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Stulginskį išrinko 
vieni klerikalai

Vokietija pasiduos
Grūmoja angliakasiams 

>1 ' ——————t

Centralinė Europa pavojuje 
suįrimo

Stulginskis išrinktas vėl 
vieny klerikalą balsais.

Didelė dalis atstovų, matyt, 
visai nedalyvavo rinkimuo
se.

WASHiINGTON, D. C. Birže
lio 20, (iL. I. B.). — Birželio 
19 d Aš Jiūktas Aleksandras 
Stulginskis Lietuvos Respubli
kos Prezidentu 49 balsais prieš 
26 balsus. Vienas nuo balsa
vimo” susilaikė.

[Kaip matyt iš šios žinios, 
Stulginskis tapo išrinktas vėl 
vienų klerikalų balsais, kaip 
kad buvo ir pereitais Stulgin
skio rinkimais. Kadangi prieš 
jį balsavo tik 26 balsai, tai iš
rodo, kad didelė dalis atsto
vų, veikiausia socialdemokra
tai ir didis liaudininkų, visai 
rinkimuose nedalyvavo,, vei
kiausia dėl kokio-nors kleri
kalų neteisėto elgimosi].

Vokietija gal pasisiūlys už
baigti priešinimąsi

Prie užbaigimo pasyvi© prieši
nimosi verčia Ruhr fabri- 

i kantai, pri/sibijodami už sa
vo kailį.

BERLINAS, birž. 22. — Pa
tvirtinamas (francijos karo 
teismo išnešto mirties nuo
sprendžio vokje^ų inžinieriui 
Georgės už sabotažų, gali pri
vesti prie umaus sustabdymo 
vokiečių pasyvio priešinimos 
Ruhr distrikte. Didelis spaudi
mas daromas yra į Vokietijos 
valdžią, kad ji padarytų dide
lių koncesijų Francijai tikslu 
išgelbėti to inžinieriaus gyvas- 
tj.

Net pirm negu Vokietijos 
valdžia sužinojo, kad francu- 
zai yra nusisprendę padaryti 
pavyzdį iš Georgės, kaip kad 
jie padarė pavyzdį iš Schlage- 
ter, kurį jie sušaudė, Ruhr 
distrikto didieji fabrikantai 
pradėjo vesti agitaciją už at

Kas turit 
pardavimui 

automobilių?
Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desetkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamų kai
nų.
Praneškit apie savo bargenų 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI. 

šaukimą pasyvio priešinimosi, 
taip kad baronas Kruppas von 
Bohlen ir kiti Ruhr fabrikan
tai, kurie dabar sėdi Francijos 
kalėjimuose, galėtų gauti par- 
doną ir liktų paliuosuoti.

Galbūt už poros dienų Vo
kietijos valdžia praneš talki
ninkų ir Amerikos valdžioms, 
kad ji sutinka užbaigti pasyvį 
priešinimąsi Ruhr distrikte 
sekamomis sąlygomis:

1. Kad Georgės butų paliuo- 
suotas.

2. Kad visi vokiečiai, kuriuos 
belgai ir franeuzai nuteisė už 
pasyvį prie^inĮimąsli butų pa
liuosuoti.

3. Kad franeuzų ir belgų 
okupacija butų padaryta “ne
matoma,” sumažinant skaičių 
okupacijos kareivių ir prisilai
kant talkininkų nustatytų tai
syklių pirmiau okupuotuose 
Vokietijos kraštuose.

Justicijos departamentas 
grūmoja angliakasiams.

Daugherty tvirtina, kad ang
liakasiai negalį daryti sutar
čių su kitų šalių angliaka
siais apie neįsileidimą anglių 
laike streiko.

WASHINGTON, birž. 22. 
— Generalinis prokuroras Dau
gherty laiške federalinei ang
lių komisijai pareiškia, kad 
kokis nors angliakasių unijos 
bandymas susitarti su kitų ša
lių angliakasių ar kitomis uni
jomis apie neleidimą atgaben
ti anglių iš kitų šalių į Jungt. 
Valstijas kada čia bus ang
liakasių streikas, busiąs griež
tai neprileistas Jungt. Valstijų 
valdžios. .•

Daugherty tvirtina, kad jam 
yra pranešta apie buvimą to
kios sutarties tarp šios šalies 
angliakasių ir kitų šalių uni
jų dėl kontroliavimo anglių 
gabenimo į kitas šalis laike 
streiko ir jis todėl prašo ang
lių komisijos priduoti jam vi
sus tai komisijai žinomus fak
tus, kad valdžia galėtų pradė
ti veikti prieš angliakasių uni
te-

Maurai prieš ispanus
LONDONAS, birž. 22. — Is- 

fpamijAs ftiviaitoriai Morokko 
fronte praneša, kad maurai 
vėl koncentruojasi arti ispanų 
linijų, sako Madrido žinia. Is
panija siunčia dar daugiau ka
reivių į Morokko, Sustiprinti 
ten savo pozicijas.

Šis Naujienų numeris 
turi 12 puslapiu.

Yra daug skaitymo. 
Veškitės j piknikus ir 
skaitykite.

Centralinė Europa eina 
prie paįrimo

Didžiųjų valstybių užgaidoms 
sutvertosios valstybės puola 
ekonominiai.

VIENNA, birž. 22. — Namai 
iš kortų, kuriuos pabudavojo 
Versalės taikos 'sutartis oentr 
ralinėj Europoj ir Balkanuose, 
yja arti visiško sugriuvimo, 
sako gerai patyrę dabotojai 
padėties. Bankieriai atvirai sa
ko, kad jie neskolintų toms 
valstybėms nė vieno skatiko, 
jei užtikrinimu butų vien Ver
salės sutartis, kurią sulipdė 
Wilsonas, Lloyd George ir 
Clemenceau ir sukūrė naujas 
valstybes visai neatsižvelgiant 
j tautinius ir ekonominius rei
kalus ir sąlygas.

Greitas Vokietijos puolimas, 
kuris sutrukdys prekybą su 
jos rytiniais kaiminai, artina 
laiką, kad visa centralinė Eu
ropa ir Balkanai atsidurs eko
nominiame chaose.

Tik per plauką Jugo Slavija 
nesumobilizavo savo armijos ir 
neužpuolė Bulgarijos, kas bu
tų sukūrę karą nuo Berlino 
iki ^Konstantinopolio.

Mažoji ententę buvo suda
ryta franeuzų, kad įgijus tal
kininkų vykinime sutarties ir 
nuolatos grūmojus Vokietijai, 
bet ji yra tik šešėlis-spėkos.

Stipriausia yra Čecho-Slova- 
kija, bet ji turi daugiau vo
kiečių ir slovakų, negu cechų, 
o slovakai tiek pat neapkenčia 
čechų, kaip jie neapkentė bu
vusios Austrijos valdžios. Dė
lei to Š^chija nedrįso ir Bul
gariją pulti.

Jugo Slavija turi stiprų 
kroatų elementą, kuris labiau 
neapkenčia dabartinės valdžios, 
negu buvusios Austrijos, ku
riai jie pirmiau priklausė. Ju- 
gc|-SUiavijoj už (Įcepių mėnesių 
galima tikėtis tautinių mažu
mų sukilimo.

Rumunija prarijo Besarabi
ją, Transylvaniją ir Moraviją 
ir pati baigia paspringti. Ji 
tik užpykino Rusiją ir Veng
riją ir jos valdžia sėdi kaip 
ant kokio ugniakalnio.

Geriausiai laikosi dabar Aust 
rija, kuri gavo iš užsienio pa
skolą ir Cecho Slovakija, kuri 
verčia mokėti visą centralinę 
Europą augštą kainą už jos 
anglis.

Lenkija gi eina prie ekono- 
minio ir finansinio suįrimo dė
lei Vokietijos ekonominio pa
įrimo.

Rusija boikotuos Švei
cariją

MASKVA, birž. 22. — Iš 
priežasties užmušimo Lausan- 
noje Rusijos atstovo Vadavo 
Vorovskio, Rusija nutarė pa
skelbti šveįieairijai boikotą, 
šiandie tapo paskelbtas komi
sarų tarybos dekretas, įsakan
tis Rusijos atstovams ir kon
sulams užsieny atsisakyti vi
zuoti 'pasus Šveicarijos pilie
čiams, išėmus darbininkus, ku
rie nori vykti Rusijon.

Telefonistesstreikuos.
BOSTON, Mass., birž. 22. 

— Organizuotą telefonų ope- 
ratorią streikas visoje Naujo
joje jAnglijolje prasidės atei
nantį antradienį. Streiką skel
bia elektros darbininką broli
ja. Operatorės reikalauja pa
kėlimo algos ir 7 vai. darbo 
dienos.

Ugniakalnis Etna pradeda 
aptilti.

Nors nuostoliai dideli, žuvusių 
žmonių nėra.

CATANIA, birž. 22. — Pir
mą kartą nuo ugniakalnio Et
na išsiveržimo gimė nauja vil
tis nukentejusiems ir pabėgu
siems ugniakalnio apielinkės 
gyventojams.

Palyginimai nedįiddis skai
čius kratelių, viso apie 20, at
sivėrė naktį, įkais rodo, kad 
spaudimas (kidno Viduriuose 
darosi mažesnis.

Amerikos ambasadorius Rū
me Child atvyko į Siciliją iš
tirti padėtį ir automobiliu nu
vyko į Linguaglossa. Miesto 
mayoras norėjo jam surengti 
pokilį, bet jis nuo to atsisa
kė. Jis atvyko Jungt. Valstijų 
kruizeriu Pittsb’urgh.

Nors šio ugniakalnio išsi
veržimas gyventojams pridarė 
milžiniškų nuostolių, bet žmo
nių žuvusių nėra. Lava nuo 
kalno slinko labai pamaži, di
delėmis ir giliomis Isriovėmlis 
ir gyventojai turėjo užtektinai 
laiko išsigelbėti.

Lavos sriovė, kuri grūmojo 
Linguaglossa, pasuko į šalį ir 
miestui daugiau pavojaus ne
bėra. Nors ta sriovė dabar yra 
tik už IMK) mąstą (yardų) nuo 
Randozzo miestelio, bet mies
telis nesąs dideliame pavoju
je, nes lava pradeda atvėsti, 
o ugniakalnio išsiveržimas ma
žėja.

'Nukcntėj tįsioje aftielinkėje 
lankėsi ir Italijos karalius. Jis 
dabar jau sugrįžo į Rymą.
Etnos pelenai pasiekia Alpus.

GENEVA, birž. 22. — Gel
tonos dulkės, manoma, vėjo 
atneštos nuo Etna kalno, puo
la apie Rose kalną, Alpuose, 
ant Švoiclarijos-Italijos rube- 
žiaus. Tokis pat apsireiškimas 
pastebėtas ir laike smarkesnių 
Vesuvijaus ugniakalnio, Itali
joj, išsiveržimo.

Reikalauja Poincare ministerių 
pasitraukimo.

PARYŽIUS, birž. 21. - 
Parlamento radikalų frakcijos 
pildomasis komitetas pareika
lavo, kad trys ministeriai, tos 
frakcijos nariai, arba pasi
trauktų iš ministerijos, arba 
pasitrauktą iš partijos. Jie jo
kio atsakymo nedavė, bet iš
rodo, kad jie nori ir toliau pa 
silikti ministerijoj.

Bet jeigu jie rezignuotų iš 
ministerijos, tai gali pasida

ryti kabineto krizis ir pats 
Poincare išlėkti iš premierys- 
lės. Kalbama, kad tam Poin
care nelabai priešintųsi, nes 
jam premierystė nusibodusi, 
kadangi jo neremia visi res
publikonai.

Uždarė mokyklas.
; ---------- j

PHBLADIELPHIA, Pa., birž. 
21.— Visos mokyklos delei di
delių karščių užsidarė šiandie 
nuo pietą.

PINIGU KURSAS
Vakar birželio 22 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos Dini- 
gals ntaipi

.................  . 14.68 
.... Me 
... 5.26 
$17.94 

$2.78 
$6.21 
$4.58 

$10.00 
l/lfc 

$16.58 
$89.20 
$17.98 
$26.52 
l/16c

Au
Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų____
Belguos 100 markių .....
Danijos 100 murkiu .......
Finų IpO markių ............
Francijos 100 frankų .... 
Italijos 100 litų ..............
Lietuvos 100 Litų______
Lenkų 100 markių .....,
Norvegijos 100 kronų....
Olandų 100 guldenų .....
šveicarų 100 markių ......
Švedijos 100 kronų .........
Vokietijos 100 markių .

Hardingas nepaliauja agi
tavęs už teisiną.

Nori Amerikos prisidėjimo prie 
internacionalinio teismo, bet 
be tautų sąjungos kontrolės.

ST. LOUIS, Mo, birž. 22.— 
Vakar čia didelėj Coliseum 
svetainėj kalbėjo prezidentas 
Hardlingas. Svarbiausia dalis 
jo kalbos buvo raginimas, kad 
Amerika prisidėtų prie tautų 
sąjungos sukurtojo interna
cionalinio teisino. Tą jau se
nai prezidentas ragina ir apie 
tai kalbėjo kongresui. Bet iki 
šiol visi tam jo pienui prieši
nosi. St. Louis irgi yra di
džiausias priešininkas prisidė
jimo prie teismo.

Bet dabar prezidentas pada
rė didelių permainų savo nu- 
sistatyme.. Jis jau nebereika- 
lauja, kad Amerika prisidėtų 
prie to teismo be jokių sąly
gų, kaip kad pirmiau jis to 
reikalavo. Jis dabar reikalau
ja, kad pirma teismas butų 
paliuosuotas nuo tautų sąjun
gos kontrolės ir kad teisėjus 
skirtų ne tautų sąjunga, bet 
kad pats teismas išsirinktų tei
sėjaus kada jitsiranda \vakansi- 
jų. Be to Amerika turi turėti 
teisme pilną lygybę su kito
mis šalimis. Dėdamosi prie 
teismo, Amerika, Hardingo 
nusistatymu, betgi nesidėtų 
prie tautų sąjungos.

Prezidentas Hardingas čia 
kalbėjo sustodamas kelyje į 
Alaską. Šiandie jis bus Kansas 
City ir vakare kaJbės Hutchi- 
son, Kas. Iki atvyko į St. 
Louis jis keliose vietose pasa
kė trumpas prakalbėles iš trau
kinio platformos, susirinkusiai 
jį pasveikinti publikai.

Okupantai persekioja vo
kiečius.

Vokiečiai teisiami kalėjimai! ir 
uždedamos ant jų piniginės 
pabaudos.
BRIUSELI^ birž. 22. — 

Belgijos karo teismas nuteisė 
penkis vokiečius burgomistrus 
(miestų mayorus) nuo vieno 
iki dviejų mėnesių kalėjiman 
ir priteisė užsimokėti nuo 1,- 
000,000 iki 2,000,000 markių 
pabaudos už atsisakymą pildy
ti okupantų įsakymus.

Hįeinsberg landrathas (sei
mas) nuteistas šešiems mėne
siams kalėjiman ir užsimokė
ti 5,000,000 markių pabaudos 
už kurstymą burgomistrus 
priešintis okupantams.
Franeuzų teismas irgi veikia.

BERLINAS, birž. 22. — 
Francijos karo teismas Wer- 
dene nuteisė nuo 6 mėnesių 
iki penkių metų kalėjiman už
simokėti po 3,000,000 markių 
pabaudos penkis buvusius vo
kiečių policistus, kuriuos kal
tinta šaudime į franeuzų žan
darus Essene.

Vokiečių presos fotografas 
nubaustas 10,000,000 markių 
už fątografarimą franeuzų ka
reivių Essene.

Amerikos karinis laivas 
plaukia Siberijon.

TACOMA, Wash., bir. 22.— 
Vienas iš Rusijos užigriebtojo 
amerikiečių laivo savininkas 
gen. Ashton gavo . žinią nuo > 
valstybės sekretoriaus Hughes,, 
kad pakraščių sargybos laivas 
Bear išpalukė iš Noųie, Alas- 
kos į East Cape, Siberijoj, kur 
keturios Amerikos valtys liko 
užgriebtos Rusijos už peržen
gimą Rusijos prekybos įstaty
mų-

PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai'

naujienos
1739 S:Halsted'St.

Chicago III.

Graikijos-Turkijos susi-. 
kirtimas dėl prekybos 

sutarties.
LAUSANNE, birž. 22. — 

Gjraikjijos-Tuirtkijos nesutiki
mai, kuriuos jau manyta esant 
užsibaigusiais, šiandie vėl urnai 
iškįlo, kada Turkijos delega
cija sutiko daryti su Graikija 
prekybos sutartį tik vieniems 
metams, kuomet su Jugo Sla
vija ir Rumunija panaši su
tartis daroma yra dviems me
tams, o su kitais talkininkais 
penkiems metams.

Graikijos delegatas Venize- 
los pašoko ir paklausė kodėl 
nėra elgiamąsi su Graikija vie
nodai kaip su kitomis šalimis. 
Jis sakė, kad jo šalis nieka
dos negali priimti tokios dis
kriminacijos ir užbaigė posė
dį pareiškimu, kad Graikija 
nesirašys taikos sutarties, jei 
su ja n&bus elgiamąsi preky
bos dalykuose lygiomis su ki
tomis Balkanų šalimis.

Neužilgo prasidės Rusi
jos-Japonijos derybos 
TOKIO, birž. 22.— Japonijos 

užsienlio reikalų ministerija 
paskelbė apie Tokio apsimai- 
nyiną notomis su Maskva, lei
džiančiomis atnaujinti trečias 
derybas apie atnaujinimą pre
kybos tarp tų dviejų šalių. 
Rusijos atstovų derybose tapo 
paskirtas Joffc, o Japonijos — 
KaįWakaini, dabartinis Japoni
jos ambasadorius Lenkijoje.

Derybos, tikimąsi, prasidės 
sekamą savaitę. Japonijos nu
tarimas padaryti derybas ofi- 
cialinėmis skaitomas kaipo 
žingsnis prie pripažinimo Ru
sijos valdžios. Japonija tikisi 
gerai pasipelnyti iš susitaiky
mo su Rusija.

FRANGLJOS-AUSTRIJOS 
PREKYBOS SUTARTIS.

PARYŽIUS, birž. 22. — 
Šiandie tapo pasirašyta Austri- 
jos-Francijos prekybos sutar
tis. Darybos buvo vedamos per 
pastaruosius du mėnesius.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS

K Kaitra tęsiasi,
Dar vienas žmogus mirė ir 

keli susirgo nuo karščio.

CHICAGO. — Nors ir buvo 
pranašaujama, kad vakar va
kare bus lietaus ir kad oras 
šiandie bus daug vėsesnis, bet 
tas oro biuro pranašavimas 
neišsipildė. Dabar oro biuras 
sako, kad karštis dar tęsis gal 
kelias dienas ir kad mažas 
lietus irgi busiąs už kelių die
nų.

Tuo gi tarpu vakar nuo kar
ščio pasimirė vienas žmogus, 
o šeši žmonės sunkiai susirgo.

Francuzę nuostoliai Niūro
koje gana dideli.

Betgi ministerija neskelbs vie
šai tų nuostolių.

PARYŽIUS, birž. 22. _ 
Francijos kareiviai aplaikė ga
na didelių nuostolių jų kam
panijoj užkairiauti likusias 

maištingas maurų gentis At- 
las kalnuose, Morokkoje. Tai 
pareiškė ministeris Maginot 
svarstant šiandie senate armi
jos biudžetą. Jis prižadėjo tik
rąsias nuostolių skaitlines pa
duoti armijos komisijai, bet 
tos skaitlinės nebus viešai 
skelbiamos.

Ministeris tai paaiškino at
sakydamas į senatoriaus Ber- 
iard klausfimą, ar tiesa yra, 

kad franeuzai puldami mau
rus pražudė tiek kareivių, kad 
tie puolimai galėtų skaitytis 
tikruoju karu.

Šiandie — giedra; gal ne
pastovus į vakarą; maža per
maina temperatūroje. f

Saulė teka 5:15 v., leidžiasi 
8:29*w. Mėnuo leidžiasi 1:46 
valandą nakties.

*



Jūsų Pačių

NAMAS
Ateikite Medelioj i CMCRESS PAIKA
Pamatykite puikius namus, kokie yra pastytyti 

musų pirkėjams.
DARBININKAMS ŽMONĖMS PROGA 

Tas išpardavimas, tai kalba Chicagoje. Visi lotai tapo išpar
duoti pigiau negu olsėlio kainomis. Ir kainos jų pakils grei
tai 25% po šio išpardavimo.

DIDELI 50 PĖDŲ HOMESITES 
Vanduo, suros, elektros šviesa ir medžiai susodinti ant da
lies praperčių. Nuo $575 iki $179

$50 iki $100 pinigais, kitus po $5 iki $10 j mėnesį,
Tai yra ideališka namų vieta darbininkams. Tik 35 mi
nutes nuo didmiesčio, kelionė kainuoja mažiau negu 10 cen
tų. 60 traukinių eina į dienų. Didelė nauja mokykla ant 
praperčių. Bus linija iki Westem Electric Co., 10 minučių 
patarnavimo; feras 7c. Daleiskite jums pagelbėti. Turė
kite savo nuosavų namų augštos rųšies 'lietuvių apgyventoj 
vietoj. Veikite tuojau!

ATEIKITE NEDĖLIOJ
Musų žmogus turės prisisegęs raudonų “Oliver Salinger & 
Co.” ženklelį pasitiks jumis prie C. B. & Q stoties kaip nuro-. 
do lentelė:
Western Avė. at 18th St.

9:48 ryto
10:47
11:48
1:48
2:38

Cicero Stotis—-48th Avė.
9:45 ryto 
10:53 " 
11:54 
1:45 
2:39 
4:20

Kelias automobiliais:—Ogden Avė. iki didelio užrašo prie 
prie Arthur Avė. Congress Park, paskui du plokus į pietus 
iki vietai.

Chicago Title & Trust Co. garantuoja jūsų title

OLIVER SALINGER & COMPANY
629 First Nat’l Bank Bldg.

Randolph 5334-4333
Laike šio išpardavimo neateikite be depozito
Jei jus negalite ateiti nedėlioj, tai atsiųskite šį kuponą.

r  i
629 Ist Nat’l Ikink Bldg. ■

Chicago, UI. |
i GERBIAMIEJI: . .I Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link Į

jūsų lotų I

I Vardas"...................  *.....  —• I
Adresas .......................................................................................... ■

1 Telefonas........................................................................-............  I

n
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—Pastaruoju motu 
žymiai pakėlė geležinkelio ta
rifus. Nuo 1922 m. rugpiučio 
1 d. iki 1923 m. balandžio 15 
d. dolerio kursas pakilo 8 kar
tus, o geležinkelių tarifas pejr 
tą laiką pakilęs net 41 kartą.

—Pabėgo vieno Vilniaus
banko tarnautojas, kuris su sa
vim išsinešė iš banko apie 
000 dolerių.

•—.Prasidėjęs 
d. saldainių ir 
kų darbininkų 
besitęsia. (Apygardos profesi
nių sąjungų taryba streikuo
jančius remianti, suteikdama 
jiems piniginių pašalpų.

—Gegužės mėn. 17 d. su
streikavo retsoranų virėjai. Jie 
reikalauja 70% pakelti algas.

—Gegužes m. 14 d. sustrei
kavo., lentpiuvės “Wood” dar
bininkai. Savininkas iš jų pa
reikalavo vieton 8 valandų 
dirbti lt) vai. Jiems atsisakius, 
buvo iššaukta policija, kuri 
privertė darbininkus tęsti dar
bą. Du pasipriešinusiu darbi
ninku suėmė. Profesinių są
jungų komisija įteikė apygar
dos policijos komendantui raš
tą, kuriuo protestuoja prieš 
streikų laisvės varžymą.

—'Vilniaus krašte smarkiai 
šunų pasiutimo epi- 
Ypač tai bastosi pa- 
šunų ir nieks jų ne- 

I Vilnių atvežama

gegužės mėn. 
šok olado f aibr i- 
stroikas dar to

folinėse. Toliau diavo prakal
boj rektorius nurodė, kad Pas
teur buvo vienas tų, mokslo 
žmonių, kurie iliustravo Pran
cūziją po revoliucijos. Tą- 
čiau ne tik viena, Prancūzija 
pasinaudoja Pasteur’o išracįi- 
mais, bet visa žmonija.

Prieš Pasteur’o devyzą; “dar
bas yra žmogaus gerovė” neko
vojo jokia revoliucija, net joks 
politinis režimas.

Be to pr. Šimkus nurodė 
Pasteur’o darbus kriistodologijos, 
fermentacijos srityse ir jos 
reikšmę pramonėj. Prof. Vai
lionis pranešė apie Pasteur’o 
atradimus biologijos moksle, 
prof. Gogelis perskaitė pr. Jur- 
gelonio referatą apie skiepiji
mo teorijas. (L-va).

K OkMfMSfss IttUMt. |
I.eNK (j iLYAČRtTMAY.

Ltftfriftenys, šVehčionių apsk. 
Gegužės trt. 7 c!, vietos parti
zanai ir milicininkai suėmė 
ties miesteliu vietines mokyto
jas lietuves Maniskaitę ir Sta- 
kauskaitę, o taip pat dar dvi 
drauges, iškrėtę kišenius ir 
atėmę kas jiems patiko, uždare 
jas kalėjiman. Policija žmonėms

pareiškė, jog mokytojas suim
ta už tai, kad lietuviškai mo
kinančios. Suimtąsias nuga
benus į Švenčionis, kur. klausi- > 
nėjo apie visokius niekus, ypač 
užsipuolė, dclko jos nekalbia 
lenkiškai Galicijos akcentu, ir 
užmetinėjo, t kad mažai lenkų 
kalbos dėsto jų mokyklose. Po 
tąsymų, gąsdinimų, koliojiinų, 
niekiniįhų ir įžeidimų mokyto
jas nubaudė kiekvieną po 1,- 
000,000 1. m. ir paleido namo.

i ' (Lr-va)

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CO.

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

HubCabCo.
Mums reikalinga darbininkų savo amatą gerai žinančių, šoferių, 

knygvedžio, ir telefono operatorfo ir naujų narių, kurie nori pristoti 
į musų kompaniją, su savais automobiliais. Taipgi mes turime ant 
pardavimo gatavai prirengtų cab prie darbo. Juos galim-a pirkti su 
mažu kapitalu. Neleiskite laiko už dyką, nės musų šoferiai uždirba 
nuo $100 iki $150 į savaite. Ateikite pas;

HUB CAB
2929 South Halsted St. ir 

klauskite H. P. RADVILLE arba J. TUFANELLI, o mes suteiksime 
jums teisingas informacijas.

Su pagarba,
HUB CAB CO.

Victory 7070
S ELEKTRA
P šviesą ir pajiegą suvedame | senus Ir nauju* namais, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
ta Pirmutini Lietuvią Elektros Korporacija Amerikoje
j THE BREDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
J . A. BARTKUS, Prea.
I 1619 W. 47th St., Tel. Roulevard 7101,1892. Chicago.

9R- H. A. BROAD 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Motėm Ligos.

7 Weel Madiscn St., kantb. 1202. Kampas State tat, 
Ofiso valandos r Nuo 3 iki 5 po plotų ir pagal sutarimą.

J AR SKAITEI

“MAGARYČIOS”?
Magaryčiose įdomiai atvaizdinta dabartiniai Lietu

vos nuotykiai. Pašiepta veikėjai ir gabia plunksna nu
piešta daug įdomių, naujų paveikslų.

“Magaryčios” tik-ką gautos iš Lietuvos. • 
“Magaryčios”, — tai tikros magaryčios.
Jų kaina — 50 centų. •< i '*

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

plečiasi
dėmi j a.
siutusių 
naikina.
gydytis net po kelioliką asme
nų kasdien. Nesenai Dūkštų 
vaistininkas, įkąstas pasiutusio 
šuns, mirė.

—Gegužės mėn. 5 'd. naktį 
9 ginkluoti banditai užpuolė 
Mošiunų dvarą, Bienicos valsč. 
Pagrobė pinigus ir r ubus, ban
ditai užmušė dvaro savininką 
ir pabėgo.

Kaunas
Valdininkų darbias.

1923 m. gegužės mėn. 25 
Ministerių Kabinetas nutarė, 
kad nuo š. m. mirželio 1 die
nos visose valdžios įstaigose 
darbas pradedamas 8 vai., bai
giamas 14 valandą;

d.

Pasteuro paminėjimas.
GegUžSs 27 d. 15 vai. Uni- 

Versiteto salėjo įvyko iškilmin
gas viešas Universiteto posėdis 
paminėti Louis Pasteur šimto 
metų gimimo sukaktuves.

Posėdyje dalyvavo visi Uni
versiteto profesoriai, daug 
vyriausybės ir visuomenės dar
buotojų, moksleivių ir svetimų 
valstybių atstovai, kurių tar
pe buvo ir prancūzų vyriausy
bes delegatas p. Padovani, ka
ro attache p. Abraliam ir kon
sulas p. Eubeur.

