius, Town of Lake 
tęraboriiis, Jonas IT.

Gimines, draugai ir pažįstami 
kviečiamį į pagrabą.

Ignas Vaineikis.

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

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

Telefonas Victory 9082

R———........ . .....  ............ ..
Tel. Austin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS
Kųtik sugrąžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St. 

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS
Jeigu turi $2,000 tai pirk šį 2 aukštų namų, eementavotas 

basementas, pirmas aukštas 4 ir 3 kamb., o antras aukštas 6 
kamb., 2 mašinoms garadžius. Rendos į menesį $55.00. Kaina 
tik $3,700. Randasi ant Bridgeporto arti 33 PI. ir Auburn.

Del platesnių žinių kreipkitės pas

809 W. 35th St., (arti Halsted, baltas namas) 
Užtikrinam teisingų patarnavimą.

Hu Nepamirškite musų vardo nei vietos Atdara iki 6 vai. vakare ■

KLEIN BROSi
Y

Eitra Specialiai
Bile Vyriškas Siutas Klein Bros. Krautuvėj

Pirmesnės
Pardavojimo

Kainos:

b
M
UI $45,

$30
$40
$50

Ir vėl — pusmetinis nuotikis, kurio apsuk
rus pirkėjai senai su nekantrumu laukė, ka
dangi didesnės progos visame mieste negali 
gauti, kad pinigų sutaupius ant naujų siutų. 
Todelgi žmogau, tamistos pinigai UŽDIR
BA DVIGUBAI, kuomet perki šiuos siutus!

Nepaisant kokia pirme
snė kaina - $25, $30, 
$35, $40, $45 arba 
daugiau-- Visi po $18

Produktai įžymiausių! išdirbėję
Nebuvo pirmiaus tokio plataus materijolo audimo ir 

patrinų. pasirinkimo; worsted, gražaus kašmiero, pui
kaus cheviots, maišyto tweeds, $18.

Visokio Dydžio kiekvienam vyrui
Siutai žemiems vyrams, aukštiems, laibiems ir dik- 

tiems. Siutai konservativiams vyrams ir puikaus 
pasipuošimo. Visokio dydžio iki 50. $18.

Žemesnės kainos, negu pasiuvimas 
kainavo

Jei butume pirkę šiuos siutus dabar, butų kainavę 
daugiau, negu $18, bet su ko-operacija musų regulia
rių drabužių išdirbėjo, tad galėjome pirkti už cash 
taip pigiai, kaip $18.

Bile siutas pirktas šiame išpardavime bus. p^osi-

FS

n

Naujos mados ir Materijolo
Siutai gerai žinomų drapanų išdirbėjų New Yorke, 

Rochestery ir kituose drabužių išdirbimo centruose, 
visi randasi šiame išpardavime po $18.

• PATAISYMAI VELTUI .miniau ir taisomas per metų laiko VELTUI! ®
HBBŠBBBBBBBlkBBBilBBflBBEBElBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBB

Rezidencijos tel. Vąn Buren 0294
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Dr. YušKa
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 ,W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Te5.: 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 Tol. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS *
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
£>o piet, 6 iki 9 vakaro 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 i-yto

1821 So. Halstcd St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Yards 1532

. DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halstcd St., Chicago.

_______________
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Pranešimas
Bridgeport. — Apšvietos Jauni} 

Mergaičių Choro repeticijos yra laiko
mos kas 
po pietų 
PI.,

nedėldienis nuo 12 iki 2 v.
Fellowship svet., 831 W. 33 

— M. M. Juodis.

L. S. S’. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 14 dieni, 
Naujienų name, 8 vai. vak. Drdugai 
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, kad vėl prisidėtų prie taip 
prakilnaus ir neatbūtino darbininkams 
socialistinio veikimo.

— Valdyba.

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.

North Sides Draugijų Sąryšio extra 
susirinkimas įvyks panedėlyj, liepos 
17 d., Liuosybės svetainėj. Be dele
gatų i šį susirinkimą kviečiamos yra 
ir priklausančiu Sąryšiui draugijų val
dybos, pasitarti dėl varžančio ateivius 
biliaus. — Komitetas.

