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Ginčai dėl Shantungo. Kaizeris kreipiasi į teismą Harringtonas pasidavė
Japonijos ir Chinijos delegatai 
susikirto dėl T^ng Tao prie

plaukos.

Nori, kad butų uždrausta 
pausdinti dramą “Bismarcko 

pašalinimas.”
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Lietuvos žinios

išleido pa
neigiama 
įstatymas 

apsaugoj i -

CAIRO, liepos 2 . — Visa 
Sirija apimta revoliucijos lie
psna. Kaip tik buvo gauta ži-

PEKINO, liepos 25. — Ja- 
ponų-chiniečių derybos dėl .,u,uow .... ........ . t—
Shantungo gal nueis niekais. Į samdė Berline advokatą, kuris 
Japonai užsispyrė, kad Tsing bandys nedateisti, 
Tao prieplauka butų priskai- 
tyta prie gelžkelių ir, prisilai-■ Dalykas, mat, lame. Emil Lu 
kant Washingtono 
patekti; jų kontrolei! Chiniečių- 
delegatai užprotestavo prieš 
tai, sakydami, kad prieplau
kos nieku budu įgalima pris- 
kaityti prie gelžkelių. Vadina
si, einant Washingtono sutar
tį, chiniečių supratimu, Tsing visi jo protestai ir C.......
Tao turi būti Chinijos kontro-; reikalavimai nuėjo niekais, 
lėj.

Chinicčiai priešinasi

BERLINAS, liepos 26. — 
Buvusis kaizeris Vilius pasi-

kad butų 
kaizerio asmuo įžeidžiamas.

sutarties,! d\vig parašė dramą antrašte 
“Bismarcko pašalinimas.” Siu
žetas dramai paimta iš Bis
marcko “atsiminimų” trečio 
tomo, kuris nelabai senai liko 
atspausdintas. . Del to tomo 
kaizeris irgi kėlė lenno, bet 

drausmės

Po keturių mėnesių slaps- 
tymos Leslie Harringtonas, 
kuris išviliojo iš Chicagos lie
tuvių apie $3,000,000, sugrįžo 
į Chicagą ir pasidavė policijai. 
Tačiau už jį liko užstatyta 
$15,000 kaucijos, ir jis 
liuesas.

Laikraščiai praneša, 
Floridos oras išėjęs jam 
sveikatos, nes jis labai 
kini atrodąs.

Lenkijoj esą ramu
Sako generalinis 

konsulas.
lenku

ant 
pui-

Vilnius,
Dien-

99

Savi savųjų nepažino!
rastis “Gazeta Warszawska 
žiniomis, Vilniuje buvo pas
kelbta Varšuvos draugijos “Ro- 
zwoy” delegato paskaita apie 
draugijos siekius ir jos užduo-

kimus ir matyti, kad neatsiti
ktų panašių įvykių, kaip Lod- 
žiuje. Ypač yra didžiai netei
singa, kad musų magistratas 
rado galimu pasamdyti miesto 
salę sekmadienį to pagromų 
rengėjui gastrolių i. Žydų m e- 
sto tarybos nariai turi į lai 
atatinkamai •’ca guoli.”

BERLINAS, liei 
Bavarijos valdžia 
tvarkymą, kuriuo 
reichstago priimtas 
kai dėl respublikos 
mo.

Išleistas patvarkymas yra 
nusistatęs prieš įkūrimą spe- 
cialinio tribunolo, kuris rastųsi 
Vokietijos vidaus reikalų mi
nisterijos žinioje, o taipgi prieš 
draudimą monarkistams kurti 
savo sąjungas ir laikyti savo 
susirinkimus. Patvarkyme irgi 
sakoma, kad bavarų valdžia ne 
įsiteisianti iš kitų Vokietijos 
dalių policijos, kuri bandytų 
daryti Bavarijoj tvarką. Maža 
to, bavarų valdžia yra nusista
čiusi prieš reichstago patvar
kymą, kuriuo draudžiama bu
vusiems Vokietijos valdonams 
grįš*; Vokia*,:j ui m

Socialistai protestuoja.
Bavarijos landtago (seimo) 

atstovai išleido manifestą, pro
testuodami prieš valdžios nu
sistatymą. Manifeste sakoma, 
kad neigimas reichstago iš
leistų įstatymų kai dėl respub
likos apsaugojimo gręsia vo
kiečių tautos vienetui. Šiauri
nė Bavarija ir Berlinas yra la-

na franeuzų mandatą kai dėl 
Sirijos, siriečių būriai tuoj 
ėmė pulti franeuzų kareivius 
Haurane. Prancūzai neteko 
dviejų karininkų ir septynioli
kos kareivių, neskaitant suim
tų nelaisvė!!. Be to, 
rankas papuolė daug 
džiagos.

Franeuzų kareiviai
trauktis, kol nepribuvo iš Da- 
inascos paspirties.

Pranešama taipgi, kad si- 
riečiai nužudę penkioliką fran
euzų Jaurande.

Visa šalis esanti sukilimo 
stovyj.

į siriečių 
karo me-

turėjo

“Neužmušk!”
erhard Hauptmann graudena 

Rusų bolševikų valdžią.

BERLINAS, liepos 26.
Garsus Vokiečių rašytojas ir

tungą.
Japonų karo ministeris Oba- 

ta, pareiškė, kad tuo klausi
mu Japonija nieku budii nenu- 
sileisianti, nepaisant to nusis- 
;atymo padarinių.

Chinicčius laukia da ir kitas 
siurprizas: i 
nių pranešama, ] 
mokyklas ir ligonines taipgi 
priskaitysią prie “gelžkelių.”

laikraštis 
išspausdi-

Chicagos lenkų 
“Dziennik Ludowy” 
no lenkų generalinio konsulo, 
Zygmunt Nowickio, pareiški
mą, kuriuo griežtai neigiama, 
buk Lenkijoj kjlusi netvarka.

Ludwigo dramoj, supranta* 
japo- ma, Vilius vaizduojamas nela

bų nusistatymui labiausia dėl. bai kokioj šviesoj.* Štai kodėl 
to, kad jie numato, j<fg japo- ir reikalaujama drausmės 
nai nori iš Tsing Tao pasida- prieš dramos spausdinimą ir 
ryti sau atdaras duris” į Shan- jos vaidinimo. Kaizerio advo

katai sako, kad dramoj esą Nowicki sakosi gavęs iš lenkų 
iškraipyti istoriniai faktai, ir'valdžios pranešimą, kur nemi- 
kad autorius tyčia norėjęs pa- nania jokie sumišimai. Tačiau 
daryti iš kaizerio karikatūrą * esą liesa, kad kabineto krizis 
publikos pajuokai.

| Ludwigas griežtai užgina tą 
kaltinimą, sakydamas, kad 

iš patikėtinų šalti-1 dramoj nesą nieko neteisingo.
, kad japonai Į Jis apeliavo į teismą, kad pas-

pos men. 2 dieną, bet policija 
uždraudė prelegentui d-ryti 
paskaitą. Nežinodama apie mi
licijos parėdymą, publika susi
rinko saiėn paskirtą valandą. 
Tuomet salėn įėjo ginkluotas 
milicijos būrys Jr šaudydami 
išvaikė susirinkusius. Užmušta 
vienas, sužeista keli žmonės ii 
suimta apie 40. Mieste didžiau 
sias pasipyktinimas, kad vald
žia suprovokavusi • skerdynes, 
nepaisydama net šveicarų 
dos atstovų, kurie dabar 
Vilniuje.

Okupuoto! Lietuvoj

da ne praėjęs.

spau 
vieši

tarusis nepasiduotų politinių 
prietarų įtakai ir nesunaikintų 
jo literatūros kurinio.

Italijos kabineto krizis te 
besitęsia.

Antisemitizmas. Vilniaus žy
dų laikraštyj “Unzer To g” 207 
Nr. rašo apie antisemistą Cha- 
imcą, kuris atvyko 5 
“gastroliuoti”, štir šie 
raščio žodžiai: Vakar 

Vartų bažnyčią
lapeliai šitokio turinio 
lenkai — krikščionys* 
atvyko žinomas kalbu-

laik-
prieš 
buvo

Bolševikai leisią pardavi 
nėti degtiną.

Bolševikai sušaudė gen,
Perchanovą

Bonomi nepasisekė sudaryti 
naują ministeriją.

MASKVA, liepos 25. — Pa
tvarkymas, kuriuo bus leista

žios ^reikalavimo specialiųjų 
teisių.

Iš šiaurines Bavarijos dvi
dešimt vieno miesto majorai 
pasiuntė valdžiai telegramas, 
prašydami, kad valdžia nusi
leistų ir nestatytų visos tautos 
pavojum
Pirmas rimtas nesusipratimas.

Deutsche Allegemeine Zei
tung darydamas komentarų 
kai dėl Bavarijos nusistatymo 
pabrėžia tą faktą, kad tai esąs 
pirmas atsitikimas, kur fede
ralinė valstija atsisako pildyti 
nacionalinės valdžios įsaky
mus. Bavarija, laikraštis sa
ko, pasirinko labai pavojingą
kelią, kuris gali privesti prie sulaikomai žygiuoja 
tautos suskaldymo ir sukurti Sukilėliai nė nebando daryti

tmannas pasiuntė Rusų bolše
vikų valdžiai laišką, kuriuo jis 
apeliuoja, idant teisiamieji 
Maskvoj socialistai revoliucio
nieriai nebūtų pasmerkti mir
čiai. Laiško pabaigoj jis sako, 
kad kraujo ir be to jau paka
ko ir kad galų gale reikėtų at
siminti, jog žmogaus gyvybė 
yra šventa. Įsakymas / “neuž
mušk” turėtų būt vėlF gerbia
mas.

leistas rugp, 1 d. Nuo 1914 m 
Rusijoj buvo įvesta prohibici 
ja. Prie caro degtinė turėjo 
48 nuoš. alkoholio. Sulig bol
ševikų patvarkymo, degtinės 
stiprumas busiąs .'18 nuoš. De
gtinės išdirby s te busianti val
džios monopolija.

MASKVA, liqios 25. — Ge
nerolas Aleksandras Percho- 
novas, kuris 1918 m. vadovavo 
Jaroslavo sukilimui, vakar li
ko bolševikų sušaudytas.

RYMAS, liepos 25. — Bu- 
vusis premjeras Bonomi šian
die pranešė karaliui Victor 
Emmanuel, kad jis negalįs 
sudaryti naujo kabineto.

Persų kapitalistai veržiasi
Filipinus.

Per-

Airijos sukilėliai žudo savo 
vadus.

MANILA, liepos 25. — 
sų kapitalistai supirkinėja 
pinų salų aukso ri anglies ka
syklas. Kai kurias kasyklas jie 
jau pilnai kontroliuoja. Yra 
žinoma, kad Filipinuose randa
si nemažai aukso ir anglies. 
Dabar net anglių tonui ten mo
kama tik $2.50, kuomet 
rikoj kaina anglių tonui 
$8.00.

Tuchunai žada ^nusiginkluoti.
įpiEKING. — Chinijos pro

vincijos gubernatoriai arba 
tuchunai pranešė Pekingo val
džiai, kad jie esą pasiryžę nu
siginkluoti. Apskaitoma, kad 
tuchunai turį apie 1,500,000 
kareivių. Pekingo valdžia ne
labai pasitiki tuchunų 
dais. Apskritai imant, 
nų viešpatavimas labai 
žmonėms. Kai kurie
chunų esą niekas daugiau, kai 
tik paprasti banditai, kurie ir 
kelia Chinijoj visą suirutę.

Nors ir abejojama apie pa
žadų nuoširdumą, bet chinie- 
čiai labai linksniai pasitiko tą 
žinią. Jie sako, kad, pagalios, 
gal busiąs padarytas galas tų 
savo rųšies carukų viešpatavi
mui.

paza- 
tuchu- 
įgrįso 

tų tu-

Ame-
yra

Kanadoj nupuolė meteoras.

Lenkai parduoda Lietuvos 
miškus.

E. VARŠUVA. — Beloviežos 
miškai lig šiol buvo lenkų 
finansų ministerijos žinioje. 
Paskutiniu laiku ekonominio 
komiteto nutarimu miškai pa
vesta Žemės ūkio ir Valstybės 
turtų ministerijai. Išnuomavi
mo klausimas buvo nagrinė
jamas keliose lenkų ir anglų 
konferencijose. Pastaruoju lai
ku lenkų vyriausybė pakeitė 
savo anksybinius pasiūlymus, 
būtent: nuomos laiką sumaži
nus nuo 20 metų iki 10 metų; 
be to dar nuomos kainą pakB- 
lia 60 nuoš. šį nusistatymą len 
kai pasiuntė anglams, reika
laudami atsakymo iki 
men. 8 d. Beloviežos
apima apie 128.000 hekt. plo
to; iš jų galima gauti 32 mil. 
metrų malkų; jų vertė siekia 
120 miliardų markių.

Aušros 
dalinta 
“Dome, 
Vilniun 
tojas ir žydų klausimo žinovas
prof. Jaksa Chamiec, “Rozvo- 
jo” draugijos įgaliotas delega
tas ir organizuos čia 4 didžiau
sius mitingus. Ketvirtadienį — 
penktadienį — šeštadienį — ir 
sekmadienį Miesto ^alėj... į 
mitingus kviečiama visi lenkai 
— krikščionys... žydams įėji
mas uždrausta.” Lapeliai žy
dams nubuvo duodami — tik 
krikščionims. Vietos valdžios 
organai turėtų su didesne do- 
me prisižiūrėti į to asmens vei-

E. SUVALKAI. Teroras.
Lietuvių gyvenamus valsčius ir 
kaimus Seinų ir Punsko apy
linkėj išskirstė ir išdalino, kad 
nebūtų grynai lietuviškų vie
netų ir prijungė juos prie len
kiškų, kad lietuviai sutirptų 
lenkų daugumoj, žmonės kiek 
įmanė priešines, bet prieš jė
gą (Čaikovskio būrį) turėjo 
nusileisti ir priimti okupantų 
primestą valsčių ir kaimų pa
dalinimą. Pastatė lenkų vol
tus ir lenkų sekretorius, pri
davė jiems dar po 12 patarčių 
savųjų ir vardan visų lietuvių 
okupuotų gyventojų taria, ko 
nori valdžia. Norėdami prime
sti lenkų mokyklas, 12 tokių 
patarėjų, kuriuos pastatė len
kai, nutarė Krasnave prijmti 
okupantų peršamas mokyklas; 
okupantai žada gyventojams 
visokių malonių ir net prižada 
jose lietuviškai mokinti. Išban
dyta vokiečių taktika “divide 
et impera”, kurios lenkai taip 
neapkenčia, Lietuvos okupan
tams neina veltu. Sugriovus 
lietuvių gimnazijas, prieglau
das ir išme/us už linijos vei
kėjus — inteligentus, terori
zuotai liaudžiai nesunku jau 
primesti lenkų mokyklas, ku
rių vertė jau lietuviams gerai 
yra žinoma.

liepos 
miškai

DUBLINAS, liepos 26. — 
Airijos nacionalinė armija ne- 

pirmyn.

bet kiek rimtesnio pasiprieši
nimo. Jie visu frontu traukia- 

--- „_r_r---- ............. ..........si. Nacionalistų armijos sto- 
kad apsvarsčius susidėjusią pa-Į vykioj gauta žinių, kad sukilė

lių tarpe prasidėjęs smurtas. 
Jie atvirai priešinasi- savo va
dams. Vienas tų vadų net likęs 
nužudytas.

Šiandie vokiečių kabinetas 
laikė nepaprastų susirinkimą.