Įžanginę prakalbą pasakė 
Prancūzų kalba Universiteto 
rektorius pr. Šimkus, kurioj 
pagerbė atmintį didžiojo Pran- 
euzų mokslininko, pasakė, kad 
Lietuvos Universitetas nusiun
tė Paryžiaus Pastuer’o insti
tutui pasveikinimą, o taip pat, 
kad du Liėtuvoes atstovai nu
važiavo į Paryžių dalyvauti iš-

—SURASTA
ANT GALO

System sveikatos atgavimo. Gam
tinių gydytojų ir gamtiniu natū
raliu budu 
gelba

CHIROPRACTIC
Priežasčių yra kiekvienai Ilgai.
Mes rekomenduojame

Drs. Gustav Becker 
t ir M. B. Jewell

5 N. La Šalie St., 
611-613 Tacoma Bldg.

Su laisniu 17 metų praktikuotajai.

ytojų ir gamtiniu nat 
i, kad prašalinus ligas pa-

—Gegužes 29 d. atvažiavo 
Katinhn iš Hanover’o (Vokieti
ja) Sodnų architektorius spe
cialistas inžinierius Karolis 
Bauth Lietuvos Botanikos Sod
nui plano sustatyti; ir savo 
darbus jau pradėjo.

Kauno Miesto kanaliza 
rijos reikalas.

Miesto paskola.

Miesto Valdyba yra pagami
nusi jau projektus įvedimui 
kanalizacijos ir vandentraukio. 
Pravedimui šių darbų reikalin
ga užtraukti miesto paskola iki 
15 milionų litų, o pravedimui 
elektros tramvajų, pataisymui 
miesto grendinio dar reikėtų 
ne mažiau 5 milionų. Miesto 
Valdyba yra jau gavusi pora 
pasiūlymų šios paskolos už
traukimui, tačiau Miesto Ta
rybos narių dauguma nėra lin
kusi imli paskolos ir norėtų 
šiuos darbus atiduoti kokiems 
koiicesininkams. Tačiau šiokių 
koncesininkų tuo tarpu neatsi
randa ir todėl klausimas, ar 
užtraukti paskolą, vis atidėlio
jamas svarstyųiui iš vieno Ta
rybos posėdžio kitan. Išrink
toji tos paskolos apsvarstymui 
Komisija siūlo ’ Miesto Tarybai 
išrinkti iš tarpo Miesto Tary
bos narių arba ir šiaip žinovų 
komisiją, kurią pasiųsti Lon
donan ir Paryžiun ir ją įgalioti 
užtraukti paskolą sąlygomis, 
kurios paskui Miesto Tarybos 
ir Savivaldybės Departamento 
turėtų būti patvirtintos. (L-va)

; Pranešimas visuomenei!
Turiu už garbę pranešti ger

biamai visuomenei, kad atida
riau gražų ir patogų vasarnamį 
(summer resort), kur galima 

.linksmai praleisti karštas vasa
ros dienas, prie gražaus ežero 
kur randasi geriausios maudynės 
visoj Wisconsino valstijoj.

SZEMET’S ĄONG LAKE 
RESORT,

i R. 4. B. 56.
, CampbeHsport, Wis.,

F. J. Szemet vedėjas.
PASARGA: Važiuojantiems iš Chi- 

cagos reikia imti traukinį nuo North 
Western stoties iki CampbeHsport, I 
Wls., o iŠ tėn imti automobilių iki 
Long Lake, i

NEW CITY PHARMACY
ji yra 

prie 
Halsted

Dar nelabai se
nai kaip 
atidaryta 
3327 So. 
St. Mes turime tWGS. 
šviežų staką ir 
musų kainos yra 
žemesnės negu 
kur nors kitur. Mes išpildome visus 
receptus teisingai ir atsargiai. Ir 
užtikriname publikai pirmos klesos 
patarnavimą.

New City Pharmacy 
LIETUVIŠKA AITIEKA 
John Malakauskas, R. Ph. 

3327 So. Halsted St., Chicago, III.

LIET. PILIEČIŲ D. PAŠELPOS KLIUBO
Aštuntas didelis ’

PIKNIKAS
įvyks Nedėlioję

24 Birželio-Jone, 1923
NATIONAL DARŽE 

Riverside, Illinois
Pradžia 10 vai. ryte, Muzika J. J. Philips, 

Visi širdingai yra kviečiami ant šio iš
kilmingo Pikniko —Komitetas.

GRANDIOZIŠKAS PIKNIKAS
Rengia Draugija Tėchniškos Pagelbos 

. Sovietų Rusijai
Nedėliojo, birželio 24,1923 
ČERNAUSKIO DARŽE 

Riverside, III.
Gros Unijoš Orkestras

Bus visokių užkandžių ir visokių žaismių. Tikietai 
perkant iš anksto 35c. — Darže 50c. *

Pradžia 10 valapdų ryto.
Kaip važiuoti: Imkite bile kara iki 22 gatvės, pas
kiau 22 iki galui, paskiau paimkite Bervyn-Lyons 
kar$ kuris davės iki daržui.

DABAR YRA LAIKAS
' Pirkti vasarines kepures moterims ir merginoms, 

kada Oras atšilo, mes užlaikom puikiausi tavorą ir 
žemiausioms kainoms. Čia yra geraiusia proga mu
sų tautiečiams. .

B. M. PAUL
2519 West 63rd Street.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminka 
ir ketverge. Nedaliomis nuo i 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS 
y LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 

TeĮephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 580
Tel.: Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: a A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

' J. P. WAITCHES ’ 
LAWYER Lietuvy! Advokate* 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

TeĮephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabaah Ava. 

Tel.: Pullman 6877.

Rusiškos ir Turkiškoj Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd. 
Arti St Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABŪRIUS ir 
Balsamuotojas
Turiu automo

biliu* visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

.3319 Auburn
Avė., Chicago.

VISIEMS ŽINOTINA
Pranešu visiems savo kostutneriams 
ir pažįstamiems, kad savo krairtiivę, 
naminiu rakandų, perkėliau į naują 
vietą; kuri yra daug didesnė, švares
nė ir parankesnė.

i <

P. BARŠKIS, 1748-50 W. 47th St

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
{TAISYMAI 

olsello kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATHftt 
SUPPLY COMPANY

490 Milw^keė At., 461 N. Halateė 
Telęfihonft Havmarket 1018

Numažinta kaina rūbai
Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavoms pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siūtus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 84 iki 48, vėliausių stvlių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardihes rainproof kautai, $20, $22.5(1 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Kytinis kampas Halsted ir 14th 
Sts. {ėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki
9 vai. vakare. Subatomjs nuo 8 v&K 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliotais 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.
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New Yorko-Brooklyno 
padangėje.

Brooklyn, N. Y. — Ligi pu
sės gegužio mėn. š. m. drabu
žių siuvimo pramonėje darbai 
slinko pusėtinai. Gegužės 14 d. 
Unijos įsakymu tapo sustabdy
ta visa drabužių siuvimo pra
monė, kad išgavus darbinin
kams algų pakėlimų ir kad 
darbdaviai pripažintų minima- 
lę algų normų. Kad pakėlus 
darbininkų algas 4 dol. savai
tėje vėrauzininkai sutiko pa
kelti 10% kontraktoriams už 
švarko pasiuvimų. Atrodė, kad 
viskas taip lengvai ir pasibaigs, 
kaip greitai vėrauzininkai su
tiko kontraktoriams pakelti 
po 10% ant švarko.

Bet jau ir mėnesis laiko, o 
vis tik darbas neįsismagina; 
bedarbių pilni unijos ofisai ir 
daugelis iš jų be darbo jau ga
na ilgai. Darbininkai r ilgoj a, 
kad Unija nelaiku sustabdė 

‘dirbtuves; mat apie tų laikų 
dar tik buvo pradėjęs baigtis 
vasarinių drabužių siuvimo se
zonas, o žiemiriių drabužių se
zonas, paprastai, prasideda apie 
birželio pabaigų bei liepos‘pra
džia. Delei šitokių tai išroka- 
vimų darbininkai ir sako, kad 
sustojimas padaryta peranksti. 
Darbo esant mažai, o prie pa
keltos darbininkams užmokes- 
ties firmos tų darbų stengiasi 
kur nors išsiuntinėti į neliniji
nes dirbtuves, kurios padaro 
kiek pigiau. Kad butų laukta 
kiek toliaus su pakėlimu, tai 
tas darbas, be abejonės, butų 
buvęs padaryta Unijos dirbtu
vėse. Unijinėse dirbtuvėse dar
bų galės atsirasti tik prasidėjus 
žieminių drabužių sezonui.

Kita svarbi priežastis, delko 
pas kontraktorius darbų nėra, 
tai toji, kad jie su 10% pakel
tu už švarko pasiuvimų išgali 
pakelti darbininkams tik po 
$4.00 savaitėje algos; bet Uni
ja reikalauja taippat, kad butų 
vykdoma ir rninimalė algų nor
ma Šitas klausimas smarkiai 
užgauna ypatingai 'lietuvius 
kontraktorius. Mat pas lietu
vius kontraktorius iki šio laiko 
dirbo labai pigiai apmokamų 
darbininkų, o dabar reikėjo ne 
tik po $4 savaitėje pakelti al
gas, bet daugeliui prisieina kel
ti po $10—$15 savaitėje, kad 
pakėlus iki nustatytos minima- 
lės algų normos. Ko n trak to
riai gaudami pakėlimų tik pa
dengimui tų $4.00, nenori im
ti darbo. Pasekmė tokia, kad 
daugelis dirbtuvių visai stovi; 
kitos po truputį siuvinėja lauk
damos žieminio sezono prasi
dedant; o darbininkai vaikščio
ja be darbo. Kuomet unijistas 
kon trak t ori u s Inesiskultyna im
ti iš vėrauzės darbo delei virš 
minėtų priežasčių, tai vėrauzi
ninkai gauna progos išsiųsti tų 
darbų į tokias dirbtuves, kurių 
nepaliečia pakėlimas darbinin
kams algų — į neunijines.

Delei šitokios padėties susi
rūpino ir Unijos darbuotojai; 
jie griebėsi reformuoti į darbų 
siuntimo sistemų, kad kiek ga
lint nuraminus darbininkus. 
Iki šioliai daugelis smarkes
niųjų darblininkų (susirasdavo 
patys darbus per savo pažįsta
mus ar kaip kitaip, o lėtes- 
nieji arba toki, kurie neturi 
“gerų draugų”, stovi ofisuose 
be darbo gana ilgai. Dabar 
šita sistema bandoma pakeisti; 
darbo negalės susiieškoti niekas 
kitaip, kaip tik įsiregistravus 
Darbo iRupinimo Biure ir ga
vus tam tikrų registracijos 
kortų. Darbui atsiradus bus 
siunčiama tas, kurio bus pir
mesnis numeris. Einant šituo 
patvarkymu negalės vienas ki
to nuskriausti. Tapgi žmonės 
ieškantieji darbo bus padalyti į 
dvi klases: vienoje rųšyje bus 
žmonės, kurie visiškai nustoję 
darbo ir neturi jokios vietos; 
antroje bus tie, kurie tik lai-

kinai netenka darbo.
Šitas unijos darbuotojų susi

rūpinimas patenkinimu darbi
ninkų liudija, kad jie padarė 
klaidų sustabdydami darbinin
kus per anksti. Nes jie nie
kuomet dar šituo klausimu nei 
nebuvo taip susirūpinę, kaip 
dabar; nors šitoji betvarkė dar
bo siuntime tęsiasi jau gana il
gai.

Tai tokia, maž-daug, New 
Yorko rubsiuvių padėtis.

—A. P. Serbas.

So. Milwaukee, Wis.
9LA. Dešimto Apskričio trečias 

suvažiavimas.

p. J.

Ke- 
ke- 
at- 
su-

212 kuopa 5. Viso 
kuopos prisiuntė 13 
Apskričio valdybai 
sprendžiamas balsas,

Birželio 17 d. So. Milwaukee 
įvyko iš eilės trečias SLA. 10- 
to Apskričio suvažiavimas. Su
važiavus visiems kuopų atsto
vams 11 vai. ryto išrinkus 
Apskričio pirmininkų
Marcinkevičių tvarkos vedėju 
atidaryta konferencija su ata
tinkama prakalba. Mandatų 
komisija Antanas Pakšys, H. 
Mockus ir J. Kasparaitis kuopų 
atstovams prisagstė ženklelius. 
Patikrinus mandatus komisi
ja pranešė, kad atstovų pri
siuntė: (MiLvuiikės 133 kuopa 
3, Bacino 1(M) kuopa 3, ir 
nosha 
turios 
stovų, 
teikta
svečiams duota patariamas bal
sas. Svečių buvo iš Racino 
p-lė Ersivekičiutė ir p. Mockie
nė.

Pirm laiko pagaminta pir
mininko jdienotvarkė priimta 
taip, kaip buvo sustatyta. Raš
tininku paskirta Šilenskas, o 
vice-pirm. J. G i barta s.

Komisijų raportai priimti 
kaip pikniko ir laiškų atspaus
dinimo, ištariant ačiū.

Neužbaigtuose reikaluose bu
vo kiek ilgesnių, bet rinitų 
diskusijų dėl agitacijos SLA. 
labui, dėl rengimo prakalbų iri 
tvėrimo naujų kuopų. Kadan
gi antrame suvažiavime išrink
toji agitacijos komisija neatli
ko užduoties, tatai paliekant 
jų ir ant toliaus duota jai įvai
riu instrukcijų reikale vedimo 
agitacijos, kad ji duotų didžiau
sių pasekmių. Geriausias bū
das agitacijai varyt —tai ruoš
ti kuopų masinius mitingus, 
išrinkus gabiausius narius iš 
vienos kuopos siųsti į kitų, 
apsimainyt; gi taip pasirodys 
mažos pasekmės, bus kviečia
mi atsakomi kalbėtojai ir jiems Į 
ruošiami maršrutai. 
Komisijos nariai 
sas naujokines 
agalba pavienių 
SLA. kuopas.

Išklausius kuopų praneši
mus pasirodė, kad prie SLA. 
l()-to Apskričio per keturiais 

tuopas narių yra 230 ir kuopų 
turtas 205 doleriai. Pats apskri
tis turi pinigų 225.63.

Padaryti šie nauji tarimai.
1. Ruošit bendrai visų kuo

jų piknikų tarpe Kenoshos ir 
lacino. To darbo atlikimui iš
rinkta komisija iš keturių, — 
ciekvienos kolonijos po vienų. 
?iknikas turi įvykti liepos mė
nesy.

2. Nutarta paruošti SLA. 10- 
;o Apskričiui įstątai. Komisi- 
a išrinkta: A. Pakšys, M. Kas
paraitis, J. Marcinkevičius.

3. Nutarta, kad iš Apskričio 
iždo butų apmokama agitacijos 
tpm. išlaidos — kelio tikietas 
ir plaktai, taipgi silpnai kuopai 
’inansais bus duodama para
ma.

4. Nutarta išrinkti Turtą 
raštininkų. Išrinktas M. Kas
paraitis, 1420 Howe St., Racine, 
Wis. Norint gauti iš Apskri
čio pinigų išlaidoms padengti 
ar įplaukas priduodant reikia 
kreiptis visuomet į turtų raš
tininkų.

5. Nutarta kuopas paliuosuo- 
ti nuo mokėjimą į apskritį.

Agitacijos 
važiuos į vi- 
ir bandys su 
narių sudaryti

6. Nutarta Apskričio iždinin
kų užbonsuoti 500 dolerių.

7. Nutarta sekantį suvažiavi
mų laikyti Kenoshoj, Wis., 
rugsėjo 16 d., 10 vai. ryto.

Kitų smulkesnių tarimų ne
žymiu, bus surašyti į protoko
lų ir tilps organe.

Dar turiu pažymėti, kad vi
si svarstymai kaip apie neuž
baigtus reikalus, taip darant 
naujus ėjo sklandžiai. Mus tik 
stebina kitų apskričių suvažia
vimai su barnėmis ir ginčais. 
Musų 1 O-tas A paikutis tviskų 
vienbalsiai nutaria, užtat ir pa
sekmės esti geros — į pusę 
metų žiūrėk jau turim apskri
čio kasoje $225, ir narių prie 
apskričio per keturias kuopas 
230.

Konferencija uždaryta 3:15 
vai. po pietų tvarkos vedėjui 
ir H. Mockui pasakius prakal- 
bėles .kuriose jie linkėjo gerų 
pasekmių 10-tain Apskričiui.

—M. Kasparaitis.
----------------1----------------

So. Omaha, Nobr.
Lietuvių vienybės pairimas. — 

Tos vienybės ardytojai. — 
Triukšmas šv. Antano Drau
gijoj dėl išpažinties.

Malonu daros girdint, kaip 
kitų kolonijų lietuviai kruta, 
darbuojas, šviečias, dalyvauja 
įkullturiniame vjis.uoiinienč|s dar
be, politikoj ir tt., užtat juo 
liūdniau, kad mūsiškę South 
Omahos lietuvių kolonijų lyg 
kaikokie juodi debesiai baigia 
užtraukti, ir imi galvoti, ar ka
da ji sulauks giedresnės die
nos.

nėj daly musų dvasios vado
vai. Nuo pat pirmutinio čia bu
vusio kunigo Krasnickio iki da
bartinio Mikulskio — visi jie 
savo darbais maža ką vienąs 
nuo kito skyrėsi, visi jie veikė 
prieš šiek tiek pažangesnį ju
dėjimų ir kovojo prieš taria
mus “bedievius”. Bet savo 
darbais jie kartais tiek paky
rėdavo para pi jonams; kad tie 
net streikus paskelbdavo savo 
dūšių ganytojui, kad jį lau
kan iškrapščius. Kai kurie pa- 
rapijonai' nepakęsdami savo 
kunigo dėjosi prie “biblistų,” 
kiti prisidėjo prie pažangiųjų, 
nebažnytinių draugijų. Gi Šv. 
Antano draugija^ dagi ryžosi 
atpalaidoti varžančius narių 
sąžinę viržius, būtent panai
kinti priverstfmų kjiekvienam 
nariui ėjimų išpažinties. Pada
rius tokį nutarimų ta draugija 
priėmė ir naujų konstitucijų, 
kur verstinas išpažinties ėji
mas buvo panaikintas. Draugi
jai pasiliuosavus nuo tokių re
težių, į jų ėmė rašytis dauge
lis naujų narių. Viskas ėjo ge
rai. Bet kunigams, žinoma, 
tai buvo kaulas gerklėj, ir da
bartinis kunigas Mikulskis pra
dėjo visokiais budais veikti, 
kad tų draugijų vėl galėtų pa
sižaboti. Su atskirais draugi
jos nariais jis veda pasikalbėji
mus, daro klebonijoj susirin
kimus, kai kurio liko bažny-
.............................................<■...............

čios komiteto nariai... žodžiu, 
agitacija pavaryta smarki, kad 
įdraugijų į savo gardų susiva- 
’rius. Ir tasai darbas neliko be 
vaisių.

Birželio 3 dienų įvyko tos 
šv. Antano Draugijos pusmeti
nis susirinkimas. Ir štai su
agituotų narių kuopa pakelia 
klausimų apie grąžinimą at
gal konstitucijoj punkto, rei
kalaujančio, kad kiekvienam 
nariui išpažinties ėjimas butų 
priverstinas dalykas. Vadinas, 
jie vėl, kunigo prikalbinti su
manė aštriai narių sąžinę su-

varžyti. Susirinkime kilo dide
lio triukšmo, bet sumanymas 
galų gale paleista balsavimui 
ijr nubalsuojama kad kiekvie
nas narys privalęs eiti išpažin-

rių yra tam griežtai priešingi, 
tai dar nežinia, kaip bus. Tuo 
tarpu protokolų raštininkas 
Armoška rezignavo nuo vie
tos. Be abejo, kad inkvizicijos 
priešininkai, pažangesnieji 
draugijos nariai tanp lengvai 
nemisileis VbažnytinMikams, ir 
audros dar bus didelės.

Šv. Antano Narys.LIEPOSMENESIS
Mrs. A. MICHNiEVICZ-VIDIKIENE

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Stl, kampas 31 gat, 

Ofisas su Dr. J. F. Van Paing
Tel. Yards 1119

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
sc. Sąžiniškai pa 
tarnauja, viso 
kiose ligo.se 
gimdymą,
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se m-oterims ii 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

Valandos nuo 7 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v 
vakare.

Tel. Blvd. 3188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 
tišką prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Ne visados ir čia taip buvo. 
Dar prieš pasaulinį karų ir 

i karo metais vietos lietuviuose 
buvo daugiau vienybės ir susi
tarimo. Darydavo bendrus su
sirinkimus, apvaikščiojimus 
svarbesniųjų Lietuvos atsitik 
kimų, rinkdavo aukas įvairiems 
Lietuvos reikalams ir tt. Atsi
lankydavo žymesnieji Ameri
kos lietuvių darbuotojai su 
prakalbomis, ir tuo žadindavo 
vietos lietuvius krutėti, veikti, 
ir jie buvo gerokai
Net rytiečių spauda ir musų 
inteligentija kartais pagirda
vo, kad So. Omahos ‘ lietuvių 
kolonija atbudus ir pasižymi 
gerais adrbais.

Dabar čia to nebėra. Susi
klausymas, bendras darbas iš
nyko — viskaš subiro, suskilo. 
O šitokio pakrikimo į vietos 
lietuvių gyvenimų įnešė dides-

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA 
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, į Hamburgą $103.50). Ka
rės taksų $5.00.

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė. 

, Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite , gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.
CUNARD LINE c 
140 N. Derbom 
St. Chicago, IĮ*.

Yra žinomas kaipo mėnesis pini
gų investavimo. Daugelis žmo
nių kurie turi kiek susitaupę pi
nigų savo taupinimo skyriuose, 
investuoja dalį tų pinigų į pir
mus Real Estate Morgičius, kad 
gavus didesnius nuošimčius.

Musų bandas turi ant rankų 
užtektinų skaičių Pirmų Morgi- 
čių ir Auksinių Bonų, kad užga
nėdinus bile ką kurie j ieško tik
rai gerų ir saugių investmentų 
nešančių didelius nuošimčius. ‘

Ponai Grisius, Sedemka ir Ma- 
cikas maloniai patarnaus jums 
bile kada kuomet ateisite į ban
ką. Malonėkite klausti jų.

išjudinti.

MOTERIS SIRGO 
TRIS MENESIUS

Skausmai strėnose ir ner
viškumas. Pasveiko nuo Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.

Montevideo, Minn. — “Per tris mė
nesius turejauskausmus strėnose ii

šonuose ir buvau 
baisiai nervuota, 
kad negalėjau dar
bo dirbti. Kada
pradėjau vartoti 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound, pradė
jau stiprėti ir da
bar sveriu 150 sva
rų. Aš užlaikau na
mus, galiu pakelti 
ir dirbti bet kokį 

darbą. Aš- apturėjau stebėtinas pa
sekmes nuo Vegetable Compound ir 
širdingai patariu jį savo draugėms. 
Aš leidžiu jums garsinti mano paliu
dymą.” — Mrs. Ole Bergstrom, 210 
8th St., Montevideo, Minnesota.

Kita nervuota moteris apturėjo 
pagalbą.

Port Huron, Mich. — “Per du me
tus turėjau skaudėjimų šone ir jei aš 
daug dirbau buvau labai nervuota ir 
rytmety tiek pat būdavau pailsus, 
kaip ir eidama gulti. Visą dieną bu
vau mieguista ir man nesinorėjo nie
ko veikti ir buvau tokia nervuota, kad 
aš sau nagus krimzdavau. Viena ma
no draugių papasakojo apie Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound ir jis 
man tiek pagelbėjo, kad aš tuoj pra
dėjau puikiai jaustis.” — Mrs. Char
les Beeler, 1910 Eik Street, Port Hu
ron, Mich.

Tel. Lafayette 4228
Plnmbing, Heating 

Kaipo lietuvi*, lietuviam* vimdą* 
patarnauju kuogerlasalal.

M. Yuška, 
8228 W. 38th SU Chlcag*. JQL

Peoples Bank

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoje Amerikoje savo stip
rumu ir geru patarnavimu.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Avė 
CHICAGO

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 8159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampa* 18-th Street

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. S. RIETIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd SU kampa*
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd SU

Tel. Lafayette 4988

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Are.

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 

Valandos pagal sutartj.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-t atves

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė, 

Tel. Kenwood 5107
Valandos! nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Yards 5832

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

r. v. a. Šimkus 
tojas, Chirurgą* Ir Akušeri* 
8261 South Halsted St.

T*I. Boulevard 5052

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*

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

Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7718

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

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

Kampa* 18 ir Halsted St.

JGarsinkitės Naujienose

Ganai 2118Rasi
Ned.’

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
8243 South Halsted Si 
Tel Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Tel. Pullman 5482

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.

Dt. Herzman kraustosi iš senot 
vietos 3813 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

/^DR, HERZMAN^h
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams Žinoma* per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gynite staigias ir chroniškas llgaa 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

Dienomis: Canal 
8110 arba 0876

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų,

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drezel 2880

Dr. Maurice Kalio
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
£> Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v.» nedėldieniai* buq 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARYA 
' D0WIAT—SASS

’ — 1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Rezidencijos tel. Van Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicagc 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nedėliomis 18—12 dienų. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicaga

ligo.se
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NAUJIENOS

South Halina rttnot 
Chicago, III.

Tdephone Booaorolt 8501

Subscription Rataai

18.00 per year in Cbicagg 
8c per copy.

Entertd aa Second Olasa Matter 
March 17th, 1914, et the Port Office 
•f Chicago, 111M andar the act nf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chieago, 
DL — Telefonai t Raosevelt 8500.

> Uicimokijimd kalnai
Chicagojė A paltai

Metams_______
Pusei meti ■ t
Trims mėnesiams ■
Dviem minesiam - T t
Vitam minėtini ----- - ,

Ehicagoje per naifatajM 
Viena, kopija - ■ .-imi

$8.00
4.00
2.00

,1.W
>75

18c
TF

Metanu - tir -
Putei met« ............ 8.50
Trims minėdama - — ■ ■ , 1.75
Dviem minesiam ___________ 1.25 

t Vienam minėsiu! . — - .75
( Lietuvon ir kitur uisicniuMei

(Atpiginta)
Metams------------------ , $8.00
Pusei metų ... 4.00
Trinu minesianu  ............ 2.00
Pinigus reikia siųsti paltu Money 

Orderiu, kartu au ulsakymo.

Ginkluota 
taika.

Nesenai Washingtone bu
vo susirinkę dvasiškiai. Su
sirinko jie ten karo sekreto
riui, p. Weeks, kviečiant. Vy
riausias tos dvasiškių konfe
rencijos tikslas buvo svar- 

moralinius reikalus. Bet 
konferencija pusėtinai nu
krypo nuo savo uždavinio ir 
ėmė svarstyti tokius daly
kus, kaip “klaidingas paci
fizmas”.

Dvasiškia’ pilnai sutinka, 
kad taika yra geras dalykas. 
Tečiau jų supratimu, norint 
taikos, reikia ruoštis karui. 
Jie sako:

“Taika yra viso pasau
lio tautų misija, kurią 
Amerika remia moraliniai 
ir materialiniai. Bet ne- 
prisirengimas ir nusigink
lavimas butų tikriausias 
būdas pagimdyti karą.”
Tikrai taip. Tokia taika, 

kokia dabar yra Europoje, 
žinoma, negali būti palaiko
ma be atatinkamo militari- 
nio prisirengimo. Reikia 
ginklų ir sitpraus laivyno 
palaikymui tokios taikos, ko
kią Jungtinės Valstijos ant- 
meta ant silpnesniųjų Pietų 
Amerikos respublikų, kurių 
sostinėse Jungtinių Valstijų

jūreiviai šeimininkauja, kaip 
namie.

Visa tai labai gerai, te- 
čiau mes nesuprantame vie
no dalyko: ką bendrą turi su 
krikščionybe dvasiškių rė
mimas “ginkluotos taikos”? 
Tai gali turėti tik vieną pra
smę. Kuomet Amerikos ka
pitalo įdėliams gręs pavojus 
kokioje nors kaimynėje val
stybėje, tai valdžia, dvasiš
kių laiminama, galės pasiųs
ti jaunimą su ginklais ran
kose “praplėsti Amerikos 
garbingą misiją” užsienyje.

Vokietijos 
gelbėtojai.

Jeigu kas manė, kad Vo
kietijos kapitalistams neru
pi savo šalies reikalai, tas 
tikrai klydo. 'Pasirodo, kad 
jiems labai apeina išvesti 
Vokietijos žmones iš ‘Pran
cūzų nevalios”, šiomis die
nomis jie pasiūlė valdžiai la
bai įdomų planą. Jie sutin
ka valdžiai paskolinti kas 
metai po 50 milionų dolerių 
reperacijų mokesnių atmo- 
kėjimui. O už tą savo pa
tarnavimą jie nori iš val
džios štai kokių malonių: 
pavesti į jų rankas geležin
kelių, pašto, etc. tvarkymą; 
atšaukti visus suvaržymus 
biznyje, ir panaikinti aštuo- 
nių valandų darbo ■ dieną. 
Priėmimas to plano, be abe
jojimo, reikštų panaikinimą 
visų tų laisvių, kurias vokie
čių darbininkai iškovojo per 
metų eiles. Gal Vokietijos 
kapitalistams tuo budu ir 
pasisektu atgauti Ruhr sritį, 
bet užtat darbininkams tek
tų gyventi tokiomis sąlygo
mis, palyginus su kuriomis, 
senoji monarchija atrodytų 
auksiniu laisvės ir demokra
tijos amžium.

Belgija pradeda 
atsipeikėti, «

A ----------------

Netolimoje ateityje Euro
pos situacija gali žymiai pa
kitėti. Belgijos kabinetas, 
tūriam vadovavo Theunis, 
priverstas buvo rezignuoti. 
Tas kabineto krizis įvyko 
dėka tam, kad prieš Theuni- 
so imperialistinę politiką 
susidarė stipri opozicija. 
Theunis ėjo ranka už rankos 
su Poincare ir laikėsi tos 
nuomonės, jog Vokietija tu
ri būti visiškai sunaikinta 
ekonominiai.