Draugija Lietuvos Ūkininkas laikys 
savo pusmetini susirinkimą sekmadie
ny, liepos 16 d.. 1 v. p. p., M. Melda- 
žio svet., 2242 W. 23 PI. Visi nariai 
malonėkite būtinai laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalu aptarti, 
Kas neatsilankys, bus baudžiamas!

— Valdyba.
------------------

Town of Lake. — Dr-stė šv. Kaz. 
Karalsičio iš priežasties šv. Kryžiaus 
par. nikniko laikvs savo pusmetinį su
sirinkimą subatoj, Heros 15 d., 8 v. v., 
nnnrastnj svet. Visi nariai malonė
kite laiku susirinkti.

— Nut. Rašt. K. Valkauskas.

Town of Lake. — Teatrališko Kliu- 
bo “Lietuva” pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 14 d., 8 v. y., 
šv. Kryžiaus par. svet. Visi nariai 
malonėkite būtinai laiku susirinkti.

— Valdyba.

Melrose Park. — Dr-stė Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų laikys savo mėnesi
nį susirinkimą sekmadieny, liepos 16 
d., paprastu laiku, Vaičiulio svet., 23 
ir Lake gt. Visi nariai malonėkite 
susirinkti. Ši draugija sumažino įsto
jimo mokestį iki 1 dol. iki rugsėjo mė
nesiui. Norintiems prisirašyti dabar 
gera proga.

R. Vaicekauskas.

Didelį pikniką rengia West Pullma- 
no Liet. Pašalp. KliubaS nedėlioj, lie
pos 16 d., P. Kareckio darže, 123 ir 
Union Avė. gt. Pradžia 1 v. p. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU UOŠVIO JUOZAPO 

Vaitkaus ir švogejio Jono Miliaus, pa
eina abudu iš Kretingos apsk. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti 
bas kas apie juos žinot pranešti.

KAZIMIERAS PEPERAS, 
837 W. 34th St. 

Chicago, III.
~EšKAU SAVO ŠVOGERIŲ, 
Petro l.odeigio ir Jono Janulionio; 
abu Biržių par., Panevėžio apskr. Mel
džiu atsišaukti, arba žinanti juos teik
sis pranešti.

JURGIS VILIUŠIS, 
2425 So. Oakley Avė.,

• Chicago, III.

ar-

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU APSIVEDIMUT 

ginos ar našlės be vaikų, apie 
tų senumo. Su pirmu laišku 
veikslą malonėkit prisiųst.

Z. L. LAURINAITIS, 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

MER-
25 me-
ir pa-

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos arba našlės, kad ir su vienu vai
ku; turi būti ne senesnė 40, nes aš esu 
40 senumo ir kad butų turtinga. Geis- 
čia, kad su pirmu laišku prisiųstų sa
vo paveikslą. Ant pareikalavimo 
grąžinsiu. Ant klausimų visoms bris 
atsakyta. J. Joe. Petrauskas, .1328 
Hamilton Avė., Grand Rapids, Mich.

X v 1 Čl UN | < 
Grand Rapids, 

įieško kambariu
JIEŠKAU KAMBARIO SU VAL- 

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

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
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.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
P ARENDAVO JŲ Kambarį dviems 

vaikinams, arba vienam, arba mergi
noms, ar vedusiai porai — pigiai, su 
valgiu ,ar be valgio. Kambaris dide
lis ir šviesus..

J. K.,
703 W. 21st St., 

2-os lubos, priekis

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawn<lale 0114. — Visi 
Skyriai.

A. J. KALASAUSKAS
Vienatinis žmogus West Sidej, tai

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

2123 W. 23 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

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

REIKALINGA MERGINŲ IR VY- 
rų kalbančių lietuviškai, lenkiškai iš
nešiojimui gyduolių. Gera mokestis, 
trumpos valandos. Kreipkitės suba
toj, July 15, nuo 3 po pietų iki 7:30 
vakare po adresu 4630 S. Ashland 
Avė. Chicago, III. ant antrų lubų, 
Room 1. )

REIKIA1 DARBININKŲ
MOTERŲ

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.