Vossische Zeitung sako, kad 
esama tik du keliu: arba pre
zidentas Ebertas atmes Bavari
jos patvarkymą arba jis paves 
ginčą išspręsti Leipsigo aukš-

Wynyard, Saskatchevvan, lie
pos 25. — šios apylinkės gy
ventojai turėjo nemažai išgąs
čio, kuomet nupuolė į Big 
Quill meteoras. Nupuolęs me
teoras ekspliodavo, pakeldamas 
į ankštą žemes. Ekspliozija 
buvo taip didelė, kad ji girdė
josi už keliolikos mylių.

Chicagos aldermanai Berline.

ORR
Valdžios pranašas vyriau

siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei pranašauja

Paderewski nepageidauja 
mas lenkams.

PARYŽIUS, liepos 26. — Pa
skubęs lenkų muzikas, Ignace 
J. Paderewski, galutinai įsiti
kino, kad Lenkija nebenori 
daugiau jo patarnavimo. To
dėl lapkričio mėnesyj jis grį-

Šiandie — dalinai apsiniau- šiąs į Jungtines Valstijas ken
kę; nedidelė permaina tempe- J lertuoti. 
ra turo j.

Saulė teka 5:30 
8:16. 
re.

BEBLINAS, liepos 25. — 
Ceihagos aldermanai atvyko į 
Berliną, kur jie studijuosią to 
miesto transportaciją. Esą 
Berlino gatvekarių sistema yra 
labai gera. Aldermanai maną, 
kad tokią jau sistemą butų ga
lima įvesti Chicagoje.

Francuzai užgina sukilimą.
PARYŽIUS, liepos 26. — 

Valdžia šiandie išleido parei
škimą, kuriuo užginama, kad 
Sirijoj esantis sukilimas. Par 
reiškime sakoma, kad skleid
žiamos žinios esančios perdė
tos. Tiesa, buvę suruošta de
monstracijų, tačiaus kruvinų 
susirėmimų neįvykę. Be to, pa
reiškime pabrėžiama tas fak
tas, kad siriečių vadai esą fran- 
euzams ištikimi.

Graudena Illinois angliakasius 
grįžti į darbą.

Shedd paaukavo Chicagos 
Dailės Institutui $50,000.

Bėgiu paskutinių 
‘penkių metų jis visai buvo ap- 

leidžiasi leidęs muziką ir užsiėmė po- 
Mėnuo teka 9:35 vaka-• litika. bartą jis_net buvo ’< n- 

Ikų kabineto premicias.

John G. Shedd paaukavo 
Chicagos Dailės Institutui $50, 
000. Dovana skiriama užbai
gimui statyti priedo prie da
bartinio namo.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, liepos 26 d., užsienio pini- 

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

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.44% 
Austrijos 100 kronų ............... %c
Belgijos 100 frankų ........ $7.88% 
Danij’os J00 frankų .... ....... $21.45
Finų 100 markių.................... 2.13%
Franci jos 100 frankų ......... $8.28%
Italijos 100 lirų................... $4.58%
Lietuvos 100 auksinų ........... 20c
Lenkų 100 markių ............... l%c
Norvegijos 100 kronų ....... $16.75
Olandų 100 guldčnų ........... $38.70
švedų 100 guldenų ............... $25.97
šveicarų 100 markių ....... $19.00
Vokietijos 100 markių ..... .....  20c

SPRINGFIEILD, 111., liepos 
26. — Laikinai einąs guberna
toriaus pareigas Sterlingas pa
siuntė telegramą Illinois ang
liakasių prezidentui, Farring- 
tonui. Telegramoj graudena
ma, kad Illinois valstijos ang
liakasiai sutiktų pavesti savo 
ginčą konferencijos išsprendi
mui ir padarytų atskirą taiką 
su šios valstijos kasyklų savi
ninkais.

Filipinai galį pristatyti Jun
gtinėms Valstijoms 20,000 

tonų anglies mėnesiui.
MANILA, liepos 25. — Geo

rge Logah, Jungtinių Valstijų 
užsienio atstovas, šiandie tele
grafu pranešė prekybos sekre
toriui, Hoover’ui, kad Filipinų 
salos galinčios pristatyti Ame
rikai 20,000 tonų anglies mė
nesiui. Tuo budu esą bus ga-. 
Įima išvengti gelžkelių krizio. '

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 ; i

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
——

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Tel.

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

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

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

ROSELANDO SKYRIUS
233 Esat 115-th St., . Tel. Pullman 0659

CHICAGOJE

Bbulevard 9663

Boulevard 0672

____ ........ __________________________________________
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Lietuvos Universi 
tetan Priėmimo 

Sąlygos.

dienos 
diena

Einant Universiteto Tarybos 
nutarimu š. m. rudeninis se
mestras prasidės rugsėjo mon. 
16 dienų. Rugsėjo 15 d. 12 vai. 
Universiteto salėje iškilminga 
priimtųjų Universitetan klau
sytojų imatrikuliacija.

Nuo rugsėjo mėn. 1 
ir baigiant rugsėjo 11
priimami prašymai dėl pastoji
mo Universitetan Lietuvių 
kalba rašyti. Prašymai paduo
dami į Universiteto raštines 
Rektoriaus vardu su nurody
mais į kurį fakultetų, kurį 
skyrių ir kurį semestrų prašy
tojas nori pastoti. Svetimų ša
lių atestatai bei laidymai pa
duodami musų atstovybių pa
liudytuose į lietuvių kalbų ver
timuose.

Kartu su prašymu turi būti 
paduodami šie dokumentai: 
baigimo aukštesniosios mokyk
los atestatas arba tolygus 
(dvasinės katalikų seminarijos, 
realinės, komercijos), gimimo 
metrika, pilietybės badymas ir 
dvi fotografiji. Einantieji val
stybės tarnybų priimami, jų 
vyresnybei sutinkant.

Visi priimtieji į Universitetų 
klausytojai > privalo be išim
ties įnešti Valstybės iždan. 
Švietimo Ministerijos pajamų 
sųmaton par. 1. str. 4, iki š. j 
m. rugsėjo 15 dienos imatri
kuliacijos mokesnio 100 auksi-i 
nų.

Rudeniniam semestrui moks
lo mokesnis nustatytas kaip] 
tikriems siudentams, 
laisviems 
auksinų,
ton pačion Švietimo Ministe
rijos sųmaton, kaip jau esan
tieji taip ir naujai priimtieji 
Universiteto studentai.

Einant Senato nutarimu nei 
vienas fakultetas neturi teisės 
įregistruoti pas Save klausyto
jų pakol jis nepatieks Univer
siteto t buhalterijos 
apie mokslo 
kojinių arba 
jojo.

Rektoriaus
dos mio 1(> iki 13.

Universiteto raštinė atidary
ta nuo 9 iki 13 vai.

Pastaba I. Į Teologijos Fa
kultetų priimami:

1. Baigusieji gimnazijų arba 
katalikų dvasine seminarijų, 
ši sųlyga yra privaloma vi
siems fakulteto skyriams.

2. Norintiems įstoti į spe
ciali teologijos skyriaus ruožų 
dar reikia pristatyti dokumen
tai, pavedantieji, (kad kandi
datas yra išėjęs bendrųjį teo
logijos ruožų kokioje norą teo
logijos mokslo įstaigoje nema
žiau kaip per ketverius metus 
sulig Katalikų Bažnyčios įsta
tymų.

3. Asmenys r baigusieji 
nazijų • be tikybos, jei

mokyklų, kurioje dėstoma 
nepilnas matematikos ir fizi
kes kursai, reikalaujama, įsto
jant papildomų egzaminų 
gimnazijos programoje. As
mens, kurie aukštesniojo mo
kykloje nėra išėję lotynų kal
bos į Medicinos skyrių priima
mi tik ta sųlyga, kad jie per 
du semestrus išlaikytų egza
minų iš lotynų kalbos 4 klasių 
programoje.

Laisvaisiais klausytojais gali 
būti ir nebaigusieji gimnazijos 
ar kitos kurios to paties laips
nio mokyklos asmens, jei Fa
kultetas pripažins juos esant 

I tinkamais mokytis Universite
te.

b) Į Veterinarijos skyrių 
studentai priimami tomis pat 
sąlygomis, kaip ir į Medicinos 
skyrių.

Be to į Veterinarijos skyrių 
studentais priimami provizo
riai stačiai į antrų j į kursų su 
sųlyga, kad eidami antrų j į 
kursų išklausytų palyginamų? 
jų anatomijų ir gyvulių ana
tomijų.

c) | Odontologijos skyrių 
priimami asmens, baigę ne ma
žiau kaip 6 klases gimnazijos 
arba išėję kurių nors kitų mo
kyklų, kurios kursas atatinka 
šešioms gimnazijos klasėsms.

d) į Farmacijos skyrių pri
imami asmens, kurie turi pro
vizoriaus padėjėjo lindynių ir 
yra praktikavę provizoriaus

Noi uitieji stoti į Agrouomi 
jos-Miškininkystės skyrių gali 
stoti Biologijos skyriui!, tik 
privalo klausyti Geodezijos 
kurso Technikos fakultete. At
siradus pakankaman skaičiui 
studentų, norinčių pasirinkti

Agronom i j os—M išk i n i nlkyStės 
skyrių, nuo rudens 1923 mietų 
galės būti atidarytas to sky
riaus II semestras.
Rektorius, prof. Jonas Šimkus.

kų?..) Dabar tame “cirke”— 
seime dalyvauti jau yra geras 
dalykas...

Jeigu dabar geras dalykas 
dalyvauti seime,
kad iki šiol tas žmogus 
nojo, ką jis darė ir kur 
nes vedė. “Naujienos” 
tai sakė.

tai reiškia, 
neži- 
žino- 
senai

Pastabos
Iš virkščių jų komunistų or

gano “Laisvės” redaktorius, V. 
Paukštys — kaip žinoma- tū
las laikas atgal ^Laisvėje” 
Lietuvos Steigiamąjį Seimų 
vadino “cirku”, ir kad “susi
pratę darbininkai” tokioje įs
taigoje (seime) negali daly
vauti su “buržujais”, nes tai 
butų prasižengimas prieš dar
bininkų klasę. Dabar-gi tas 
pats V. Paukštys (“Laisvės” 
redaktorius) pradėjo rinkti au
kas dėl naujų rinkimų į tų 
patį seimų (“cirkų”). Dabar 
“Laisves” ir “Vilnies” skaity
tojai raginama dėti aukas, kad 
“pravedus savo keliolikų išti
kimų žmonių į seimų” (į cir

-T*....... > — <—

“Naujienos” “tarnavo 
kalnius”, kuomet talpino Lie
tuvos valdžids oficialius doku
mentus — tikrina savo skaity
tojus anlįras išvirkščiųjų ko
munistų organas “Vilnis”. Jei
gu tokiais prirodymais “Vil
nis” mano savo skaitytojus į- 
tikinti, kad “Naujienos” tar
navo klerikalams, tai reikia la
bai stebėtis, kaip “Vilnis” lai
ko savo skaitytojus žiopliais, 
nes visi žino, kad visokios ži
nios yra laikraščio skaityto
jams informacijos.—Kalvis.

kleri-

PASIDARYTI SAVE LIESESNE LABAI LENGVA
I*o daugelio tyrinėjimų pasisekė mums išrasti ste

bėtiną gyduolę sumažinimui perdidelio sutukimo, kurio 
priežasČia daro riebioms nesmagumą. Vaistas yra sma-’ 
gus, priimnus ir suteikiąs gerus rezultatus. .

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

yra sutaisytos į pigulkas, kurios 
labai lengva praryti ir neduoda jo
kių blogų pasekmių, bet tik sunai
kina riebumą. Pigulkas reikia im
ti per 30 dienų ir per tą laiką su- 
mažėsit svarumo nuo, 10 iki 15 
svarų. Laiškai kuriuos mes aptu
rint išreiškia padėką už pasekmin
gą veikimą vartojant musų pigul
kas. Kaina mažo puodo talpinan
čio pigulkų kurių užteks per 30 <8 
dienų gydytis tik $1.50. Pradėk 
šiandien. Prisiųsk 25c. pašto žen- 

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

VERVENA LABORATORY, Ine.
135 Hartford Bldg. — Chicago, UI.

K. GUGISl

taip ir 
klausytojams 500 

kurį privalo įnešti

lindymo 
mokesnio jsinio- 
paliuosavimą nuo

priemimo valan-

gim- 
nori 

klausyti teologinių dalykų pri
valo išduoti papildomąjį egza
minų iš tikybos sulig gimna
zijos programo.

4. Kunigai gali įstoti fakul
tetai! tik gavę savo dvasinės 
vyresnybės leidimų raštu.

5. Asmenys įmautieji studi
juoti teologijų ar filosofijų tuo 
tikslu, katf vėliau taptų kuni
gais, turi apsigyventi fakulteto

Pastaba II. Medicinos Fa
kultete ateinančio rudens se
mestre veiks:

1. Medicinos skyriuje pirma
sis, trečiasis ir penktasis se
mestrai ;

2. Veterinarijos skyriuje pir
masis ir trečiasis semestrai;

3. Odontologijos skyriuje 
pirmasis ir trečiasis semest
rai ir

4. Farmacijos skyriuje pir
masis, trečiasis ir penktasis 
semestrai.

a) Medicinos skyriaus stu
dentais priimami baigusieji 
gimnaziją, dvasinę katalikų se
minarijų ar kitų to paties

jų dvasinę seminarijų ar kitų

klais 
kaip

lOO 
VERVENA 
OBESITY
TAILETS

OlMCTONi-

firrainuiro
V<fvoi hUfiton 
JM! N tMtok 

u.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom 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 utarninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12Ls±_ _ _ _ _ _ _ _ _ J
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.

. Telephone Canal 2552
Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

7 iki 9 vakaro.
Veda visokias bylas visuose I 

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

ir ine- 
semest-

priima-

nėję.
Esant apribotam .priimamų

jų į kurį nors skyrių studen
tų skaičių, pirmiausia bus pri
imami Lietuvos piliečiai, pas
kui svetimųjų valstybių paval
diniai ir lik likusioms vietoms 
bus priimami laisvieji klausy
tojai.

Pastaba III. Technikos Fa
kultete šiame rudeniniame se
mestre veiks visų skyrių I ir 
II semestras; statybos 
chanikos skyriaus V 
ras.

Technikos fakultetai!
ui studentais:

1© Baigusieji gimnazijų, dva
sinę katalikų seminarijų ar ki
lų kurių to paties laipsnio mo
kykla (realą ir k.) Iš baigusių
jų dvasinę seminariją, ar kitą 
mokyklų, kurioje dėstoma ne
pilnas matematikos kursas, 
reikalaujama papildomų egza
minų iš matematikos sidig 
gimnazijų programos. Papil
domi aima konkurso egzaminai 
gali būti įvesti ir visiems no
rintiems stoti Technikos fa
kultetan, kai skaičius norin
čių bus didesnis negu esamų
jų fakultetę vietų.

2. Buvusieji studentai* tokių 
aukštųjų mokyklų, į kurias įs
tojimui reikalaujama pilno 
gimnaizjos atestato (tas ates
tatas turi būti pristatytas kar
tu su kitais dokumentais). Iš
klausyti kitoj aukštoj mokyk
loje dalykai ir išlaikyti egza
minai fakultete nutarimu ga
li būti užskaityt, jei jų progra
ma atatinka ir jei studentas 
turi gerus pažymius ( t ar 5); 
pažymiai “patenkinamai” arba 
‘užskaityta,” gali būti pripa
žinti tik po kolokviumo.