Dabar dalykų padėtis tu
rės pasikeisti. Opozicija, 
nu vertųsi Theunisą, stoja už 
tai, kad butų ieškoma prie
monių susiprasti su Vokieti

ja taikiu budu. Ir jeigu se
kamas Belgijos kabinetas 
susidarys iš opozicijos, tą
syk Francija, taip sakant, 
liks izoliuota, t. y. savo mili
taristinei politikai ji nebetu
rės pritarėjų. O tai, žino
ma, turės sušvelnyti ir Flran- 
cijos atsinešimą į Vokietiją.

Ar šiaip ar taip, bet dabar
tinis Belgijos kabineto krizis 
rodo, jog karinis psichozis 
ten pradeda mažėti ir žmo
nės ima apsipeikėti.

Apžvalga
ČEKOSLOVAKIJOS SOCIA

LISTAI NESUSITAIKE.

Hamburgo ’internacionaliniar 
me socialistų kongrese buvo 
pakeltas čcko-Slovaklijos So
cialistų Partijos klausimas. 
Kongrese dalyvavo septynių 
partijų delegatai. Tos skirtin
gos partijos susikūrė dėl ne
susitaikymo tautinias klausi
mais.

Kaip žinoma, čeko-Slovaki- 
jos respublika yra pasaulinio 
karo padaras. Karo metu če
kų socialistai rėmė Antantos 
pusę, o vokiečių socialistai cen- 
tralines valstybes. Susikūrus 
Čeko-Slovakijos respublikai vo
kiečiai pasijuto, kad jų tauti
nės teisės yra varžomos. Slo
vakų socialistai pasidalino: vie
ni savo simpatijomis krypo į 
čekų pusę, o kiti į vokiečių, ar
ba reikalavo slovakams auto
nomijos.

Toks socialistų pasiskirsty
mas tęsėsi iki pat pastarojo 
llajiko. \Čekoį-SIovakijos vokie
čių socialistai pakėlė to pasi
skirstymo klausimą internacio
naliniame kongrese. Bet čeky 
sosialistai pareiškė, jog inter
nacionalas negalįs kištis į vi
dujinius tautinių partijų reika
lus. Esą Čeko-SlcMjkijos so
cialistų partijos privalančios 
tarpusavyje išlyginti savo * ne
susipratimus. Be to, čekai už
ginčijo, kad vokiečių teisės yra 
varžomos.

Tokiai padėčiai susidėjus, in
ternacionalas atidėjo tą klausi
mą, išrinkdamas komitetą, ku
ris bandys labiau susipažinti 
su čeko-Slovakijos socialistų 
partijų tarpusavinius santy
kiais. Savo tyrimo davinius 
komitetas vėliau praneš Londo
no internacionaliniam biurui. O 
iki to laiko čekų, slovakų ir 
vokiečių socialistų skirtumai 
Čeko-Slovakijoje pasiliks tokio
je pat formoje, kaip ir pirma.

VALDŽIA IR DIDYSIS 
BIZNIS.

Standard Oil kompanijos 
magnatas, A. C. Bedford, sako, 
kad valdžia neprivalo kištis į 
biznio reikalus. Tos rųšies po
litiką franeuz^i Vadina “lai 
ssez fairc”, o Tammany Hali — 
“Lėt us alone”. Bėda yra tik 

tame, kad trustai kišasi į val
džios reikalus, o tuo ypač pa
sižymėjo Standard Oil Co. “The 
iMihvaukee Leader” sako: 
T “Amerikos trustų pastan

gos pakeisti valdžią iš visos 
kapitalistinės klasės komite
to į politinį įrankį kelių kor
poracijų negalėjo neatkreip
ti žmonių \ domesį į tikrą j ą 
dalykų padėtį. Žmonės nusi
tarė, jog geriau turėti Valdžią, 
kuri( (bandys aprufoežiuoti 
trustų privilegijas plėsti žmo
nes, negu tokių valdžią, ku
ri leis trustams diktuoti, 
kaip reikia šalį tvarkyti.

“Ir šių dienų vyriausia 
problema būtent ir yra ta, 

1 kad nusprendus, kaip ge
riausia valdžia gali kištis į 
didžiųjų korporacijų biznio 
reikalus, suteikiant tuo žmo
nėms naudos”.

UNIVERSITETO REKTO
RIAUS KVALIFIKACIJOS.

va- 
tik 
ar-

“Darbininke” skaitome:
“Anuomet Voldemaras bu

vo išėjęs prieš rektorių Šim
kų su padorumo ribas per
einančia kritika. Prikaišiojo 
jam stoką mokslo ir kitų 
privalumų. ‘Darbininkas’ tą- 
da pastebėjo, kad rektoriaus 
kvalifikacijos yra būti geru 
ūkio .vedėju ir administra
torium, o ne atsižymėti mo
kslo gilumu. Ir dabar sa
kome, kad naujasis rektorius 
tinka ton vieton, jei jis turi 
minėtas kvalifikacijas. Nau
jasis Lietuvos universiteto 
rektorius Čepinskis yra ga
bus lektorius, bet negilus. 
Tarpe studentų yra poipuilet- 
rus. Kai dėl partijos tai jis 
yra socijaldemokratas.”

“Darbininko” supratimu, 
dinasi, rektorius turi būti 
apsukrus adminstratorius
ba, kitais žodžiais sakant, biz
nierius. Pasižymėti mokslo
gilumu jam visai nereikalinga. 
Tai labaji įdipmu. Matoma, 
vokiečiai nežinojo ką darą, 
kuomet jie paskyrė Berline
rektorium vieną žymiausių 
pasaulio mokslininkų Nernstą. 
O Clarke’o ir Stanforao uni
versitetams irgi tudbut visai 
nebuvo reikalo kviesti tokius 
prezidentus, kaip G. Stanley 
Hali ir David Starr Jordan, ku
rie yra priskaitomi prie di
džiausių Amerikos mokslinin
kų.

Bet faktas yra tas, kad uni
versiteto vedėjai turi būti ne 
kvalifikuoti biznieriai, o pir
moje vietoje gabus švietėjai. 
Pakanka perskaityti Dr. Jor
dano nesenai išleistą autobio^- 
grafiją, kad supratus, kokios 
didelės įtakos gali padaryti ve
dėjas į universitetą. Tad tvir
tinimas, jog universiteto rekto
riui pilnai pakanka to, kad 
jis yra gabus biznierius, yra 
gryna nesąmonė.

TŪKSTANČIAI ĮSTATYMŲ.

Pereitą antradienį Ghicagoj 
s|ianos gubernato

rius, kuris pareiškė, jog Ame- 
lankėsi •

riko j e tankiai įstatymai yra 
laužomi todėl, kad tų įstaty
mų yra perdaug. Žmonės iš
moksią įstatymus gerbti tik 
tada, kai daugelis bereikalingų 
įstatymų bus išbraukta iš 
knygų. “Herald and Exami- 
ner” delei to sako:

“Tinkamam policisto par
eigų ėjimui reikalinga žino
ti 16,000 įstatymų. Advoka
tas, kuris norėtų praktikuoti 
visose valstijose, turėtų per- 
ska|tyt|i desėtkus tūkstančių 
puslapių įstatymų.

“Be kongreso šioje šalyje 
yra apie 7,500 valstijos įsta- 
tymdavių ir valstijos legisla- 
turų, kurios skaitoma neti
kusiomis, jeigu viena sesija 
nepraveda 300 ar 400 įstaty
mų. Juo kongresas daugiau 
įstatymų praveda, tuo jis 
skaitosi geresniu. Sesijai pa
sibaigus visuomet vyraujanti 
partija giriasi tuo, kad ji 
daug įstatymų pravedė.

“Ta įstatymų leidimo aitra 
yra liga, epidemine liga. Ap
skaičiuojama, kad kas mė
tai išleidžiama 6,000 < įstaty
mų, o kas penki metai 30,- 
000.

“Svetimų valstybių advo
katai apleidžia šią šalį susi
maišę. Kodėl mes leidžiame 
tiek daug įstatymų ir kaip 

■ mes galime tuos įstatymus 
atsiminti, — tai yra . jiems 
dvi misterijos, kurių jie ne
pajėgia išrišti. Jeigu Ame
rikos advokatui reikėtų iš
rišti tos misterijos, jis irgi 
turėtų prisipažinti, kad ne
galį to padaryti”.
Toliau laikraštis sako, jog 

esant tokiai daugybei įstaty
mų, pats savaime suprantama, 
kodėl tie įstatymai yra taip 
tankiai laužomi. Esą jeigu ta 
įstatymų manija nepasdliaus, 
tai greit Jungtinėse .Valstijose 
pritruks kalėjimų visų prasi
žengėlių baudimui.

GAISRAS.

Gegužės 31 d. 4 v. p. p. Gar
dino g-vė Nr. 40 užsidegė Fein- 
bergo papirosų (“Garbaty”) 
fabriką. Skubiai atvyko Kau
no Miesto Ugniagesių Koman
da, p paskui dar Kauno Sava
norių, Slabados ir Karo ko
mandos. Pastaytos trys ma
šinos tiesiog iš Nemuno trau
kė vandenį, bet gaisro nepajė
gė greit užgesint, nes negali
ma buvo prieiti. Plačiau ne- 
užsiimdamas gaisras užsibai
gė apie 9% v. v. Užsidegimo 
priežastis dar nesužinota. Ma
no, kad gal darbininkai užkri
tę nuo papiroso (mat nors bu
vo šventa, 'bet fabrikas dirbo 
lig 2 vai.). Nuostoliai gan di
deli. iNamo savininkui Segaliui 
padaryta nuostolių už 70,000 
litų; fabrikos savininkui (Fein- 
bergui) — už 400,000 litų. 
Didžiausią nuotsolį sudaro su
gadinti 5 ar 6 vagonai popie- 
rio. Namas buvo apdraustas 
100,000 litų, o fabriką — 200,- 
000. (L-va).

Iš Vilniaus istorijos
Esmaltte: Vilnius, “Liet. Rytai” No 6

(Tęsinys)

Labiausiai išaugęs Vilnius 
buvo Zigmantų —■ paskutinių 
Jogajla|ič|ių paikais. Gyventojų 
skaičius Vilniuje tuomet sie
kė 200,000; kunigaikščių, rū
mų puikybe, didikų' bajorų 
gyvenimo prabanga ir turtin
gumas, pramonė ir pirklyba 
stebindavo kiekvieną svetim
tautį, atvykusį Vilniup. Taip, 
Suomijos kunigaikštis Jonas, 
Gustavo Važos sūnūs. įvažiuo
damas į Vilnių Trakų keliu, 
buvo nustebintas vaizdo gro
žybe; jis sakė tokių miestų ne
daug tematęs savo gyvastyje. 
Stebino jį taip pat sostinės 
tautų įvairumas; lietuviai, gu
dai, lenkai, žydai ir totoriai, 
kiekviena kurių rodėsi mieste 
savo tautiniais drabužiais ap
sirėdžiusi. Tais Zigmanto Au
gusto laikais nebuvo tų f anali
nių tautų ir tikybų pcrsekųpja- 
mų, kurie vėliau čia prasidėjo 
ir musų laikų yra susilaukę.

Vilnius didėjo, klastėjo ir 
gražyn ėjo, kolei jame gyve
no didieji Lietuvos kunigaikš
čiai. Pasibaigus Jogailaičių gi
miniai ir,Liublino unijai įvy- ^a» sunkioje kOyųjeh,brendinta, 
kus, baigiasi didžiųjų Lietuvos1 PirmoJ° Lietuvių Seimo 1905
kunigaikščių ęsybė, baigiasi 
kartu ir Vilniaus klestėjimas, 
nes jis nustoja sostinės reikš
mės ir pamažu fhyksta, lenkė- 
ja ir nustoja savo garbės. Len
kams įsigyvenus, ypač nuo 
karaliaus Zigmanto III laikų, 
t. y. nuo jėzuitų, įsivyravimo 
prasideda Vilniuje ir visoj Lie
tuvoj tikybinė ir tautine ko
va.

Skausmų ir didžių persekio
jimų įšugdytas ir išmėgintas 
lietuvių laisves troškimas atsi
liepė karštu pritarimu Rusijos 
revoliucijai 1905 m., kai buvo 
iškeltas obalsis vaduotis iš 
caro priespaudos, Vilnius pri
sidėjo prie bendro Rusijos dar
bininkų streiko: buvo sustoję 
geležinkeliai, paštas ir telegra
fas. Bet Lietuvos gyvenimas 
virte virė, nors Vilnius ir bu
vo viso pasaulio atkirstas. Vei
kiai susidarė Vilniuje Lietuvių 
Komitetas, kurs pakvietė lie
tuvių tautą seimam Ir štai 
1905 m. gruodžio mėn. 4 d. iš 
visų Lietuvos kampelių atvyko 
atstovai į Didįjį Seimą ir Vil
niaus vadinamuose Liaudies 
Namuose bendrai tarėsi, kas 
reikia daryti tokioje svarbioje 
valandoje, kuomet pradėjo 
braškėti rusų caro despotizmo 
pagrindai, pasitarę atstovai iš
siskirstė ir'po visą Lietuvą iš
nešiojo Didžiojo Seimo nutari
mus. Lietuvoje buvo visur da
romos sueigos, kuriose buvo 
tariamasi griauti senoji tvar
ka, stoti kovon dėl Lietuvos 
laisvės. Buvo uždarinėjami 
degtinės monopoliai; rusai 
mokytojai varomi iš Lietuvos 
mokyklų ir kviečiami namo,, 
Rusijon, važiuoti; nustota mo- 
kestys mokėti; vietos valdžios

įstaigos pradėta reorganizuo
ti. ..

Bet, numalšinus Rusijos re
voliuciją, daugelis Didžiojo 
.Seimo nutarimų, jau beprade
damų įvykti, buvo lig laiko su
turėta. Pasaulinis karas vėl 
aikštėn iškėlė lietuvių laisvės 
troškimus, kurie apsireiškė ne
priklausomos Lietuvos kury- 
bose. Lietuvos nepriklausomy
bės obalsis viešai ipralskambė- 
jo Vilniuje pačiu sunkiausiu 
laiku — 1917 m. rugsėjo mėn. 
78—22 d., kai buvo įvykęs 
Antrasis Lietuvių Seimas, va
dinamas Lietuvių Konferencija 
Vilniuje. šios • konferencijos 
uždavinys — suvienodinti ir 
suformuoti Lietuvos sliekiniai 
ir pareikšti jie plačiajam pa- 
sauliuji. Konferencijos išbartas 
žodis dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, nežiūrint, nepalankių 
karoK padėties aplinkybių, pra
skambėjo bėtgi visame pasau
lyje. Nuo šio laiko Lietuvos 
neprikalusomybės mintis, kuri 
jau senai buvo padiegta, žiau
rioje caro priespaudoje augiu-

m. viešai iškelta, Antrame Sei- 
rhe 1917 m. tinkaihai išreikš
ta, pradėjo vaisius (fluoti. Kon
ferencijoje išrinkta? Lietuvos 
Valstybės Taryba, nežiūrint 
begalo sunkios 'kovos, privedė 
Lietuvą prie Kuriamojo Sei
mo ir praskynė musų tautai 
tikrąjį jneprfiklaųsomybės ke
lią. Tik Lietuvos Kuriamasis 
Seimas jau nebegalėjo susi
rinkti senoje Lietuvos sostinė
je Vilniuje. Tą garbę Kaunas 
paveržė Vilniui. Mat, susiko
vus dviem milžiniškom jėgom 
— vakarų Europos kapitaliz- 
mti su Rusijos komunizmu, 
Vilnius 1918 m. sausio 5 d. li
ko rusų paimtas, o po 105 die
nų, balandžio 20 d., šiuos sve
čius išstūmė, atkeliavo čia ki
ti svečiai-lenkai.
\ (GALAS)

Redakcijos Atsakymai
Naujienų Skaitytojui, Cice

ro. — Vartojimas žodžių “ne
atbūtinas”, “neatbūtinai” yra 
klaidingas. Kas šiev tiek susi
pažinęs su lietuvių kalba, tas 
sako ir' rašo “būtinas”, “bū
tinai”.

PATAISO-GERUMĄ
Del geresnės rųšies alaus, tiek 

yra visokių reikalavimų, kad mes 
rekomenduojame CARBONIC 
ACID GAS. Labiausiai ekonomiš
ką ilkesniam laikui. Duoda dau
giau stiklų statinėj ir užlaiko alų 
šviežią ir gerą iki paskutiniam1 lašui 

ELEKRA. VANDUO IR CAR- 
BONIC ALAUS PUMPOS pataiso
mos ir įvedamos per expertus me
chanikus.

Hilton & Sons, Ine.
2607 Wentworth Ave^

Phone Victory 7760
K

Padegėlis Kasmatė.

LiteralurosDarželis.
“Magaryčios”

I Feljetoninkas.

Jeigu mes jau be nuodėmes galime 
šnekėti apie musų dailiąją literatūrą ir 
rasti joje Eiropinių savybių, tai mes bū
tume kur-kas sunkesnėj padėty, jei pano
rėtume tą iMrtį teisybės pažinimo mastą 
pritaikinti ir musų laikraštinei literatūrai. 
Jeigu dailiosios literatūros srity mes jau 
turime aiškiai pasjiroiškusių savystovių 
dovanų, tai laikraščio reikalu mes tas do
vanas galėtume vienos rankos pirštais su
skaityti. Publicistikos srity dar ' šiaip dar 
taip galima priskaityti kiek daugėliau pa
dorių laikraštininkų, bet jau laikraštinio 
feljetono srityw mes teturime vos keletą 
žmonių. Jeigu mes turime tokius tipingus 
geroje to žodžio prasmėje publicistus, ne-t 
atsižvelgiant pjų atstovaujamas idėjas, 

kaip antai Antanas Smetona, Adomas 
Jakštas (kunigas Dambrauskas ir Drus
kius — tas pat), Rondoimanskis, Mykolas 
Biržiška, Albinas, Rimka, Voldemaras, Ste
ponas Kairys, tai jiems lygių feljetoiiin'kų 
suieškoti vargu bau vyktų. Feljetoninkas 
privalo turėti visas laikraštininko savybes, 
kaip ir publicistas, bot ir dar daugiau. Pri
valo būti universalus, privalo mokyti tuo
jau orijentuotis, apie viską tuojau savo 
nuomonę tarti, kiekviename gyvenimo 
reiškiny pastebėti svarbiausias jo' savybes 
ir mokėti jas nuo kitų atskirti bei pabrėž
ti, mokėti tuos davinius sunaudoti savo 
ginamai ir atstovaujamai idėjai. Laikraš
tis ne tik neprivalo aklai visuomenę sekti, 
— jis privalo duoti tai visuomenei toną, 
ir ne tik visuomenei, bet ir gyvenamajai 
politikai. Blogas tas laikraštįs,, kurįs ten
kinas tiktai; nuogų /faktuikonstatavimu!

’ - v.Kad tai pądąryti, reikia žinoti praeitį, 
reikia nusimanyti dabartį, reikia pakan
kamai turėti sveikos sąmonės ir prigimtos 
intuicijos, nusivokti ateities įvykiuose/ 
Tani,, be abejonės, reikalinga stambi mo
ralinė paiega. Prastas tasai kunigas, kuris 

skelbdamas žemiškų turtų atsižadėjimų, 
patsai vargšus nuskriausdamas, didžiausį 
sau lobį krauna! Savo gyvenimu nekuny- 
damas moralės principų, kad ir labai ge
ras rašytojas, negali būti gerais laikrašti
ninkas! Apie tokius daiktus, kaip stiliaus 
lengvumas, gabumas intikinti — aš jau nei 
nekalbu — jie yra patys savaime supran
tami.

Feljetoninkas, greta visų šių savybių, 
privalo būti dar dailininkas. Privalo mo
kėti reikšti nors painiausią padėtį papras
tais vaizdais.

Ar laikraščio feljetonas yra meno vei
kalas? Žinoma, poezijos saldžiosios nekal
tybės apaštalai aiškiai ir griežtai pasakys: 
ne, tūkstantį kartų ne! Aš tai nebūčiau 
toks smarkus, ir taip pipai nešpręsčiau. 
Aukštu i j įšaltas klau^imės J tolygus klau
simui:'ar k4rik^tiir^ — paveikslas? Atša- 
kyms aiškus: kaip kokia karikatūra. 
Amerikos lietuvių laikraščiuose man ne
teko matyti karikatūros, kuri nors kiek 
turėtų meno požymių. Bet Lietuvoje daili
ninko Adomo Varno pieštos karikatūros 
yra puikiausi meno veikalai, yra gražiausi 

paveikslai. Karikatūrų ir visų kitų paveiks
lų uždaviniai — tie patys: pabrėžti karak- 
teringiausias daikto savybes. Jeigu piešiant 
karikatūrą vyrauja ūpas, kurį mes vadi
name “juokas,” o- piešiant kitus paveiks
lus vyrauja kitas ūpas, tai ši aplinkybė 
jau nebėra esmės dalykas. Todėl aš pasa
kyčiau, kad nereikėtų spręsti ir nukirsti, 
kad tokia ir tokia paveikslų rųšis yra me
nas, o tokia ir tokia — nėra menas. No
rint būti nuosakiam, tenka kiekvieną pa
veikslą ar piešinį apspręsti.

Lygiai tas pat yra ir su tais veikalais, ku
riuos paprastai vadiname laikraščio felje
tonėliais, jei feljetonais pavadinti visą tą 
medžiagą, kuri eina pirmos ar antros laik
raščio skilties atkarpoj.

Žinoma, kaip koks feljetonėlis! Tiktai 
švęsta vteieyhf.:Įij^u turėti omeny musų 
gyvenimo praktiką, tėti tištikrųjų gą/lima 
paabejoti: ar feljetonėlis gali kada būti 
meno veikalu. Bet ne gi visas svietas rašo 
taip, kaip mes!

(Bus daugiau)
*..........T1 1 "***

Boris Melngaflis

(Mano Baltajam Džiaugsmui)

Sapnai!
Visur ir visuomet sapnai, — 
Be jų pasaulis nyksta...
Be jų pavasario vėjai,
Kaip rustus rudens vėjai pyksta!

Sapnai!
Visur ir visuomet sapnai —
Tarp gėlių žydinčių sode 
Ir ten, kame išlėto vėjai 
Sparneliais neša meilę...

..

Sapnai!
^Visur ir visuomet sapnai —
Bę jų tyli ir meiles daina...
Be jų (pmtaįatnci v^jąį —;; f 
Skausmų tylioji šypsena!

f
Sapnai!
Visur ir visuomet sapnai...
Sapnuokime taigi ir mudu,
Ir jei pagaus mus meilės vėjai, 
Tai neužmirškime sapnų! *

(“L. Žinios”)
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Padėkos laiškas

Komisija

Mietai 36 reikia 3% 36

per krutinęMieros

šįmet 
vienos

iniciativa ir rupesniu. Tie Sky
riai turės būti Amerikos Lie-

galės 
naš- 
glo- 

tobu-

yardo 
kitos ap-

Repą racijų 
laiku nutarusi 
cijų mokėjimo 
vienų birželio

Serganti žmonis yra uipraiąmi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Gerianti AMERIKOS IR EURO
POS gydymo badai nio

ir spaudos prijautimas 
darbui duoda mums vilties ti
kėtis, kad ir ateityje Amerikos 
Lietuviai nepamirš Lietuvos 
našlaičių ir renis juos, siųsda
mi aukas. Su Amerikos Lietu
vių pagelba Lietuvių Moterų 
Globos Komitetas galės plėsti

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis aidą specialistas

i

Palukonos Išmokamos

*

CHICAGO CLEARING HOUSE ASSOCI

BiHiBKiillBiIiiliMfflfcyiHiMiMBBBiijBiMiH

Moel §tate JJank
A 1 ▼ MIIVYAUKEE AND NOHTH AVENUFS V

Clearing House 
Kontrolėj

Valstijos Valdžios 
Kontrolėj

Geriausia jum pasirinkti savųjų Pirmutinių, Stipriausių 
ir Seniausių Lietuvių Valstijinę Bankų Amerikoje.

“BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantjj be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street,
Netoli Ashland Avė.

Tai

Žaizda

Amerikos Lietuviy Visuo 
menei.

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto globojamųjų našlaičių 
reikalais vykdamos Amerikon, 
šiek tiek abejojame, begu 

_ Amerikos lietuviai, taip dažnai 
visokiems tikslams aukų rin
kėjų lankomi, panorės sušelp
ti musų prieglaudas. Pasiro
dė kitaip: Amerikos lietuviai, 
kaip visados, taip ir dabar pa
sirodė geraširdžiai, duosnųs, 
malonus. Jie gyvai atsiliepė 
į musų atsišaukimus, gausiai 
apdovanodami Lietuvos naš
laičius. Visur, be jokios išim
ties, kur mes apsilankėme su 
Lietuvos Moterų Globos Konii-I 
teto reikalais, buvome priim
tos atvira širdim, širdingu pri
jautimu ir džiaugsmu. Musų 
darbų rome draugijos, dižiųjų 
organizacijų kuopos, pavieniai 
kolonijų darbuotojai. Mus rė
mė visa Amerikos lietuvių pa
žangioji spauda ir gynė nuo 
kraštutinių jų — iš deši nesės ir 
iš kairėses — užpuolimų. Ačiū 
tai paramai, musų misija neli
ko bergždžia: mes gavome naš
lučiams laikinosios paramos, 
mums pasisekė sudaryti kelio
lika L. M. G. Komiteto Skyrių i

savo darbų Lietuvoje, 
duoti prieglaudos tiems 
laičiams, kurių negalėjo 
boti dėl stokos lėšų, galės 
linti savo darbų visose srityse.

Mes tikrai geistame išreikš
ti viešų padėkų kiekvienam au
kotojui ir kiekvienam rėmė
jui musų darbo paskiriai, bet 
to atlieti negalime dėl to, kad 
laiko nei jėgų neužtektų. • To
dėl ir naudojainics musų spau
dos prielankumų, kad viešai vi
siems tarti širdingų ačių taip 
asmeniniai nuo musų pačių, j 
taip jau vardu Lietuvių Mote
rų Globos Komiteto ir tų naš
laičių, kurie *yra Komiteto auk
lėjami. Jūsų, Amerikos Lietu
viai gražus darbas, atliktas re
miant Lietuvos našlaičius, ne-

si) aukomis auklėjamasai jauni
mas visados laimins Jūsų vardų 
ir skaitys Jus savo tėvais.

Netrukus (nįcs paskelbsime 
smulkių atskaitų iš L. M. G. 
Komiteto darbo Amerikoje. Ta 
atskaita bus išsiuntinėta vL r 
sičius laikraščiams ir toms or
ganizacijoms, .'kurios musų 
darbų rėmė.

Prie šitos progos tskaiitome 
reikalingu paminėti, kad laike 
musų kelionės Amerikoje dau
gelyje vietų (susiorganizavo | 
Lietuvių Moterų Globos Komi-

musų | sau už tikslų svarbų Lietuvos 
našlaičių išlaikymų ir rėmimų. 
Skyriai savo laiku gaus iš 
Centro Valdybos instrukcijas 
ir bus nuolatiniame kontakte 
su Centru. Mes neabejojame, 
kad tie Skyriai pasirūpins pri
sirengti prie rinito darbo ir

trrn6. > 
61O?

9402
/Sh

1627

1590
1102
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633/

No. 1621 Sujungtis suknios 
labai madoj. Galima siųti iš 
arba dviejų spalvų moterijų. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42 ir 44 co
lių per krutinę. Mierai 36 reikia 
4% yrado 40 colių materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys No. 610 — 
jo kaina 15 centų.

No 1590 Ityn graži bluzka ir labai 
madoje. Mieros 16 metij ir 36, 38 40, 
42 ir 44 colių per krutinę. Mierai 36 
reikia 1% yardo 40 eolui materijos ir 

yardo 36 colių materijos juostai ir 
kalnieriui.

No. 1102 Dviejų palų sejonas. Mie
ros 26, 28, 30 ir 32 colių per liemenį. 
Miera 26 reikalauja 2 U yardo 36 co
lių materijos.

No. 1627 Berniukui kostiumos. Su
kirptos mieros 2, 4 ir 6 metams. Mie
rai 4 mętų reikia 1,% yrado 36 colių 
ir *4 yardo kitos kalnieriui ir ranko
vėms materijos, taipgi 1% yardo pa
puošalo apsiuvimui.

No. 9402 Kudykiui apsiaustas. Ap
siaustui ir kepurei išvien reikia 2% 
yardo 36 colių materijos ir % yardo 
20 colių šilko materijos kepurei pamu
šalo.

Pavyzdys No. 633 yra mėlynos, jo 
kaina 15 centų.

Smagi namie suknia. Sukirptos 
giieros 36, 38, 40, 42, 44 colių per

1351

tinę, 
colių materijos ir % kokios 
siuvimui materijos.

Norint gauti vieną ar (langiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti inierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigais arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, UI.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...........