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

1730 S. Halsted St.

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

moterų 
atmatų. 

Republic 
W. Con-

REIKIA 20 patyrusių šokolado 
diperių. Nuolatinis darbas 
skritą metą.

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

ap-

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

Kreipkitės:
F. NAUJOKAITIS, 
1632 N. I^eaviU St., 
Tel. Humboldt 4474

eiti

REIKALINGA sena moteris 
prie dabojimo mažo vaiko. Valgis 
kambaris ir mokestis. Meldžiu 
atsišaukti. Antros lubos iš užpa
kalio. 923 W. 33rd St.

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

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

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui. Gera alga.

A. OSRI,
1707 S. Canal St.

REIKIA 10 patyrusių moterų 
skudurų sortavimui.

MR. GOLDMAN,
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA merginos namų dar
bui; šeimynoj du ižmonės su ma
žais. Geri namai. Pašaukit 
Wentworth 5108, B. Lubinsky, 
6149 South Park Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs bar
bens pavienis,kuris galėtų vesti 
visą barbemės biznį. Adam Glos, 
100 — 23rd Avė. Main St. Mel- 
rose Park.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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. Dearborn St.

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

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

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

Rip sawyers,
Cross eutters,
Iland naiįers.

DAVID G. MAXWELL, 
44th & Ručine Avė. 
Union Stock Yards.

REIKIA 50 vyrų prie dirbtu
vės darbo. Gera mokestis.

AMERICAN INSULATED 
WIRĘ CO.,

2025 So. Morgan St.

REIKIA 2 vyrų prie dirbtuves 
darbo ir 3 moterų prie sortavimo 
skudurų. Gera. alga. Atsišaukite.

IIARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

!!! REIKIA !!!
Darbininkų,
Mašinistų,
Dailydžių, 
Mekaniškų pagelbininkų ir 
Mill darbininkų visokiam darbui.

Geros darbo išlygos.
Jokiu nesusipratimų nėra.

INLAND STEEL CO., 
Indiana Harbor, Ind.

n
REIKALINGAS klikomis, tu- 
turėti patyrimą.
Atsišaukite:

JUCIUS,
3239 So. Halsted St.

REIKIA bučerio kuris moka 
savo amatą. Turi mokėti lenkų 
kalbą.

. 2602 W. 23 St.

REIiyiA vyrų į geležies atma
tų jardą.

Atsišaukite.
PEOPLES IRON & METAL CO.

’ 5835 S. Loomis Blvd.

RAKANDAI
PARDAVIMUI PIGIAI 6 KAM- 

barių rakandai: walnut miegkamba- 
rio, walnut valgomo kambario, velou- 
ro ir odos gyvenama kambario setai; 
grojiklis pianas, geras phonographas, 
kaurai ir ant grindų pastatoma lem- 

Parduosime atskirai.
4643 S. Michigan Avė.

pa.

PARDAVIMUI RAKANDAI DEL 
8 kambarių flato. Riešuto medžio 
miegamas kambarys, parlioro rakan
dai apsiūti skūra. Kaurai, fonogra
fas, grojiklis pianas, lempa pastato
ma ant žemės ir tt. Turiu parduoti 
iki rugpjūčio Imo.

4643 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 4-RIŲ RUIMU RA- 
kandai. Galima gauti ir ramus ren- 
davoti: gera proga jaunavedžiams. Tu
ri būti .parduoti greitu laiku ,nes iš
važiuoju į Lietuvą.

r 3328 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
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- 

nuo 6 vai. vakare.
CHAS. YAKUBAUSKIS, 

3215 So. Wallace St.

kit

PARDAVIMUI 5 PASAŽIERŲ 
automobilius geram stovyje. Priim
siu lota kaipo mainų.

Atsišaukite pas
J. J. ZEWERT,

4400 So. Kedzie Avė.,
Prie Archer Ąve«

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS

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

3564 So. Halsted St.

PARDUODU PIGIAI SALIU 
NĄ.