Pastaba IV. Matematikos 
gamtos fakultete rudens se
mestre veiks I, III, ir V se
mestrai.

f Matematikos-fizikos ir bio
logijos skyrių V ir III semest
rus priimami studentai, 'išėju
sieji žemesniųjų semestrų kur
sus, pažymėtus Matematikos- 
Gamtos Fakulteto priimtuose 
mokslų planuose.

I pirmąjį semestrų studen
tai priimami į visus skyrius, 
išskyrus tik agronomijos ir 
miškininkystes skyrių, kuris 
dėlei mažo skaičiaus užsira
šiusiųjų studentų nuo šių me
lų rudens neatidaromas.

DAVID RUTTER & 00., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų*

itfmyk Įkaro (Auchor) Vaizbužeuklį

Žvakės Apšvietimui? 0 ne! Dabar Elektriką
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laikė, kad jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kaina yra prieinama.

Bridgeport Electric Co 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valžbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

ARTINASI

NAUJI NU
PIKNIKAS

RUGPIUCIO-AUG. 6 DIENĄ
GARDNERS DARŽE

123-ia IR MICHIGAN GATVES, ROSELAND, ILLINOIS

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 Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

, Seelcy 3676
U —___ ______ _

V. W. RUTKAUSKAS~1
Advokatas

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

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

S; ■ v - , ;........

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

.................... ................ ■■ m >

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė. 

Tel.: Pullman 6377.

Tel. Lafayette 4223 f
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados i 
patarnauju kuogeriausiai.

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

l—- *

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir 11.

Reikale kreipkitės
» 3307 Auburn Avė.
Tel. Boulevard 4139

1..........................................i ............ri.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg. Co.
T v J • L. • •

SU

riaušių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ir 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos.

senas armonikas ivMes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St., 
Chicago, III.

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

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

Atdara vakarais iki 9 vai.
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Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepojų
S. S. Stockholin Liepos 27, Rugp. 5 
S.S.Drottningholm Rugp. 19, Rūgs. 23

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
Į LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

Su damokėjimu $5.00 taksų
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

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

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

CUNĄP
A CZ KH O

(NCHOR-DONALDSON*
PER 12 DIENŲ l LIETUVĄ 
Greičiausia vandeniu kelionė 

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

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgową. 
LACONIA ........................ Rugp. 3
ASSYRIA ......................  Rugp. 11
CARMANIA ..................  Rugp. 17

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

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

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

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

Specialia laivas POLOGNE susi
jungia su laivu PARIS prie Karve 
ir plaukia tiesiai į Memelį.

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

Kartu

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai 

tXWHlTE STAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Majestic—Liep. 29 Rugp. 26 Rūgs. 16 
Olympic—Aug. 12; Rūgs. 2; Rūgs. 23 
Homeric— Aug. 19; Rūgs. 2; Rūgs. 30 

Tuoj pribuvus i SouthanvDtoną, ke 
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie- 
pojų su užtikmimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

V<REDSTARllNf
Į Hamburgą, Libavą ir Danzigą 

Samltnd tik 3 klesa Rugp. 1, Rūgs. 12 
Tiesus patarnavimas į Liepojų. 
Dideli, smagus garlaiviai. Regu

liaria plaukiojimas

> American Line
l Hamburgą 

Minnekahda (3 kl.) Rugp. 2; Rūgs 6; | 
Manchuria Rugp. 9, Rūgs. 13, Spal. 18 
St. Paul, Aug. 16; Sept. 20 Spalio 25 
Mongolia Rugp. 30; Spal. 4; Lapkr. 8 

Parankus keleiviams parvežimas i) 
jų bagažo prie laivų, plaukiančių j 
Danzijrą ir Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagubių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimhi keleivių pervežimui.

Kreipkitės prie:
PASSENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passenger Mgr. 
14 nparhnm St.. Chicago. III.

Jlcbe?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos **-

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stopa 

Contain no hablbformlno drugs 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

Ae* voMr Druggiat

• * •
■ r r.

Detroito žinios. Eina.m? a^lu—----- ręeliii.
Nežinomi piktadariai įsibrovė „ .. , , ,

i Jono Dyko barbernę, 3536 MI- ,N«Snl’ma neštl 
chigan avė., ir išnešė visus ei-1 _ _
garėtus, tabaka ir cigarus. Įsi- ,?r ’’egal‘™ uret! ‘hdeh«J- 
laužta per užpakalini langa bar- Vldendl-' Palukių, žemų važtos 
bernės. Spėjama kad tai jau- lr ya*‘uotSf kainų bei.Pra?yse
nuolių vagių darbas. Dabar J. nann»l\. a,glJ tuo .patim laiku 
Dykas mano užtaisyti langų ir H Pnvatimai valdomų gelžkelių. 
duris taip, kad daugiau jo tur- Taa *ra negalimas daiktas 
to kiti nevartotų. Naturahmu budu pnvatinia.

valdomos viesos įstaigos toly- 
----------------- džio didina savo kapitalą ir savo

šiomis dienomis P. Račkaus- J°s neužmoka nei vieno
kas, veiklus S. L. A. narys, api- ra.ll<’ono cento savo skolų, nesu
pirko krautuvę ir mano įkurti kėlę tiek pat paskolos, ar dau- 
restoraną, 4229 Michigan avė. |8lau- 
priešais Cadillac automobilių Vienas purvorausa sykį pasa- 
dirbtuvę. P. Račkauskas žada kč, kad sprendinys (forinula) 
švariausiu budu užlaikyti vai- greitam pralobimui yra tokis: 
gykla, turėsiąs visados rūgusio supirk nusibankrutijusio gelžke- 
pieno kaip ir šaltbarščių. V° dalis> užliek jas ežeru van-

I dens, išleisdamas naujas .dalis ir 
paskolas ir leisk gamtai tuo pa- 

čion yra ir tokių lietuvių, ku-1 sirupinti.
rie kartais nori pasityčiot iš sve
timos nelaimės, štai, 
kilo streikai anglių kasyklose, 
tai kaikurie išvažiavo pasipini
gauti; dabar, kaip girdėti, tai 
nekokią laimę rado, nes kaikurie 
likosi užmušti, o kiti sunkiai 
sužeisti. Reikėtų kartą ant vi
sados savo broliui darbininkui 
išsižadėti mesti kilpą ant kaklo.

Daugelis gelžkelio darbininkų 
streikuoja, ypatingai taisymo 
šapos. Streikas kol kas tęsiasi 
ramiu budu. Streikininkai laiko 
savo susirinkimus, pikietuoja 
dirbtuvę, taip pat su pikietuoto- 

I jais vaikštinėja ir keletas poli- 
cistų, bet viskas ramiausioj tvar- 
koj. Fikietuojantys darbininkai 
nešioja iškabas aplink dirbtuvę 
su parašu “Mes kovojam už de
mokratijų, mes norims didesnio 
kąsnio duonos, mes norim ra
miai gyventi Detroite”, ir 1.1. .

Dirbtuvės taipgi iškabinę gar
sinimus, kad reikalauja darbi
ninkų, bet labai mažas skaičius 
tedirba.

Streikieriai išmėtė lapelius 
po Detroitą, kuriuose kviečiama 
prisidėt prie streiko Michigan 
Central gelžkelis, Wabash, Pere 
Marcjuette, Grand Trunk, Pull- 
man Car Co., Pennsylvania gelž., 
Detroit Terminai, ir taip vadi
namą Illinois Car & Mfg. Co.

Dabar išėjo į streiką šie dar
bininkai : boilerių dirbėjai, maši
nistai, kalviai, dirbanti prie 
elektros, pipe-fiteriai, blekoriai, 
taisytojai karų, peržiūrėtojai ka-l 
rų, paprasti darbininkai ir pri- 
gelbėtojai.

šitas sprendinys daug kartų 
kuomet buvo panaudojamas “geraisiais 

senaisiais laikais”, kuomet gelž- 
| keliai augo kaip grybai ir kuo
met naturalis angis bendruome
nės, per kurią tas gelžkelis ėjo, 
leido jam atsistoti ant kojų, ka
da jis buvo parblokštas.

Tie laikai beveik praėjo, bet 
dalių ir paskolų augimas eina to
liau. Apštis dalių, nuo kurių 
pareina mokėti dividendai, au
ga. Apštis paskolų, nuo kurių 
pareina mokėti paiukiai, taipgi 
auga.

Šitos baisios sumos reikia iš 
kur nors paimti.

Iš ko jas paimsi, jei ne iš be
sinaudojančių gelžkeliais augštų 

važtos ir važiuotės kainų fob 
moję — ir iš gelžkelių darbinin
kų badaujamų algų formoje?

Darbininkai negali gyventi to
kiomis algomis, kur tenka badas 
kęsti. Kada algos nupuola že
miau mirties lygto, jiems tenka 
streikuoti.
ra prie 
tvarkos.

Kitokios išeities nė- 
privatinės nuosavybės

Tokiu 
riestai, 
raas bus, tol padėtis vis eis blo
gyn. Tą padaro neišvengiamu 
dalyku pats privatinio valdymo 
būdas. : >

Pirmus kelis metus įvedus vie
šą nuosavybę didelio gerumo 
negalima tikėtis. Didžiulė nai- 
ta — įgyta nuo privatinio val
dymo tvarkos—galima nusikra
tyti tik pamažu, o ne visa aūt- 
syk. * -

Bet ji galima sumažinti iš pat 
pradžių. Kas metai dalykai eis 
geryn. Ir galiaus kada paskuti
niai privatinio valdymo nesuge- 
bumo likučiai bus panaikinti, 
bus geros algos ir juokingai že
mos važtos ir važiuotės kainos.

—M. L.

budu keliams išeina 
Kol privatinis valdy-

Aukos Lietuvos um 
versitetui

švietimo Vice-ministerį

Liepos 23 d. Lietuvių koope
racijos iš “ystsaidės” buvo pik
nikas Shooting parke, žmonių 
suvažiavo gana didelis būrys. Vi
si'linksmai leido šventadienio 
popietį. Kalbėjo Dr. F. Matulai
tis apie kooperacijos reikšmę ir 
jos būtiną renkalingumą. Buvo| 
ir daugiaus, kurie kalbėjo į su
sirinkusius, agituodami už Lie
tuvių kooperatyvą. Visais at
žvilgiais piknikas nusisekė; per
“papso” kelis kartus pritruko, p ,pr> Mašiotą likusiųjų iš Lie- 

o vakarop tai ir raugytų agurkų tuvos Aukštųjų Kursų lietuvių 
visai nebuvo galima gauti. Nuo amerikiečių gauta aukų 
pikniko kooperacijai atliko gra- 2,330 auks.
žaus pelno. Kooperacija rodosi Var(otojų BcndroVė
dabar pusėtinai pasilaiko. Bo- <*Ažuolas» .................. 200 auks.
savimai” ir ergeliai jau turbut Kaišedorio §auiių būrio švie- 
pergyyenta taip, kad sutvarkiusL.mo komisija 4399 auks. 
visą biznį bus galima laukti §yi«as, Merkinės proviz. 
gražaus pelno. . 400 auks.

Lietuvos Atstovybes Ukrai-
Tą pačią dieną buvo išvažiavi-| noje per prof. Mošinskį 

mas ir Keistučio narių į Sugar 
Island Parką, žmonių irgi pu
sėtinas būrys atsilankė, bet kad 
buvo tik išvažiavimas, o ne pik
nikas, tai kiti pakvėpavę tyru 
oru, ramai sau gryžo namo. To
ki išvažiavimai naudingi sveika
tai, o ir šiaip žmoneliai susiėję 
pasikalba apie savo vargus.

—Vėlė. |
i

3,583 auks.

Surinktų aukų L. Universi
teto atidarymo dieną per prof. 
Avižonį .... 4/217 auks. 50 sk.

Lietuvos atstovybės Ameri
koje surinktų aukų Lietuvos 
Universitetui .... 27,776 auks.

Aleksoto intendantūra
939 auks.

43,844 auks.

II.
Lietuvos universiteto studen

tų reikalams, Alytaus apskri
ties valdyba ....;.. 5,000 auks.

Aukos universiteto reika
lams sudėtos Lietuvos Valsty
bės Iždo, einamoji sąskaita 
132 nurn.

Aukos gi Lietuvos Universi
teto studentų reikalams Valst. 
Iždo, einamoji sąskaita Nr 125.

Visiems aulkavisięms Univer
siteto Valdyba taria širdingai 
ačiu.

Nuo Lietuvos Universiteto d - r
įsteigimo dienos š. m. vasa
rio 16 dienos iki šiol 1922 m. 
birželio 30 dienai iš nieko jo
kių kitų piniginių aukų nebu
vo gauta.
Rektorius Prof. Jonas Šimkus, 
Rašt. ved. Dr. Pr. Augustaitis.

siuntė man šie geros širdies 
broliai:

Kazimieras Monlvidas
Chicagos $5.00.

iš

z iPer Vilimu Jenčių iš Chi- 
cagos aukojo: po $1: Jurgis 

Maziliauskas, Antanas Mau
kus, Martinas Paulauskas ir 
Juozas Bergenas; V. Jenčius 
50c., smulkesnėmis aukomis 
$2.50, viso $7.00.

Visiems aukotojams, o taip
jau “Naujienoms,” kurios ma
loniai įdėjo mano prašymų, 
tariu nuoširdžiausių ačiu, ačiū!

Antanas Grigonis, 
HospitaI, Fort Bayard, 

New Mex.

NORTH 
GERMAN

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.
o

Padėkojimas 
pašelpą.

UŽ

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gaf. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri- 

os kolejp* 
ą; ilga 
praktika

vusi Penu- 
silvanijos 
hospitalė- 

ie. Pasefc- 
ningai pa
tarnauja 

irie gim- 
lymo. Duo 
la rodą 
-okiose 
rose ir 
okiuose 
Laluose 
erims
merginoms.

vi- 
li- 

ki- 
rei 
mo 
ir

IEITER STORES
1 ^IjRFN ACONGRESS

3

Telefonai:

palen5vintmę per vartojime
3313

Vai.: 9—10

i

“Naujie- 
žmones,

Klauskite pas apfieRorlUs.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

Man atsiliepus per 
nas” į gailestingus 
kad mane ligotą žmogų sušelp
tų keliais centais, aukų at-

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

O

SEVERAS 
regulATOR
Moterip Stlprin/oja u» 

t Patf rslle, kad jisai ^ra 
veiksmingas sujrazimui spekp 
sureguliavimui moterišką 
■fun.kcijp Ir sufeikia sistemai

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPID5, IOWA

h

ntflZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per lt? 
metų kaipp patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuSeris.

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

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

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

r Dienomis: Canal
J 3110 arba 357

I Nakt. Drexel 951
I Boulevard 4136
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak

Rengimuisi stalelis — ir semi vanity — dide 
lio pirkinio išpardavimas

Negera mintis praleisti išpardavimą gerų rakandų. Trys dalykai, 
kuriuos matoma ant paveikslo, yra ir daugelis tokių, tikros vertės ra
kandų. šie trys šmotai yra gero subudavojimo, walnut, mahogany, 
arba ivory baigimo — 
dirbimo.

Norintiems
Rengimuisi stalelis, 
išpardavimo kaina

$17.95
Apari šių, dar turime 
taupymą.

yra trijų šmotų veidrodžiai ir gražiausio iš

duodame ant
ITincess Dreseris,
išpardavimo kaina

$23.50
šimtus Įvairių rakandų

išmokėjimo
Semi Vanity, išpar
davimo kaina

$29.75
už didelį pinigų su-

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

DR. G. M. GLASER
Ofisas:

49 S- Morgan St., kerte 32 St. 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Telefonas: Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.j 
arti 47-tos gatvis

Mirkymui - bet ne 
tiktai mirkymui

Rinso užima brusinio muilo vietą
kiekvieno šeimyniško skalbimo

Tik užmerkite drapanas į dideles, ilgai nepranykstan- 
čias Rinso putas, kurios atliks beveik visą skalbimo 
darbą. Kur ilgai purvas Įsisėdęs, ten reikia lengvai 
patrinti su sausu Rinso, vietoje brusinio muilo. Pur
vas pranyks—ir nei vienas siūlelis nebus pažeistas.