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

150,524,000, Italams — 242,- 
794,000. Pietų Slavams— 150,- 
68'5,000, Japonams — 67,978f- 
000, Čeko-Slovakams —21,190,- 
000, Lenkams — 14,705,000, 
GraUtams — 11,023,000, Rumu
nams 
galams — 4,415,000 
maricių. i

ruošti ateityje aukų {rinklia
vas. Skyrių užduotis taip jau 
bus suruošti Amerikoje kas 
metai LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 
DIEINĄ, — tai yra 7 d. gegu
žes: tų dienų visoje Lietuvoje 
renkama aukos Lietuvos naš
laičiams, tad tegul ta diena dar 
labiau suriša Amerikos Lietu
vius su Lietuva, su jos reika- 

! lais, su jos priaugančia karta.
Mums labai gaila, kad nega

lėjome aplankyti visų koloni
jų, kur gyvena Amerikos Lie
tuviai. Del laiko stokos, tega
lėjome lankytis tiktai stambes
nėse vietose. Del tos pačios 
priežasties turėjome atsisakyti 
nuo malonumo būti net ir ten, 
kur buvome kviestos, — buvo
me kviestos į daugelį Naujo-

I sios Anglijos, Pennsylvanijos 
į ir vakarinių valstijų vietas, tai 
vis gi tikimės, kad tų vietų Lie
tuviai neatsisakys parinkti au
kų ir paremti musų našlaičius.

Musų apsilankymas pas Jus, 
Gerbiamieji Amerikos Lietu
viai, pasiliks musų širdyse ma
loniausius prisiminimus. Mes 
visados jausime, kad čia, Ame
rikoje, musų Broliai Išeiviai 
atsimena Lietuvų, myli jų, no
ri ir moka, reikalui ištikus, 
tiesti jai pagalbos rankų. Sur 
grįžusios Lietuvon, mes taip ir 
Lietuvos žmonėms apie Jus 
pasakysime.

Likite sveiki ir nepamirškite 
musų 1

D. Šleževičiene 
V. V. Vencienė

Lietuvos Moterų Globos. Ko
mi teto Centro Valdybos Na
rės.

10,144,000 ir Portu- 
i aukso 

Pasilieka paskirstyti 
Sąjungininkų valstybėms dar 
2,765,169,000 aukso markių, 
kurių sumų sudaro: kabelis —• 
49 milionus, perimtus valsty
binis turtas ir skolos — 2,085,- 
393,999, Saaro kasyklos — 100 
milionų, prekybos laivai —391,- 
519,000 aukso markių ir kitos 
likusios sumos. Prancūzams 
išmokėta grynais pinigais 143,- 
649,000, prekėmis — 1,345,- 
112,000, Saaro kasyklos — 
302,042,000 aukso m. Okupa
cinės kariuomenes išlaikymas 
ir kontrolės komisijos išlaidos 
sudaro 2,448,166,000 aukso 
markių, kurios paskirstytos 
šiaip: Prancūzai — 1,261,001,- 
— * ’ 1_ 942,836,000,

Karštas Oras
bus pasekamas lietaus. Jus tai ŽINOTE. 
Taip tjkrai, kaip bėgantis laikas dienos nuo
latinio darbo pasibaigia — ir ką jus tuomet 
darysite?,
Pradėkite taupymo accauntų dabar ir buki- 

i te prisirengę. Musų bankas bus atdaras visų 
dienų, šiandien iki 8 valandos vakare.

CENTRAL MANUFACTURINfi
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

BANK

Vokietijos reparacijų su 
mokėjimas.

savo 
epara- 

davinius kiek
inėm 30 d. ir 

gruodžio men. 31 d., dabar pa
skelbė davinius iki 1922 me
tų gruodžio men. 31 dienai. Iki 
tam laikui Vokiečiai išmokėjo 
reparacijų sumoj 7,940,426,000 
aukso markių, ši suma išmo
kėta šiaip: grynais pinigais 
sumokėta 1,878,515,000 aukso 
markių, prekėmis už 3,495,- 
000,00 aukso markių, perduo
tas valstybinis turtas už 2,- 
553,905,000 ir kiti sumokėji
mai 13,(MM),000 aukso markių. 
Iš aukščiau minėtos sumos jau 
paskirstyta tarp Sąjungininkų 
valstybių 5,185,277,000 aukso 
markių, būtent:, Prancūzams— 
1,790,802,000, Bergams — 1 
759,996,000, Anglams — 1

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atiteL 
so trumparegystę ir tcliregystę. Bri

nką teisingai akinius. Visuose at* 
" imuose egzaminavimas daromas 

su ktra parodančia mažiausias 
klaidasN Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos, vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

s

000, Anglai
Belgai — 233,677,000, Italai 
10,383,000, Japonai — 269,000 
ir be to dar Amerikai 1,072,- 
193,000 aukso markių. Ši su
ma yra rezervuota taip kad re
paracijų komisijos ir okupaci
jos išlaidos siekia 3,510,359,- 
000 aukso markių. (L. S. B,).

• v 5l’

M ■ '■ 1! . . 1,1 ■ 1 1 . J

Dr. Anelė Kaushillas D, C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligasI 
nervų, reumatizmų, paralyžių, naktin} 
Busišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Learitt St.

Telefonas Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedllioj 

9 iki 12 a. m.

DAVĮD RUTTER & CO, 
Anglis Ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš tėteli 
įdėmų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8801 Normai Av 

Tel. Yards 2296.
______________ .______  .".L.--------------Ji

Natine Gere Institute
DR. J. A. VELQNIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M.
Šventad. 9-12

1579 Milwaukee Avė., 
Kamp Robey Ir North Avė.

365 Dienos Nuo 
šiandien

Ar jus esate kų nors padarę kas link sųvo tau
pymų dalies savo uždarbio ? Ar 365 dienos nuo 
šiandien ras jumis turtingesnių ar bėdnesniu?

Ar tai nėra instinktyviškai kad planavus dėl 
jūsų ateities — žiūrėti priekyn nors vienų metų 
laiko.

Jei jus neturite taupymo accaurftoT^tidar 
te savo liuosu laiku, bile sumų pinigų kiek 
galite atidėti. x

Jei jus turite taupymo accauntų, nutarkite, 
kad jus dadėsite šiais metais ir taip darysite vi
suomet.

Kiti sutaupo. Jus irgi galite jei tik bandysite. 
Daleiskite mums padėti jūsų pradžioj.

Milwaukee Avė. prie Division St 
JOHN F. SMULSKI, PRES.

Didžiausis Chicagos 'Bankas už Vidiirmiesčio

Visi bankai moka palūkanas už taupymus nuo 
liepos 1 ir toliau. Tas periodas yra logiškas ku- 
riame galite transferuoti jūsų taupymus į šį 

tvirtų, parankioje vietoje pastatytų, augantį 
bankų. Tas periodas yra parankus laikas, ku
riame jus privalote padėti jūsų pinigus darban 
į saugius6% Real Estate Morgičius arba Pirmus 
Morgečius Real Esate Auksinius Bonus. Rašy
kite arba ateikite dėl cirkulioriaus.

Ar Pagalvoji
Kur padėti savo pinigus
Nucrl d. Liepos

Metropolitan State 8ank
Po Valdžios ir Clering House Priežiūra.

2Z01 W. 22nd [ffi ST
CHICAGO.

Nervingumo 
Kraujo 
Šlapumo 

ii 
Privatinių 
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite,
ir ii toli suteiksiu genaus) gy<

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

DR. B. M. ROSS 
35 South Dearbom St, 

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. ^Tedll- 
dieniais 10-1 po piet. Panedilyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Chroniškų, Nerviškų, Atkaklių ir 
Privatiškų.

Ir visas komplikuotas ligas aš 
pasekmingai išgydžiau tūkstančius 
kenčiančių žmonių.

Yra teikiami dykai patarimai 
jums.

DR. WHITNEY 
17^ Ni Clarfc St.

Tarpe Randolphsir Lake gatvių
• Chicata, III.

Ofiso v^andos: 
Prastomis dienomis
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare* 
šventadieniais
10 vai. ryto iki 1 tai. dieną.

DR. WHITNEY 
SPECIALISTAS.

čia Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3% arba gauti 6%, 
daugybė Draugijų, Kliubų, Verteivių ir tūkstančiai pavienių žmonių 
laiko pinigus šiame banke.

Apie šios bankos saugumą galite spręsti iš to, kad Kapitalas ir 
Perviršis $275,000.00, Direktorių’ ir Šėrininkų turtas $12,000,000.00 ir 
šis bankas yra narys 
ATION” DRAUGIJOS

Ženklas ,

Negraži

Jei neturi musų bankos knygutės, tai išimk ja tuojaųs, o jei laikai 
savo pinigus išskleistus keliose vietose, tai sutrauk juos vienon vieton, 
kur žinosi kad busi visuomet užganėdinta^. Del Tamistų, parankamo 
mes patariame, kad atneštumėt savo banko knygutes, bile kokios ban
kos, o mes perkelsim Tamistų pinigus1 su visais nuošimčiais j šią 
METROPOLITAN STATE BANK. ;

’ »

Siunčiame pinigus į Lietuvą, doleriais arba litais už žemiausią 
kainą ir greičiausiu budu.

MENTHOLATUM
yra antisepti
kas ir pamažu

padeda
išgydyti
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Liberty Land kompanija 
laimėjo bylą ir aukščiau- 

. šiame teisme.
, Illinois Augštesnysis Teismas 

patvirtino Apeliacijų Teis
mo nuosprendį palankų kom
panijai.

Užvakar Illinojaus Augštes
nysis Teismas išnešė galutiną 
nuosprendį Liberty Land kom
panijos byloje, kurią buvo už
vedęs pri<eš kompaniją J. J. 
Bagdonas su keliais kitais, ir 

jšsykio gavęs -kompanijai “re- 
teeiverį’*. Tuo receiveriu buvo 
ipaskįrtas Goldmanas — tas 
pats Goldmanas, kurs kaipo 
“profesionalis” receiveris buvo 
apkaltintas dėl didelių sukty
bių ir prieš kurį byla dar iki 

, šiol nėra pasibaigus.
Liberty Land kompanijos 

viršininkai pp. Roženskis ir 
Sinkus pasipriešino “receive- 
rio” paskyrimui, kaipo labai 
neteisingam teisėjo pasielgi
mui. Jų advokatas II. E. So- 
bol iš firmos Moses, Rosen- 
thal ir Kerą^dy padavė bylą 
apeliacijos teisman. Į trumpų 
laiką apeliacijos teismas pripa
žino, kad receiveris neteisin
gai buvo paskirtas ir liepė re- 
ceiverį išmesti.

Receiveris tapo prašalintas.
Vienok skundėjus kas tai 

paragino, kad jie eitų dar į 
augščiausią teismą.

Skundėjai, iš kur tai gavę 
ar patys sudėję pinigų, pada
vė apeliacija tolinus į augš- 
tesnį teismą. Kaikurie skundė
jų rėmėjai viešai gyrėsi, kad 
jau laimėję bylą augštame tei
sme.

Tik štai užvakar išduotas 
buvo galutinas augščiausio tei
smo nuosprendis, patvirtinąs 
apefliaciijos tefemo (nuosprendį, 
kad receiveris buvo neteisiu 
gai paskirtas. Skundėjai dabar 
turės užsimokėti bylos kaštus.

šies užsiimimu mes patenkina
me materialę savo gyveninio 
pusę, o pastarosios — estėti- 
iię bei dvasinę. Nes tas paįvai
rina musų gyvenimų ir pada
ro jį vertu gyventi. Jis sakė, 
kad daugumas musų jnežino 
kaip suvartoti liuosų nuo dar
bo laikų, ir kaip padaryti sa
vo gyveninių malonesniu ir 
įdomesniu. O tatai nežino dėl
to, kad ineturi antros rųšies 
užsiimimo, prie ko musų šir
dys mus trauktų. Gi tas as
muo, kuris turi tokį užsiimi- 
mų, prie kurio jo širdis jį trau
kia, sulaukęs liuoso laiko 
džiaugiasi ir nenubodauja. Dar 
daugiau, toks asmuo liuosu 
nuo darbo laiku gilinasi į tai, 
kas jam labiausia patinka ir 
tuo budu jis visuomet ne tik 
atnaujina savo mintis, bet dar 
ja<s patobulina, išvysto.-

Atsitiulca kartais it- taip, 
tęsė I>r. Matthew,s, kad tie 
antros rųšies užsiimimai atne
ša mums gerus pinigus. Jei 
mes tokiam užsiiimimuii įtari
me gabumų, arba padedame 
daug rūpestingo darbo, tai su 
laiku tam darbui pašvęstos va
landos atneša mums ne tik 
pelno, bet ir suteikia daug 
garbės.

Kas link dailės mokslo, sa
kė kalbėtojas, daugumas mo
kinasi šio mokslo žinodami, 
kacl tuo gal bus sunku pasi
daryti pragyvenimą. Be to, 
paprastai daug metų prabėga 
ikdl Jvfisuomenė įvertina (daili
ninko kurinius. Vienok dailės 
mokyklos auga. Pagalios, baig
damas savo jis linkėjo baigu
siems mokslų kuogeriausio pa
sisekimo dailės strity ateityje.

Tarpe baigusių dailės mok
slą šioje mokykloje randasi ir 
du lietuviai, būtent, Mikas Ši
leikis ir Antanas Valda. Be 
to, abudu lietuviai baigė dai
lūs mokslą su atsižymėjimu: 
abudu yra gavę “honorable 
mention” per visus tris mok
slo metus. Be to, jų kuriniai 
yra iškabyti Dailės mokyklos 
parodos Ikamlbaritiose, ir, ro
dos, bus iki liepos 9.

Mikas Šileikis yra gana ga
bus mokinys, nes kai kurius 
dviejų metų kursus, pavyz
džiui, Dailės historija, jis už
baigė per metus. Jo kuriniai,

Prigėrė vidurines mo
kyklos mokinys.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Frank Crowley, 14 metų 
amžiaus, 2910 N. Keating Avė. 
Cairl Schurz High School mo- 
ll-Ąinys, perditą "ketvirtadienį 
Portagc Park’o maudynėje pri-

NUSTEBINANTIS 
FAKTAI.

Pasimirė sunaus ves
tuvėse.

Pereitų ketvirtadienio vaka
rą John Koehnecke ir Miss E 
Wahmhoff vestuvėse susirinko 
jų draugai, draugės ir artimie
ji giminės. Šliubą duodant jau
navedžio motina, Mrs. Eliza- 
beth Koehnecke, išgirdus ku
nigų skaitant tam tikrų jung
tuvių maldelę ant vietos krito 
negyva.

Lietuvių Rateliuose
Ir vėl lietuviai laimėjo.
Dailės mokykla, The Art 

Institute ibf Chicago, užbaigė 
šiuos mokslo metus įdomiu 
programų užpereitą penktadie
nį, birželio 15 dienų, Fuller- 
ton salėje. Tarpe kalbėtojų bu
vo Englewood M. E. bažnyčios 
kun. Francis, Dailės mokyklos 
victe-pirmininkas Frank Logan 
ir iš Chicagos universiteto Dr. 
S. Matthews. Ypač buvo ma
lonu klausytis Dro. Matthews 
kalbos. Jis aiškino apie tuos 
užsiimimus, kuriais mes už- 
sipeln-iame duonų, ir apie tuos, 
kurie mumh geriausiai patin
ka ir kuriems mes pašvenčia- 
me dažniausia tik liuosas nuo 
darbo valandas. Pirmosios pu

Sequoias (raudonmedis) 
tapo atrastas prie Pacifiko 
Ž’urių kranto, kuomet jį nu
arto, pasirodė, kad jis yra 

senas tarpe 3,000 ar 4,000 
metų. Daugumas tų medžių 
jau buvo didelių kuomet 
Tut-enkh-amen valdė Egip
tą. Bet tie kalnai kur dabar 
tie medžiai randasi, kaip vi
si rekordai, kokius galima 
buvo surasti, rodo, kad tie 
medžiai ne tūkstančius me
tų yra senumo, bet milijo
nus. Taip kaip neišmotuoja- 
mu gerumu yra tūkstan
čiams žmonių kurie vartoja 
Trinerio Kartųjį Vyną per 
paskutinius 33 metus. Mr. 
Frank Skorapa, Rochester, 
N. Y., parašė mums gegužės 
29, 1923, teisingai: “Pinigai 
gali būti suruokuoti, bet nau 
da iš Trinerio Vyno negali 
būti aprokuojama”. Tos gy
duolės gali būt visuomet 
vartojamos kuomet turite 
prastą apetitą, užkietėjimą 
vidurių, gazus viduriuose, 
galvos ' skaudėjimą, abelną 
nusilpnėjimą ir panšių vidu
rių nesmagum|ų. Ir jus ga
lite užsitikėti ir ant kitų gy
duolių ir prirengimų Joseph 
Triner Company, kaip tai: 
Trinerio Liniment, kuris yra 
labai geras nuo išnirimų, 
nuvargusių kojų ir muskulų. 
Trinerio’ Hand Lotion, nuo 
suskirdusių rankų, Trinerio 
Liąuid Shampoo, kuris pada
ro žvilgančius plaukus ir 
gražius, ir tt. Klauskit jūsų 
aptiekoriaus arba pardavi
nėtojo gyduolių dėl smulkes
nių informacijų. J

KIEKVIENAS privalo atidėti kas 
savaitė po kelis dolerius

Atidėti pinigai turi būti padėti sau
gion vieton ir nesti gerą procentą

Tą galite išpildyti ir atsiekti 
dėdami savo pinigus

Naujienų Spulkon' t 4

Lithuanian News Loan

Čia jus priprasite čedyti pinigus 
reguliariai - nes taip tik galima pi
nigus sučėdyti.

Čia jus turite saugią vietą savo 
pinigams — nes Naujienų Spulka yra 
vedama sąžiningų patyrusių žmonių 
ir yra po aštria Illinois valstijos val
džios priežiūra.

and Building Associątion

Čia jus gaunate visus taupomo 
skyriaus patogumus ir gerą procentą 
- nes Naujienų Spulkoj jūsų pinigai 
neša pilną procentą pagal spulkos 
uždarbio, o pasiskolinti pinigų čia 
galės kiekvienas jos narys.

Pasiskirkite kiek norite sučėdyti
$1000 Į ŠEŠIS AR TRIS METUS (MAŽDAUG)
-Jeigu norite sudėti $1000 į maždaug šešis metus, 

tai Naujienų Spulkon dėsite kas savaitė po $2.50. Per 
šešis metus dėdami kas savaitė po $2.50, jus sudėsite 
$780, o iš Naujienų Spulkos gausite $1000 jei į tą laiką 
spulka bus uždirbus tiek nuošimčių. Jeigu Spul-. 
ka uždirbs daugiau nuošimčių, tai jus savo tūkstantį 
gausite greičiau. Jeigu norite gauti $1000 į tris metus 
suvirš (maždaug) tai kas savaitė turite mokėti po $5.00

AR TŪKSTANTĮ AR DEŠIMTĮ TŪKSTANČIŲ 
TAIP GALITE DĖTI ARBA PER TRIS METUS AR
BA PER ŠEŠIS METUS ARBA PER DVYLIKĄ 
METŲ IR PABAIGTI MOKĖT TOKIU GREITUMU, 
KOKIU SPULKA UŽDIRBS PINIGUS. j

Pasidėti pinigus nuošimčiams galite tik lygiomis 
šimtinėmis.

Kiekvienas Naujienų Spulkos narys gali pasisko
linti iš Spulkos pinigų ant savo serų arba gauti pasko
lą ant namų ant pirmo morgičio.

Naujienų Spulkos pinigai yra vartojanti saugiau 
negu kokio banko, nes yra skolinami tiktai ant gerų 
namų už gerą užstatą.

Pinigus iš Naujienų Spulkos galima atsiimti ir pir
ma laiko pagal Spulkos konstitucijos taisyklių.

Naujienų Spulkos mitingai įvyksta kas seredą 
Naujienų Namuose.

Pasidėti pinigus Naujienų Spulkon galima kas- 
® dien iki 6 vai. vak. o seredomis iki 8 vai. vakare

DĖKITĖS NAUJIENŲ SPULKON!
NAUJIENŲ SPULKA
Lithuanian News Loan and Building Associątion

1739 SOUTti HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS
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šeštadieniu

Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

taipgi, verti pažymėjimo. Ypač 
jo tapyba, kuri dabar randa
si mokyklos parodos kamba
riuose, yra gana vykusi. Tat 
kurinis, vaizduojantis mą
stantį įvyrą, itlis kurinis yra 
vienas sunkiausių visų skyrių 
Dailės mokykloje. Daugumas 
mokinasi, mokinasi ir vis ne
gali panašaus kurinio sutver
ti, 'bet musų jaunam mokiniui 
pavyko tatai nupiešti dar mo
kiniu būnant.

Antanas Vafldo, taipgi, yra 
l>asižyniėjęs savo kuriniais 

mokykloje. Jo kurinis “A Stu- 
dy”, kuris dabar randasi pa
rodos kambariuose, buvo iška- 
bytas trys metai atgal. Jis šį 
paveikslą nupiešė dar būdamas 
pirmų metų mokiniu. Tečiaus 
šis kurinis randasi tarpe tre
čių mokslo metų mokinių ku
rinių. Reiškia jis pirmais mok
slo metais sugebėjo nupiešti 
tokį kurinį, kokius piešia tre
čių metų mokiniai, ir tai ne
visi.

Abiejų moksleivių mokslo 
dienos dar neužsibaigė. Jie 
mano dar grįžti mokyklon ir 
toliau lavintis dailės srity. 
Sprendžiant iš jų dabartinių 
kurinilj reikia tikėtis, kad lie
tuviai ateity susilauks talen
tuotų dailininkų.

Reikia taipgi pažymėti, kad 
abudu minėti moksleiviai die
nomis nioikinosi, o naktimis 
turėdavo užsidirbti pragyveni
mą ir mokyklos išlaidas. Te
čiaus ir tokiose sąlygose mo- 
kindatniesi jie sugebėjo ne tik 
moksle atsižymėti, bet dar ne
mažai laiko pašvęsdavo ir vi
suomenes reikalams. Abudu 
priklauso prie Liet. Pažang. 
Moksleivijos Susivienijimo A- 
nierikoje antros kuopos. Gi 
Mikas Šileikis yra net kuopos 
korespondentu.

Geriausio pasisekimo nau
jiems lietuvių dailininkams! x

— Baniutės Duktė.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

“Birutes” pirmas šių metų išvažia
vimas Įvyks birž. 24 d. š. m. J Cedar 
Lake, Mich. Nutarta važiuoti trauki
niu. Visi nariai-ės ir rėmėjai yra 
kviečiami dalyvauti “Birutės” išva
žiavime. — Valdyba.

S. L. A. antras apskritys ir 36 
kuopa rengia draugišką išvažiavimą 
su programų i Jefferson .miškus, 
birželio 24 d. 10 vai. vakare. Visos 
apskričio kuopos ir nariai kviečiami 
dalyvauti. —< Komitetas.

žmogus nesijaustumei?!

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKy
Cicero.—Liet. Raudonos Rožės Paš. 

Kliubo rengiamas pasilinksminimo va 
karas birželio 23 d. neįvyks delei di
delių karščių. —Komitetas.

BRIGHTON PARK. — LDK. Keis
tučio Paš. Kliubas rengia išvažiavimą 
nedėlioj, birželio 24 d., į Jefferson 
miškus. Bus programas. Visus kvie
čiame atsilankyti. — Komitetas.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugystės priešmetinis susirin
kimas įvygs nedėlioj, Birželio 24-tą, 
Liet. Liuosybės Namo Scetainėj, 14-to 
ir 40-to Crt. Pradžia 1-mą vai. po 
pietų. Narių atsilankymas būtinai 
reikalingas, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir, taipgi nepamirškite 
užsimokėti užvilktus-mokesčius. Už 
nedalyvavimą susirinkime bausmė pa
gal nutarimą. — L. Shvegžda. rašt.

EbECTRIŠKOS SKALBIMUI ma
šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visų bargenų.

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE INC., 

1898 Mihvaukee Avė., Room 407-8 
144 So. Wabash Avė., 

/ Phone Randolph 4209

ISRENDAVOJIMUI
ISRENDAVOJIMiUI 

žius vienam automobiliui 
giai.

garad- 
Pi-

Atsišaukite:
3423 W. 61st St.

MOTERŲ
REIKIA darbininkės ant 

ūkės. Moteries arba merginos. 
Vasaros laike biskį jiaigelbėti 
apie namus. Ir vaikino nejau- 
nesnio kaip 12 metų amžiaus.

JOE PAULIKAS, 
Wadsworth, 111.

VYRŲ

REIKIA ; vyrų prie hand 
looms arba prie fluff karpe- 
tų audimo. Nuolat darbas.

Atsišaukite:
OLSlON RUG COMPANY, 

1508 W. Monroe St.

North Sidės Draugijų Sąryšio išva
žiavimas su programų į Jetfersono gi
rias įvyks sekmadienį, birželio 24 d. 
Kviečiame visuomenę skaitlingai su- 
važiouti. — Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrove 
rengia draugišką išvažiavimą į Wild- 
wood miškus, prie 127 gat. ir Calu
met upės, sekmadienj, birž, 24 d. Nuo 
krautuvės iki pat išvažiavimo vietai 
žmonės bus vežami trokais dykai 10 
vai. iš ryto. Publika yra kviečiama 
laiku susirinkti prie krautuvės, kad 
išvengus bereikalingo susikimšimo.

— Direkcija.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Rateris rengia išvažiavimą nedėlioj, 
birželio 24 d. i South Holland girias. 
Privažiuoti galima automobiliais. Va
žiuoti reikia per Daltoną į South Hol
land; ant 159 gatves pasukti į rytus 
ir važiuoti 2% mylių iki Forest Pre
serve. Ten bus ir išvažiavimo vieta. 
Kviečiami dalyvauti ir nerateliečiai.

— Komitetas.

Lietuvos Teatrališkos Dr-stės šven
to Martino priešpusmetinis susirinki
mas įvyks nedėlioję, birželio 24 dieną, 
1 vai. po pietų,.. ŠV. Jurgio parap. 
svetainėje, prie 32 pi. ir Auburn Avė. 
Svarbių reikalų delei. visi nariai ma- 
loiiėkite laiku susirinkti. Kurie neat
silankys bus baudžiami sulig konsti
tucijos įstatais.

—P. Kilevičia, nut. rašt.

ge-

ka! Ištikrųjų, tai dangiška 
puota... tai gryna lietuvių puo
ta... ir sakysiu, ko toj puotoj 
nebuvo: čia buvo daktaras, 
čia buvo karčiamnikas, parda
vėjas ir taip nuo musų didžiau
sio išsivysČ|ius|io žanogaūš iki 

žemiausio, taip sakant, “‘jani- 
toriaus”. Bet tas dar niekis, 
kad tai buvome mišrus-margi 
sakalėliai, {bet įr ballandėlių 
netruko, ir tie balandėliai, ta
rytum, aniuolėliai ir dar lie
tuviški — skrajojo virš mu
sų galvų.

Čia buvo muzika iš vyriš
kių patronų — net penki. Jie 
grajino ant visokių instru
mentų ant 'triubeliųv dūdelių, 
cymbalų ir kitokių, net vienas 
buvo ir su bugnu. Ištikrųjų, 
taip žmogus jautiesi, kaip dan
guje. Ir kurgi tu prastas grieš- 
nas
Kad tave žmogų griešną viso
kios pakusos ir dangiški aniuo- 
leliai vylioj a. O tų aniuolėlių, 
aniuolėlių visokių,'visokių laip
snių ir su visokiais vardais, ir 
visos kalba lietuviškai...

Čia muzika griežia klumpa
kojį, suktinį iš to pereina į dvi 
žingsnį, tai į purtuką (Sliim- 
my), tai vėl į kokį tą “Jazz” 
ir visi — visi šoka sušilę, su
niurę; o tie musų aniuolėliai, 
— kokie lipšnus, meilus. Jau 
jeigu aš turėčiau tokias puo
tas tankiau, tai manęs jokis 
Jehova ir su baronka neįpra
šytų į tą augštąjį dangų.

Vieni šoka, kiti geria, treti 
pokeri uo j a kozirėmis, ketvirti 
“šimyna”, penkti lauke sėdi ir 
džiaugiasi dailiais automobi
liais.

štai vienas profesorius iš 
pradinės mokyklos drožia: 
“Brangus broliai ir seserys, ko 
mes čia susirinkome? Mes su
sirinkome idant pagerbti, idant 
pasveikinti, idant pakvėpuoti 
tyru oru... Vyrai susimildami 
mažiau rūkykite, nes man sun
ku kalbėti... Šie metai
ri motai. Mes puotaujame, 
duok Dieve, kad ir kitą metą 
mes puotautume”... Kalbėtojas 
šaukia ir tas jo balsas tary
tum kur nors iš dausų, tokiuo 
užkimusiu atrodo, mažai net 
veidą galima įžiūrėti' per du
rnus. O tie durnai durnai: di
desnio karčiamninko iš kopū
stų cigaro, intelegento iš šiau
do cigarete, o paprasto iš 
“BulI Durham”. Prie šios kom
panijos dėl išdirbystės durnų 
prisideda ir angelai, lietuviški 
angelai ir ruko, pučia...

Kalbėtojus dar daugiau kal
ba, dar daugiau energijos lie
jas. Visi ramus, visi klauso, 
tik nokurie iš kampų pradeda 
garsiai juoktis, tai vėl šaukti 
“Hurray for M r. Professor”
arba “Valio”! - r

štai plaukia, užteka menu
lis ir savo mėnulio šviesa pra
deda glostyti visų susirinkusių
jų veidus, galveles, tarytum, 
laimindamas protelį, tarytum 
glamonėdamas. Ir čia praside
da vystytis meilė , po įteikinę 
dvasios, kurią suteikė mėnu
lio švtiesa. Viens kitą glamo
nėja, bučiuoja, myli iš šir^ 
dies... tarytum, įgefliausi bro
liai ir sesutės.