MRS. ADOMAITIS, 
5438 So. State St., 

Chicago.

PARDUODU BUČERNĘ IR GRO- 
sernę; geri fixturei ir geras biznis, 
visokių tautų apgyventa. Parduosiu 
pigiai, arba mainysiu ant automobilio 
iš priežasties turiu du bizniu, negaliu 
abudu varyti. Jieškanti biznio, atsi
šaukite dienoms į Storą 2136 S. Hals- 

va-ted St., vakarais nuo 7:30 iki 10 
landai į ofisą.

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

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

5129 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, lietu
viais ir lenkais apgyventoj apie- 
link^j. Biznis išdirbtas nuo senų 
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
tės 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 grosernė 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 bučerne ir grosemė 
South Side, puikioj vietoj, geriausi 
fixturės, daug gtąko, biznis labai ge
rai eina. Pardavimo priežastis labai 
svarbi. Nemokanti biznio išmokin
siu. Renda pigi,,lygtas ilgas. Tai 
yi’a aukso kasyklos. Pirmutinis atsi
šaukęs laimės. 704 W. 69th St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didele Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota į 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventoj vietoj. No
rinti neblogą biznį turėti, kreip
kitės 723th W. 120 St. priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

GREITAM PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosemė naujos mados įtaisy
mai “Fixtures” ir “Stock” .tavoių. 
Randasi “South Side” 67th St. & Blvd. 
Turi būt parduota, tuojaus. Pasisku- 
binkit pasinaudot proga. Labai pigus 
pirkinis. Atsišaukit.

3331 S. Halsted St., R. E. Office.
--------  ---—_------- >------- -

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
kendžių Storas visokių tautų apgyven- 
toj vietoj. Biznis išdirbtas. Priežas
tis pardavimo, nes aš esu našlė, ne
galiu biznio užžiurėti. (
Atsišaukite:

Tel. Boulevard 1072.

■ TĖMYKIT!

kad esu priverstas par- 
Biznis cash, nėra kredi-

DidŽiausis bargenas, kuris dar 
nėra buvęs Chicagoj. Pardavi
mui bųčęmė ir grosernė už labai 
pigią kainą. Biznis vertas apie 
$2,800, bet parduosiu už $1,800, 
todėl, 
duoti.
tų. Kas nori padaryti lengvą 
gyvenimą ir padaryti pinigų, tai 
nepraleiskit šitos progos. Kas 
pirmesnis, tas laimės.

Atsišaukit:
JOSEPH BRUŽAS, 

3214 So. Halsted St., 
ant antrų lubų

PARSIDUODA PUIKI PEKARNĖ 
lietuviu ir svetimtaučių apgyventa 
vieta, biznis gerai išdirbtas, kena po 
1000 duonu j dieną, parsiduoda pi
giai. Priežastis pardavimo, savinin
kas apleidžia miestą, Atsišaukite i 
Grant Works Real Estate, 4917 W. 
14th St., Cicero, III. Tel. Cicero 6723.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. NAMAI-2EME
PARDAVIMUI saliunas. Biz

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

3758 So. Normai Avė.

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

436 W. 63rd St.,
Tel. Wentworth 5923

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
lietuvių ir lenkų apielinkėj, prie di
delių dirbtuvių. Biznis daroma geras. 
Kas pirmesnis, tas laimės. Turi būt 
parduota greitai.

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

PARDAVIMUI GARADŽIUS PRIE 
didelio bulvaro South Side. Pelno ne
ša iki $2,000 į mėnesį. Galima pirkti 
su bizniu, ar tik vieną garadžių. No
rintis pirkti, o neturėdamas visų cash, 
imsiu namą į mainus už cash. Savi
ninkas: Fr. Palosky, 5046 S. Kolin 
Avė., Tel. Lafayette 2928.

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

717 W. 21st Place

PARDAVIMUI saliunas, turiu 
apleisti miestą, visi įtaisai yra 
savi. Parduosiu pigiai.

3901 So. Federal St.

KAS NORI UŽSIDĖT BUČERNE 
arba grosemę, pirkit pigiai “aisbaksi, 
skėlas” ir kitus įrankius. Parduosiu 
greit ir pigiai.