Kuomet virinate
Rinso mirkydami, nereikalaujate virinti, bet jei norite 
virinti baltus marškonius audinius, valiokite Rinso sa
vo katile. Nereikia kitokio muilo—nei skalbimui pau- 
derio—kuomet 'vartojate Rinso.

Skalbiamoj mašinoj
Rinso skalbiamoj mašinoj visiškai ištarpina—pagami
na pakankamai putų kad piet m uotas drapanas padaro 
švariomis. Taipgi purviniausias vietas nereikia trinti. 
Rinso atlieka šeimynišką skalbimą lengvai ir stebėti
nai, kaip kad Lux atlieka puikius dalykus. Pardavo- 
jamas visur. Yra dvejopo dydžio, reguliario dydžio ir 
naujas didelis pakas. Nusipirk Rinso Šiandien nuo sa
vo groserninko, arba departamentinese krautuvėse, 
nes visur jo yra. Lever Bros. Co., Cambridge, Mass.

PASARGA: Į kietą vandenį reikia dėti nuo % iki vienam 
Rinso pakui į kubilą, kad padarius geras putas. Į labai kietą 
vandenį jums reikės dėti nuo V& iki 2 pakų, kad butų didelės 
ir ilgai ne nykstančios putos, kurios išima visokį putvą.
ri;-f’l7gliaTTTiri'i'liwaw rnriM.M4Mwu ns ii'iii t- rrr<u

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akušerka
3113 S.Halsted *1
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 
mingai patarnau- 

*šV„ju prie gimdymo. 
Kiekvienai! e at
sitikime 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu® 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
irižiu- 
Enodu 

mo- 
mergi-

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

Optometriat 
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Ava. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette MflL
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kad nepriklausomieji soci
aldemokratai įeitų į koalici
jų, tai talkininkų komisijos 
tuojau ėmė laikyti posėdžius 
ir skelbti, kad jos esančios 
pasiryžusios gelbėti Vokieti
jų nuo ekonominės ir politi
nės suirutės. »

Kiek laiko atgal “Naujie
nose” buvo išreikšta mintis, 
kad šitos talkininkų pastan
gos gema iš baimės prieš 
Vokietijos socialistus. Musų 
mintį dabar patvirtina “Mil- 
waukee Leader’o” telegra
ma, gauta iš Berlino. Joje 
pranešama, kad

“Antantės bankininkai, 
ypač franeuzai, kurie re
mia Poincarė, bijo augan
čios socialistų įtakos Vo
kietijos valdžioje. Ne
trūksta ženklų, kurie ro
do, kad Stinnes’o partija 
(vadinamoji Liaudies Par 
tija. “N.” Red.) veikia 
ranka už rankos su Poin
carė, stengdamiesi paves
ti Vokietijos finansus tal
kininkų kontrolės komisi
jai, pirma negu socialistai 
suspės įgyti daugiaus ga
lios šalies valdžioje.

“Stinnes keletu kartų 
yra pareiškęs, kad jam 

visvien, ar franeuzai užims 
Reino provincijų, ar ne, o 
secesionistai (atsimetimo 
šalininkai) Reino provin
cijoje taip pat mėgina pa
sinaudoti franeuzų vy
riausybe savo kovoje prieš 
imperijos įstatymus, kurie 
apsaugoja darbų.

“Del šitų visų priežas
čių Vokietijos socialistai 
yra pasiryžę įgyti kontro
lę ant policijos, kariuome
nės ir laivyno, kad apsau
gojus respublikų ir Vokie
tijos suverenumų (nepri
klausomybę).”
Nežiūrint to didelio triuk

šmo, kurį kelia Francijos 
buržuazija prieš Vokietijų, 
ir nežiūrint tos keršto pro
pagandos, kurių veda prieš 
franeuzus Vokietijos buržu
azija, jiedvi, kaip matome, 
remia kita kitų, kovodamos 
prieš socialistus. Todėl yra 
didelė klaida socialistų pusė
je, kad jie nesusitaria tarp 
savęs.

Bet susitarimo reikalų jie 
jau suprato, ir neužilgio gal 
susivienys.

Bijo socialistų 
augimo.

Vokietijos socialistų susi
vienijimo klausimas šiandie 
stovi visos Europos politikos 
centre.

Nuo to, ar socialistinės 
partijos susivienys, priklau
so, ar Vokietijoje paims vir
šų darbininkų klasė, ar jos 
priešai.

Nuo socialistų susivieniji
mo Vokietijoje priklauso 
darbininkų Internacionalo 
atgaivinimas ir darbininkų 
judėjimo stiprėjimas visose 
Europos šalyse.

Tų gerai numano valdan
čios klasės Europoje ir jos 
daro ką galėdamos, kad so
cialistai Vokietijoje nesusi
vienytų. Kaip jau mes šio
je vietoje minėjome, did
žiausia praktikinė kliūtis 
tam susivienymui iki šiol 
buvo, ir dar tebėra ta, kad 
viena socialistų partija daly
vauja valdžioje, o kita par
tija ne. Šita kliūtis butų iš
nykus, jeigu nepriklauso
mieji sociaklemokartai butų 
pakeitę savo nusistatymų 
koalicinės valdžios klausimu 
ir butų priėmę didžiumiečių 
socialdemokratų kvietimų 
stoti į valdžių.

Šitam nepriklausomiečių 
žingsniui tuo tarpu užbėgo 
už akių bolševikuojantys 
elementai jų pačių partijoje. 
Bet pastarieji ne vieni veikė 
toje linkmėje. . Kad nepri- 
klausomiečius atstumus nuo 
dalyvavimo valdžioje, dėjo 
visas pastangas buržuazines 
partijos, dalyvaujančios ko
alicijoje. Jęs gųsdino pub
likų, kad, pakairėjus vald
žiai, talkininkai labiaus pri
spausiu Vokietijų, neduosiu 
jai palengvinimų reparacijų 
(karo nuostolių) mokėjime 
ir tt. Iš savo gi pusės bur
žuazinės partijos priešinosi 
toms sąlygoms* kurias ne- 
priklausomiečiai statė koa
licijai.

šituos Vokietijos buržua
zinių partijų žingsnius kiek 
galėdami rėmė talkininkai.

IŠJUOKIA “AMERIKANSKUS 
KOMUNISTUS”.

Lietuvos komunistų vadas, 
Angarietis, piktai tarkuoja 
“Laisvės” špaltose kaikuriuos 
komunistus, bet prie progos 
smarkiai uždrožia ir visiems 
Amerikos lietuviams komunis
tams. Jisai sako, kad jie pasi
žymi dideliu paviršutinumu. Ji
sai skaitęs jų laikraščius ir tu
rėjęs pasikalbėjimų su daugeliu 
atvykusių iš Amerikos komunis
tų ir dauguma jų pasirodę “pras
ti komunistai, kaip ir jų laik
raščiai”.

Angarietis tečiaus tvirtina, 
kad tai ne jo vieno esanti tokia 
nuomonė, bet ir daugelio Rusi
jos komunistų. Rusijos komu
nistai, girdi, kalba su panieka 
apie Amerikos komunistus:

“Kitur stačiai sako: ‘amen- 
kanskij komunist,.”
Nieko daugiaus jie, ištiesų, ir 

neužsipelno, kaip paniekos. Ir 
matyt, jie patys tai jaučia, ka-

Kaip tik kilo sumanymas, dangi sarmatijasi savo vardo.

NOR DA DAUGIAU KRAUJO.

Berlino profesinių sąjungų 
laikraštis, “Nachrichtenblatt”, 
praneša, kad šalę socialistų re
voliucionierių bylos Rusijos Au- 
gščiausis Revoliucinis Tribuno
las pradėjo naujų bylų, būtent, 
prieš kairiųjų socialistų revoliu
cionierių partijos narių grupę.

Juos kaltina “kontr-revoliuci- 
nėje propagandoje, ginklų laiky
me ir priešingų valdžiai raštų 
platinime”.

•Taigi kairieji es-erai, kurie 
padėjo bolševikams nuversti Ke
renskio valdžių ir įsteigti “pro
letariato diktatūrų”, esą taip pat 
kontr-revoliucionieriai”!

RUSIŠKI ADVOKATAI IRGI 
PASITRAUKI,

Vokietijos nepriklausomųjų 
socialdemokratų organus, “Frei- 
beit”, praneša, kad iš socialistų 
revoliucionierių bylos, kuri da
bar eina Maskvoje, pasitraukė 
ir rusiški advokatai, Pirma, 
kaip jau musų skaitytojai žino, 
pasitraukė užsienio advokatai, 
Vandervelde, Liebknecht ir Ro- 
senfeld, kadangi bolševikų val
džia nedavė jiems laisvai susižl- 
not su kaltinamaisiais, neleido 
pašaukt teisman kai kurių liu
dininkų ir atsisakė įleist į teis
mų advokatų stenografų; be to, 
advokatai buvo laikomi po fakti- 
nu areštu. ’

Išėjus iš teismo ir advoka
tams rusams, kaltinamieji es
erai dabar palieka visai be ap
gynėjų.

Štai kų rašo “Freiheit”:
“Po to, kai antradienį, bir

želio 20 d., teismo pirmininkas 
priėmė delegacijas nuo de
monstravusių, pagal paliepimų 
iš viršaus, minių ir kai teismo 
pirmininkas ir prokuroras 
Kry lenko atsakė į delegacijų 
kalbas aiškiai partyviškoje 
dvasioje ir tuo budu pavertė 
teismo tribunolų į masinį mi
tingų tai apgynėjams rusams 
nepaliko nieko daugiaus, kaip 
užprotestuoti prieš tų tribu
nolų ir pareikalaut tesimo 
pertraukos. Kada šis reikala
vimas tapo atmesta, tai ap
gynėjai, nepaisydami grūmo
jimų, kad jie busiu nubausti, 
pasitraukė iš bylos < su kalti
namųjų pritarimu.

“Taigi dabar ta didvyriška 
kaltinamųjų saujalė, kurią 
moraliai remia tiktai arti
miausieji jų giminės, esantys 
teismo salėje, stovi visai vie
ni dideliam masiniam susi
rinkime prieš bolševikų pa
rinktų klausytojų minių, prieš 
antrųjų kaltinamųjų grupę, 
kuri susideda iš “prisipažinu- 
siųjų” buvusiųjų es-erų, ir jų 
advokatus, prieš oficialius 
kaltintojus, prieš III Interna- 
cionalo atstovus ir patį tribu
nolų. To neveizint tečiaus, ii 
nepaisydami gręsiančios mir

ties bausmes, jie drąsiai gina
si ir nesibijo drėbti į akis 
triumfuojančiam bolševizmui 
karčių tiesų. Daugiaus negu 
kuomet nors jiems yra reika
linga tarptautinio proletaria
to pagelba.”
Toliaus “Freiheit” nurodo, 

kad jau net ir rašytojo M. Gor
kio sąžinė pabudo, ir paduoda jo 
laišką, rašytų Anatole Fran- 
ce’ui. t i >!• i I '
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Komunistų 
nepasisekimai.

Mūsiškiams New Yorko komu 
nistams pastaruoju laiku smar
kiai nesiseka. Liepos 15 ir 16 
d.d. jie gavo moralį antausį iš 
konferencijos socialistų ir far- 
merių — darbo partijų ir darbi
ninkų unijų atstovų, kada kon
ferencija nutarė nepriimti į 
Darbo Pąrtiją vadinamos “dar
bininkų partijos”. Veik tuo pa
čiu laiku komunistai aplaikė ki
tų, ne mažiau skaudų smūgį mo
teriškų rūbų siuvėjų unijoje

tai, kokią pragaištį daro komu
nistai Europos darbininkų judė
jimui. Bet kada vėliau pas jį 
atsilankė Max Epštein, “raudo
nojo” Maskvos unijų internacio
nalo atstovas, ir pareikalavo, 
kad moteriškų rūbų siuvėjų uni
ja (priskaitanti vien N.ew Yorke 
į 60,000 narių, o viso labo Ame
rikoje į 150,000 narių) prisidėti 
prie Maskvos, tai Scfylesinger 
parodė jam duris.

Nuo to laiko prasidėjo ermy- 
deriai moteriškų rūbų siuvėjų 
unijoje. Komunistai ėmė tverti 
vadinamas “gūžtas” (nuelei). 
Susimokinę, susiorganizavę jie 
deda pastangas užgriebti vado
vavimų atskiruose lokaluose ir 
šmeižia be paliovos Schlesingerį 
ir kitus unijos darbuotojus, ku
rie nėra komunistai. Jie dar 
prieš unijos konvencijų, įvyku
sių Clevelande, išleido lapelius, 
kaltindami* tini j os darbuotojus 
tiesiog vagyste. Del šitų lape
lių, už šituos šmeižtus tapo iš
mesta iš konvencijos (įvykusios 
pereitų gegužį) keletas žioples- 
nių rėksnių.

Gudresnieji—gi pamatę, kad 
tie šmeižtai užgavo tik pačius 
komunistus, nutilo. Kai kurie 
jų pareiškė net apgailestavimų, 
kad lapeliai pasirodę. Schlesin- 
ger vėl tapo milžiniška balsų di
džiuma išrinktas unijos prezi
dentu. Išrodė, kad nesusiprati
mams tapo padarytas konvenci
joje galas.
Nauja sutartis dėl darbo sąlygų.

Bet nespėjo delegatai sugrįsti 
iš konvencijos kaip ermyderis 
pradėta iš naujo kelti. Komu
nistų atakos pasiekė aukščiausį 
nachališkumo laipsnį šio mėne
sio, t. y. liepos mėnesio pradžio
je kai Schlesingerio ir Morris’o 
Hillųuitt’o vedamos su samdyto
jų asociacija derybos užsibaigė 
nauja sutartim. Komunistų 
spauda ištisus lapus pavedė agi
tacijai prieš tų sutartį. Suju
do, sukruto visos komunistų 
skruzdės, kokios tik buvo unijos 
lokaluose, kandžioti Schlesinge
rį kaltinimais, kad jis pardavęs 
darbininkus.

Kaltinimai neturėjo jokio pa
mato. Nes naujoji sutartis, be
šalių žmonių manymu, yra gera, 
imant domėn dabartines apysto- 
vas. Ištikro ajgos pasilieka tos 
pačios darbo laikas — 44 vai. 
savaitėje, pusantros mokesties 
už viršlaikį, apmokėjimas vals
tybinių (legal) švenčių, pirme
nybė darbo unijistams, apribavi- 
mas samdytojų teisės pašalinti 
darbininkus iš darbo, etc.

Kad agitacijai prieš naujų su
tartį nebuvo pamato, tai žinojo 
labai puikiai ir patys komunis
tai. Jie tečiaus negali užmiršti, 
kad Schlesinger išmėtė Maskvos 
atstovų iš savo ofiso.

'iVA^.IIKNOM, Ci/K-.Ų.;.., ui.

(International Ladies Garment 
Workers Union).

Moteriškų rūbų siuvėjų unija 
priskaitoma yra pažangiausioms 
Amerikos darbininkų unijoms. 
Jau iš seno joje vadovauja radi
kaliai elementai. Unijos kontro
liuojamose dirbtuvėse dabar lai
kas — 44 vai. savaitėje. Uždar
biai tokie pat, kaip ir Am,alga- 
mėtų urtijos narių. Už viršlaikį 
gaunama pusantros mokęsties. 
Unijos nariams pirmenybė dar
be. Samdytojai negali pašalinti 
darbininkų iš darbo be unijos 
žinios.