Oh, kaip tai malonu ir link
sma, kaip tai turi būti gerai 
tame danguje, jeigu ir tenykš
čiai gyventojai taip sugyvena, 
kaip mes.

Baisai iš linksmų krūtinių 
pasilieja, tik klausykis — čia 
Sopranas, čia inezzo-Sopranas, 
o čia vėl altas, tenoras, basas, 
na, ir dar koks viens antras 
dailus balsas, kurių negalėčiau 
įvardyti; nieko sau dailus bal
sas, tik perdaug perteptas, taip 
kaip motoras vandenyje.

Jau laike dainų visi links
mumo apleisti, apimti tos taip 
imadonios dva>s|ios, /skrajoja 
dausose; tik palieka kūną, tą 
savo grietiną, kunedį, kurisai 

kalba — nežino Mį1. kalba, nie
ko nejaučia, pilnas dangiškų 
svajonių; tas kūnas pamestas, 
visų pamirštas, tik aniublas 
sargas bestovi, besaugodamas 
ir karts nuo karto paklausda
mas: GDear, ar jau išsimiego- 

su visais maišytis, tai ne bai- jai?!’* pjįtraątis.

Cicero Lietuvių Vakarienės žvaigž
dės Kliubas rengia išvažiavimą į Jef- 
ferson miškus sekmadienį, birž. 24 d. 
Bus duodamos dovanos tiems' na
riams, kurie išbuvo nesirgę kliube 
dešimti metų. Visi lietuviai kvie- 
č.’ami išvažiavime dalyvauti.

— K. Jurijonas.

“Birutės” išvažiavimas.
“Birutės” išvažiavimas į Cry- 

stal Lake, III., įvyks sekmadie
nį, birželio 21 dieną. Visi “Bi
rutės” nariai, rėmėjai, prita
rėjai, ir svečiai yra kviečiami 
šiame išvažiavime dalyvauti. 
Ku ric turi savo automobilius, 
galės duoti jiems pasilsėti. Nes 
yra paimtas specialis North- 
western traukinis, kuris visus 
"drauge nuvež į vietą. Viskas 
kas reikalinga važiuojantiems, 
tai “bathing suits”. Visi kiti 
dalykai bus parūpinta. Valgio 
irgF nereiks vežtis, nes tatai 
jau buvo gaminama nuo se
nai, ir reikia tikėtis, kad mu
sų jaunos gaspadinės sugebės 
skanius valgius pagaminti.

Traukinis apleis Chicagą 8:- 
25 ryto. Patartina visiems 
pirm laiko susirinkti - stoty 
(kampas Ma<|ison ir Ganai 
gat.), uos ton bus paritinta 
visiems bilietai numažintomis 
kainomis.

LIETUVIŲ Moterų draugija ap- 
švieta, rengia šeimynišką išvažiavimą 
nedėlioj, birželio 24 d. į Beverly Hill 
mišką. Bus dalinamos dovanos toms 
narėms, kurios išbuvusios per 10 
metų draugijoj ir pašelpos neimu- 
sios. —Visus kviečia Komitetas.

Lietuvių Laisvės Kliubas nedėlioj, 
birž. 24 d., rengia išvažiavimą į 
Stickney Grove. Visi nariai norintys 
išvažiavime dalyvauti malonėkite 9 
vai. iš ryto susirinkti prie 34 ir Hal
sted gat., nes iš ten visi drauge tre
kais važiuosime i Stickney Grove.

— Rengimo Komisija.

— K. Vilkas.

Lietuviy dangiška puota.
Kaip margas lietuviškas svie

telis linksminosi vienoje vie
toje ir gėrėjosi mėnesio švie
sa ir mėlynakėmis.

Daug, daug ir labai daug 
šiame mizerijos sklype žemėse 
pasitaiko ir atsitinka visokių 
prqgų... tik gaila ir labai’ gai
la, kad mes nebemokame jų 
prideramai sunaudoti. Taip, ir 
man buvo atsitikę, tik nemo
kėjau tuo gerumu pasinaudo
ti. Ir aš buvau visuo tuo, td- 
kio prakilnaus ūpo pagautas, 
kad nebegalėjau ilgai atsipei
kėti. žinote, yra gerai būti ta
kiame sūkuryje, kur gali bit- 
ti kokiu tik nori žmogumi: 
intelegcntų, profesionalu, biz
nieriumi bei paprastu žmogu
mi, nes būti tokioje puotoje ir

* Teatrališko Kliubo “Lietuva” išva
žiavimas į Willow Springs miškus bus 
nedėlioj, birž. 24 d., 10 vai. ryto, nuo 
4501 So. Paulina St. ir nuo 2522 W. 
45th St. 10:15 ryte. Visi nariai-ės 
malonėkite dalyvauti išvažiavime.

— įrengimo Komisija.

S. L. A. 2-ro Apskryčio ir 36 kp. 
išvažiavimas j Jefferson miškus bus 
sekmadienį, birželio 24 d. Visi lie
tuviai ir lietuvaijįeą yra kviečiami da
lyvauti. ■’ — Komitetas.

Išvažiavimą į Jeffenson miškus ne
dėlioj, birželio 24 d., rengia P. P. U. 
Namų Budavotojų lokalas 310. Bus 
ir prakalbų. Visus kviečiame atsi
lankyti. — Komitetas.

Liet. Laisvamanių Federacijos 1-os 
kp. išvažiavimas įvyks nedėlioj, birž. 
24 d., į Jefferson mišką. Visi kviečia
mi yra atvykti. — Komitetas.

JIESKO KAMBARIŲ
PAJUišKAU 4 ar 5 kamb., 

turi būt elektra ir vana; ne
žiūrint kokioj dalyj miesto. 
Kas turite panašius kamba
rius praneškite: • P. Stankus, 
3262 So. Morgan St., Chicago.

Reikia —
MERGINŲ 16 iki 60 metų.
Darbas sėdint. Dąrbas prie 

lengvų mašinų. Ateikite pasi
rengusios darban.

SIGNODE SYSTEM, Ine., 
7tfi floor

564 W. Adams St.

RJElKALlNGAS antrarankis 
pekorius prie duonos kepimo. 
Darbas ant visados ir geras 
užmokesnis.

, Kreipkitės:
906 W. 31st St.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS pirmos klesos 
barberys. Vastovi vieta. Alga pa-, 
gal sutarties. Busite užganėdin
ti. Atsišaukite. 131 N. State St. 
Westvilie, III.

RAKANDAI
PAJIEŠKAU KAMBARIO pas pa- 

Erastus blaivus žmones, butų gerai, 
ad pataisytų pusryčius ir vakarienę. 

Apielinkėj Brignton parko tarpe 43-os 
ir Archer Avė. Gerai butų, kad ir 
geradžius butų. Meldžiu pranešti per 
laišką.

J. Mickus, 
4942 So. Tripp Avė. Chicago, III. ,

VAŽIUOJANTIEMS LIETUVON
Važiavimas į Europą šį sezoną nė

ra didelis. Laivai Baltic America Li
nijos yra labai populiarus.

Keturi laivai Baltic-America Lini
jos “Lithuania”, hPolonia”$ “Latvia“ 
ir “Estonia“ nuolat plaukioja tarpe 
New Yorko, Hamburgo, Dancigo ir 
Liepojaus. Pasažieriams yra teikia
mas puikus patarnavimas, pirmoj, an
troj ar trečioj kles'oj. Trečios klesos 
pasažieriams yra teikiami kambariai.

šeši svarbus daįykai yra kas link 
Baįtic-America Libijos laivų: Daug 
gero maisto, patogumai, draugiškas 
patarnavimas, krutomi paveikslai, 
kasdieniniai koncertai ir specialiai 
traukiniai Dancige.

Lietuvoje Baltic-America Linija tu
ri savo organizaciją. Pasažieriai kurie 
keliavo šia linija visuomet liudija 
apie jos gerą patarnavimą.

REIKIA DARBIHINKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

Reikia -
DARBININKŲ į fandrę, floor 

molderių, bench molderių, 
grinderių ir čiperių.

Atsišaukite:
II. W. CADWELL & 

SONS COMPANY, 
17th ir Western Avė.
Klauskite Mr. Douk

PARDAVIMUI visi rakandai už 
$180. Yra 2 pečiai, 3 lovos, 2 patalai, 
1 lunchius, 1 karpetas, 3 komodės, 7 
krėslai, 3 stalai ir visi indai. Kas 
pirks rakandus galės gyventi 4 kam
bariuose, renda $22.

JUt)Z. ŽILEVIČIA. 
h 219 E. 115 gatvė, 

Pullman 4306'

AUTOMOBILIAI ♦ H
.< •'

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU .sįivo pažįstamo Fran- 

ciškaus Saunorio, 'paeina iš Lietuvos 
Šiaulėnų parap. Šąulių vai., turi vie
ną brolį Lietuv.ojeJjoną ir seserį Tek- 
lią. Turiu svarbų reikalą meldžiu at
sišaukti pačiam ar kas ąpie jį žino 
meldžiu pranešti.
Pet) onelė Grybouskaite-Beinorauskie- 
ne, 3301 Emerald *Ave. Tel. Boulevard 
4865 Chicago, 111.
----- ......---------............. 1 ........ *

PAJlĖŠKAU ’dedes Jono ir Justino 
Rudžionis, ir puseserių Gaspevičiu- 
tės, kurios gyvenaį Lietuvoje Kaune. 
Nuo pasaulinės kdfrėš jokių žinių apie 
juos nebeturiu, Ikbai būtų geistina 
su jais susirašyti. Todėl jie patįs ar 
kas apie juos žinote, meldžiu man 
pranešti, už ką aš busiu labai dėkin
ga.
Kazimiera Mizeranė-Bagotavičiutė, 
325 S. Johston Avė. Rockford, III.

REIKIA VYRŲ
Karpenterių į dirbtuvę, 75c. į valan

dą. Inžinierių, $40 į savaitę. Pečku- 
rių, $30 į savaitę, 8 vai. Janitorių, 
dienomis ar naktimis $25*30 į savaitę. 
Darbininkų į dirbtuvę, 50c. i valandą. 
Mašinistų, 75c. į valandą. Prie pun- 
čiavimo ir gręžimo preso 65c. į valan
dą. Sargų $1.05 į mėnesi 6 naktis.

REIKIA MOTERŲ
Indų plovėjų, $18 į savaitę. Mote

ries į kafeteriją, $15 į savaitę ir val
gis. Janitorių, trumpos valandos, 
$15 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU 

4193 So. Halsted Str.

REIKALINGA mergina arba vy
ras prie fotografo studijos darbo, ge
riau su patyrimu bet gabią, kad ir be 
patyrimo išmokysiu.

3315 So. Halsted St. 
Stankūnas,

REIKIA- DARBININKy
MOTERŲ

MERGINŲ —
Siūlų verpėjų, šniūrų išlygin- 

tojų ir nitavotojų. Atsišaukite:
Kellogg Switchboard and 

Supply Co. 1066 W. Adams St.

a.

Reikia-
VYRŲ abelnam į dirbtuvės 

darbui, 45c iki 50c į valandą.
Atsišaukite:
FITZIPATRICK BROS., 

r32nd PI.1319

4

REIKIA finišerių, fenderių 
ir prikinišėjų. į krėslų kom
paniją.

Atsišaukite:
STANDARD GHAIR CO., 

123 W. 46th St.

JEI jus norite ‘ turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę* šio naujo Colum- 
bįa Sį^ Karas kuris duos jums 
gefą'paiamavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

BRIDGEPORT AUTO f*
SALES CO.V'

3207 llalsted St.,
f M ' Chicago, III.

? CAŠE AUTOMOBILIAI ANT 
MAINYMO

Mainau ant lotų ant daimantų ant 
pianų ant fumiture ant namų, ant 
senų automobilių duodu ant labai 
lengvių išmokesčių.

Kas norite įgyti gerą automobilių, 
ateikite pas mane, nes

4 Case 5 ps Sedans; i 
Sedans; 5 Case 5 ps. 1

2 Case Roadsters; :
1 Elgin Sedan 20; :
1 Pilet Roadster 23

4614 So. Westem Avė., 
Tol. Lafayette 7593 
J. J. BAGDONAS

ps. 
21; 23;

aš turiu:
2 Case 7 Ps. 
Case Brom 4
1 Reo Truck
1 - Pilet 5 ps.

Ateities žiedo Vaiką Draugijėlė, 
lė, Roselando kartu su Bridgeporto 
rengia bendrą išvažiavimą į Wash- 
ingtono mišką sekmadienį, birželio 
24 d. Bus dainų, deklamacijų, pra
kalbų, taipjau įvairių žaislų. Va
žiuoti reikia 119 Halsted karais ir 
išlibti prie 107, iš kur eįti tris 
blokus į rytus. — Komitetas.

• 1 11
Pranešimas, Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sandaros 75 kp. šeimyniškas 
piknikas įvyks sekmadienyje, birže
lio ir 24 d., Jefferson giriose. Visus 
lietuvius ir lietuvaites širdingai kvie
čiame atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti. — Valdyba.

Am. Liet. Rūbų Išdirbinio Bendro
ves “Rūbas” nepaprastas visuotinas 
dalininkų susirinkimas įvyks šiandie, 
birželio 23-čią d. Kaip 7:30 vai. vaka
re, Mildos svet. 3142 S. Halsted St. 
Chicago.

Kviečiame būtinai atvykti kiekvieną 
B-vės dalininką, nes pirmininkas J. 
Gudžiūnas grįžta į Lietuvą tuojaus 
kuris išduos visus veikimo raportus. 
Taipgi yra ir kitų svarbių reikalų 
aptarti! — Valdyba.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU susipažinimui draugės 

dėl apsivedimo, mergina ar moteris 
aš esu vaikinas 30 metų. Turiu namą 
$7,000 vertės. Norėčiau kad ir mergina 
turėtij apie $3,000 moku tris amatus 
ir gerą mokslą. Merginos norinčios 
linksmą gyvenimą turėti atsišaukite 
laišku. »1

Naujienų skyrius, 
3210 So. Halsted Št. No 35

REIKIA moteries abelnam 
namų darbui, netoli nuo Chi- 
cagos. Gera alga. Nereikia 
skalbti. Turi mokėki anglų 
kalbą.

Tel. Armitage 2746

Reikia -
VYRŲ, GERAI APMO

KAMAM NUOLATI
NIAM DARBUI, 
DIENOMIS AR 
NAKTIMIS,
GALITE GAUTI PAS:

Western Felt Works, 
4115 Ogden Avė., 

arti 22 St. ir Crawford Avė.

*

SPECIALIAI ŠIĄ SAVAITE.

Oakland Touring karas — 34—C— 
Tik ką perėjęs per musų šapą ir yra 
perdirbtas ir pertaisytas kaip naujas. 
$288 pinigais, kitus po $36 i mėnesį, 
įskaitant palūkanas.

JŪSŲ SENAS KARAS ATVEŽ
TAS PAS MUS TOKS PAT KAIP 
NAUJAS $150 pinigais ant pirmo įmo 
kėjimo už bile perbudavojimą karo 
pas mus.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir. garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apic- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dižiausia ir geriausia stogų dengimo 

i jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
4568 — J. Regelskis 
4613 — M. RUškis 
4731 — J. Valadka 
4788 — S. šalkauskaitė 
4827 
4846 .
4^51 M? Ųąyrinas .
4870 — J. Izokienė
4871 B. Lalas

4890 — M. Jurgelionieųė
4891 — J. Vaitiekūnas

B. Barškienė 
J.; Cernauskas

12176 — Povdlaitė
12177 — A. Kalvaičiui
12179 — J. Tilui
12180 —- K. Žukauskaitė
12188 r

: 12189 r
K. Jokubaųskas 
M. Eidintienė;

į 12191 —V.Nifti : 
IK)’' i-J A.' Giušuuskas 
15075 — S. Tvari jonas 
Tel. ll.IV — F. Rutciunui 
16759 __ y. Jonušaitis

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Nanitettif ofise.

t

REIKIA moterų operatorkų prie 
dirbimo baltų (white duck) kautų ir 
kelnių. Nuolat darbas, didele alga. 
Neuatyrusias n/es išmokinsime.

HESS BRAUN CO.
920 W. Randolph St.

REIKIA patyrusio siuvėjo 
kuris moka savo darbą. Mel
džiu atsišaukti greitai.

4503 So. Wood St. 
Chicago, III.

Klauskite\pilnų informacijų ir pa
rodymo bile “ naujo ar pavaži
nėto karo musų stake.

REIKIA moterų ar merginų, 
darbas prie spėka varomų ma
šinų.

Atsišaukite:
GHAS. QUILT MFG. CO.

1855 Roosevelt Rd.

REIKIA darbininkų j fandrę, pra
džiai mokestis keturias dešimts devy
ni centai į valandą, o j mėnesį/ lai
ko penkias dešimts keturi centai i va
landą. Atsišaukite į samdymo depar
tamentą. Employment Dept., Crane 
Company, So. SKedzie and 40 St., arba 
So. Canal and 15-th St.

OAKLAND 
MOTOR CAR COMPANY.

Dirbtuvės šaka.

2426 So. Michigan Avė., 
Calumet 5310

Atdara vakarais ir nedeldieniais.

.i

REIKIA —
Moterų indų plovėjų. Nedė

tomis nedirbama. Gera 
mokestis.

D. J. CAIHLL,
4153 So. Halsted. St.

už-

Reikia— • ‘ '
MERGINŲ IR MOTERŲ

LENGVAM IR
ŠVARIAM DIRBTUVĖS 
DARBUI.

NUOLAT DARBAS
SU GERA PROGA 
ATEIČIA. GERA -■ 
ALGA PRADŽIAI

ATSIŠAUKITE:
Barnhart Bros. & Spindler
North West corner Moftroe 

aiiilT^St.,

REIKALINGA moteris arba 
mergina ptrie namų darbo. Dar
bas ant visados. Geros sąlygos. 
Geistina, kad suprastų maždaug 
valgių virimą. A. Grigą, 3114 S. 
Halsted St4 i . i

REIKIA darbininkų į dirbtu
vę, trukerių* ir pagelbininkų 
prie mašinų. Daugumas darbų 
yra nuo štukų. Patyrimo ne
reikia. Darbas dienomis ir nak
timis. Ateikite pasirengę dar
ban.
ACME STEEL GOODS CO., 

2840 Archer Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
4 cylinderių, visas gerame pa
dėjime, Nupirksit pigiai, nes 
apleidžiu miestą.'

Kreipkite^:
3314 So. Union Avė.

\REIK ALINGAS darbininkas ant 
farmos nevedęs nuolatinis darbas, ge
ros sąlygos, mokestis $40 iki $50 per 
mėnesį. Arti Chicagos miesto.

Atsišaukite greitai.
. T, P. SHURN

11. 1 liinsdale, III.
Phone Ųowners Grove 813. W 1

MAINYSIU^ AUTOMOBILIŲ 
Buick 1^19 metų ant loto ge
roj vietoj, šitas karas atrodo 
kaip naujas. 5 paša: 
sas labai gerame padėjime. At
sišaukite vakarais, 34J^O W. 42 
St., Tel. Lafayette Jį3o5.

ių, vi-

REIKIA -J
VYRŲ daibui prie mėsos, 

skiepe.
J. R’. Beiersdbrf aiid Bros.

932 W. 38-th PI.

AUTOMOBILIUS mainymui 
Chandlcr six, touring. Geras 
kaip naujas. Mainysiu ant lo
to geroj vietoj. Atsišaukite 
ant 2-rų lubų.

3515 Lowe Avė.

REIKIA darbininkų prie 
trokų, ir abelnam darbui. Vita 
landos* nuo 8 i ryto' iki į 4:30 po 
pietų. Alga 50c j vajaųdą.

Atsišaukite į samdymo de-

STEWART WARNER SPEED- 
OMETER CORP., 

1828 Diversey Parkway.

PĄRSIDVODA AUTOMOBILIUS.
Atdaras Studebaket 7 pasažierių. 

galima važiuoti taip kaip su nauju. 
Kaina kaip dovana $150. Kas turite 
pinigų.. nepraleiskite progos <.

Kreipkitės pas
JOHN A. WALUtlS, 
1852 Watansia Avė. 'H

PARDAVIMUI automobilius 5 
pasažierių, atrodo kaip nąiijas, 5 
geri tajerai. Mainysiu airi t pras- 
čiaiisid karo. Atsišaukite

3514 So, WaĮlace St,

f,.
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMA1-2EME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME . NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI grosemė ir 

saldainių krautuvė su minkš
tais gčirimafs rir visokių maž
možių. Parduosiu arba mainy
si! ant mažo namo. Kas priims 
krautuvę kaipo pirmą įinokė- 
jimą. 3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI vienas setas 
saliuno įrengimų. Pigiai.

Atsišaukite:
5517 S. Ashland Avė.
Tėl. Rcpublic 0211

GERIAUSIS bargenas 2 aug- 
ščio mūrinis namas po 4 rui
mus, elektra, gasas, toiletai. 
3330 Parnell Avė. Kaina tik 
$6,300. Kreipkitės pas savinin
ką 3334 Parnell Avė.

PARSIDUODA grosemė ir kendžių 
krautuvė, geroj vietoj Lietuvių ir 
lenkų apgyventoj. Biznis labai geras. 
2 kambariai pagyvenimui užpakaly, 
renda pigi. Stakas visas naujas. Grei
tai turiu parduoti ir todėl parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju iš Chicagos.

1549 No. Wood St.

PARDAVIMUI grosemė Truktų što 
ras ant geros biznio vietos ir kur ga
lima gerai daryti biznį. Vertės $2,000 
parduosiu pigiai. Nepraleiskite 
progos. Pardavimo priežastis labai 
svarbi.

Kreipkitės:
3432 So. Halsted St.

SPECIALUS BARGENAS'

PARSIDUODA krautuvė cigarų, ci- 
garetų, saldainių ir angliškų žurna
lų. Keturi kambariai dėl pagyvenimo, 
biznis išdirbtas per tris metus. Mai
šytų tautų apgyventoj. Priežastis pa- 
tyrsite ant vietos. Atsišaukite

5612 So. Ashland Avė.

RESTAURANAS.
Pardavimui mažas restaura- 

nas, naujos mados. Naujausi 
įrenginiai. Daromas geras biz
nis. Prie transferio kampo.

3106 Archer Avė.

Brighton Parke pardavimui tris 
mūriniai namai, po du flatų po 6 ir 
6 kambarius, 7 pėdų skiepas elektra 
ir gasas, visi įtaisymai sudėti ir ap
mokėti.

Pusė bloko nuo dviejų gatvekarių, 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $7,250, 
Reikia įmokėti tik $2,000 likusius 
kaip rendą.

Pasiskubinkite nepraleisti šią gerą 
progą.

Jeigu nori šito bargeno atsišaukite 
J. IT. 2EWERT and CO.

4400 South Kedzie Avenue

, PARSIDUODA 3 aukštų mu
ro namas, saliunas ir 5 pagyve
ni po 5 ir 4 kambarius, namas 
visai geram padėjime, elektra, 
gazas, cemento skiepas, naujai 
išvalyti kambariai, pijanai verti 
$1000.00, biznis vertas antrą 
tiek. Randos tas namas neša 
$2,160.00 į metus. Parsiduoda 
tiktai už $17,000.00 su saliunu, 
pijanu ir viskuo, ir galima pirkti 
su mažu įmokė jimu. Kas norite 
gauti gerą saliuną su namu ir 
geru bizniu ,tai čia yra labai ge
ra proga, lietuvių kolonijoj.

PARSIDUODA cigarų kendžių ir 
visokių smulkmenų krautuvė. Gera vie 
ta, geras biznis, 5 kambariai pagyve
nimui visi šviesus. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
602 W. 26-th St.

PARSIDUODA, pigiai bučemė ir 
grosemė gražioj vietoj Brighton Park 
Turi būti parduota šią savaitę su na
mu ar be namo. Priežastis parda
vimo negaliu gauti gero bųčcriaus.

Atsišaukite
2438 W. 45 Place

DIDELIS bargenas.. Laimė 
baldos į duris. Parduosime už 
cash bučernę su groseme labai 
pigiai, arba mainysim ant lo
tų, cottage, arba automobilio. 
Priežastis labai svarbi, kurį su
žinosite ant vietos. —• Biznis 
cash, gerai eina, nauja kolo- 
lija, kuri lemia didelį ateitį.

’ FARM AGENCY,
3122 So. Halsted St.

PARDAVIMUI muitinis 2 
augštų po 4 kamb. namas, va
nos, elektra, cementuotas beiz
mentas ir visas įtaisymas pir
mos rųšies. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
4603 S. Francisco Avė.

BARGENAS. Visko pilnas 
groseme. Ice cream, kendžių, 

cigarų, tabako. 3 metų listas, 
5 ruimai pagyvenimui. Rendos 
$30 į nien. Oaradžius dėl 2 
mašinų. Parduodu arba mainau 
ant mažo namo. 3721 S. Halsted

PARSIDUODA Bull Terrier 
šuo 11 menesių senumo. Šuo 
yra labai geras dėl biznio. Kam 
reikalingas yra toks šuo par
duosime pigiai. Atsišaukite: J. 
Stasiūnas, 4521 Wrightwood.

SPECIALIS BARGENAS 5120 
Union avė. 2 flatų mūrinis su akme
niniu frontu namas. Nauji porčiai po 
6 ruimus. Garadžius dėl mašinų. Kai
na $10,000 įnešti tik $3,000.

COLBERT and BARTON 
7306 S. Halsted St. 

Tel. Vincennes 8608

Parsiduoda 4-ių pagyvenimų 
kampinis muro namas, 4 me
tai kaip statytas, labai puikiai 
padirbtas namas, viskas pagal 
vėliausios mados, du apatiniai 
pagyvenimai apšildomi su “for- 
nacais’”, o du viršutiniai ap
šildomi pečiais, du lotai že
mės, arti karų linijos ir labai 
geroj, smarkiai augančioj, nau
joj , kolonijoj, tas namas ver
tas $20,000.00, bet turi būti 
parduotas į trumpą laiką (svar
bi priežastis) tai parsiduoda už 
$14,000.00.

PARDAVIMUI. Tik ką už- 
j baigtas naujas muro namas ant 
West Sidės dviejų pragyvenimų 
po 5 didelius' kambarius ir aukš
tas cementinis beismontas iš 
kurio galima padaryti lengvai 
trečią pragyvenimą, viskas įtai
syta pagal naują madfy Kas nori 
tikrai gero namo, tai atsišaukite 
greitai ir galite eiti gyventi tud- 
jaus.

Dviejų pragyvenimų muro na
mas 2 po 4 kamb., pastogė ir 
beismontas, elektriką, gasas ir 
kiti patogumai, parsiduoda grei
tu laiku už prieinamą kainą, 
tik už $6,500.

Brighton Vark Bargenas, 2 
pragyvenimų, muro namas 5 ir 6 
kamb. elektra, gasas ir vanos 
flore ir trimingai aržuolo, parsi
duoda labai pigiai, tik $6800.

Mes taipgi turime kitų dides
nių ir mažesnių namų West Side 
ir Brighton Parke iir kitose da
lyse miesto, kur galima dabar 
pigiai nupirkti. Ofisas adaras 
nedėlioję nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

JOHN KUCHINSKAS CO., 
2221 W. 22 St.

SUSTOK IR SKAITYK

PARDAVIMUI puikus vieno pagy
venimo namelis su keturiais dideliais 
kambariais; su gasu elektra,.maudy
ne, beism-entas ir išgrysta antstpgė; 
statytas tik pusantrų metų atgaliant 
cymentinio pamato; namelis yra me
dinis labai tvirtai statytas; randasi 
ant Archer Ave„ bizniavos gatvės ne
toli nuo Kedzie Avė. Reikia įmokėti 
$1,000 pinigais o kitus ant lengvų iš
mokėjimų taip kaip renda; nepraleis
kite šitos retai atsitinkančios progos.

Pardavimui puikus 2 augštų muro 
namas po 6 ir 7 kambarius; augštas 
skiepas; dviem awtomobiliam,s garad
žius; namas randasi ant bizniavos 
gatvės Westem Avė., netoli nuo 35-os 
f atvės; kaina $10,000 yra vertas 

12,000 pagal šių laikų; pusę reikia 
pinigais o likusią sumą ant morgečio 
lengvais išmokėjimais.

Pardavimui 2 augštų stuco namas, 
po 4 ir 5 kambarius; namas statytas 
2 metai atgal pagal naujos mados yra 
iš viso 3 lotai visi po 30 pėdų pločio; 
namas randasi pakraštyje miesto ne
toli nuo Archer Avė., gatvekarių; pui 
ki vieta laikymui naminių paukščių ir 
auginti daržoves; kaina $5,000 apie 
pusę ar mažiau pinigais, o kitus leng
vais išmokėjimais.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namus atsilankykite dieną ar tai va
karais pas

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz, manadžerius. 

4034 Archer Avė., Prie California Av.

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausių ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplevvood Avė., 
2 aukštu, naujas kampinis namas, 3 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aukštu skiepu. Kaina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.,

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

Brighton Park. 3990 Archer Avė.
2 lubų aukštas-, naujas bizniavas 

mūrinis namas. Didelė krautuvė ru 
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. r . " 
užimti tuojaus.
lenjervų išlygų, paskola be jokių ko- 
mišinų. *

M. J.

Storą ir pagyvenimą galima
Parduodame ant

Savininkai
L KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

PARSIDUODA BUČERNĖ IR gro
semė, vieta išdirbta per 20 metų, 
cash parsiduoda. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju j IJetuvą.