Atsišaukit:
MIKE GARBACZ, 

10506 Erickson Avė., 
Pullman, III.

PARDAVIMUI SHOE REPAIRING 
shop; biznis išdirbtas, lietuviais ap
gyventa ,elektrinės mašinos ir visi at
sakanti įtaisymai — tik vienas lietu
viškas šiaučius Amsterdame. Parda
vimo priežastis, važiuoju į Lietuvą.

SIMANAS ČESNELIS,
179 E. Main St., Amsterdame, N. Y.

PARDAVIMUI KEPTUVĖ (BA- 
<ery) geroj vietoj, geras pelnas. Prie
žastis pardavimo — liga. Turi būti 
varduota greit. Kas pirmas tas lai
mės.

Atsišaukite:
, Naujienos, .3210 S. Salsted St., 

num. 134

PARDAVIMUI pianas už $50. 
Turiu kuogreičiausiai parduoti.

1826 Seward St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, apgyventoj svetimtau
čiais. Nėra daugiau sa'liunų per 
4-ris blokus.

5301 So. Paulina St.

EXTRA VIENA IŠ I^VIEJŲ
Pardavimui grosernė, ice cream ir 

kendžių krautuvė; taipgi bučernės vi
si įrankiai. Galima ir šviežią mėsą 
laikyti. Biznis senes, gerai išdirbta. 
Vieta apgyventa lietuvių arba par
duodu 4 akrų vietą farmą prie Chi
cagos. Savininkas A. Raugelis, 3537 
So. Wallacc St.

NAMAl-ZEME
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių namas, elektros šviesos 
geras, vanduo ir maudynės, _ didelė 
barnė ir vištininkas, lotas 52 pėdų plo
čio ir 125 pėdų ilgio, 1 karvė ir apie 
40 vištų, yra labai geroj vietoj, netoli 
nuo gatvekarių linijų, 2 blokai nuo 103 
gatves ir 2V2 nuo Vincennes Avė. 
Del didesnių informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

F. M. JOGMINAS, 
11247 Michigan Avė.,

, , Roseland, III.
Telefonas Pullman 0439

GREITU LAIKU PARSIDUODA 
puiki farma visai arti Chicagos, visos 
naujos mašinos, geri budinkai, su vi
sais gyvuliais ir paukščiais. 72 ake- 
riu žemės ir visa dirbama. Del infor
macijų kreipkitės į Central Mfg. Dis- 
triekt Bank, 1112 W. 35th Street. 
Boulv. 6310, arba Repub. 4066 ir 
Yards 4292. " 1

PARDAVIMUI BIZNIAVAS MU- 
rinis namas 3600 Lowe Avė. Storas 
ir 3 flatai. Mūrinis garadžius pasta
tytas pereitais metais, vietos dėl 2jų 
mašinų. Parduosiu už $10,500, pusę 
įmokėti .kitus ant pirmo morgečio už 
6%. Atsišaukite P. Zelnis, 2928 Elston 
Avė., Phone Juniyer 2714.

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

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

3342 S. Halsted St. 
Klauskit Antano Bružo.

TNRI BŪT PARDUOTA TUOJAU, 
150 akrų farma. 3 mylios nuo Blue 
Island, III. ir 2 mylios nuo Harvey, 
III. Gera transportacija. Yra 9 mel
žiamos karvės, 6 priaugančios, 2 ver
šiai 5 mėn. senumo. 7 arkliai, 400 viš
tų,' 30 žąsų, 60 ančių . Reikalingi pa
dargai, vežimai, pakinktai. 50 akrų 
kornų ,20 akrų rugių, 25 akrai avižų, 
4 kambarių namas su sodnu. Bames 
ir vištų gardas. Kaina pigi. Paim
sime dalį pinigų. Kitus ilgam išmo
kėjimui. Turi būt parduota tuojau.

/ NATE FISHER,

157 St. & Kedzie . Avė.

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

šitas yra didžiausia bargenas apt 
South Sidės.