Moteriškų rūbų siuvėjų unija 
buvo pirmoji unija šioje šalyje 
įsteigusi apšvietos skyrių. Apš-

jie butų šmeižę ir atakavę Sch- 
lesingerį nors jo padarytoji su
tartis butų buvus geresnė, negu 
galima butų buvę tikėtis.
Veidmainingos atakos prieš uni

jos vadus.
Norint šunį karti nesunku ir 

virve surasti. Surado tokių, “vir
vę” ir komunistai, naujoje su
tartyje. Sutarties 14-me per
skyrime yra pasakyta, kad ne
leistini yra streikai ir lokautai 
atskirose dirbtuvėse, kol ginčas 
bus svarstomas unijos ir sam
dytojų asociacijos atstovų, ši
tuo patvarkymu norima uždėti 
aštresnę unijos kontrolę ant pa
skelbimo streikų ir aštresnę
samdytojų asociacijos kontrolę 
ant paskelbimo lokautų atski
rose dirbtuvėse. Bet kalbamas 
perskyrimas niekuo budu neat
ima iš darbininkų teisės strei
kuoti. Tame pačiame perskyri
me yra sakinys, kuris pareiškia, 
kad jeigu kuri pusė — samdy
tojai arba unija — nesilaikys 
patvarkymo, tai priešingoji pu
sė turės teisę skaityti sutartį 
sulaužyta. Ir tada ginčui iš
spręsti galima bus imtis kiekvie
nai pusei parankiausių priemo
nių.

Toks patvarkymas tapo įdėtas 
sutartin todėl, kad atsiranda

vietos darbų plačiai varyti ji pra
dėjo pirmiau negu Amalgamė- 
tai.

štai visos šitos ypatybės lei
džia moteriškų rūbų siuvėjų uni
jai stovėti pirmose Jung. Vals
tijų darbininkų unijų eilėse — 
greta Amalgamėtų unijos, jei ne 
priešakyje.

Schlęsingerio nusidėjimas 
komunistams.

Bet vieną nuodėmę papildė 
jos darbuotojai. Benjamin 
Shlesinger, unijos prezidentas, 
turėjo progos atlankyti Rusiją. 
Sugrįžęs iš ten jis, tiesa, nekal
bėjo daug apie Rusija, neigi apie žmonių, kurie gatavi yra be ato

dairos griebtis streiko arba lo
kauto priemonių. Jis nėra, nau-
jiena unijų sutartyse. Panašus 
patvarkymas randasi ir Amal
gamėtų unijos sutartyse. Pa
vyzdžiui, Chicagoje, jeigu kuris, 
metęs darbų, rubsiųvys amalga- 
meitas delegato liepiamas ne
grįsta darban į tam tikra (ga
na trumpų) laika, tai skaitosi 

pašalintas iš darbo.
Komunistai visus šituos daly

kus žinojo puikiai. Bet jiems 
nerūpėjo, ar sutartis buvo gera, 
ar ne. Jiems svarbu buvo di
skredituoti rubsiuvių akyse so
cialistus Schlesingerį ir Morris 
Hilląuit’ų.

Smūgis rėksniams.
Komunistams pavyko atmesti 

sutartį lokalų No. 1-mo ir 9-to 
pildančiose tarybose. Pasipylė 
straipsniai komunistų spaudoje, 
buk minios atmetančios “judo- 
šiškų” socialistų padarytų sutar
tį. Komunistų džiaugsmas delei 
to buvo neapsakomas.

Tik jis tęsėsti neilgai. Uni
jos darbuotojai paleido naujos 
sutarties parėmimo klausimų 
narių nubalsaviinui referendu
mu. Ir štai kas pasirodė:

Už sutarties priėmimų paduo
ta 21,605 balsai.
•Prieš jos priėmimą paduota 

tik 1,979 balsai. Reiškia, 95 
nuošimčiai unijos narių užgyrė 
sutartį.

Dabar komunistai moteriškų 
rūbų siuvėjų unijoje jaučiasi 
nesmagiai — jų pienai mat “nfe- 
išdegė”.—P.

Socialistu Partijoje.
NACIONAILIO VYKINAMOJO 

KOMITETO SUSIRINKIMO 
TARIMAI.

Buffalo, N. Y., liep. 15-16 d., 
1922 m.

Ir delei to legatai,

Susirinkimas ‘tapo atidary- 
tas 10 vai. rylų.

Dalyvavo Morris Hillųuit. 
James H. Maurcr, Geo. E. 
Roewer, Jaun., ir vykinamasis 
sdlcrelorius Otto Bi/instetter.

Nebuvo: Victor L. Berger, 
Edmund T. Melms, William 
11. Henry ir B. iCharney Vla- 
deck.

Roewcr išrinkta pirmsedžiu.
Vykinamasis sekretorius pa

reiškė apie išsiskirstymų komi
teto iš devynių ir jo neišleise- 
jimų sušaukti tarptautinę kon
ferencija, bet Socialistų Parti
jų Tarptautinės Darbininkų 
Vienybes tarptautinė konferen
cija esanti šaukiama Karls- 
bade, Čecho-Slovakijoj rugsė
jo 16 d.

Maurero įnešimas: Kad de- 
išrinkli paskutiniame 

komiteto susirinkime dalyva
vimui rengiamoj konferenci
joj, kurių ketino sušaukti ko
mitetas iš devynių, draugai 
Hillpuit, Lee ir Berger, butų 
išrinkti kaipo musų delegatai 
Darbininkų Vienybės Konfe
rencijom Priimta.

’ Hillųuito įnešimas: Kad man
datas kaipo delegatui butų 
taipgi išduotas dr-gui Jacob 
Pankcn tuja išlyga, kad jo va
žiavimas nepad.aris jokių išlai
dų Nacionalinei Raštinei. Pri
imta.

Įnešimas: Kad musų dele
gatai Soc. Partijos Tarptauti
nei! Darbininkų Vienybei! bu
tų taipgi įgalioti prisidėti prie 
kiekvienos tarptautinės konfe
rencijos Darbininkų Vienybės 
sušauktos, ar jos dalyvauja
mos jiems esant užsieny. Pri
imta.

Delegatai yra įgaliojami su
sitarti su žymesniais Europos 
draugais Jungtinėms Valsti
joms apvažinėti ateinančių žie
mų.

Dr-go J. Ramsay MacDonal- 
do laiškas priskaityta Tarptau
tiniam sekretoriui.

Amnestija.

Vykinamasis sekretorius pa
reiškė apie paliųosavimą pas
taruoju laiku iš Leavcinvortho 
kalėjimo dr-go William L. Be- 
neficldo iš Oklahomos ačiū 
Nacionalines raštinės pastango
ms ir dr-ges White darbui Ok- 
lahomoj ir Washingtone.

Laiškas nuo visuotino gyni
mo komiteto, kviečiantis mus 
pasiųsti atstovus kaipo amnes
tijos delegatus, kurie turėjo 
pasimatyti su prezidentu Har- 
dingu trečiadienį, liepos 19 d.

Įnešimas: Kad dr-gas Hill- 
quit atstovautų Partijai šitoj 
delegacijoj, o jei jis negalėtų, 
kad dr-gas James Oneal jį pa
keistų. Priimta.

Literatūra.
Vykinamasis sekretorius pa

davė James Oneal rankraštį 
užvardintų “įLabor and Iinpe- 
rialism” (Darbininkai ir impe
rializmas) .

Įnešimas: Kad dr-go Oneal 
brošiūros atspausdinimas butų 
įgaliotas su patarimu pakeisti 
antraštę. Priimta.

Pertraukų iki 2 vai. po pietų, 
šeštadienio popietinis posėdis.

Dr-gas Albert Weisbord, na- 
cionalis Jaunųjų Socialistų Ly
gos direktorius, pareiškė apie 
prisirašymų 26 Ratelių įvairio
se svaltijose ir apie apskritų 
Lygos stovį.

Įnešimas: Kad dr-gas Weis- 
boi’d surengtų organizacinį 
maršrutų Lygai, padedamas 
Vykinamojo sekretoriaus. Pri
imta.

(Bus daugiau)

įvairenybės
PATENTUOTI VAISTAI.

Patentuoti vaistai, tai, labai 
giriami, tai vėl keikiami, pa
prastai būva visai nepatentuo
ti, kartais visai ne vaistai, kas, 
anot (Ir. John A. Foote’o pasa
kymo Tautinei Gergrafijos 
Draugijai, jau senai yra pųtirta. 
Jis sako:

“Anglijoje patentuotų vaisių 
amatas, karalienės Elzbietos 
laikais buvusia tam tikru mo
nopoliu prekyboje, virto visai 
kuo kilu. Karalienė Elzbieta ir 
karulius Jokūbas I nemaža 
trukdė įvairiais budais šito mo
nopolio pasisavinimų ir tas 
trukdymas liaudžiai labai pa
liko. 1612 m. visi šitie leidi
mai buvo tvarkomi rašytu mo
nopolių įstatymu ir leidimo 
klausimas buvo perduodamas 
parlamentui išspręsti. Leistojo 
monopolio savininias buvo 
skiriama lik keturiolikai metų. 
Iš pradžių nereikėjo priduoti 
fonnuĮa ar receptas; bet kara
lienes Onos laikais tapo įves
tas reikalavimas, kad formu
les ir receptai butų priduoda
mi, Kadangi savagyriams 
vaisiams daug sėkmingumo ir 
svarbos pridavė jų sutaisymo 
slaptingumas, tai įsakymas į- 
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rašytį formulas ir receptus 
daugelį rekorduojąnčių nuliū
dino ir 1800 m. tas monopolis 
pradėjo visai smukti.

Žinomasis posakis “paten
tuoti vaistai”, šiandien yra 
klaidingas, nes daugelyje atsi
tikimų tie vaistai visai nėra 
patentuojami; yra apsaugoja- 
ma tik prekybos ženklo var
tojimo teisės, kad kas nors ki
tas negalėtų naudotis tuo re
ceptu.

Andersono Scotto pilės pa
tentuotos 1687 m., karaliaus 
Jokūbo II lailzais, yra seniau
sias žinomas patentuotas vais
tas, kuris ir po šiai dienai yra 
plačiai žinomas ir naudoja
mas. Pradžioje formula buvo 
garsinama visuose medikaliuo- 
se leidiniuose ne tik Anglijoj, 
bet ir Amerikoj.

Duffy’o Eliksyrų išrado Lei- 
cestershirės kunigas Thomas 
Duffy 1675 m.; jis ir dabar yra 
pardavinėjainas ir garsinamas, 
bet jis yra sutaisytas ne išra
dėjo formula, o dro Kingo for- 
mula ir tas pasiuliujinas nela* 
bai aiškiai atrodo.

Mariem Oil, vaistas iš tai- 
putyno, patentuotas 1672 m.; 
dar vis yra pardavinėjamas 
kaipo seniausias žinomas pa
tentuotas vaisias. Taipgi ir 
Godfrey’s Cordial (Godfrey’o 
rami i namie j i lašai) patentuota 
1722 m.

Koperatinė pieninė.
Cleveland, O., privatiniai pie

nininkai gavo atakymų į jų lo
kautų pernai rudenį, kuomet 
birželio 28 d. rytų aštuonl mies
to koperatinės pieninės vežimai 
pradėjo vežioti pieną. Tai yra 
pirmutinė koperatinė pieninė 
Clevelande.

Atkaklus pienininkai nedaug 
tikėjosi kad taip bus, kuomet 
pernai jie paskelbė lokautų sa
vo darbininkams. Apie tų laika 
koperatinės lygos apskričio pa
tarėjas laikė prakalbas Cleve
lande. Patarėjas tuoj aus patarė 
pieninių darbininkams, kad jie 
susidėtų su vartotojais ir įsteig
tų pieninę. Patarimas labai jiems 
patiko. Clevelando pieninių dar
bininkai ir vartotojai sutvėrė 
koperatinę draugijų, priėmė na
riais visus vartotojus, šešiolika 
šimtų vartotojų, 15 darbininkų 
unijų ir trys koperatinės drau
gijos užsirųšė koperatinės pie
ninės dalis. Po daugelio mėnesių 
atsargaus organizacinio darbo 
tapo sukelta užtenkamai kapita
lo mašinoms supirkti ir įtaisyti.

Koperatyvas tapo suorgani
zuotas Minneapoliso sėkmingos 
Franklino Koperatinės Sviesto 
Draugijos pavyzdžiu ir pagalba, 
kuri taipgi išaugo iš lokauto, 
šita pastaroji organizacija vei
kia timputį daugiau kaip metus 
laiko, bet dabar daro apyvar
tos po $140,000 į mėnesį ir kas
dien atima rėmėjus iš privati
nių pienininkų. Kaip Franklino 
sviestinės taip ir Clevel. kopera
tinės pieninės nariai turi tik 
po viena balsų. Įstaigų demok
ratiniai veda vartotojai. Pienas 
bus pardavinėjamas priimta kai
na, bet antviršis pasilikusia po 
atitraukimui išlaidų bus dalina
mas nariams atatinkamai jų pir
kiniams. Miesto koperatinė pie
ninė stengsis duoti kuogryniausį 
pienų be jokio privatinio pelno. 
Tų ji galės padaryti, nes ji prik
lauso nariams ir jų veda nariai 
narių naudai.

Studentui, Chgo. — Ačiū 
už palankumų ir linkėjimus. 
Tamstos raštelio vienok, dėl 
tam tikrų priežasčių, nedėsi 
me.

John Savickis, Hanibuig, 
Pa. — Tamstos klausiamų 
knygų mes neturime, lietuvių 
kalba jų nėra. Ar kitoųiis, 
tamstos paminėtomis kalbomis 
jos yra išleistos, nežinome.

J. B., Chgo. — Mažmožis. 
Nedėsi me.
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Belgijos žvejai žuvauja 
koperatiniais pamatais.

Ostende. — Fredrick Denis 
savo straipsnyje laikraštyje Le 
Peuple paduoda garsaus belgo 
socialisto Edvvardo Anseele’s pa
reiškimus apie Ostende’o belgų 
žvejų koperatinę draugijų, žino
mų vairiu L’Armament Osten- 
dais.

šitas socialistų koperatyvas 
gyvuoja nuo seiliaus, bet jis vi
suomenės akis atkreipė į save 
ypatingai dabar tais budais, ku
riais jis pergalėjo sunkiuosius 
laikus dabartiniuose verslo kri- 
ziuose.

Anot Anseeles, Belgijos žve
jų padėtis buvo labai nelemta. 
Jie gaudavo labai maža užmo 
kesnį už savo sunkų darbų ir 
daugumas jų buvo ištikimais 
katalikų partijos šalininkais. 
Pas juos nedaug buvo numany
mo apie darbininkų unijos su
organizavimų ir tiek pat jie tu
rėjo noro jų organizuoti, gyven
dami iš rankos burnon.

Karas buvo jiems gera pamo
ka. Tuojaus po paliaubų jie su
streikavo; streikas jiems bran
giai atsėjo ir davė jiems tik pri
tyrimą. Tąsyk jie pradėjo orga
nizuotis. Daugelis jų prisidėjo 
prie jūreivių unijos “Zeemaris- 
bond.”

Čia atėjo jiems pagalbon so
cialistai. Su Belgijos didžiosios 
soėialistų koperatinės draugijos 
pagalba, kapitalistiniams žuvau- ■ 
jamų valčių savininkams besi
juokiant ir besityčiojant tapo 
įsteigta Armement Ostendais.