JOE VASILKUS
5914 So. State St.
Tel. Normai 3783

TURIU PARDUOTI šia savaitę 
(Ice Cream Parlor), Cigarų Taba
ko, ir kitų mokyklos smulkmenų 
krautuvė. Priešais didelė mokykla, 
pigi renda geras lisas, 4 gyvenimui 
kambariai; tik pirmutinis laimės. 

2700 S. Wallace Str.

PARDAVIMUI grosemė. Pui
kus biznis; tas pats savininkas 
per 10 meti;. Kaina $3,000. At
sišaukite į kriaučių šapų: 1907 
Canalport Av. Phone Canal 3050

PARDAVIMUI hardvvare krautuvė, 
su mediniu namu, viršui 6 kambariai 
gyvenimui. Ir garadžius dėl 2 maši- 

Parduosiu arba mainysiu ant 
Atsišaukite prie savininko. 

4429 So. Fairfield Avė 
Brighton Parke

nų. 
namo.

PARSIDUODA ICE BOX, geram« 
stovyje. Parduosiu pigiai. Pakaktinas 
vidutinėj šeimynoje.

2012 Canalport Avė., 
Antanas Grigaliūnas,

s

TIKRAS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE.

Parsiduoda arba išsimaino ant 
kitos prapcrtės puikus, kaip nau
jas muro bizniavus namas, ga 
lite pirkti su bizniu arba be biz
nio. Namas 30 pėd. platus ir 125 
pėd. ilgas; karštu vandeniu ap
šildomas. Randasi arti bažnyčios, 
mokyklos ir teatro, kur tamstos 
turėsite visokių patogumų. Par
siduoda už mažiau kiek jisai yra 
vertas, nes savininkas apleidžia 
Chicagą. Tas pats savininkas 
parduoda antrą mūrinį bizniavą 
namą su 3 pag., 3 mašinų gara- 
džius, geroj apielinkėj, bargenas. 
Del viršminėtų bargenų pasisku
binkite. Klauskite J. Pakalnis, 
4338 Archer Avė. arti Kedzie Av.

Parsidtioda 6-ių pagyveni
mų, muro namas, geroj vie
toj, viskas geriausiame padėji
me, garu apšildomas, šviesa iš 
visų 4-ių pusių, randa $320.00 
į menesį, netoli bulvaro, karų 
linijos ir mokslaines, šis na
mas pilnai vertas $27,000.00, 
bet parsiduoda tiktai už $21,- 
000.00.

Negirdėti Bargenai!!
2Beveik naujas mūrinis namas, 

augštų, 4 flatai, garu (steam) apšil
domas, elektra, maudynes ir skalbyk
los. Kaina tik $14,500. Rendos $200 ; 
mėnesį. Reikia įmokėti $6,500.

PARSIDUODA dabai geroje 
vietoje, Brighton Park, groser- 
nė ir bučernė, daranti gerą 
biznį. Patį biznį parduoda už 
$3,500, o su namu už $13,000. 
Namas medinis, 2 augštų, sto
ras su 3 ruimais, viršui du fla
tai ir 3 karams garadžius. Ge
ram bučeriui gera vieta pada
ryti pinigus. Atsišaukite pas: 

A. OLSZEWSKI,
3235 S. Halsted St., 2nd floor

PARDAVIMUI 30 pėdų lotai už 
$800, kol jų yra. Puikiausioj vietoj 
mieste. Suros, vanduo ir šalygatviai, 
viskas apmokėta, prie Hermitage Avė. 
tarpe 82 ir 83 St., 3 blokai į vakarus 
nuo Ashland Avė. Eikite ir pažiūrė
kite juos, paskiau ateikite ir pasi
kalbėkite su manim. Aš neturiu 
agentų.

H. W. KERN,
179 W. Washington St.

••v

ANT PARDAVIMO

Vyrų aprėdalų krautuvė, išdirbtas 
biznis per ilgus metus. Lietuvių ap
gyventoj kolonijoj, prieinama preke, 
atsakomai ypatai nereikalauja daug 
pinigų priims namą ant mainų.

Kreipkitės pas savininką 
šiuo adresu:

V. P. PIERZYNSKAS, 
3324 South Halsted St.

PARSIDUODA 'saliunas ir 
Ice cream parlor su visais įtai
symais. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
201 E. HGth St.

PARDAVIMUI kampinis mū
rinis namas, lotas 32x150. 6 I > I • 
flatai, rendos neša į metus 
$996.00. Kaina $8,000.00.

J. SKONICKI, 
3002 Quinn St.

Parsiduoda naujas kampinis 
garadžius, ant kampo 69-tos ir 
EJizabeth Street, šis garadžius 
bus parduotas labai pigiai. 
Žmogui, kuris supranta vertę 
biznio namų čia yra gvaran- 
tuota milžiniška proga uždirb
ti apie $20,000.00 į 5 metus 
laiko. Platesnes* informacijas, 
išlygas ir t.’n t., paaiškinsiu 
ypatiškai. Kas turite pinigų ir 
norite juos sudubeltavoti ir ne
pridėjus jokio darbo 
tai tiems duodu šią

Kampinis muro namas, 3 flatai po 
6 kambarius, elektra, maudynės, aug- 
štas skiepas. Rendos $100 i mėnesį. 
Kaina tik $7,500. įmokėti reikia 
$2,500.

Namai randasi ant South Sidės. šie 
bargenai ilgai nelauks. Kreipkitės 
tuojaus pas:

S. L FABIONAS CO.

809 W. 35 St.

ir išlaidų, 
progą.

pagyveni- 
muro na-

DIDELIS bargenas parsiduoda gro- 
sernė labai pigiai, biznis gerai eina. 
Nėra kitą biznį arti 4 ruimai dcl gy
venimo. Pardavimo priežastis 
svarbi.

Kreipkitės pas savininką: 
3700 Emerald Avė. 

Tel. Yords 0397

labai

PARSIDUODA saliunas arba 
mainysiu ant gero loto. Saliunas ran
dasi labai geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Parduosiu ne
brangiai. Pardavimo priežastis — 
turiu du bizniu.

1632 W. 46-th St.
Tel. Boulevard 0192

PARDUODU grosemę ir bučemę. 
greitai ir pigiai iš priežasties, 
perdaug darbo. Biznis išdirbtas 
15 metų,

2219 Lake St., Melrose Park, 
Victor Skodžius

kad
per

m

PARDAVIMUI saliunas, priežastis 
pardavimo nesutikimas partnerių. 
Biznis eina gerai, išdirbtas per 15 
metų. Rusų apgyventa; 4 kambariai 
dėl pragyvenimo. Galima pirkti pusę.

1338 South Miller St.

PARDAVIMUI grosemė, labai ge
roje vietoje, pigi renda, nėra kompeti- 
cijos, geriausioje South Side apielin- 
kėje. Geras cash biznis, geras lysas. 
Atiduosiu už pinigus. Gera proga ge
ram žmogui. Pardavimo priežastis, 
kiti svarbus reikalai. Veikite greit', 
pasimatykite su savininku.

L. BILLONS
937 W. 55 St or Garfield Blvd.

REAL ESTATE OFFICE jai nori 
padaryti pinigų, tai pirk šį offisą.

Gausi daug kostumerių ir namų 
darbo dėl 5 žmonių.

Priežastis savininkas eina į kitą bi
znį.

Pašauk:
Prospect 8605

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
apgyventa lietuvių vieta, senas biznis. 
Parsiduoda lotas 32x125, kampinis 68 
.St. ir Artisian Avė. Parduosiu abu 
dalyku, už teisingą pasiulimą.

Savininkas
3140 So. Wallace St.

MES TURIM puikų gramaro- 
ną mažai vartotą, mes atiduo- 
sim už pigią kainą.

4045 So. Richmond Avė.
Tel. Lafayette 1576

PARDAVIMUI Saliunas pigiai sve
timtaučių apgyventa, kur galima da
ryti gerą biznį. Renda pigi, su rui
mais dėl gyvenimo. Listas ant 3 metų. 
Pardavimo priežastis patyrsite ant 
vietos.

J. AINORIS, 
444 W. 29-th Str.

PARDAVIMUI kampinė grosemė, 
mokyklų įrengimai, saldainiai, cigarai, 
taipgi 3 akrai žemės. Pusė bloko iki 
lietuvių mokyklos, kaina — $2,500, 
užpakaly 4 kambariai, renda $50, 

Atsišaukite
1446 So. 50 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
bungailovv. )V)isai arti miesto 
Chicagos. Parduosiu pigiai su 
mažu įmokoj imu. Atsišaukite: 

A. CERNAUiSKAS, 
4129 So. Sacramento Avė.

Parsiduoda 6-dų 
mų, beveik naujas 
mas. Randa $9000.00 į metus, 
kaina tiktai ‘5dų metų renda, 
tai yra $45,000,00, galima pirk
ti su mažu įmokėjimu, yra naš
lės naįmas — b^skolos. Ji pa- 
tiduoda visą paskolą be iškas
tų.

PARSIDUODA du namai, vienas 
mūrinis, kitas medinis, Mūrinis 4 pa
gyvenimų, po 4 kambarius, medinis 2 
pagyvenimų, po 6 ir 7 kambarius. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bizniavo namo, loto, bučernės, dry 
good štoro, automobiliaus arba ant 
geros farmos. Farma turi būti be 
morgičių. Namai turi būti parduoti 
arba išmainyti į trumpą laiką, nes sa 
vininkas apleidžia miestą.

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Av. Phone Lafayette 5107

NAMAI-2EME

įPlARiDAVIMUI 5 ruimų bun- 
galojw, šiltu vandeniu apšildo
mas, šafle Jotas, didele barnė 
ir vištininkas. Parduosime 
pigiai. Atsišaukite:

4911 S. Kildare Avė.

Čia yra 5 progos uždirbti 
didelius pinigus ir tiems, ku
rie pasinaudos iš šio apgarsi
nimo ir pirks nors vieną iš 
viršui paminėtų namų, tas bus 
man dėkingas. Tas . žmogus 
yra laimingas, < kuris naudoja
si pirmą progą, bet tas kuris 
nešasi savo sumanymus į lo
vą, tas tankiausiai paleidžia 
paukštį iš nagų. Geras suma
nymas yra vertas pinigų, ge
ra suteikta proga* verta dau-

$1000.00 UŽDARBI^

JPARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas. Naujos mados statytas, elek
tra, maudynės, viršui 6 ruimų flatas. 
Apačioj grosemė ir ruimai dėl gyve
nimo. Garadžius dėl 2 mašinų. Cimen- 
tuotas beismentas. Labai gera vieta 
dėl bučernės nėra arti kito Storo, 
parduosiu už, teisingą pasiūlymą, 
turiu išvažiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės pas 
savininką:

5752 So. Racine Avė.
Tel. Wentworth 7363

nes

ATEITIS
Parsiduoda mažiau negu už 

pusę prekės 2 dideli lotai ne
toli nuo gražios , Marąuette 
Parkės ir 63*cios gat. šitų lo
tų prekė trumpame laike, bus 
daug kartų didesnė, nes dabar 
jau yra parduodama lotai po 
$2000 ir daugiau tik už 3 blo
kų nuo šitų lotų. Dabar dar 2 
lotus galima gauti po $400. 
Kas nupirks tai padarys dide- 
Jį pelną. Nepraleisk šitos pro
gos pamatyti ir persitikrinti. 
Savininkas parduos ant leng
vų išmokėjimų, tai tokia pro
ga retai 
sinaudok.
numeriu 6243 S. Western Avė.

pasitarki, už tai pa- 
Atsišaųk greitai po

K

BARGENAI South Side
Vėliausios mados 2 pagyvenimų 

mūrinis namas po 6 kambarius garu 
šildomas už 13500 prie 55 Bulvaro ii 
Marshfield Avė.

6 pagyvenimų kampinis namas už 
23,000 įmokėt 10,000 ar daugiau ar 
mažiau. 4 pagyvenimų kampinis na
mas po 6 kamb. ir 5 kamb. Kaina 
18,500 įmokėti 7,000 ar daugiau. 2 
lotai prie kampo ir mūrinis namas po 
keturis kambarius kaina 5,600 įmokėti 
2,000 ar daugiau.

2 Storai ir 4 flate po 6 kamb. gera 
vieta dėl drugštorio, kaina 28,000 
įmokėt 10,000. Storas ir 2 pagyveni; 
mai ant 2 lubų mūrinis namas už 
8500 įmokėti 3,000.

Jai nori geros vietos ir gero namo 
įsigyti ateik tuojaus prie

L. JARUSZ
4922 So. Ashland Avė.

ANT pardavimo rezidencija 
7 kambarių, garadžius 2 ka
rams, 50 pėdų pryšakis ir 55 
pėdų plotis. Geriausiam stovy. 
Kaina $9000. Įmokėt reikia $3,- 
500, likusius ant lengvų išmo
kėjimų. 6333 So. Robey St., 
Phone Prospcct 8117.

EXTRA!l
Parsiduoda namas Brighton Parke. 

Turi būti greit parduotas 2 lubų, 
medinis frame, 4x4 kambariais ir iš- 
fronto barber shop. Elektra, gazas, 
garadžius ant 2 automobilių. Kaina 
$4,600 Savininkas:

4540 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 6358,

I

MOKYKLOS

PARDAVIMUI ____________________
Ant Bridgeporto: 2 pagyvenimai, po . T)C,TniTnn * o , . . , . .5 ir 6 kambarius, mūrinis namas, L. PARSIDUODA 3 lotai labai gra-

įmokėti tiktai $200.00 likusius ant Z1?J. vietoJ ant So. Keeler Avė. Yra 
išmokėjimų. saidyokas, suros ir vanduo. Kas no-

Ant Bridgeport: Bizniavas kampas, ri -7*SUSk Pa.r(!uos^u
mūrinis namas su 3 štorais ir 3 pa- Atsišaukite subatoj ir ne
gyvenimų, įmokėti tiktai $4,000.00 Ii- (,ell0J- 7TTąTm ATjvtTq 
kusius ant lengvų išlygų. ĮTRAUKUS,

Ant Bridgeport: 2 pagyvenimų, | 4524 So. Keeler Avė.
medinis namas, įmokėti tiktai $1,000 
likusis ant lengvų išmokėjimų. NORTH SIDE

Marguette Manor prie pat parkos, Tikras Bargenas puikus mūrinis 
2 pagyvenimų mūrinis namas su vė- namas su visais įtaisymais. Puikus au 
liauslais įtaisymais, su porčiais, simo kštas ir cementuotas skiepas. Visi 
šiluma, kaina $14,500.00 švarus kambariai namas randasi arti

Didelis Bargenas ant South Sides, Lietuvių bažnyčios ir mokyklos. Ta
6 pagyvenimai, mūrinis namas 4 po 7 namą galima pirkti su $6,000 kaina
ir 2 po 6 kambarius, šfimu šildomas, $15,500. Priežastis pardavimo savi
kaina tiktai $18,000.00 įmokėti $5,000 ninkas apleidžia miestą. Kam toks 
likusius ant lengvų išlygų. yra reikalingas kreipkitės kuogrei-

Didelis bargenas ant South Sidės, 3 čiausiai pas: I
pagyvenimai, po 6, 5 ir 3 kambarius, John A. Walulis, I
mūrinis namas su Stirnų šildomas ir 1852 Wabansia Avė. |
vėliausiai įtaisytas, kaina tiktai ________;__________________________
’K visados galima gauti pirk- _ . DOWNĘRS GROVĘ. 
ti gerus namus už labai žiamą kainą „ kambarių namų, 3
visose daljse Chicagoje, Jei platesnių dideli ir vaisiniai medžiai, yiS- BARGENAS ant Halsted SL aria 
?inin krpinkitėą i musu tininkas, 1 blokas nuo 0. B. & Q. sto- Prie st. 2 Storai ir 4 fletai lotassias oHsas ant BrSgenortc ’iutSs to8- 50 traukinių kasdien. 50x100. Namas kaina tik a $26,000,
1910 metuose ir "a?ome bizni nlmS Savininkas . nepraleiskite progos $12,000 įnešus

e^:S.I WM; HICKEY, galėsite namų turėti.
Telephone Dotvners Grove 261—M COLBERT and BARTON
—L____ _____________________ _ 7306 So. Halsted St. f
ntnc-TnTTnn* ,. . . . Tel. Vincennes 8608PARSIDUODA mediniai namai _____________________.

4-rioms familijoms, aukStas beizemen- 
tas, gasas, elektra ir voterklozetai. TIKTAI $500 cash medinis namas 
Parsiduada, nes mirus savininkui, nė- 3 pagyvenimų po 5 kambarius neša į 
ra kam prižiūrėti. I mėnesį rendos $70, kaina $5,000. Mu-

Atsišaukite rinis namas ant Bridgeporto 7 pagy-
4534 So. Wood St. venimų po 5 kambarius ir du storai

----- —. kaina $22,000, neša rendos mėnesiui 
2 no 5 reikia jmokSti $6,000. Kas pir- 
i. Visur n?as tas Pr°CT pinigų pa*
naran- I ^įdaryti. 
Antras I Jaksaa ir Balchunas 828 W. 31 St. 
Kiaus-1 : *

statymui, pardavimui ir pirkimui na
mų ir lotų visose dalise Chicagoje.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT COMPANY 

3335 South Halsted St., Yards 6894.

DARBININKUI ŽMOGUI proga 
Dviejų pagyvenimų (frame) 5 ir 5 
cambarių elektros šviesa, tt., yra dėl 
dviejų mašinų garadžius su kamba
riais, viršui viskas gerame stovyje. 
Kaina $3,000

Atsišaukite:
4539 Wallace St.

GERAI apsimokantis bizniavas na
mas. Gera vieta lietuviams. 2 aukštų 
muro namas. Karštu vandeniu šildo
mas; elektros šviesa, cimento beise- 
mentas. muro garadžius, užpakalyj na
mo su pagyvenimu. Storas labai geras 
>učemei, kepyklai, grosemej. Kaina 

812,000; cash, likusius ant lengvų 
išmokėjimų. Mrs. A. Leon, 3751 Jar- 
nell Avė, 5 blokai nuo Halsted St., įei
ti iš vidurio. (

ANT PARDAVIMO namas 2 
mimus, aštuonių metų‘senume, 
aržuolo triminpjai. Su visais 
kūmais, labai šviesus butas, 
blokas nuo Humboldt Parko, 
kitę pas savininką.

3880 Evergreen Avė.

PARSIDUODA medinis 2 aug- 
štų, 3 pagyvenimai po 5 ir 6 rui
mus. Didelis beizmentas.

1433' — 49th Avė.
Cicero, III.

išturi?

5- 6 kambariai mūrinis namas, gesas 
elektra, maudynės, aržuoliniai trimin
gai, štinvu šildomas, vienam karui ge- 
radžius, pusė bloko iki 63-rd St. karu. 
Kaina $12500.00 tokios progos gal 
nepasitaikys toj apielinkėj.

6- 6 kambrų medinis namas gesas,
elektra, ynės aržuoliniai trimin
gai bei entai cementuotas didelis
garadžius lotas 35-125 pigiai parsiduo
da.

5-6 kambarių medinis ........... $7500
(5-5 kambarių medinis ........  7500
4-4 kambarių ir lotas ........... $7000
4 katabarių medinis ........... $3500
5 kambarių mūrinis............... $6500

« «««« I Taipgi lotas pigus ant Westem Avė.. Pr0^a ^pildyta, | rjQ 2 rezidencijų lotai
kampinis ir prie kampo Marąuette 
Parko apielinkėj arti vienuolyno ant 
tyro ojo; pigiai parsiduoda.

6837 So. Washtenaw Avė.

reiškia uždirbtas pinigas; — 
taigi naudokis šia proga.

0, (į

JJSZLIKAS
3241 South Halsted St. 
Phone Boulevard 5066.

BARGENAI PRIE VIENUOLYNO. 
Muro namas, kampas Western Avė. 
Gera vieta dėl kptiekos. Kaina $20,000. 
Cash $7,500.

Muro rezidencija, prie Marąuette 
Parko, lotas 53x125. Kampas. Graži 
vieta gyventi, $10,000. Cash $5.000.!

Turite daug biznio lotų ant West- 
em Avė. nuo $1,000 ir aukščiau. No
rintis pirkt matykiL A. N. Masulis, 
6641 S. Western Av. Te. Republic 5550

fX

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
2 augštų namas su saliunu ir ba

rais rendos 75 į mėnesį kaina 7,500 
mainysiu ant bučernės loto priimsiu 
už pirmą įmokėjimų

C. P. SUROMSKIS, 
3346 So. Halsted SL

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų (fraine) medinis na
mas, du lotai, garadžius 24> 
28. $2,500 cash, likusius leng
vais išmokėjimais.

5231 W. Central Avė.

SPECIALIAI
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavim-as, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle- 
sos dėl jaunu merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie, dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuokite.

Sara Patek, pirmininkė.
M 1—^—M—

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ, la
bai graži cottage, yra ir valgomasis 
kambarys. Randasi Brighton Parke. 
Yra garadžius dėl 2 mašinų. Gasas, 
yana, elektra. Netoli mokyklos ir 
bažnyčios. Kaina $4,800.

Pardavimui 2 augštų, 6 kambarių 
mūrinis namas, randasi Brighton Par
ke. Kaina $10,000.

A. J. KODYKOWSKI, 
4265 Archer Avė.

PARSIDUODA namas ir % 
akro žemes, už cash pilnų ar
ba įmokėjus $1000. Kitų ar 
morgičių ar lengvais išmokė
jimais. Parsiduoda dėl šeimy
niškų nesutikimų.

5925 S. Komensky Avė.

PARSIDUODA namas, mūrinis, 
8-jų pagyvenimų 1 — 5 kambarių ir 
2 po 6 kambarius. ĮLotas 33 pėdų ir 
125 pėdų. Namas yra naujausios ma
dos, elektra, vanos; pečium šildomas.

Atsišaukite
8327 So. Union Avė., 

savininkas ant 1 floro

BARGENAS. Pardavimui 2 
lotai ant Archer Avė. arti di
delio teatro. Kas nori gali pirk
ti ir po vieną. Atsišaukite pas 
savininką.

2901 W. 38th Place

taikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.,

Mokinama: Anglų ir Lietuviu Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7- iki 9:30 vai.

PARSIDUODA arba mainau mūri
nį namą su saliunu 6 kambariai prie 
saliuno, 5 kambariai, ant viršaus 2 
pagyvenimai po 4 kambarius ant loto 
galo. Mainau ant praivit namo. Kaina 
$8000.00. Savininkas:

J. B.
908 W. 85-th Place

PARDAVIMUI biznio praper- 
te sykiu* su Tailoring ir Clean- 
ing bizniu. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Gera proga padary
ti pinigų.

1840 S. Ashland Avė.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk bu mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budt\ 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname. /

Dienoms ir vakarais kietos.
MUNSON SCHOOL OP MOTORING

1507 W. Madison St.

■M

SAVININKAS turi parduoti 6 ak
rus žemės Downers Grove, 2 blokai 
nuo Ogden Avė., cementinis kelias 
15 minutų nuo gelžkelio stoties. Ka
mpiniai lotai, aržuolais apaugęs, gra
ži vieta dėl rezidencijos, vištų farma, 
piknikų daržas. Gera proga padaryti 
pinigų. Savininkas, 5—8 vakare. < 

A. Brtis, 2109 So. Halsted St.
‘Tel. Roosevelt 8729

GERIAUSIAS INVESTMENTAS. 
' )el pardavimo nauji 2 flatų namai po 
6 kambarius, su štymu arba. wan<leniu 
šildomi prie Marąuette Manor arti 68 
gatvės ir arti bulvaro, Del tolesnių 
nformacijų, kreipkitės yaptiškai arbs 
;elefonuokite į James Kral, 2444 W. 
67th St. Tel. Prospect 1364.

I:XTRA BARGENAS, 
PARDAVIMUI namas, apšildomas 

su kriaučių bizniui, arba be biznio. 
Atsišaukite pas savininką.

4425 South Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 1310

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas.- Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 Iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
8301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

i* o*.,- <nfcu:4 ,Įaži^r, > W^ii fa ,
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BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Pastabos apie Biznio

Biznio Apžvalga. reikšta tik sulig kaikurių 
sričių pramonėje. Ji visai 
nepaliečia prekybos.

Šią vasarą biznis šiek-tiek 
puls — tečiaus nevisatinai. 
Puolimą atjaučia kaikuri^s 
pramonės — pavyzdžiui che
mikalų ir vaistų pramonė, — 
bet prekyba, ypačiai detalio 
prekyba visai neatjaučia jo
kio puolimo. Tai labiausia 
ačiū tam, kad pirkliai nešo
ko urnai kelti kainų ir nesi
skubino prisipirkti perdaug 

i tavorų.
Šiais metais yra žirniai at

sipeikėję farmeriai. Jiems 
ypač gerai klojosi rytų cent- 
raliame distrikte (šios val
stijos : Missouri, Arkansas, 
vakarų Kentucky, pietų Illi
nois, vakarų Tennessee ir 
šiaurės Mississippi); taip
jau žymiai pagerėjo biznis

Laikraštis iš senovės bu
vo daugiausia politikos 
įrankis ir politikos gyveni
mo atspindis.

Taip ir Naujienos buvo ir 
palieka įžymios dalies poli
tikos organu.

Tečiaus šiais laikais kaip 
kiekvienam laikraščiui taip 
ir Naujienoms negalima 
vien politiką atvaizduoti ir 
politikos įrankiu būti.

Nes šiais laikais laikraštį 
— o ypač dienraštį — mes 
suprantame esant apskritai 
visuomenės gyvenimo at
spindžiu — ypačiai visų jo 
žingeidesnių apsireiškimų, 
budinančių einamąjį laiko
tarpį, jo žmones, institucijas, 
papročius, ydas, biznį, politi
ką, draugijas ir tt. Laikraš
tis beto tarnaudamas tam | farmeriams pietų distrikte 
tikrai visuomei turi ytin jos 
gyvaisiais reikalais labiausia 
žingeidauti.

Darant pastangų būti tik
ru ir gyvu musų visuomenės 
gyvenimo veidrodžiu, Nau
jienos yra pasikviėtūsios 
joms rašyti daugelį geresnių 
lietuvių rašytojų ir yra už- 
vedusios savo skiltyse įvairių 
skyrių. j

Vienas tokių skyrių yra 
“Biznio Apžvalga“. į

Daugelis žvalesnių žmo
nių juo ytin žingeidavo, kol 
jis tiK ėjo Naujienose. Dau
gelis įsigijo iš jo dauk tokjų 
žinių, kokių niekur kitur ne
gali pasemti.

Tas skyrius tūlam laikui 
buvo pertrauktas — dėl įvai-

aidėjo gan didelis Šerų ir b> 
nų puolimas ir dar tebesitę
sia. Šerų puolimas ar kįli- 
mas biržoje paprastai įvyk
sta už keleto mėnesių prieš 
tikrąjį biznio puolimą ar kį- 
limą. Manoma vienok, kad 
šiuo stykiu New Yorko birža 
tik ber^ikalo perdaug išsi
gandus.

SS

pertraukos laiką mums teko 
patirti, kad daugelis Naujie
nų skaitytojų labai jo pasi
genda.

Taigi štai dabar jis vėl pa
sirodo. Jis užims savo pus
lapį Naujienose vieną syk į 
savaitę, kaipo “BIZNIO IR 
GYVŲJŲ REIKALŲ SKY
RIUS“.

Kaip ir pirmiaus čia bus 
paduodama faktai iš musų 
ekonominio gyvenimo, ap- 
svarstoma Amerikos biznio 
galimybės ir progos, paduo
dama spėjimai apie biznio 
kryptį geresnėn ar bloges- 
nėn pusėn — vis tai pasire
miant žiniomis ir nuomonė
mis geriausių ekonominio 
gyvenimo žinovų, arba eina
mosios statistikos analizu.

*♦ *
Amerikos biznio padėtis 

šiuo momentu. — Visą šį pa
vasarį Amerikos biznis, ap
skritai imant, padarė didelių 
žingsnių pasitaisymo / lin
kui. Kaikurie žinovai ma
no, kad tūlose srityse biznis 
net perdideliais šuoliais buvo 
pradėjęs bujoti ir kad tas 
dabar turėsią atsiliepti blo
gai. Bet jei tia nuomonė bu
tų ir visai teisįnga, ji yra iš-

(šios valstijos: Georgia, Flo
rida, pietų Mississippi, rytų 
Tennessee, Alabama ir Loui- 
siana). JeigU šiemęt javai 
užderės kaip reikia, tai far- 
merių padėtis dar labiau pa
sitaisys. O kada farmeriąms 
klojasi gerai, tai gerai vyks
ta ir daugybei įvairiausių 
pramonės ir prekybos įstai
gą

Darbininkams iki šiol irgi 
neblogai vyko. Daugelyje 
pramonių darbininkai (ypa
čiai paprastieji darbininkai) 
gavo algų pakėlimą. Darbų 
visur netruko, o anaiptol 
truko darbininkų. Vasaros 
laiku darbai veikiausia nesu
mažės. Kaikuriose srityse 
laukiama dar (didesnio darbi
ninkų jiegos pareikalavimo. 
Tas faktas, kad darbininkai 
turi darbo, duoda progos ge
rai pasilaikyti daugybei 
smulkių biznių ir duoda di
desnės apyvartos dėparta- 
mentinėms krautuvėms.