Mes pabudavosime namą, jeigu Jus 
užmokėsite cash.

Likusius galėsite mokėti kaip renda.
J. HOCHSTADTER CO., 

Room 1128, 
127 N. Dearborn St.

Central 6693

PARDAVIMUI PUIKUS BIZNIO 
namas ir kampinis 130x24 pėdų lotas. 
Lotas'tinka dėl budavojimo pekarnės. 
Parduodama viskas kartu arba atski
rai. Namas su bučerne ir groseme, 
arba skyrium; apgyventa lietuviais.

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

TURIU PAAUKAUTI TUOJAUS 
lotus, 2 lotai po 30x125 pd., po $300 
kiekvieną. Geras blakas, aukštuma, 
titulas gvarantuotas, netoli 63-ios 
gatvės gatvekarių. Savininkas

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

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.

BIZNIERIAI TĖMYKIT
Štai jums auksinė proga, pardavi- 

vui naujas muro namas 3jų aukštų 2 
pagyvenimai po 6 kambarius ir Storas 
su 3ims kambariais užpakalyj. Namas 
įtaisytas pagal šios mados; lyso nėra, 
randasi geroj biznio vietoj, South gi
dėj. Kaina $14,500. Reikia įmokėti 
$4,000. F. J. Szemet, 4217 Archer Av.

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

ČIA YRA PROGA
Kurie norite pirkti namą arba mai

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

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

REIKALINGA BUČERNĖ!
3 flatų po 6 kambarius mūrinis na

mas su visais įtaisymais aukštas ce
mentuotas basemantas; parduodu la
bai pigiai, arba mainau ant bile ko
kio biznio. Priimsim’ lotus už pirmą 
įmoKėjima.

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

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

Kreipkitės:
3822 S. Sacramento Avė.

PIET-RYTINIS KAMPAS 36-os ir 
Wallace gatvių.
krautuve namas ir
Priimsiu $500 cash 
niais išmokėjimais, 
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 nrie savininko, 
2603 S. Halsted St., pirm 6 vai. vak.

3644 Union Avė., 2 aukštų medinis 
namas po 5 ir 6 kambarius, gerame 
padėjime. Priimsiu $800 cash, liku
sius mėnesiniais išmokėjimais. Kai
na $3,000. Kreinkitės prie savininko, 

' 2603 S. Halsted St.
3652 Union Ąve., 2 aukštų medinis 

namas po 4 ir 4 kambarius, gera pra- 
perte.
mėnesiniais išmokėjimais. 
$2 500. Kreipkitės prie 
260^ S. Halsted Street.

368 E. 69th St.. 3 aukštų 
mųvinč krautuvė iv 2 fintai. 
$2,500 įmakėjinm, likusius mėnesiniais 
išmokesčiais. Kaina $12 500. Kreip
kitės prie savininko, 2603 S. Halsted 
Street.

2712 Emerald Avė., 
nis namas, 3 flatn 
Puikių nlv+u budink?; 
Ome, $1.500 cash. lik 
čiais . Kreinkjfps ir matVkit savinin
ką, 2603 S. Halsted Street.

Vieno aukšto su 
barnė užpakalyj, 
likusius mėnesi- 
Kreipkitės prie

Priimtu $700 c?sh, likusius 
Kaina 

savininko,

su skiepu
Priimsiu

O
aukštu įmin
ti kambarius, 

gerame padė
jus išmokes-

BARGENAS
Pardavimui 4 pagyvenimų mūrinis 

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 42 AKRŲ MASON 
County, Mich. V-i dirbamos, maža stu- 
ba: obelys, grušios ir slyvos. U my
lios prie ežero prieina; puikiausia že
mė. netoli bizniavo miesto; mokyklos 
ir bažnyčios, lietuvių kolonijoj. $40 
akeris. dali įmokėt. Peter Budrik, 3434 
W. 65th St. Tel. Republic 4876. šau
kit nedėlioj.

PARDAVIMUI VIENO PAGYVE
NIMO namas su elektra ir kitais pa- 
rankumnis parduosiu pigiai ir ant 
lengvu išlygų.