Bet tyčiončs išėjo į nusimi
nimą, kapitalistams pamačius,; 
šitų socialistinių žvejų uolumą 
ir klotį. Kaip tik šitie žvejai, 
pajuto, kad jie dirba patys sau ( 
ir yra dalimis didžiojo judėjimo! 
išliuosavimui savo klasės nuo. 
kapitalistinio išnaudojimo, pas i 
juos tuojaus atsirado noras; 
dirbti.

Armement Ostendais pradėjo 
dviem mažais žuvaujamais gar
laiviais. šiandien draugija turi 
septynis garlaivius plevėsuojan
čiais raudonais vūlukais. Kiek
vienas garlaivis pramintas ko
kio žymaus socialisto vaidu.

Nors Belgijoje, kaip ir visose 
kitose Europos šalyse yra vers
lo krizis, bet socialistų žuvauja
mieji garlaiviai žuvauja sau 
kaip žuvavę, kuomet iš 27 Os- 
tendo kapitalistinių žuvaujamų 
garlaivių, 22 stovi prirakyti 
prie prieplaukos, nes neturi ką 
veikti.

Socialistai žvejai laikosi dar
bo dėlto, kad jie nenori turėti 
nepasisekimo. Jei jie negali 
parduoti žuvies Belgijoje, tai jie 
perplauka skersai kanalą ir 
parduoda Anglijoje.

Dažnai jie juroje išbūva po 
du mėnesius, gaudydami žuvis 
ir šaldydami jas ledais. Su so
cialistų pagalba ant kranto jie 
gali naudotis ir šaldyklomis, te
duotais vagonais ant Belgijos 
gelžkelių ir jiems duodama ge
resnes persiuntimo kainos siun
čiant žuvis į visus Belgijos 
kraštus.

Kiti socialistai koperatinin- 
kai pasirūpina, kad visuomenė 
reikalautų žuvies. Draugija ren
giasi leisti daugiau garlaivių, 
kadangi verslas didėja. •

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::
ČIGONAI PAVOGĖ VAIKĄ.
Čigonams, kurie buvo apsi

stoję ant Mihvaukee avė., ap
leidus Chicago dingo J. Stan
ley, 5 m. amžiaus, 1416 Mil- 
waukee avė. Jo tėvai spėja, 
kad čigonai jų sūnų su savim 
išsivežė. Tie čigonai jau yra 
nužiūrėti viename miestelyje 
Io\va valstijoje. ’

PAGALIOS VISGI NUSIŽUDĖ.
James Ingaldsbee, 832 

Dearborn gat., jau mirė, 
pos 15 d. jis skustuvu 
sipiove sau gerklę.

Jis jau bu^o bandęs 
iniau nusižudyti, bet tik
kutinki sykiu pavyko jam ta
tai

N. 
Lie- 
per-

pir-
pas-

padaryti.

DAR APIE MOKYKLŲ 
SKANDALĄ.

Užvakar nagrinėjimuose 
švietimo, tarybos bylos pasiro
dė, kad veik visi mokyklų in
žinieriai yra “nusipirkę” sau 
“džiabus”. Už gavimų vietų 
inžinieriai turėdavo užmokėti 
viešų metų savo algas.

Tardymai dar tebesitęsia.

ADOLFAS E. STASULONIS
Nesenai p. Adolfas E. Sta

sulonis apturėjo pareiškimų 
nuo lllinojaus Įstatymų Kvotė
jų Tarybos, kad jis išlaikė 
kvotinių reikalaujamų gavi
mui teises vesti bylas lllinojaus 
teismuose ir dabar turi teisę 
gauti leidimų advokatūra už
siimti.

P-nas Stasulonis yra sūnūs 
Juozo J. Stasulonio, kuris 1912 
m. pirmas iš lietuvių atidarė 
muzikalių daiktų krautuvę 
Chicagoj. Toji krautuvė lig 
šiol priklauso ponams S^tasiu- 
laniams; tai yra Eagle Music 
Coinpany, po num. 3236 So. 
Halsted iat.

P-nas Stasulanis yra 23 
tų amžiaus, baigė mokslų 
Paul universitete ir gavo 
chelor of Laws” (LL. B.) 
snį. Prieš įstojimų į De
universitetą jis mokinos para
pijinėj Šv. Dovydo mokykloj, 
kurių baigė 1913 m. ir įstojo 
į De La Saite Institute įstaigų, 
kurių baigė 1916 m.

Jis yra Kolumbo Vyčių Co- 
lumeto Tarybos nariu, Labda-

mc-
De 

“Ba
la i p- 
Paul

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3862 
1824 Wabaiuūa Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

nariu, priklausančiu Chicagos 
1 kuopai ir kelių kitų brolinių 
ir visuomeninių ordenų nariu. 
Jis yra nevedęs ir kol kas gy
vena prie savo tėvų, 3236 So. 
Halsted gat., kur jis priiminės 
toliau savo draugus.

DEL

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

K1LBASŲ KREIPĖSI 
TEISMAN.

ne be reikalo vieno uni- 
veslteto profesorius išsitarė, 
kad Amerikoje farmerių gyvu
liai yra daug tinkamiau 
biami negu penimi kai 
miesto gyventojų maži 
kiai. štai pavyzdžiai.

I ’žvakar jauna čia

liuo- 
kurių 
kudi-

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Hcml. 6678

WM. J. STOLL CO?
J. Balchiunas pagelbininkan 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

gimus 
lunko žmona, kurios vyras už
dirbus 300 dol. mėnesiui, atsi
nešusi Naminių reikalų teis
man savo keturių mėnesių 
amžiaus kūdikį ir pasakius tei
sėjui, kad ji norinti usdratįsti 
savo vyrui penėti jiedvięjų ki- 
dikį vien tik vindiutom kilba- 
som.

kūdikis 
kilbasomis,” 

pasakius 
lenkė. “Ar tai tokiuo
reikia mažus kūdikius 

Daugiau nei juokin* 
ir mano kūdikis badau- 

vyras sako, 
mes turime

neva vadai Roselande: kvaili, 
pilni fanatizmo ir visokių in
trigų, kuriomis jie vistięk buvo 
sutrukdę darbininkų judėjimų 
ir pažangų. — Kaimynas.

“Keturių mėnesių 
negali maitintis 
su pasibiaurėjimu 
teisėjui 
maistu 
penėti? 
ga! Aš
jame, ir mano 
man, kad, girdi, 
valgyti kilbasas arba visai nie
ko.” Tai buvo Mrs. William 
Santusky, 2855 N. Ridgevvąy 
avė.

Miss. Irene Inderuden, teis
mo skundų departamento per
dėti nė, pradėjo lenkę motinų 
šiaip raminti: “Tai tik Lai
kos. Vakar čion buvo kūdikis, 
kuris, vietoj pieno, gėrė iš bu
telio stiprių kavų. Ir tai buvo 
gražus, sveikas ir riebus kū
dikis, toks pat kaip ir jūsiš
kis. Keletu dienų atgal viena 
moteriškė buvo atsinešusi kū
dikį taip nutukusį, kad sunku 
buvo jis man ir ant rankų pa-, 
kelti. Ir ji sakė, kad ji tų kū
dikį tuoj po trijų 
amžiaus pradėjusi
ir bulvėmis penėti. Tai buvo 4 
metų vaikas. Ji sakė, kad 
kiek laiko atgal jos vienas 
vaikas buvo susirgęs, jos mo
tina sakius jai per kelias die
nas neduoti vaikui kopusių 
visai. Bet aš to nepaisiau ir 
daviau jam kopūstų ir po kelių 
valandų vis viena pasveiko ir 
dabar tebėra sveikas kaip ridi
kas.

“Dar vienas reginys. Aš vie
nų sykį mačiau mažų vaikų, 
dar net be dantų, valgant 
“ham sandvičių”. Suprantama, 
vaikas neturėdamas dar danių 
negalėjo itnkąmai sukramtyti 
mėsos. Bet ir tai sveikas atro
dė. Gi tokių atsitikimų pilna.”

mėnesių 
kopūstais

Lietuviu Rateliuose
IŠKILMINGIAUSIS PIKNIKAS 

ĮVYKSTA NEDĖLIOJ.

bus Cook 
“Biijthday

šio socįa-
jau

City įvyks vienas iškilpingiau- 
sių ir reikšmingiausių piknikų, 
kokie kada nors teko chicagie- 
čiams matyti. Tai 
kauntės įSocialistų 
Party” piknikas.

Kaip girdėti, prie
listų pikniko surengimo 
nuo senai ruošiamasi, ir 
geriausių ekspertų, žada ten 
būti visako, taip kad atsilan
kiusieji piknikan galės tikrai 
pasigėrėti ir linksmai ir nau
dingai laikų praleisti.

Piknike žada dalyvauti ne
tik Cook kauntės socialistai ir 
jų simpanizatoriai ir darbinin
kai, bet taipgi suvažiuos daug 
ir iš tolimesnių miestų žmonės.

Chicagiečiams darbininkams 
bus dar pirma toki proga. Ir 
tikimųsi, kad jie mokės ta pra

tinkamai pasinaudoti.
— Svetys.

ga

ROSELAND. 
mus yra daug darbiniu-Pas 

kų streikuojančių gelžkclių 
dirbtuvėse. Iš lietuvių mažas 
nuošimtis buvo streiklaužių, 
kad kurie ir streiklaužiavo, lai 
iš apsileidimo arba likėjd, kad 
streikas ilgai nusitęs. Tai ir 
ėjo pusdieniais su pertrauko
mis dirbti. Bet kaip streikie- 
riai vienų kitų streiklaužį ap
mušė ir kai kuriems išdaužė 
langus, tai ir jie liovėsi dirbę.

♦ jjC ★

Mūsiškių bolševikčlių vadas 
p. B. vietiniame dainorių cho
re tiek privirė košes, kad tu
rėjo rezignuoti iš choro su sa
vo gaspadine K. Jis visokių in
trigų darė prieš sau nepatinka 
mus asmenis, o visa įkvėpimų 
bolševikiškos dvasios gaudavo 
iš savo gaspadinės. Dabar bet
gi papūtė kitoks vėjas ir dagi 
jovusieji jųjų draugai nugaras 
atsuko.

Kalbamojo bolševikėlio gas-j 
)adine be to savo intrigomis 
)e galu įsipyko ir vietinėms 
noterinis ir tosios ėmė jos 
enktis. Vienas asmuo paau
kavo vargonus vieliniam kny
gynui, tai ta bolševike agitavo 
<ad nepriimtų valdyba aukos, 
iet niekas jos nepaklausė.

lai matote, kokie bolševikų1

DRAUGIŠKAS DRAUGIJŲ 
IŠVAŽIAVIMAS Į JEFFER* 

SON MIŠKUS.
Septintadienį, liepos 23 d., 

buvo draugiškas išvažiavimas 
į Jeffcrson miškus. Tų išva
žiavimų rengė North Sides 
Draugijų Sąryšis. Be to, toj 
pačioj vietoj rengė savo išva
žiavimus dar kitos trys drau
gijos, būtent: pašelpinė drau
gija D. L. K. M. G. No. 1; Gar- 
field Parko Lietuvių Pašelpi- 
nis kliubas, ir F. of S. R. lie
tuvių skyrius. D. L. K. M. G. 
draugija surengė draugiškų iš
važiavimų paminėti savo gyva
vimo dešimties metų sukaktu
ves. Tos draugijos nariams, 
kurię per tų laikų nesirgo, bu
vo įteikta dovanų po auksinį 
žiedų. . Visos tos draugijos, 
kiekviena atskirai, turėjo savo 
trakus atsigabenę su valgiais ir 
gėrimais. Biznis ėjo .kaip 
Maxwcllio mugėj. Ir žmonės 
pranašauja, kad laikui bėgant 
toj Jefferson giraitėj išaugs 
antras Maxwellio • marketas, 
tik grynai lietuviškas. Mat 
draugijos surinko parašus ir 
padavė prašymų Chicagos mie
sto. Parkų užveizdos skyriui, 
kad toj vietoj įvestų vandenį. 
Ir kaip girdėt, vanduo neužil
go busiųs įvestas. Tai tuomet 
nereikės publikai eiti gerti van
dens pas farmerį, o bus 
vietos gražus fontanas, 
mot dar daugiau bus ta 
susidomėję ir didžiuosis,
savo pasidarbavimu turės įves
ta vandenį. Antra vertus, dar 
galima ir šiaip lietuviams ‘,di
džiuotis” savo progresu, būtent

tuomi, kad į Jefiersono girai* 
tę atvažiuoja įvairus spekulian 
tai — ne tik slaptojo skystymo 
šinkoriai, bet ir idėjų speku
liantai. Pastarieji 
įrištai, prisidengę 
darbininkiškomis 
sako (Jarbininkaps
daugiausia visokiomis 
<»;,&•. emis š.icižbi 
d rbininkų Politinę 
tai*yra Socialdemokratus. Man 
jau kelintų sykį tenka girdėti

Gydytojo Prisakymų
Moteris Išpildė.

tai komu- 
įvairiomis 

skraistėmis 
pamokslus, 

mela- 
Lietuvos 
Partiją.

Ėmė Lydia E. Pinkliam 
Vegetable Compaund ir da
bar jau jaučiasi visai gerai.

(Seka aut 0 pusi.)

Padėkavonė
Visiems, kurie dalyvavo musų 

mylimos dukrelės, Sofijos Letu- 
kaitės pagrabe, 20 liepos 1922. 
Nuoširdžiai dėkavojame ^rabo- 
riui J. Eudeikiui ir Ign 
piui už malonų patarnai _
gražų papuošimą grabo 3r na
mų. Dėkavojame, Sofijoj* ’ ” 
štų tėvams: Kaziui Lh’ 
P. B. Perakieniai už gy’ 
vainikus. Taipgi — Rl 
liui, p. P. Markovams 
pams ir p. M. Kaulai 
negalima užmiršti tlh 
Venskevičiui ir P. R< 
už sutaisymą gražios, i 
visiems m-uzikantams, 
lyvavo laidotuvėse. ' 
kavojame p. Stočk 
Jucevičienei už nupy. 
žaus vainiko musią.du) 
džiausią dčkavoųf vi' 
noms panelėms, 
jų tėveliams už pt 
skutinės dienos s|į : 
mo.

Visiems ir visoms šir 
šią dėkavonė už pas? 
tarnavimą.

Varde A. A. Sofij 
nubudime trys sesutl

Juozapas ir Johana 
ir trys

Tmą ir

Chicago, Illinois. — “Tikrai jus 
davėte moterims vieną gerą gyduolę, 

kuomet išstatė Ly
dia E. Binkham 
Vegetable Conv 
pound pardavi
mui. Po susilau- 
kimui kūdikio silp- 
nčjau ir nervuota 
buvau ir tas mane 
sulaikė nuo atsiga- 
vimd. Mano gy
dytojas darė vis
ką ką tik galėjo, 

. kad tik atgriebus,
tada prisakė imti Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound su jo vaistais, 
ir dabar esu kaipo nauja moteris. 
Turiu tris vaikučius, kurie yra visi 
Lydia E. Pinkham kūdikiais. Reko
mendavau jūsų vaistus daugeliui sa
vo draugių ir jos labai gerai atsine
šė. Tikrai jus darote gerą darbą ant 
šio pasaulio”. —* Mrs. ADRITH 
TOMSHECK, 10557 Wabash Avė., 
Chicago, Illinois.

Nieko naujo nėra, kad gydytojas 
nurodė poniai Torrvshėtck imti Lydia 
E! Pfrtkham Vegetable Compound. 
Yra daugelis gydytojų, kurie nurodo 
ir aukštai apkainuoja jo vertę.
%^0rviško0 moterys, silpnyn einan- 

ivs ir kenčiančios moteriškomis ne- 
.ilėmis, turi gerai išmėgint šią ge- 
ai žinomą žolių ir šaknų gyduolę. 