Amerikos prekyba su už
sieniu, ypač su Europa^ tie
sa, šiais metais pradėjo žy
miai pulti. Vienok daugelis 
mąno, kad iš to nieko blogo 
nebus pačiai Amerikai, jei
gu Amerika turės duoti Eu
ropai šiek tiek aukso už jos 
tavoms. Nes Amerikon iki 
šiol buvo suplaukę iš Euro- 

pos jau perdaug aukso — 
ant tiek, kad Europa nebe
gali pirkties iš Amerikos, ne
beturėdama kuo mokėti. 
Amerika dabar yra tiek ba- 
gota, kad gali mažiau Euro
pai parduoti, o daugiau iš 
ten pirkties. Ypač kad per 
paskutinį desėtką metų 
Amerika daugiau pardavė 
Europai negu iš jos pirko. 
Taigi ir prekybos priešingas 
balansas Amerikos v bizniui 
dabar negali būti kenksmin
gas. : . t

Tik New Yorko birža šiuo 
laiku kaipir netiki, kad ge
ras biznio stovis ilgam pasi
laikytų Amerikoje. Šį pava
sarį New Yorko biržoje pra-

*
* ♦

' Namų statymas.
Pereitieji ir šie metai 

Amerikoje yra didžiausio 
statybos veiklumo metais. 
Ir tai statoma ne tiek pra
moninių namų (fabrikų ir 
tt.), kiek gyvenamųjų namų. 
Pramoninių namų statyba 
anaiptol yra žymiai sumažė
jus, palyginant su 1919 ir 
1920 metais.

Gyvenamųjų namų staty
mas pereitais metais buvo ir 
šiais metais yra daugiau ne
gu dvigubai * didesnis kaip 
buvo 1914 met., kada karas 
prasidėjo. 

% v

1914 metais vertė pastaty
tų gyvenamųjų namų Ame
rikoje (didesnės jų pusės, 
būtent apie 60%) buvo $273,- 
000,000.

1922 metais vertė pastaty
tų gyvenamųjų namų Ame
rikoje (60%) buvo $1,132,- 
000,000,. • . I / I » 3 . ■ . . . . < . •t

Palyginant šiuos du metu, 
reikia priimti į domę, .kad 
materiolas 1922 m. buvo ko
ne lygiai dvigubai branges
nis negu 1914 metais (1914
m. 102, o-gi 1922 m. 206), 
taipgi ir darbininkas (1914
n. 127, o-gi 1922 m. 225).

Šiais 1923 metais pirmais 
keturiais mėnesiais gyvena
mųjų namų statyba yra di
desnė negu pereitųjų metų 
statyba.. Štai pavyzdžiui 
1922 m. sausio mėnesį naujų 
namų kontraktų vertė išne
šė $66,000,000, b už tą patį 
mėn. 1923 m. — $98,000,000;
1922 m. < balandžio mėnesį 
$111,000,000, o tą patį mėne
sį 1923 m. — $136,000,000.

Čia vėl reikia priimti į do
mę, kad materiolas ir darbi
ninkas šiais metais yra dar 
brangesni negu buvo perei
tais metais. (Pereitais me
tais sausio mėnesį materio
las 199, o šiais metais 218; 
balandžio mėnesį 1922 m. — 
194, o 1923 m. 233; darbinin
kas 1922 sausio mėn, 225, o
1923 m. sausio mėn. 230; ba- 
landžio mėn. 1922 m. — 222, 
o 1923 bal. mėn. 243).

Palygiant šių metų pirmus 
penkius mėnesius su viduti
niškų metų pirmais penkiais 
mėnesiais, šiais metais į pen
kis pirmus mėnesius naujų 
namų pradėta statyti $700,- 
000,000 daugiau negu viduti
niškais metais. Tas žinoma, 
duoda namų statybos bizniui 
ir darbininkams 'uždarbio 
užtikrinimą dar bent šešiems 
ateinantiems mėnesiams.

Gali būti, kad šiuo laiku 
namų statybos veiklumas 
yra pasiekęs augščiatišio 
laipsnio. Jis tūlam laikui 
vėliaus turės nupulti, ir žy
mės to jau apsireiškia di-

t

No. 6 štai kaip kaikurie vargšai apsisaugoja nuo mokėjimo tak
sų tokiu budu Suv. Valstijos sukolektavo 1921 ant 355,666,580 
mažiau taksų negu 1920 metais. Ypatų su vienu milijonu metinių 
jeigu 1921 nu^imažino nuo 33 iki ^nuošimčių.

Savas Pas Savą

Savas pas

(yač čia 
dalyje tą

nors i Kai.

kinančiai. Principas Savas pas 
Savą nedraudžia susižinojimo 
ar prekybos su svetimomis 
tautomis, kada toks susižinoji
mas ar prekyba gali išeiti ar 
išeina ant naudos tautai eko
nominiu ąr doriniu "žvilgsniu.

Principą Savas pas Savą rei
kia vykinti išmintingai ir tiks- 

—Kl. Jiirgelionis.

■ . . ......................... i » im ■> —■■ ■ ii

dėsniuose miestuose — kaip 
New Yorke, Bostone, Chi
cagoje ir Philadelphijoj.

♦* *
Gelžkelių veiklumas.

Po namų statybos didžiau
siu veiklumu šiandien pasi
žymi Amerikos geležinke
liai. Jų didelė važma at
spindi gerą biznio stovį šaly
je. Geležinkelių uždarbiai 
žymiai pakilo ir pasitaisė fi
nansai. Geležinkeliai šian
dien leidžia didžiausias pini
gų sumas naujų lokomotivų 
ir vagonų statymui. Nuo šio 
laiko iki metų pabaigai Ame-

rikos geležinkelių kompani
jos yra paskytusios antrų 
$500,000,000 naujų įrengimų, 
vagonų, garvežių pirkimui. 
Šitais milžiniškais geležinke 
lių orderiais pasinaudos dau
gelis įvairių pramonių. 
Dirbs plieno liejyklos, dirbs 
garvežių dirbtuvės, dirbs 
vagonų budavotojai, dirbs 
medžio darbininkai, dirbs 
geležinkelių šapos ir tt. Nė
ra abejonės, kad šitose sri
tyse darbininkams nestigs 
darbo per visą vasarą ir atei
nančią žiemą.

Kl. Jurgelionis.

Spėjimai, Nujautimai-Kas Yra ir Kas Bus
Surankiojo' JUOZAS PUPĄ.

Tas musų Bridgcportas, ta 
garsioji lietuvių kolonija, iš- 
tįkrųjų yra garsi ir ypatinga! 
Tik pasisukink čia pas musų 
augštuosius, musų tautos sa- 
vystoviai išaugusius stulpus ir 
išgirsi daugybę slaptų slapčiau
sių slaptybių, kurių išaiškini
mui reikia didelių talentų ir 
guidruoliiį. , Slaptybės katfp 
slaptybės, bet jų priežastįs, bū
das ir tikslas—ką jau besakai...

Tinklas Ne Tinklas — kokios 
žuvys ten ‘paklius?

Didysis Republikonų Bosas 
audžia tinklą... ir tinklą ir ne 
tinklą, ar ką tokio panašaus į 
tinklą, o su tuo keistu prietai
su ketina žvejoti pačias didžią
sias žuvis, ar ką tokio panašaus 
į žuvis.

Sėdi Bosas ant sosto pačiam 
palūpy ir pats su savo “pšina- 
votu” Aš šnekasi:

“Esu didelis žmogus... .ver
tas trijų šimtų tūkstančių... 
taip. Daug reiškiu politikoj... 
taip. Visų pašėnavotas... taip. 
Kas kad nemokytas? Mokytie
ji tarnauja- man it vergai ~- 
opierlnių, auksinių, sidabrinių, 
ot ko reikia. Mokytų pakan
kamai... galima pirktis kai ci
garų ir, jie galvoja už mane, o 
man tik reikia pasakyti taip, 
arba ne.../

Bet ta viena žuvis... turiu ją 
pagauti, pagauti būtinai! Ta
da aš busiu didžiausias ir ga
lingiausias žmogus Amerikoje”.

Ir . mezga Bosas tinklą, ir, 
tvenkia tvenkinį, kad liuosai 
plaukioti negalėtų, kad žuvytė 
nepabėgtų... ; O kada ateis lai
kas, Bosas užties tinklą, ap-

statys tvenkinį mokytais vy
rais iš visų pusių, ir tie moky
tieji pratars — “Kuš kuš žuve
le,'lįsk į tinklelį, nebėk, nebi
jok. .. musų tautiškai republi- 
koniškajam tvenkiny tau daug 
bus geriau ir mums bus svei
kiau—tu riebesnė busi.”

Gal įlys žuvelė į tinklą — o 
gal ncįjys?..

Atsargiai, atsargiai, kad tva
nas neužkluptų, ir kad nenusi- 
neštu bangos didžiojo Boso, 
pirm negu Nojus arką spės pa
daryti. • s

Gimimas ir Pakasynos.
Iš tautiškos musų šeimos ke

tina -gimti didelis beibė. Gal 
gimti, o gal išsivystyti iš že
mesnio gyvūno. Dr. Grikas esąs 
paskirtas daboti, kad beibė ne
išgaištų pirm gimsiant. Už
mezga esanti jau senai prasi
dėjusi, o kdd viskas atrodytą 
teisėtai, tai labai, labai skubo

tai zalėtos atsiprovineja, ir no
gima suženyti dv|i )y patingos 
gyvybės, kurios tą beibę turės 
globoti.

žiūrint per mikroskopą į tą 
besivystantį gyvūną, jau da
bar numatoma svarbesnėsės jo 
ypatybės. Sako busiąs su dvy
lika' liežuviu, begalo daug kal
bėsiąs ir rėksiąs, su kožnu lie
žuviu galėsiąs pasakyti apie 
140 žodžių per minutą.

Kiti daktarai, kurie rodos 
gerai numano apie anatomijų, 
išreiškia nuomonę, kad toks 
gyvūnas neilgai . tegyvensiąs, 
girdi: nuo perdidelio kalbėjimo 
jo bambutė baisiai išsipilsianti, 
o paskui smarkiai susitrauk
sianti , ir busiąs galas.

Kaip bus, kaip nebus, o nau
ju prašmintinių visgi bus.

Lietuviams Chicagoje (o dar 
labiau gal kitur Amerikoje) 
yra reikalinga vykinti ir tai 
tiksliai vykinti tą tautos išlai
kymo principą, kurs trumpai 
išreikštas obalsyje 
savą.

Tiesa, kad įneš 
Chicagoje) žymioj 
principą vykiname
apie jį daug“ nemąsdydami. 
Naujienos gal daugiausia čia 
prisidėjo prie to, kad lietuvia 
laikytųsi krūvoj, viens su ki
lu žino tusi, na taipgi ir palai-* 
kytų tarp savęs susižinojimą, 
komerciją, prekybą.

Sužiniam ir tiksliam princi
po Savas pas Savą vykinimui 
reikia, kad tas principas butų 
suprastas daugumos musų tau
tos žmonių ir uoliai išpažįsta
mas jo teisingoje, neiškraipy
toje, nevienpusišikoje prasmė
je.

Savas pas Savą principas 
reikalauja dviejų dalykų: (1) 
kad lietuvis eitų biznio ar 
profesijos reikaluose tik pas 
lietuvį (kur tik galima; (2) 
kad lietuvis biznierius ar lietu
vis profesionalas, advokatas ar 
daktaras, stengtųsi pasiekti to 
pačio ar augštesnio tobulumo 
kaip kitų tautų biznieriai ar 
profesionalai. Biznieriams ir 
profesionalams [pasiekti tobu
lumo bus daug palengvinta, 
kada pas juos kreipsis visi lie
tuviai. Jeigu neis lietuvis pas 
lietuvj ir jeigu lietuvis nesis
tengs būti tobulesniu, moky- 
tesniu, .greitesniu, smarkesniu 
ar sąžiningesnių už kitos tau
tos žmogų, tai principas Savas 
pas Savą nustoja prasmės ir 
viename ir kitame atsitikime. 
O be šito principo įvykinimo 
gyvenime lietuvių tautinis gy
venimas Amerikoje turi visiš
kai pranykti.

Mes galime įgyventi (kaipo 
tauta — ir ištikro tada tik ir 
verta mums gyventi kaipo 
tautai, — kada mes iškeliame 
iakštėn, išlaviname ir išnaudo
jame viską, kas yra mumyse 
geriausio.

Lietuvių tautos 
neabejotinai yra 
stiprios medžiagos 
dalykams atlikti.

Savo tarpe mes 
kame tos medžiagos išauklėti 
ar ištobulinti. Tik pas sveti
mus nuėję ir mus užmiršę ir 
pasmerkę, musų geresnės me- 
džiogos pavyzdžiai padarė di
delių įnašų žmonijos .gyveni
mam

Vienok ir musų tarpe, ne pas 
svetimus, pradeda kartais ži
bėti mūsiškių žvaigždė.

Niekas kitas negali musų 
talentui duoti progos būti 
.mums patiems naudingu, kaip 
įvykintas principas “Savas pas 
Savą.”

Kitos tautos — kad ir čia 
Chicagoje gyvendamos. — šit<j 
principo labai griežtai laikosi. 
Leiskim, lenkai pasidarė kaip 
mūras. Taip pat čechai. Žydai 
iš senovės laikėsi išvien, o da* 
bar daug labiau.

Reikia ir lietuviams tvirčiau 
tarp savęs laikytis ir tai ne 
ant žodžių, bet ištikrųjų, ko 
aiškiai reikalauja principas Sa
vas pas Savą.

Viendk čia reikia įsidėmėti 
štai ką: principas Savas pas 
Savą reikalauja tautybės iš^ 
mintingai praktiško "gaivini
mo, o todėl visai yra priešin
gas tautiniam fanatizmui ar 
šovinizmui, kurs yra neišmin
tingas, nepraktiškas ir kenk
smingas pačiai tautai, jį vy-

, Apsigynimui nuo taksy

le-

pa- 
iš- 

fabri- 
dlselio 

krautu-

Springjfieilde yra pamanytas 
įstatymas (House Bill 655), 
pagal kurio sunkiais mokes
čiais bus apdėti visi bizniai.

Tas įstatymas jau perėjo 
gislaturoj.

Mokesčiai butų renkami 
vidale leidimo — laisnio, 
duodamo už pinigus 
kams, dirbtuvėms, 
krautuvėms, detalio
vėms, bučernėms, grosernėms, 
automobilių pardavėjams ar 
fabrikantų agentams — pagal 
skaičiaus darbininkų, kurie 
dirba tose įstaigose.

Sulig šiuo įstatymu Chica- 
gos biznieriams reikėtų išmo
kėti imliomis dolerių.

Todėl Chicagos biznieriai 
subruzdo.

Pirmadienį didelė Chicagos 
biznierių delegacija važiuoja į 
Springflieldą, (kur darodinės 
gubernatoriui (SmaĮlTų, kad 
tokš* taksų uždėjimas yra per- 
d&audus ir kad gubernatorius 
turi uždėti ant to įstatymo sa
vo veto.

Ar pasiseks biznieriams įti
kinti gubernatorių, kad atmes-' 
tų priimtą taksų įstatymą, — 
tai labai abejotina.

Jei gubernatorius neatmes 
įstatymo, tai nereikalingų atk- 
sų (mokesčių) našta ddr pa
sunkės Illinois valstijoj.

įvairios biznio žjnios

viduriuose 
daug labai 

dideliems

dar nemo-

Anglis nebus pigesne. Reikia 
prisipirkti dabar žiemai.

Plytr|inlkai arba mu-rįn|inkaii 
New*Yorike laimėjo streiką. 
Gaus $12 į dieną.

šiais metais ~ geležinkeliai 
Amerikoje statosi daugiau kaip 
4000 naujų garvežių...................

Sėlesijos anglių kompanijos 
(Silesia Bergban) šėrai nuo 
birželio 20 d. pardavinėjami 
New Yorke. Tos kompanijos 
vyriausias ofisas randasi Vien
on j.

Fordas pakinkys Mississippi 
upę elektrai dirbti. Fordo 
kompanija gavo galutiną lei
dimą plėtoti hydro-ęlektrinę 
pajiegą ties didžiuoju tvenki
niu skersai Mississippi uj|ės 
tarp Minneapolis ir St. Paul.

Liepos kviečių kaina už bu
šeli: d

Chicagoje apie .......... $1.08
Kansas City................... 1.00
St. (Louis ....................... 1.05
Minnea polis .................. 1.10
Winnipeg .................... 1.16
Liverpoolyj 9 shil. 7 d.

Amerikoj šiais 1923 metais 
batų yra gaminama penktada
liu daugiau negu buvo gami
nama tuo pačiu laiku praeitais 
metais.

(Balandžio (mėnesyje Misokių 
batų porų buvo pagaminta:

1922 metais ... 105,872,982
1923 metais .. 128,513,069

- * !



DETROITAS
Ir kaip jis atrodo Chicagiečiui.

šeštadienis, Birž. 23, 1923

•Detroito miestas žinomas 
kaipo automobilių išdirbinio 
centras Amerikoje. Labiausia 
Jisai gal pagarsėjo- įkartu su 
pagarsėjimu Fordo. Miestas 
yra gana didelis pu 994,000 
gyventojų, milžiniškomis auto
mobilių fabrikomis, su aiškiais 
savo buvusio menkumo ir bu
siančio didumo požymiais ir 
su keistai išraižytoms — iš
vingiuotoms gatvėmis. Todėl 
jisai daro į svetį labai ypatin
gų įspūdį.

Žiūrint* miestan iš viršaus, 
jis atrodo lig -milžiniškas Vos- 
tinklis, kurio vyriausi siūlai 
prasideda iš vieno taško pa- 
(kra&tyje tinklo ir driekiasi į 
rytus, šiaurius ir vakarus, vie
nas po vis labiau nuo 
kits kito atsitolindami — iš
sišakodami. iKiti siūlai [riečia
si aplink tašką iš trijų pusių 
betvarkiai vienas su kitu su
sidurdami ir abiem galais pa- 
skęsdami Detroito upėn.

Budinkai.
Vaikščiojant pačiame to mil

žiniško vostinklio taške, lyg iš 
knygos skaitai jo praeitį ir at
vaizduoji ateitį.

Vienoje vietoje ant pat di
džiavos gatves stovi puikus di- 
—budinkai, iš plieno ak

mens ir plytų, bent 14 — 18 
ar 20 augštų, o sale jų, men
kutės sukrypusius, apipuvusios 
lūšnelės, įJitMiuosiuose budin- 
kuosc prikrauta brangių pre
kių, arba vedantas t stambus 
bankinis biznis. O mažuosiuo
se nameliuose čebatorius taiso 
čeverykus, arba grekas pap-i 
korinis spirgina ar dešras čirš
kina ir, rodos tie menki lau
želiai stovėdami šalę didžiųjų 
budinkų, giriasi savo praeities 
.patyrimais ir tyčiojasi iš di
džiųjų, užimančių jų vietas.

Didieji budinkai, pilni pui-f 
kybės, augštai iškėlę galvas* 
rodos kalba į svetį, kad grei-l 
tu laiku tik jie vieni bepa
liks Detroito didmiesty j ir pati 
sai miestas pataps vienas iš 
stambiųjų miestų 'Amerikoje*

Rezidencijos.
Gyventojų rezidencijos turi 

tuos pačius skurdumo požy-j 
mins, ką ir didmiestis. Seno* 
sios apielinkės apstatytos men
kais mediniais namukais, be 
tvarkos ir be styliaus. Tie na
mukai, apart savo menkumo/ 
baisiai apleisti, nemaliavoti su
krypę ir apipuvę, rodo*# suži- 
niai paskirti supuvimui ir iš
nykimui. Naujos gi apielinkė 
visai kitokios: namai išteklin
gi, gražus, su žaliuojančiomis 
pievelėmis aplink, dideliais mes 
džiais ir gėlėmis. ?

Man su draugu besivažinėš 
jaut po tas gražias vietas, aš 
pastebėjau jam, jog Detroite 
kapitalistų klasė tur-but daug 
skaitlingesnė už darbininku 
klasę, nes kapitalistų rezidem 
cijos daug platesnės, o darbu 
įlinkai, matoma, daug skur
džiau čionai gyvena negu Chi- 
cagoje. '

“čia irgi darbininkų gyl 
veniniai“, — paaiškino mana 
draugas.

“Nejaugi!“
“Taip. Aure ve, anam mu* 

riniam lietuviai gyvena, dargi 
jie geri Naujienų jskaitytojai. 
Ten ve, vėl {lietuvių narnas/ 
anas irgi lietuvių —lietuvių 
čia gyvena apie šešios šeimy
nos ir daug pavienių.“

“Tai tur-but kokie biz
nieriai?“ i

— “Ne, tai Fordo darbinio* 
kaL” t- :: i

Ir pagalios aš pats persitik-' 
rinau, jog daug darbininkų čia 
gyvena kaip kokie milionie- 
riai.

Industrija.

Kitokių išdirbyščių apart au
tomobilių ir jiems dalių, De

troite kaipir nėra. Tik viena
ki ta dirbtuvėlė tokiems daly
kams išdirbinėti, kurie reika
lingi vartojimui vietos gyven
tojams, kur-nekur matos.

AutomoHliųį fabrikai labai 
puikus, ypač Fordo, Lincoln,; 
Cadillac ir Packard. Fordo fa-t 
brikai užima keliolika ketvir-į 
tainių blokų, dideliais 5-6 aug
štų budinkais, kuriuose dirba 
dešėlkai tūkstančių žmonių 
neturinčių progos net prakai
to apsišhiostyti.

Uždarbiai tose ■ industrijose 
yra pusėtinai augšti ir darbi-į 
ninkai, kurie moka tinkamai 
gyventi, gali susitaupyti aps^ 
čiai pinigų.

Transportacija.
Detroitas yra vienas iš ne

daugelio miestų Amerikoje, kur 
gatvekariai yra nusavinti ir 
operuojami miesto valdžios. 
Tas nusavyiimas tapo padary
tas tik metai atgal, tai supran
tama, kad dabartir|ės trans- I 
porlacijos gerumo ar blogumo 
kreditas nepriklauso miesto 
valdžiai. O transportacija, ypa
tingai gatvekariais yra labai 
bloga. Delei gaivių keisto iš
vedžiojimo, susinėsimas vie
nos miesto dalies su kita yra 
veik nepataisomas ir niekuo
met negales būti geras. Apart 
to, patįs gatvekariai labai pra
sto styliaus, apleisti, sėdynės 
Miduj kietos ir nepatogios. O 
jau bėgiai —- Dieve apsaugoki 
Važiuojant taip dunzgena ir 
krato, jog šokinėti priscina. Įi

Bet užtai tenai yra daugiau! 
busų ir automobilių, kurie pa
vaduoja gatvekarius daug di-f 
dosniame skaičiuje ir geres
nėje tvarkoje negu Chieagoje/

Parkai ir Bulevarai.
Parkų tenai nėra tiek, kiek 

Chicagoj. Mieste kur-nekur yraį 
maži parkučiai, kuriuose die-| 
ną ir naktį apsivartydami mie
ga šimtai nigerių, o ant suo
lelių susisėdę balti žmonės, nc-i 
dirbantįs darbininkai, šnekasi 
ir laikraščius skaito.

Bet čia yra ir vienas dide
lis parkas “Bell Island“ vadi
namas. Tai yra ištikrųjų sala 
viduryje Detroito upės, kuri, 
iš abiejų pusių apsiaučia tą1 
salią poros mylių {pločio. Iš 
miesto salcn yra nutiestas til
tas lankytojams pieštiems it 
važiuojantiems. Dabartiniu lai
ku tikrasis tiltas yra tik bu- 
davojamas. Vieton anais me
tais sudegusiojo yra padaryt 
tas laikinas, kitais toli neatsa
ko tai vietai.

Vasaros šventadieniais ir 
va kara is salo n sueina — su- 
vai'iiiu^u desetkai linkstančių 
Įmonių ir gerėsi maloniu vė
jelio dvelkimų nuo tyraus upės 
vandens.

Bulevarų Detroitas turi daih 
gi a u negu parkų ir jie labai 
puikus, apaugę dideliais medi* 
žiais ir žolynais.

Lietuviai.
Lietuvių Detroite yra pri* 

skaitoma apie 15,000. Jie kuo
ne visi darbininkai; inteligen
tų ir profesionalų yra tik ke
li, ir tie Įpatįs musų tautos 
reikalais veik nesirūpina. Už
tai čia lietuvių judėjimas silp
nas visais atžvilgiais.

Didžiausia bėda su lietu
viais čia yra ta, kad jie labai 
pasiskirstę gyvena. Nėra nė 
vienos kolonijos, kuri pajieg- 
tų pati savo jiegomis nors 
kiek stambesnį darbą nuveik
ti, ar ką nors didesnio sutver
ti. Nėra čia nė lietuviškų biz
nių, apart karčiamų ir groser- 
nių. Apšvietos darbas irgi čia 
nevyksta ir negali sparčiai plė
totis, nes kiek didesnių lįen- • 
drų susirinkimų, lietuviai čia ; 
negali sukviesti. i.

Lietuviai turi čia dvi kata
likiškas bažnyčias ir trečia bu-

davojama, turi vieną svetainę 
pabudavotą draugijų kaštais, 
turi keletą draugyščių ir kuo
pų, — tai visas «jų tautiškas 
turtas.

Kiek teko susidurti su lie
tuvių šviesuomene ir darbuo
tojais, tai jie visi nepatenkin
ti (tokia padėtini [kokioje čia 
randasi lietuviai, ir daugelis iš 
jų išreiškia viltį, kad jie kada 
nors susikuops krūvon į dvi 
ar tris'‘kolonijas ir , imsis daug 
sparčiau vysityti apšvięta ir 
kultūra. (

Abelnos pastabos.
Abclnai paėmus, Detroitas 

atrodo labai jaukus miestas. 
Valdžia čionai kur-kas progre- 
syv’iškesnė nekaip Chicagoje, 
gatvės ir alėjos (jėlos) kur- 
kas švaresnės. Apiplėšimų daug 
mažiau teįvyksta, nors polici
jos rezidencijos vietose kaip 
ir nematyti.

Čia labai plačiai yra varo
mas šmugelis degtinę ir alum 
iš Kanados ir alus pardavihė- 
jinias kuone atvirai. Bet gir
tų gatvėse veik nematyti. \ 

laidele didžiuma gyventojų 
— šeimų turi automobilius, — 
daugiausia Fordų. Veik prie 
kožno namelio, kožnos boku- 
želės stovi automobilius.' Kar
štose vasaros naktyse, kiti net 
miega automobiliuję.

Tai taip paviršutiniai žiū
rint, chicagiečiui atrodo De
troitas. — J. š,

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmlauš Gyvasties Balzamas).

Rekomenduojamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorlaus.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1OS, IOWA

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURG AMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias i 

visas dalis 
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutes su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: ‘ ‘‘Mount Clay”, 
“Hansu”, “Hayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutes.

Nauji laivai tiimi'šriu- 
bais “Resolute”. “Relian- 
ce” ir “Alhert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klęsos pasažierius 
United American ;

Lines \
171 W. RandolphSt., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenal.

GERU Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose. 1

imtai Jaunavedžių
. Kaip šių taip ir užpraeitų metų, kurie pirko savo 

rakandus iš The Peoples Furntture Co., drąsiai tvirti
na, kad čia yra geriausia vieta pirkti rakandus. — Ne
tik kad čia galima pirkti pilnai užtikrintus daiktus ir 
turėti mandagų ir skubų patarnavimų, bet svarbiausia 
čia perkant galima sutaupyti daug pinigų įgijant tuos 
pačius daiktus veik už pusę kainos ką turėtumėt mo
kėti kitose krautuvėse.

Musų krautuvėse bargenai kasdieną, o ypatingai 
šį mėnesį norim sumažinti staką prieš darant pusmeti
nę atskaitų. Yra stebėtinų proga jaunavedžiams ir 
visiems kurie nori pradėti Housekeeping, arba page
rinti savo namų rakandus.

Parduodame anf Lengvų Išmokėjimų. ...
Krautuves atdaros vakarais iki 9tai valandai.

Pranešimas
Plačiai pagarse- 

ięs 20 metų psa- 
;tikos fotografi- 

stas A. Voitkevi- 
čius pagrįžo iš 
Lietuvos ir savo 
name 63G W. 18 
St„ Chicago, III. 
atidarė Photo 
Studio pagal nau
jausios mados.