Atsišaukite pas
J. YUSHKEWITZ,

4400 So. Kedzie Avė., 
Prie Archer Avė.

PARDAVIMUI už bargeną, | 
piet-rytinis, piet-vakarinis ir 
šiaur-vakarinis kampai, 15-os gt.j 
ir Kolin Avė. Lotai 29x125 pėdų 
ir liuosi nuo specialių mokesčių.
S. H. Rosenthal — Central 2642J gi daugiaus biznio negaliu vary

DIDŽIAUSIA proga chicagie- 
čiams, mainau bučernę ir groser- 
nę ant loto, arba automobilio, 
esu priverstas trumpame laike 
parduoti ’,arba išmainyti, kadan-

Ii yra labai svarbus reikalas,—
PARDAVIMUI 4 kambarių ateikit ir sužinosit ant vietos, 

cottage ir 2 lotai. Kaina $2,600.1 
5540 So. Kolin Avė.

Imkit Archer-Cicero karą

IDEAL REAL ESTATE CO 
3214 So. Halsted St., 

ant 2 lubų.

GERA PROGA GERAM BIZNIERIUI
Naujas mūrinis, bizniavas namas 

ant kampo. Gražiausioje vietoje na
mas, tinkamas bile kokiam bizniui. 
Geras dėl saliuno, dabar yra tuščias, 
nėra lysto. Skubinkitės, greitai atsi- 
šaukit. Parduosiu pigiai arba mainy
čiau ant mažesnio namo, loto, farmos, 
bučernčs arba ant kitokio gero biznio. 
Atsišaukite greitai. Tasai namas tur 
būt parduotas arba išmainytas Šitą 
mėnesį. Kas pirmas tas laimės. Kreip
kitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 So. Archer Avė. Chicago, 111.

Phone Lafayette 5107
  . t 

NEPAPRASTI BARGENAI
Pardavimui 2 pagyvenimų muro na

mas 761 So. Kolmar Avė, 4-5 kamba
riai cimentuotas skiepas, elektra, ga- 
sas, maudynės, kietmedžio baigimas, 
6 metų senas namas $6500.

Kitas 5 pagyvenimų, apačia muro 
viršus medžio, rendos $85.00 į mėnesį, 
elektra, gasas, namas labai geras, 
randasi 3245 S. Pamell Avė. $5000.

Kitas muro namas 2958 S. Wallace 
St. 4 pagyvenimai po 6 ir 5 kamba
rius ,saliunas ir didelė šokių salė, šil
tu vandeniu apšildomas, kietmedžio 
baigimas, štoro marmuro grindys 
nuikus saliuno fixtures. viskas sykiu 
$29000. Mortgage $17,500, ant 18 me
tų.

Taipgi turim šimtus namų ir biznių 
visose Chicagos miesto dalyse ir prie
miesčiuose, jeigu norite ką pirkti ar 
parduoti ir gauti teisingą patarnavi
mą. «teikite nrie

IDE/t, RFAj, ĖST/TE CO., 
3214 So. Halsted St.

BARGENAS BRIGHTON PARKE 
2-iu fintu medinis namas no 4 kamba- 
vin« toiletaL barnė j r vietininkas už 
$3 300.00. tik $1,500 įmokėti, likusius 
taip rendn. Pasiskubinkite:

4142 So. Camnbell /ve.

STOCKAI-ŠEROS
Mes superkame 

LIETUVOS BONUS 
augščiausia dienos 
L. KAUFMAN & 

State Bank 
114 No. La Šalie 

Chicago, III.

kaina 
CO.,

st.,

NORIU pirkti ir pilną kainą 
mokėsiu už Co-operative Siciety 
of America šėrus. Mokėsiu $1X. 
L. J. Mather, 6807 Union Avė., 
Tel. Ęnglewood 0187.

MOKYKLOS
Dienomis ar

klesos biz- 
pasisiuvimui

--

Mokinkis dressmakmg 
Braižymo .siuvimo — 

vakarais.
Specialus vakarinės 

niavoms merginoms, 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytojų, 

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

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Diviston St.