?onios Tomsheck patyrimas lai veda 
jus prie sevikatos.

ŠIANDIE PINIGU I
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
25c. už 100 auks. 

arba
400 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

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

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

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

Telefonas Victory 9082
— ■ J

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

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

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

vakare išskiriant nedeldienius.

ant 
Tuo- 
victa

nes

rėvai:
kai 

senutes.

'r*

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky- 
m u, be jokios chloro* 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik Ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 
LIGAS.

PATARIMAS DYKAI
Silpnos .. AkĮs Kurčios .. Ausįs 
Skaudamos Akįs Tekančios Ausis 

Akįs Ūžiančios 1 
Akįs Užkimštos Ausis

Raudonos 
žvairos .

Ausįls

85ta SERIJA
Prasidės Ketverge

Liepos 27tą, 1922
I

Akcijos
12į, 25,

Kainuoja
50, ir $100

PASKOLOS IR

Skaudama 
Silpna .. 
Kataruota

Gerkle 
Gerklė 
Gerklė 
Gerklė

KEISTUČIO 
BUDAVOJIMO DR-JA No. 1

840 West 33rd Street

„ EXPO „
R|VWSIDE PRODUCTS

CHICAOO

Riverside Malt Extract
Riverside Malt & Hops Domestic 

Riverside Malt & Hops Export 
Riverside No Boil

Geriausi produktai ant rinkos šiandien.
Pirkit pas:

John Seibutis, 1836 S. Halsted St.
John Legeiko, 3352 S. Halsted St.
A. Stankus, 3807 S. Wallace St.

John Gaubus, 6652 So. Halsted St.
S. Žilis, 10802 S. Michigan
Riverside Products Co., 

2547 So. Kedzie Avė., 
Tel. Rockwell 0551, Chicago.

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po .......................... 12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ............................  10c.
Švarių klevo išgrindimui ..... .’...............................  10c.

Galime pagelbėt tamistai, jei manai budavoti ir dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Mes pristatom. 1955 W. 111 th St.____ _________________ >

4

Tel.: Bevcrly 1279, 0397.

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

Skaudama Nosis
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis
Užkimšta Nosis) Papūtus

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

120 So. State SL Chicago, III 
Valandos: nuo 9 iki 6. Nedėldie

niais nuo 10 iki 12.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506,
- Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kuri kiekvienas 
gali vartoti be nesmagumą ir be laiko 

eikvojimo.
“ ' - ir

:aš- 
ar da 

kaipo chroniškas dusulys 
išbandymo

Mes turimo būdą, kuria suvaldo dusuli 
norime, kad bandytumet už musų ižki 
čius. Nežiūrint ar jau jsisenėjęs, cr 
nesenai pasirodė, kaipo > ’ ‘__
jus privalote pareikalauti ant i"__ J,__
musų budo. Nežiūrint jūsų amžiaus ar už
siėmimo, jeigu jus vargina dusulys 
būdas turėtų jums pagelbėti tuojaus.

_ Mes ypatingai norime pasiųsti tiems, ku
rie neturi vilties išsigydyti, kurie išbandė 
Įvairius Įkvėpimus, plovimus, opiumo sutai- 
symus, garus, "patentuotus rūkymus" ir 
tt. be pasekmių. Mes norime parodyti 
kiekvienam už musų iškaščius, kad nau
jausio budo tikslu yra užbaigti visokį sun
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus bai
sius paroksiamus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per svarbus 
kad praleisti kad ir vieną dienų. Rašykite 
dabar ir pradėkite vartoti musų būda tuo
jaus. Pinigų nesiųskite. Tik pasiųskite iš- 
pildę žemiau padėtų kuponą. Padarykite tą 
šiandie — jums nereikia mokėti nė už pa
siuntimą.

FREĘ .TRfAL ČOUPON

Frontier Asthma Co„ Room 229 G.
Niagara and Hudson Streete, 

Buffalo, N. Y,
Send free trial of your method to:

musų

1MPERFECT IN ORIGINAL

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakaro 
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

■ ■ i

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. rytoj 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 I 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedėlioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted Chicago, 111. 
kampas 18th St.

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

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 6—8 vak. 
Residencijos Tel. Boulevard 10*12

Telephone Yards 1532

DR, J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago. f.
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

”spyke- 
jie viską 
kad ir

kalbėjo

valdžias, 
taip

giai smerkiu abidvi- 
I kaip Lietuvos klerikalų

Rusijos komunistų, už lai 
mą politinių kalinių kai 
muose.

Antras kalbėjo Gasiunas, 
aukštino visus Rusijos bol- 

' ševikų darbus ir visaip juos tei 
šiuo, kad, girdi, netiesą laik
raščiai rašą kad Rusijoj stei
gia kapitalizmą. Taipgi sumi
nėjo Rusijos revoliucijos pra
eitį kad dabar, girdi, Rusija 
jau įžengus j naują gyvenimo 
laipsnį, tai yra j ekonominio 
šalies atbudavojimo. Rusijai 
reikia visokių mašinų tai dar
bininkai, ypač susipratusieji, 
turi rinkti aukas supirkimui 
visokių mašinų ir įrankių Ru
sijos atbudavojimui. Vienas 
šalo manęs stovėjęs vyrukas 
pastebėjo: matai, sako, koki 
tie koinunistai'i: devynioliktais 

. metais rinko aukas iš darbi- 
; ninku, kad griauti Rusi ją, o

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKy RAKANDAI

kanlbanl komunistų 
rius”, bet visuomet 
išverčia antraip. Štai 
šiame išvažiavime
koks tai Žaldokas apie Lietu
vos buožių valdžią ir apie So
cialdemokratus. Girdi, Lietu
vos St. Seimo atstovams bu
vęs paduotas skundas ant Kau
no pilicijos, kad ji neleido 
darbininkams, suprask komu
nistams, švęsti pirmą Gegu
žės ir juos areštavusi, tai St. 
Seimo nariai Socialdemokratai 
netik kad nesmerkę Kauno 
milicijos, bet dar pasakę, kad 
už šventimą pirmosios Gegu-

• žės komunistus reikią netiktai 
areštuoti, bet sušaudyti! Antra, 
to Žaldoko begėdiška melagy
stė, tai tokia: jis pliauškė, 
kad socialdepokratai ir baudi- dabar renka, kad atbudavoti. 
ninkai išėję iš St. Seimo palik-( 
darni vienus krikščionis demo
kratus seime, kad klerikalai 
vieni galėtų pravesti žemės da
linimo {Lietuvos mažažemiams 
ir bežemiams tokį įstatypą, 
kokis Lietuvos buržuazijai ge
resnis. Tuomi Lietuvos social
demokratai ir liaudininkai iš-

Roselando L. S. S. 137 kuopa ir L. 
S. M. Ratelis rengia išleistuvių vaka
rėlį atsisveikinimui su Antanu Nor- 
butu, kuris išvažiuoja į Lietuvą. Va
karėlis įvyks subatoj, liepos 29 d., 8 
vai. vakaro, Chas. Strumilo svetainėj, 
158 E. 107th St.

Programas susidės iš muzikos, šo
kių, žaismių ir prakalbėlių. Bus taip
gi užkandžių. Įžanga 50 centų y pa
tai.

Kviečiama visi drg. Norbuto drau
gai ir pažįstami dalyvauti.

— Komitetas.

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio P. ir P. Kliubo Dramos skyriaus 
susirinkimus bus pėtnyčioj, liepos 28, 
8 v. v., McKinley Purk svet. Visi ap- 
siemusieji dalyvauti lošimuose malo
nėsite atsilankyti, taipjau nauji pa
geidaujami. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMaT

________ MOTERŲ
REIKIA patyrusios moteries 

skrybėlių dirbėjos (milliner). 
Taipgi, kad galėtų ir parda
vėt.

1742 W. 47th St.

PARDAVIMUI 6-ių KAMBARIŲ 
rakandai, grojiklis pianas ir 2 auto
mobiliai Jeffry ir Stutz. Visi daik
tai randasi geramfe stovyj. Turiu 
parduoti greitai, nes reikia apleisti 
miestą su savo darbu.

3300 So. Union Avė.
Antros lubos iš fronto

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI PIGIAI GROSER- 

nės ii- bučernės nauji fixturiai ir ap
gyventoj lietuvių ir lenkų vietoj. Par
duoda amerikoniški partneriai, dėl ne
sutikimo. Atsišaukit į Roselando 
Naujienų Skyrių, 233 East 115 St., 
Kensington, III.

NAMAI-2EME

MERGINŲ

reikia virš 16 metų ant punch 
press ir assembliijimui; nuo šmo
tų darbas; nepatyrusioms 8% 
vai. į dieną.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

GREITAM PARDAVIMUI, — Pi
giai, — pilnas įrengimas “Furniture” 
dėl 5 kambarių.

Atsišaukit:
3331 So. Halsted Str., 

3rd floor front, 
Yards 6894

PARDAVIMUI 2 krėslų bar- 
bernė. Lystas ant 2 metų ir visi 
barbernės įrankiai. Turi būt par 
duota tuojaus. Kaina $50. John 
šapelis, 2050 W. Cgįilter St., 
Tel. Canai 7212.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro narnas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko: 
Stanley Martinkus, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 6894.

PARDAVIMUI KIETOMS ANG- 
lims šildytojas, verdamas pečius, 4 
šmotų seklyčios setas, dvi lovos, mat- 
rasai ir (springsai. Parduosiu pigiai 
sykiu ar po viena.

Atsišaukit grosernėn:
5003 W. 22 St. 

Cicero, III.

NEGIRDĖTA PROGA
Pardavimui 1-os klesos groserio 
fixtures. Su nauju staku. Parda
vimo priežastis—patrotinau lysą 
Szemet & Lucas, 4217 Archer av.

krikščionys demokratai, kleri
kalų partijos atstovai, taip ir 
pravedę tokį įstatymą, kur 
bežemiai Lietuvoj negaus že
mės dykai, bet turės pirkti už 
pinigus. “Tai matote, kaip Lie
tuvos bežemius socialdemokra
tai ir liaudininkai apgavo”, rė
kė tas melagis. Ret aš manau,' 
kad to komunistų “kalbėtojo” 
kalbai mažai kas įtikėjo, nes 
kas laikraščius skaito tai žino, 
kaip dalykai ištikrųjų buvo. 
Kuomet Lietuvoj ėjo rinkimai 
į Steigiamąjį Seimą, tai Lietu
vos komunistai visokiais lape
liais varė agitaciją tarpe Lie
tuvos darbininkų, kad nereikią 
į tą buržuazinį seimą siųsti sa
vo atstovus, nes seimas tuoj 
busiąs revoliucijinių minių su-

Pagalios p. Vešis pranešė, 
kad Rusijos Pavolges gailau
jantiems visoj Amerikoj aukų 
surinkta penki šimtai 
čių dolerių su šimtais ir 
drapanų ir valgomų

Programų i pasibaigus 
žaismės. Pavakare iš kaž 
atėję muzikantai griežė, 
kojai mynė žolę. Žmonių 
kaip geram piknike.

— Šapos

JIEŠKAU PETRO STUNKAŲS. 
Gyveno Csicagoje ant Nevada Street. 
Pamečiau antrašą, turiu svarbų reika
lą. Malonėkite prisiųsti antrašą ar
ba pats atvažiuoti.

ANASTAZIJA STEPONAVIČE 
1439 Wentworth Avė., 
Chicago Heights, III.

tukstan- 
į ir dpi i1 r* 
dajklų

» ♦* z
JIpiikAU JONO LUKO. GYVE- 

na Cidfero. Pats ar kas žinote ma- 
len^l^te .prisiųsti jo antraša.

' ąTAZIJA STEPONAVIČE
i 439 Wentworth Avė., 
' nieago Heights, III.

REIKALINGA patyrusi val
gyklos patarnautoja (veiterka) 
gerai darbininkei gera alga.

Atsišaukite:
. 1841 So. Halsted St.

PARDAVIMUI rakandai pi
giai, nes turiu apleisti tą vietą, 
labai greitai. Atsišaukite

3033 W. 41st Place 
2-os lubos

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI grosernė, ant 
kampo, priežastis, partnerių 
nesutikimas.

2058 W. 21st St.

DIDELIS BARGENAS
Ant West Sides, pardavimui dviejų 

aukštų muro namas. Iš priešakio po 
6 kambarius, o iš užpakalio po 4 kam
barius. Elektriką, gasas, vanos ir 
didelis cimentinis beismantaš po visų 
namu. Rendos neša į mėnesį $100.00. 
o parsiduda tik už $9,200.00. Ir da
bar randasi iš fronto ant antrų lubų 
tuščias flatas. Taip, kad nupirkus 
galima tuojaus kraustytis gyventi.

ANTON VILKAS, 
2242 W. 23 Place, 
Phone Canai 1068

Atsiimkit laiškus iš

džia Lietuvoj. Jie visokiais bū
dais šmeižė Lietuvos darbinin
kų ir bežemių bei mažažemių 
organizacijas, kam jos renka į 
seimą atstovus, o socialdemo
kratus vadino buržuazijos ber
nais. Visą tą rinkimų darbą 
komunistai vadino komedija. 
Taip pat čia Amerikoje Juke
lis ir visi kiti niekino Lietu
vos socialdemokratus už daly
vavimą Lietuvos St. Seime.

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjį paštą, ( 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiolika 
dienų nuo paskelbimo.

501 Achas K.
503 Adomaitis Paul 

Bagdonas Pavvele 
Bajorenas John 
Barbaris Frank 
Bawzai Juozapui 
Boben A. 
Boubel Anton 
Brazdeikui Simonui 
Brazilis Selvestras 
Budreckenei Nastazijo 
Butkus Julus 
Davnis Johen 
Tuskenis Tony 
Gargasus Tonis 
Greičiui Jonuj 
Grinevvich A.

557'Gudaitis Anna 
Gizura Treza 
Jatuzaitei Elzbietai 
Kazazas Jakubaskas 
Kazeneckas Petru 
Kocaitis Mike 
Kukoraitienė Marijona 
Kulikauskas D.

593 Liutkiene Man joną
594 Mackevičia Staniu 

Mizin Izmginas 
Padrastis Janos 
Petraitis Geo. 
Saltonas Antanas 
Sekauskis K. 
Sestakauskis Jonas 
Sinka Vinvcent 
Skloris Stanislauns 
Spoltas Mary 
Tarvid J.
Urbonui Juzupatu 
Užkuraičiu Janu 
Vaicuinas Leonardas 
Wisneuskis John 
Zokaitis Jurgis 
Zuras Anton

U APSIVEDIMUI VAI- 
šlio be vaikų nuo 29 iki 35 
jančio tabako ir per daug 

Eesu 29 m. mergina, 5 
ių aukščio; turiu du vaiku, 

apsivesti, turi su pirmu laiš- 
nav^įkslą. Negavusi pa- 
ipsįu atsakymo. Paveikslą 

gOlvimo gražinsiu. Plates- 
jFeiokitės: Box 74, 1739 S. 
|., Chicago.

VS SKELBIMAI

REIKIA patyrusių merginų 
operuotojų prie spėka varomų 
mašinų. Ateikite pasirengę dirb
ti. Darbas nuo savaičių ar šmo
tų. 4515/2 S. Halsted St. .

REIKIA moterų dėl skudurų 
pjaus limo. Gera mokestis, dar
bas nuo šmotų, 2c. nuo svaro.

J. ANDALMAN, 
1312 So. 59th St.

REIKIA DARBININKŲ ~
VYRŲ ir MOTERŲ

PUIKUS PAIGE TOURING AU- 
tomobilius, puikiausiame mechaniš
kam padėjime. Išvažiuoju į Califor- 
nia. Turiu paaukaut ir greitai par
duot — $1,175.

K 3528 Archer Avė., 
Tel. Lafayettc 5499

PARDUODU 3 TROKUS: 1 PE- 
ckard 2 tonų ir du Fordai po 1% to
nų. Steake arba Ex press body. Par
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite:
3227 S. Halsted St.

505
506
510

518
519
520
521
523
525
534
542
545
554
556

DENGĖJAI
stogai sutaisomi ir gvaran- 
$4.00. Automobilių trokų 
iias visoj Chicagoj ir apie- 

linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Vis; 
Skyriai.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą drūtais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Tel. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

Kiaul 
tuo jam

PARDAVIMUI restaurantas 
arba mainysiu ant a.utomobi- 
liaus. Atsišaukit, Naujienos,

1739 So. Halsted St.,
No. 75.'

1.

PARDAVIMUI $3,800 naujas, 
tašytų akmenų 5 kambarių na
melis. Savininkas apleidžia mie
stą — ant išmokėjimo, tai yra 
pigiau, negu kainuoja, 3925 W. 
65th St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė. Biznis daro
mas geras. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

2917 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI GROSER ŠTORIS 
ir notion stock. Geroje vietoje prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios ir dviejų 
mokyklų. Priežastį pardavimo, patir
site ant vietos. *

4536 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 2 LOTAI PRIE 
daikto arba atskirai 30x125 ,pėdas; 
Visi įtaisymai, sudėti ir išmokėti, gat
vės grįstos randas ant Tumer Avė., 
tarpe 54 ir 55 gat. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės pas
A. A. WASIL 

5007 W. Erie St. Tel. Austin 3906

BARGENAS ANT SOUTH SIDE!
2 flatų mūrinis namas, po 5-6 kamb. 

su visais įtaisymais; garu apšildomas. 
Namas randasi prie 55tos ir Garfield 
Boulevardo, netoli Ashland Avė. Ren
dos $165 į mėnesį, 2 mašinų garage. 
Kaina *10.500. įmokėt $2,500.

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

cijai jie suklaidino dalį Lietu- 
• vos darbininkų ir jie visai 

dalyvavo rinkimuose. Tuo 
pu klerikalai panaudojo 
bažnyčias savo agitacijai 
krikščionių deni. partiją ir 
rinko į Lietuvos St. Seimą
vo didžiūną, ir dabar leidžia 
tokius įstatymus, kokius jie 
nori. Taigi Lietuvos komunis
tai savo agitacija prieš darbi
ninkų socialdemokratų partiją 
padėjo tik klerikalams įsigalė
ti.

558
569
577
578
584
587
588

ne- 
tar- 
net 
už 
iš- 
sa-

598
602
605
613
619
620
621
623
631
637
645
646
647
650
654
656

KMCK

PranešimaiToliau Žaldokas suskaitė, 
kiek Lietuvos kalėjimuose sė
di politinių kalinių. Gaila, kad 
jis užmiršo suskaityti, kiek 
sėdi politinių kalinių Rusijos 
komunistų kalėjimuose. Aš ly-

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

A. | A.
STANISLOVAS VALAITIS, 

4 ’,2 metų persiskyrė su šiuo svietu lie
pos 25, po tansulų operacijos. Laido
tuvės atsibus pėtnyčioj, liepos 28 d., 
į Šv. Jurgio bažnyčią ir į šv. Kazimie
ro kaoines. Lavonas randasi 943 W. 
34th St.

Melžiame visas gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. Liekam 
nuliūdę tėvai.

Stanislovas ir Leokadija Valaičiai 
Phone Yards 3177.

North Sidės Draugijų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų susirinkimas įvyks 
liepos 27 d., 7:30 v. v., 1822 Wabansia 
Avė., Liuosybes svet. Visi delegatai 
susirinkit, nes daug svarbių dalyki) 
yra svarstyti. — Sek r. P.

Lietuviška Draugystė Švento Mate- 
ušo Apaštalo laikys savo pusmetinį 
susirinkimą liepos 29 d., 7:30 v. v., L. 
Mačiaus svet., 3301 So. Morgan gat. 
Visi nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. — Valdyba.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Mayvvood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

IŠRENDAVOJIMUI
PUIKUS 7 KAMBARIAI KAMPI- 

niarrje apartmente, pilnai išfurnišiuo- 
ti — $750 — Renda už kambarius ap
mokės renda. Puikiausia proga, jei 
bus paimta tuoj.

Kreipkitės:
1034 Center St., 2-os apt. 

SMITH.

JIESKO KAMBARIŲ^
JIEŠKAU kambario vienam 

vaikinui ,turi būt švarus, ant 
Brighton, 18 gatvės distrikte ar 
North Sidėje. Jonas Maraskas, 
3658 Douglas B'lvd. Tel. Lawn- 
dale 6146.

REIKrADARBININKŲ^
_______ MOTORŲ_______

REIKIA 50 merginų lengvam 
dirbtuves nuo šmotų darbui. Ge
ra alga. American Insulated 
Wire & Cable Co., 945 W. 21st 
Street.

REIKIA vyrų ir moterų val
džios darbui, pašto klerkų, laišk- 
nešių, geležinkelio klerkų, mote
rys, kaipo klerkos—typistės etc. 
O’Brien School, ?19 S. Dearborn 
St. Room 209. t

REIKIA DARBININKŲ
_________ VYfeŲ_________

REIKIA salesminų — 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.

PARDAVIMUI 2% TONŲ TRO- 
kas, Chicago iŠdirbystes. Vortotas 
tik 11 mėn., express body, labai ge
rame padėjime. Parduosiu labai pi
giai ir trumpam laike, nes važiuoju į 
Lietuvą. Kreipkitės Town of Lake 
Naujienų skyriun, Num. 18, 1614 W. 
46th St.'

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas su 

restoranu labai gera vieta visas 
fornišas priklauso prie biznio.

Atsišaukite:
1464 Indiana Avė.

1 -■ ■■ i rv i i" -■*—■—““
PARDAVIMUI SALIUNAS LIE- 

tuvių ir lenkų apielinkėje. Savinin
kas darė gerą biznį per daugelį metų. 
Priežastis pardavimo, liga. Parduo
siu už teisingą pasiulijimą.

4405 So. Lincoln St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui milkmano biznis didelėj 

lietuvių kolonijoj, biznis išdirbta? per 
15 metų. 300 kostumerių, 2 vežimai 
su arkliais ir visos pieniui reikalingos 
mašinos. Prieg tam yra groseris, bu- 
černė, saldainių, cigarų, tabako, ice 
cream1. Pardavimo priežastis — su- 
sižeidimas. Naudokitės proga. Kreip
kitės:

150 Kensington Avė., 
Tol. Pullman 1411 

Kensington, III.

PARDAVIMUI KOSTUMIERSKA 
kriaučių šapa, geroj vietoj, lietuvių 
ir kitų tautų apgyventa, biznis išdirb
tas per 7 metus. Parsiduoda, nes sa
vininkas išvažiuoja ant ūkės. Kreip- 
kiėts į Naujienų ofisą.

1739 So. Halsted St., 
Num. 76.

TUŠTI 2 PO 25 PĖDAS BIZNIA- 
vi lotai prie 95-os ir Michigan Avė., 
transferinis kampas; viskas įtaisyta 
ir apmokėta. Parduosiu abu arba at
skirai, pigiai, ant išmokėjimo. Savi
ninkas,

NIKOLAS KOZUB, 
1226 Fry St.DIDELIS BARGENAS

Pardavimui 3 aukštų medinis na
mas: krautuvė ir 2 po 4 kambarius 
flatai. Elektro šviesa, gasas, taipgi 
namukas užpakalyj.

Kreipkitės:
1627 S. Morgan St.

DARBININKŲ reikia pagelbi- 
ninkų prie mašinų; nuo šmotų 
darbas; patyrimas nereikalingas.

Ateikite pasirengę dirbti.
ACME STEEL GOODS CO.,

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, geroj lietuvių ir slavokų apie- 
linkėj. Priežastis — važiuoju Euro
pon. Duosiu išmėgint pirkusiam. Pi
gi renda už kratuuvę ir kambarius. 
Fixtures ir šviežas stakas. Paskubė
kit, jei norit gero biznio. • Kreipkitės, 
Box 73, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas ir 
ice cream parlor labai pigiai, tik 
už $550. Priežastį patirsit ant 
vietos.

2707 W. 35th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, arba mainysiu ant loto ar 
automobilio. Atsišaukite greitai, nes 
ilgai nelauksime. Kas pirmesnis, tas 
laimes:

IDEAL REAL ESTATE CO., 
3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 80 AKERIŲ FAR- 
ma. Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos. Ūkė randasi Wisconsin valsti
joj, po $35.00 už akerį.

Atsišaukite:
ANT. KAUPAS, 

2006 S. String St., Chicago, III. 
Nuo 6 ryto iki 6 vak.

REIKIA patyrusių operuotoji) 
prie spėka varomų mašinų. Atei
kite prisirengę dirbti. Darbas 
nuo savaičių ar šmotų.

54151/2 S. Halsted St.

REIKIA shearma.no ir yard- 
manų į serap iron yard.

Kreipkitės:
Peoples Iron & Metai Co., 

5835 South Loomis St.

N AM AI-ZEME.
PARDAVIMUI PUIKUS MURO 

namas 2 pagyvenimų po 4 kambarius 
parsiduos pigiai ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

J. ZEWERT,
1 4400 So. Kedzie Avė., 

Prie Archer Avė.

PARDAVIMUI 2—2 AUKŠTŲ ME- 
dinis namas su groseme ir garadžius 
užpakalyj, taipgi sdldanių krautuvė 
su fixtures ir staku. Parduodame 
saldainiu krautuvę su namais.

Kreipkitės:
1733 -So. Union Avė.

STOCKAI-SEROS

PRANEŠIMAS
R.J.Bischoffo kreditorių komiteto susirinkimas bus laikomas McKinley 
Parko svetainėj, 39-tos ir Westem Avė., pėtnyčioj, liepos 28 d., 7:00 
valandą vakare.

Bus svarbių pranešimų, todėl visi kreditoriai malonėkite atsinešti 
Isavo kvitas parodimui, nes kitaip nebus įleidžiami į svetainę.

R. J. BISCHOFFO KRED. KOMITETAS.

REIKIA MERGINŲ LENGVAM 
dirbtuvės darbui: pakuot, labeliuot, 
taipgi į kenų išdirbystę ir spaustuvės 
skyrių. Patyrimas nereikalingas, 
nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
CORN PRODUCTS REFINING CO., 

63rd St. & Argo Avė., 
Argo, III.

REIKALINGA veiterka į šva
rią restauraciją; geros darbo są
lygos ir geras užmokestis.

3107 Cottage Grove Avė.

REIKIA 16 metų merginos, 
kaipo klerkos į grosemę.

Kreipkitės:
4801 S. Ashland Avė.

REIKIA paprastų darbininkų. 
Nuolatinis darbas, gera užmo
kestis :

AERMOTOR COMPANY, 
2555 Fi'llmore St.

REIKIA grinderių (tekinto
jų) į foundrę. Nuolatinis dar
bas, gera užmokestis.

AERMOTOR COMPANY, 
2555 Fillmore St. '

REIKIA patyrusių vyrų pun
dų rišimui elektriniu presu. $28 
į savaitę.

COOK & RUBEN, 
2643 W. Roosevelt Rd.

REIKIA 40 vyrų darbui; $10 
iki $12 į dieną. Turi įnešti nuo 
$100 iki $300 į kompaniją. Leib- 
sohn Co., 35 So. Dearborn St., 
Room 505.

PARDAVIMUI BARBER SHOP; 3 
krėslai ir visi įrankiai. Parduosiu už 
pigią kainą. Priežastis — turiu du 
bizniu. Lystas su virš dviejų metų. 
Yra gyvenimo kambariai; renda pigi. 
Tuoj atsišaukite:

4600 So. Marshfield Avė. 
įėjimas nuo 46th St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj; biznis išdirbtas. Atsišau
kite :

JOHN BOVEN,
2655 Roosevelt Road.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ NA- 
mas su elektra ir kitais parankumais. 
$1,000 reikia įmokėti, likusius ant 
lengvų išlygų. 'Atsilankykite pas sa
vininką

J. YUSHKEWITZ,
4400 So. Kedzie Avė., 

Prie Archer Avė.

PARDAVIMUI PUIKUS MURO 
namas 2 pagyvenimų po 5 kambarius, 
beveik naujas su vėliausiais paranku
mais, $300.00 įmokėti, likusius kaip 
renda. Atsilankykite pas

J. ZEWERT,
4400 So. Kedzie Avė., 

Prie Archer Avė.

Mes superkame 
LIETUVOS BOMUS 

augŠčiausia dienos kaina 
L. KAUFMAN & CO., 

State Bank 
114 No. La Šalie St., 

Chicago, III.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
šerne, vieta lietuviais apgyventa, biz
nis išdirbtas cash, jei nemokantis nu
pliktų, apsiimu pamokinti per kokius 
du mėnesiu. Gera proga norintiems 
gerą bizni turėti.

3001 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, PUSĖ 
arba visas visokių tautų apgyventoj 
vietoj, Biznis daromas per 40 metų. 
Lietuviui gera vieta bizniui. Prieža- 
tį pardavimo patirsite ant vietos.

3210 So. Halsted St., 
No. 140

TURIU PARDUOTI SU ĮMOKĖJI- 
mu $2.500', bizniavą prapertę, kuri 
randasi 530—532 W. 26th St. 2'krau
tuvės, 5 flatai, naujai ištaisyti ir ga
lima tuoj užimti tuščią krautuvę. Pa- 
matykit prapertę, negu darysit kont
raktą su Juozu Husak, 1152 North 
Ashland Avė., arba Koch & Co., 2603 
S. Halsted St., kur parankiau. Vei
kite greitai.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dres&s.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatiškai arba raiy- 

Idt išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKIS
PARDAVIMUI BUČERNĖ, GRO- 

semė ir Dry Goods geroje vietoje, tik 
reikia mylinčio panašų biznį žmogaus. 
Savininkas eina į kitą biznį.

4438 arba 4458 S. Fairfield Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI barber shop, 
geroje vietoje; biznis išdirbtas 
per 12 metų. Kreipkitės Town of 
Lake Naujienų ofisą, 1614 W. 
46th St. (Box 17).

BARCrENAS!
Apleidžiu miestą! Todėl, tu

riu parduoti 2 mūriniu namu ir 
1 medinį, visi kampiniai, pečiaus 
šiluma, elektro šviesa, geram pa
dėjime. Rendų $5,000 į metą, 
$6,000 ar $7,000 įmokėt, likusius 
išmokesčiais. Patirkit!

KASENAS,
1336 W. Ohio St., 
2-os lubos, priekis

Tel. Haymarket 5736

PARDAVIMUI BIZNIS ARBA 
kas nori būti pusininku biznyje. Tu
riu du kriaučiškus biznius. Gali būt 
griaučius arba ne, aš išmokinsiu ama
to.

Kreipkitės po šiuo antrašu:
1504 W. Division St. ,

PARDAVIMUI DU MEDINIAI 
namai po 2 negyvenimu, po R kam
barius Brighton Parke. Elektra, 
maudvnSs ir cemanto fundamentas. 
Taipgi vra ir mažas groseris. Atsišau
kite prie savininko

2715 W. 38th Place

[ IMPERFECT IN ORIGINAL

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname 1 patrini padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

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

Master Sewing School
• Prineipalaa 

JOS F. KASNICKA
190 North State SL 

Kampas Lake St. 4-41.
I

shearma.no