UŽDEKIT SIETELIUS 
ANT FRONTINIV 

PORČIŲ
DABAR TUOJAU

SEKLYČIOMS STALAI 1 • j ' /
Kiekvienas pirkėjas ras sau patinka
mu pritaikant prie savo rakandų sek
lyčioms staliukų iš daug skirtingų 

stylių. Kaina $12.50 
po ir augščiau

SEKLYČIOS SETAI
ir šimtai skirtingų madų ir, išdirbimu, laukia 
pasirinkimu. Kiekvienas setas musų kiautu-

Galima pirkti' musų 
krautuvėse vien tik 
garsiųjų išdirbisčių pe
čius: Crown, Alcazar, 
Sunray ir tt. Štai al
cazar pečius vėliausios 
mados su pilkai tfarci- 
liuotum priekiu, dideles 
mieros ovena dabar 
kaina nužeminta iki

$49,00
1

GRAŽIAUSIS KAURAS
Rasite musų krautuvėsce nėra 
reikalo jieškoti karpetų, kur ki
tur, ateikite j musų krautuves, 
čia Tamistos rasite platų išsi- 

Tamstų. 
Augštos rų- $24.56

rinkimą patinkančių Tar 
skonui ir kišeniui. ^Augštos 
Sies Brussels 9x12 • 
po G
Velvet karpolai $39.00' 
9x12 po

$39.50

Desetkai
Tamistu.
vėse yra pilnai užtikrintas kaipo pirmos rūšies materijo- 
las ir saugiausis darbas atliktas, šį 
bėtinai žemos. 3 šmotų iškimštas 
Mohan setas
3 šmotų iškimštas augštos rūšies
Vclour setai po
3 šmotų skuriniai setai
tiktai po

VALGOMO KAMBARIO SETAS’
Šis setas yra vertas $120, stalas 48 colių 
apvalainis arba; pailgai ištiesiamas iki 6 pė
dų Queen Ann arba Villiam ir Mary Mados 
tikro volnut medžio taip pat ir 6 krėslai ’ 
pritaikinti prie stalo su tikra oda sėdinems, 
įvairiose spalvose. Visi 7 
šmotai už

mėnesi kainos pašte-

$195.00
$148.00
$54.50

Kiekvienas namas ne
atrodo pilnai įrengtas 
jei nėra nors vienos 
šilkinės ant grindų pa
statomos lempos. — 
Dabar musų k rautu vė- 

- se galima pasirinkti 
dailiausią lempą, kurių 
kainą yra nepaligina- 
mai žema. Lempa su 
pastatymu'

$17.50

Butų sunku palyginti verčią šito seto — Lova pilnos mieros artistiš
kai nupiešta. Kamoda; 42 colhj su dideliu veidrodžiu ir giliais 4 stal
čiais, darinėjasi labai lengvai, ir šiforetas arba rSdomasai staliukas, 
yra pilnos mieros. rėdomasai staliukas turi tris dubeltavus veidrodžius 
ir parankiušAstalčius žiforetas su. 5 stalčiais duodantis didelę vertę 
pasidėjimui, padarytas iš tikro valnut medžio. ^.57
Lova su apvalainiais kampais

&da $34.00
Rėdomasai staliukas 
tiktai. ( x JpdtS.UU
S0,as . $30.00

Exminister kar- 
petai 9x12 po 
ir aug-čiau

Nepadarykite klaidos eidami į musų krautuves, gerai įsitemykite musų krautuvių adre
sus ir mušti Korporacijos vardą.

Smniture, fttiųs, Stovės, Pianos, 
Phonographs, Paints, Har^vvare, 
and General Household Goods * >

J. A. NAKROŠĄS, Gen. Vedėjas, / M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Krautuvas.

1930-32 S. Halsted St 
N E AR I9IU PLACE

4177-79 Archer Avę, 
^ CORNER RlCHMOND ST.r

Pilsen Aliejus Del grindy
Užlaiko grindis auksiniame žibėjime.; esti visados 

švarios ir labai lengva šveisti.
PILSEN LINOLEUM VARNISH

Prailgina patvarumą naujų ir atnaujina senas 
linoleom ir sučedija klarbą 

Parsiduoda visokiose reikalingose 
spalvose.

Garsinkities “NAUJIENOSE”

Kuonvet jus uždėsite šiuos ekonomiš
kus sietelius, padarytus taip, kad tin
ka visiems porčiams, jus turėsite ap
saugojimą nuo musių ir uodų. 
Dadėkite lauko kambarj prie savo 
namų ir naudokitės tyru oru šią va
sarą. Užbaikite nesmagumus ir iš- 
kaščius sykj ant visados.
Mes paduosime aprokavimą bile kada. 
Ar jums reikia tik vienų sietelių ar ir 
durų, ar prirengimų visam jūsų na
mui, ar porčių — ar bile ko iš medžio 
materijom — mes galime užganė
dinti jūsų reikalavimus.
Mes esame išdirbėjai ir galime sutau
pyti jums pinigų. Nelaukite kol 
kainos pakils. Pasimatykit su mu
mis šiandien.

Douglas Products Co 
2510-16 Archer Avė: 

netoli Halsted ■> 
Visi telefonai Victory 6545

’ 1 ■ . ....... ........................ ■ "

Mes mokam gerai nupirk
ti ir gerai parduoti.

The Fashion Cloak Shop
Visuomet tų daro.

Įsitikinkite pačjos. Ploš- 
čiai, Eilės, Dresės ir Veis
tos. Taipgi darome užsi- 

sisakyman.

3401 So. Halsted St.
Ten, kur moka pigiai 

\ nupirkti.— _ *

St. Paul’s
Hospital

828 West 35th PI.
Ligoj palago ir prižiūrė
jimas per 10 dienų nor
maliuose atsitikimuose 
565.00.

Šlakai, Spogai ir Juodgalviai.
Dedervinės, paraudonavę lopai, sau

lės nudegimai ir kiti nesmagumai, 
kurie atsiranda ant veido . ir suga
dina kompleksiją — gali būti pra
šalinti po keletą sykių vartojimo su 
fcinomu "VERVENA BALSAM OF 
YOUTH”. Tas puikus prirengimas 
yra vartojamas pasekmingai tūkstan
čių žmonių, tai nėra paprastas vei
do kremas. Bet GYDUOLĖ kuri gy
do odą nuo visokių Jigų ir padaro 
veidą gražų, dailų ir jauną. Kaina 
už slojikelj su nurodymais $2 00. 
Klauskite aptickose arba užsisakyki
te laišku nuo musų Jdedant 25c. k ra
sos ženklelių, kitus užmokėsite kaip 
atveš. VERVENA LABORATORY Ine. 
195 Hartford Bldg , Cbicago, III.

HeumsiĮZines Saiisgete į

fll Nesikttfikykite savęs skaus
to* ",aia» Reumatizmu, Saepgėle, 
M Kaulų Gėlimu, arba Alėšlungiu 
M ^raumenų sukimu; ues skau-
■ dėjiinajZ naikina kūno gyvybę 
M ir dažięii ant patalo paguldo.ĮJ CAPSICO COMPOUND mo
to stis lengvai praiJina viršmi- 

Mėtas ligas; mums šiandie dau- 
5 gybė žmonių siunčia padėka- 

vonėa pasveikę. Prekė 50c per
„ pačtą 55c arba dvi už $1.05.
B Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
g KATOS”, augalais gydytiea, 
tp kaina 50 ceutf.
M
■ Justin Kulis
į 3259 So. Haltfed SI. Chicago, III. 8
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SLA. įstatų laužytojai
(Atsiųsta)

Kad komunistai yra demo
kratijos priešai, tų šiandien 
jau visi žino: jie skelbia dik
tatūrų. Susiviertijiima^ Lietu
vių Amerikoje (SLA), kaip 
žinoma, yra apdraudos ir pa- 
šelpos organizacija, ir tvarko
si demokratijos pagrindais. 
Bet musų komunistai-bolševi- 
kai ir SLA. reikaluose norėtų 
pasielgti sulyg savo “diktatū
ros”, kad pasitarnavus savo 
partijai.

SLA centras su pradžia Šių 
metų paskelbė Auksinį Kon
kursų” ;prirašinėtojams naujų 
narių prie SLA., tai yra, kuris 
daugiau prirašys naujų narių 
prie SLA., tas gaus didesnę' 
dovanų (pinigais).* Šita proga 
pasinaudodamas tūlas P. Jur
konis, 158 kp. organizatorius, 
pasiskelbė laikraščiuose, kad jis 
savo konkurso laimėtų dovanų 
skiriąs (aukojas) Lietuvos Po
litinių Kąlhiių Gelbėjnio Fon
dui, kurį globos Amerikos Dar
bininkų Partijos L. S. 25 kuo
pa. To delei P. Jurkonis savo 
apgarsinime kviečia letuviiis 
(suprantama (komu«iis|tu«i-bol- 

ševikus, nes kitokį žmonės ko
munistų globojamų fondų ne
rems) atsisaukt pas jį iš bet 
kurios Amerikoj dalies laiš
kais, o jis juos prirašysiųs prie 
SLA. kad laimėjus dovana sa
vo partijos fondui.

SLA. įstatai reikalauja, kad 
prisirašantis žmogus prie SLA. 
butų perstatytas dviejų jį pa-

K. Petrauskas Latviu . 
Operoj.

Tautinės
J. Žalis

HĮlIMlU.......... .

a
štai pirma moteris, kuri už

ėmė ‘taksų kolektoriaus vietą 
Chicagoje. Jos vardas yra po
nia George W. Reinecke; pre
zidentas Hardingas paskyrė ją 
j šią svarbią vietą. .

priimtas

Jurkonio 
rašinėti

dytų, kad prisirašantį pažįsta, 
ir kad jis apart fizinio svei
kumo yra doro pasieligmo žmo
gus. Ir tik tada jis gali x būt 

į SLA. kuopos susi- 
Tat dėlei minėto 

naujo sumanymo pri- 
naujus narius prie 

laiškus, vienas SLA.
narys parašė “Tėvynei” strai
psnelį nurodydamas, kad toks 
Jurkonio sumanymas yra ne
leistas, ir kad apart laužy
mo tuomi SLA. įstatų, toki 
nauji nariai prirašyti per laiš
kus gal butų SlLA. nepageidau
jami, nežiūrint jų tinkamumo, 
ir kas jie per vieni / Tas virš- 
minėto SLA. nario straipsnelis 
komunistams iš darbininkų 

partijos” matomai labai nepa
tiko. Ir štai Tadas Dundulis 
ir Dr. J. J. Kaškiaučius “Tėvy
nės” iNo. 19 sutartinai išbara 
tų SLA. narį ir “Tėvynės” re
daktorių, kam jų vienas rašo, 
o kitas talpino straipsnį prieš 
Jurkonio sumanytų planų pri- 

naujus narius (per 
prie SLA.

dabar matome kas pa- 
Jurkonis pasinaudoda-

rašinėli 
laiškus)

fiirodo:
mas SLA. konkurso proga su
manė pasitarnaut savo parti
jai (komunistiškai “darbinin
kų partijai”), nes laimėtus do
lerius skiria į savo partijos 
fondų savo partijos politiškiems 
reikalams, skelbdamas kad ir 
priešinga SLA. įstatams būdų 
prirašinėjimui prie SLA. naujų 
narių, nes Jurkoniui nesvarbu 
yra, kokius žmonis jis prira
šys, bet svarbu tas, kad dau
ginus dolerių gavus savo parti
jos reikalams. Jurkonis sako, 
kad kas nori, —reiškia kas pri
taria, kad jo konkurso dovana 
butų laimėta ir perduota poli-l 
liškų kalinių fondui (komu
nistų kontroliuojama, kurie 
niekad jokių atskaitų visuome
nei neišduoda), tai turi sklH 
bint pas jį atsisaukt. Čia kiek
vienam bus aišku, 
tikslu Jurkonis noiji 
buot.

Dabar pažiūrėkim 
Dundulis ir Dr. J. J.
čius\šiame dalyke elgėsi, ku
riuodu (ant nelaimės) yra pa
skirti SLA. Apšvietus Komisi
jos nariais. Ugi vieton, kad 
papeikus ir pasergėjus Jurkonį 
už kėsinimąsi laužyti SLA. į- 
status, juodu stoja už laužy
mų SLA. įstatų, stengdamiesi 
(apgint “draugo” Jurkonio žy-

su kokiu 
palši dar

kaip T.
Kaškiau-

švelniai, kaip atsimenamo kita
dos kad skambėdavo. Čia yra 
balso ipersimainymo procesas, 
arba lengva indispozicįja. Pas
kutinio akto ifemačiau todėl, 
negaliu apie bendrą įspūdį ir 
kalbėti. Pirmus gi tris aktus 
svetys, taip pat jo partnerė, a t-, 
liko gana gyvai ir su dideliu 
jausmingumu. Už tai, kad sve
tys mums davė progos pamaty
ti valandėlę to saulėto ir džiau
gsmo gyveninio iš, po niūrių su
temų, mes jam dėkojame kiek 
tik dėkot galime! Publikos 

Tdfgausmos vaidinimo metu aiš-, 
kiai rodo, kad Latvijoje Lietu
vos didžiajam menininkui yra 
daug tikrų draugų!

H

TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000

Ryga. E. —Latvių 
Operos direktorius p. 
apie pirmųjų Kipro Petrausko 
gastrolę Rygoje taip rašo:

šis lauktasis lietuvių svetys 
vėl musų tarpe. Vakar tauti
nėje operoje prasidėjo jo gas
trolės Ručini opera “Bohe
ma”. Dainininkas atliko Ru
dolfo rolę, parodydamas daug 
energingumų ir iširdingumo 
vaidinime bei dainavime. r“ 
mes galėjome laukti, pažinda
mi jį kitose rolėse, kuriose jis 
lygiai būdavo aukštoje vertėje 
ir pasirodydavo csųs idealiu ža
vėtoju. Rudolfas, kaipo Pa
ryžiaus meno tipų bohemos 
tipą gyvas atvaizdas, šio daini
ninko psichikai artimas ir, be 
abejo, buvo pergyventas. Pet-i 
rauskus, kurio psichine' reso- 
nance tikro artistizmo ir ugni
nio gyveninio džiaugsmo ap- 
švieta, šį, kartais sapnuojantį 
kartais džiaugsmo pilnų, šaltos 
pastogės kambarėlio gyventojų, 
mums parodė visoje savo gra
žumoje. Ypač žavintis buvo 
pirmoje paveikslo pabaigoje, 
kur svetys Benefeld asmeny 
(iMimi), rado , sau gerų part- 
nėrę, nors vietomis norėtumėm 
daugiau gracijos: ir žaidžiančio 
lengvumo., kA Dąinininko. . Pet
rausko balsas dabar, rodos, pil
nesnis įr df’amatiųgę^nis,. nors 
vis tai; ant; lirizmo sąskaitos. 
Todėl ir pačios intyniios vietos 
neskambėjo taip sftebukĮingai

taupo irRegulihriai 
investina išmintingai

KUOMET

PRAKAITUOJA
Vartokite plačiai žinomus ir ; 

riausiąs gyduoles 
SWEDOLA

Pasekmės bus tikros, tik už 
Reikalaukite aptiekose.

Pagaminus per:
POLO CHEMICAL CO..

2824 W. Chicago Avė., Chicago, III

6

SUR"--

Reserve
Chicago

Narys Federal
Systemos ir
Clearing House Ass’n.

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts moty Konservatiškai Vedamas lankas
50c.'

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

„M.WX)ME

Gal jums reikalingi 
akiniai

i YOU GO|N(q TO 
■■RAIŠE. A PLANT,?

Tel. Armitajęe 4331
Dr. C. A. KIRKWOOD

Ištikima Dentisterija
Piorijos gydymas speciabunas

1562 Milwaukee Avė.
Arti Robey gatvės 

Chicago, 111.

< \ : s ftr J. M.

O Suburban

29 So. La Šalie St.
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O South Side
Atkirpk šitą kuponą, užrašyk vardą ir adresą, prisiųsk mums.

H. W. Elmore & Co.. 7

TTTC PAGATiVOKI Tamsta gali patapti savininku namo jnešdamas tikt-AUrAlj V Vik. $150 0() ir mokgdamas biskį kas m^nuo>
BUK NEPRIKLAUSOMU — “Įsigyk Namą Elmore Buda”

. Kam mokėti rendą ir neturėti ko pasirodyti už tai? Tamstos rendos pinigai gali užmo
kėti už namelj ar dviejų gyvenimų budinki}. > >

Išpildyk šią atvirutę ir pasiųsk dar šiandien, o mes pasiųsim Tamstai pilniausių infor
macijų nickuomi Tamstos nesurisdami.

PAŽYMĖK PATINKAMĄ AP1ELINKĘ
( ] North Side / □ Northvvest Side

gins, nes jis žada pasidarbuoti 
savo partijos labui varde ‘SLA., 
ir sykiu išbara SLA. narį ir 
“Tėvynės” redaktorių už 'iš
spausdinimų straipsnio' prigra
sindami, kad ateityje pana
šaus nebūtų be jų žinios!..

Tai iš*šito matome, kad ko
munistai SLA. progomis nori 
pasitarnaut savo partijos la
bui, kad ir laužydami SLA. į- 
status skelbdami savo “dikta
tūrų” demokratiškoje draugi
joje.

SLA. nariai turėtų tai įsido
mėti, kas kam 'tarnauja ir kas 
yra Leno agentai. —P. A. D.

Akiu, Austi, Nosies Gerkles
KLIŪTIS 

visokios "rųšies gydiiau 
per 25 metus prie Sta
te gatvės.

, Žvairas akis atitai-; 
,-nau saugiai, tikrai. Ir I 
greitai savo speciajiu 

budu; tonsilus i£unu'
prieblandos miego pa-' 
galba; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny- ' 
_____ ,____ gėlės.
- FRANKLIN O. CARTER 

120 S’o. State St.
Valandos: 9 iki 5 Septintad. 10 iki U

Kauno Malt Exract ir Apyniai
Geriausis kas lig šiol yra išdirbtas. Del naminio alaus KAUNO BRAND

Bohenvian Domestic
6 kenai  ............................$5.75 6 kenai ...........................     $4.00

4 oz apyniai ant kiano 3 oz apyniai ant kiano
12 kenų ....................... ........ $10.50 12 kenų ...............   $7.25

štorinipkai rašykite dėl pnce listų '
. Iš už miesto siųskit užsakymus su Money Orderiu

LITHUANIAN PRODUCTS CO.,
3613 So. Halsted St., Telephone lloulevartl 7258 Chicago, UI.

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja i daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap
tiek os, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Per ilgą laiką aš sirgau ir 
tik buvau suvargęs, nuslabęs, 
kad net ir gyventi buvo atsi- ; 
bodę, kiek uždirbdavau tai vi
są daktarams ir išmokėdavau, 
ir buvau pristygęs vilties, 
kad bepasvgfksiu.

» L*y.* '• * ’•

Mane kankino vidurių nedir- ' 
bimas pilvalio nuslabnėjimas, 
skilvio nemalimas ir nervai; 
skaudėdavo galvą, po krutinę, 
strėnas ir t.t. neturėjau apeti- i 
to ir neskanius atsirūgimus; i 
abelnai buvau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur ne
gaunu pagelbės, ėmiau tyrinė
ti pats. Ir man tiek pasise
kė surasti vaistus, vardu S A-. 
LUTES STOMACH BITTE- 
RIS ir j 6 mėnesius palikau ; 
sveikas ir tvirtas, ir dabar čio- ' 
nai aš pasirodau visuomenei; : 
taipgi yra tūkstančiai žmonių Į 
pasveikę nuo SALUTES BIT- 
TERIO ir dėkavoja jo Gcra- 
dėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie 
Dabar Pirma tik norite būti sveiki ir tvirti,

tai naudokite SALUTES .BITTERĮ ir jumą suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ii* strėnų skausmą ir abelnai 
visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą 'apetitą, miegą ir tvir
tumą raumenų (muskulų,), taipgi yra labai naudingi nuo influenzos 
ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikytit ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, karkiamose ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonkil $1,00, 
12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 
12 bonkų $11.00.

Reikaraukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymu ir Money Order dėl pa
dengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusimu 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrąir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351

«SUęE'

Jeigu Manot (vesti j Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Stakas Yra Pilnas

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto; 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. : r

Mes taipgi turime visą 
prirengimą dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam^* Jei nebu- 

• •» t

site užganėdintas, mes su- 
Į grąžinsime jums pinigus 

arba apmainysime mate- 
rijolą bile kada. Tai yra 
musą motto biznyje.

M. Levy & Company
Kainpas 22os ir State Street

Telefonai: Calumet

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mpzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų < 
armonikų ir balalaikų. \

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4682 So. Ahland Avė., Chicago, III

Tel.: Boulevard 7309,
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Just. Baltrušaitis.

Tarptautinis Socialistų Darbininkų 
Kongresas Hamburge

Gegužės 21—25 d.

Traukinyje iš Berlyno į 
Hamburgą mes, Lietuvos So
cialdemokratų Partijos dele
gacija, pradėjome teirautis ko
kioj vietoj, kaip toli nuo\sto- 
ties tas Hamburgo Darbininku 
Profesinių Sąjungų namas. Šiek 
tiek galvosūkio buvo ir apie

bet šimtai darbininkų-tvarkda- 
rių su tvarkdario ženklais prie 
kepurės, stengiasi artyn nepri
leisti, atkalbinėja nesigrūsti. 
Ištikrųjų kur galima butų to
kią minią žmonių sutalpinti, 
dar nėra pasaulyje tokios sa
lės.

tai kur galėsime apsistoti, kur 
gausime nakvynę — juk nu
matoma, kad bent keletą die
nų priseis tenais būti.

Pasiekėme Hamburgą ir 
nešdamiesi savo ryšulius su 
maistu lipome į stotį, manyda
mi tenai rasime jau kokius 
nors skelbimus apie Kongreso 
vietą, apie įsigyvenimo tvarką. 
Iš tikrųjų, tik spėjome įeiti į 
didžiąją stoties salę tuojaus 
metėsi į akis keliolika stiebų 
su raudonomis lentelėmis vir
šuje ir užrašu “Intemaciona- 
lis Socialistų Kongresas”. Pri
ėjome prie žmogaus tą stiebą 
Įnikusio ir pasakę, kad esame 
atvykę į Kongresą, prašėme 
duoti nurodymų kur ką rasti, 
pasiekti. Tas žmogus tai vie
tinis Hamburgo darbininkas 
maloniai išklausęs musų pa
klausimus, tuojaus (nuvedė į 
čia pat stotyje esantį Kongre
so Organizacinės Komisijoj 
Biuro Skyrių. Iš čionais gavo
me tuojaus palydovą, kuris jau 
tiesiog vedė į busimojo Kon
greso butą — Darbininkų Pro
fesinių Sąjungų ,namą. Eiti ne
toliausiai: prieš stotį maža ai-

Kongreso posėdžiams paskir
ta didžiausioji Profesinių Są
jungų namo salė, galinti sutal
pinti kelis tūkstančius žmo
nių. Įeiname į salę — išsyk 
metasi į akis iškilminga socia
listinė salės dvasia. Prieš akis 
aukščiau sienos, raudoname 
fone, vokiečių kalboj didėlė
mis raidėmis užrašas: “Visų 
šaflių darbininkai vienykitės”. 
Estrados ir visos salės pakraš
čiai nustatyti žalumynais, gir
liandų vazonais, scenos gilu
moj pačiame viduryje trys di
deli paveikslai socializmo mo
kslų kūrėjų: Lasalio, Engelso 
ir Markso. Salės antrojo aukš
to pakraštys ištisai visą salę 
nutiestas plačia raudona drobe 
prie kurios prišoktos Kongre
se dalyvaujančių valstybių at
stovų mažos vėliavėles. Sales 
antrasai aukštas jau seniai 
kimšte prikimštas žmonių — 
vietos darbininkų organizacijų 
^atstovų, darbininkų socialisti
nių laikraščių korespondentų ir 
t.t. ir 1.1.. Pačion salčn spar
čiai renkasi Kongresan atvy
kusieji atstovai ir užima vie
tas.

kštė, paskui neplačiausias au
kštų storų medžių sodas ir jau 
Hamburgo darbininkų švento
vė—didelis penkių aukštų mū
ras su keliolika balkonų. Iš
tikrųjų, pažiurėjus į tą Ham
burgo darbininkų sudėtais ska
tikais pastatytą namą ir paly
ginus -Lietuvą, matai, kad vi
soj Lietuvoj tokio namo ne
rastumei.

Nors Kongresas tikrai dar 
tik už dienos prasidės, bet kaip 
patys rūmai, taip ir visa atstu
mą nuo stoties iki jų nustaty
ta plevėsuojančiomis vėliavo

mis ir pulkais žmonių, maty
ti vietos darbininkai žingei- 
daujasi ta savo šventovės iš
kilminga išvaizda.

Visas formalybes dėl užskai- 
tymo mus Kongreso daly
viais labai greit ir su dideliu 
iš draugų hamburgiečių palan
kumu atlikotne, gavome kam
barius apsigyventi ir šiaip rei
kalingus nurodymus. Išsyk 
jauti tikslingą organizaciją to 
kį Kongresą šaukiant.

Pirmadienis, Gegužės 21 d. 
Iškilminga Kongreso atidary

mo šventė.

Apie Profesinių Sąjungų rū
mą, kuriame posėdžiaus Kon
gresas didžiausia minia darbi
ninkų, darbininkių ir jaunuo
menės. Pažiurėjus į kiekvieno 
veidą matai linksmo iškilmin
go ūpo; jauti kad kiekvienas 
iš jų nori patekti į Kongreso 

atidarymą, kiekvienas stengiasi

10 valandą ryto, kuomet sa
lė jau buvo pilnutėlė žmonių ir 
visos atstovams paskirtos vie
tos užimtos, kurių tarpe mate? 
si ir visų domę kreipė eilė se
nelių ir kitų socializmo moks
lų vystintojų, kaip tai: E. Ber- 
nšteinas, K. Kautskis, F. šeide- 
manas, G. Molkenbuhras, F. 
Adleris, G. Greulichas, V. Ber
geris, T. Shaw, J. Longuet, Fr. 
Štampferis, P. Liobė, Akselro- 
das, Stauningas ir kiti, buvo 
duotas ženklas, kad iškilmė 
prasideda.

Atsidatrius uždangai!, Ham
burgo teatro didžiulis orkestras 
muziko Gottgardso vedamas 
pradėjo iškilmingą šventę. Pir
mučiausiai sugrojo gražų so
cialistų maršą, po mažai per
traukai keletą Wagnerio revo
liucinių overtiurų. Muzikai 
pasibaigus ant scenos orkestrą 
pakeitė skaitlingas Hamburgo 
darbininkų choras, kuris sudai
navo keletą vokiečių ir šiaip 
tarptautiniai žinomų revoliuci
nių veikalų. Paskutinę dainą 
užbaigus iš tarpo choro ant pa
aukštinimo išėjo baltai apsirė
džiusi darbininkė ir karštu 
skambiu balsu padeklamavo, 
kaip tik šiai iškilmingai šven
tei parinktas eiles. Visa salė 
širdingu delnų plojimu palydė
jo ją nuo scenos.
Hamburgo darbininkų demon

stracijos ir mitingas.
Kongreso dalyviams pagerbti 

ir taip pat tikslu duoti galimy
bės Kongresan atvykusioms at
stovams vietiniams darbinin-

v;s arčiau prie rūmų

Kongreso tikslą, užduotis, po 
tas mitingas.
piet 3 valandą didžiausioj 
Hamburgo aikštėj buvo sureng-

Nors tai buvo pirmadienis, 
darbo diena, bet Hamburgas 
atrodė it dižiausią šventę šven
čiantis. Jau iš pat ryto darbi
ninkų ir jaunimo būreliai vai
kščiojo miesto gatvėmis dar
bininkų dainas dainuodami, 
raudonas vėliavas nešdamiesi. 
Bet tai buvo tik atskiri būre
liai. Pradedant /12 valanda, 
beveik visomis gatvėmis /pra
dėjo, it upių vanduo į jurias, 
plaukti tūkstantinės darbinin
kų minios, tvarkingomis eilė
mis sustatytos, į paskirtą mi
tingui vietą, didelę Moorwei- 
de’s aikštę. Kiekviena dides
nėj i* demonstrantų minia tu
rėjo savo orkestrą arba bent 
savystovų chorą. Ištikrųjų 
prakilnius žmogaus jausmus 
deginantis ūpas gavosi išėjus 
mums iš savo gyvenamosios 
vietos mitingo vietos link. 
Kur tik pažiurai ilgos ilgos 
darbininkų išsirikavusios eilės, 
neapskajtomų raudonų vėliavų 
nešini ir revoliucines dainas 
dainuodami slenka į Moorwei- 
dę. Visų veidai linksmi, jau
čią savyje tiek galios, kad ro
dos jų eisenos niekas nepajėg
tų sutrukdyti. Visuose miesto 
kraštuose tik ir girdėjosi besi
artinančių, minių muzika, dai
nos. Nors dangus buvo ir juo
dais debesimis nuklotas, ir ma
tėsi, kad neužilgo pradės lyti, 
bet tas valandas turbūt nei 
vienos Hamburgo darbininko 
šeimynos inebuivo namuoise 
pasilikę, o visi su paaugusiais 
ir jaunais vaikučiais skubėjo 
aikštės link Kongreso daly
viams pritarimo parodyti ir jų 
kalbų pasiklausyti.

Pačioj Moorvveide’s ą'ikštėje 
jau Į>uvo parengta 10 kalbėto
jams 'tribūnų. Ties kiekviena 
tribūna, tam tikra ant plakato 
numeriu pažymėta, jau stovėjo 
lattattinkamo iHalmburgo ^rajono 
socialdemokratų Organizacija. 
Ir galima įsivaizdinti kiek tai 
prie kiekvienos tribūnos-turėjo 
būti žmonių, jeigu visa Ham
burgo vien socialdemokratų 
Partija turi virš 100,000 narių.

3 vai. po piet iš pirmosios 
tribūnos, iškėlimu vienos vė
liavos žymiai aukštyn, buvo 
duotas ženklas pradėti. Pirmu
čiausiai didelis darbininkų cho
ras visiems demonstrantams 
pritariant sudainavo pasveiki
nimo dainą. Chorui užbaigus 
dainuoti, buvo duotas antras 
ženklas ir iš visų dešimties tri
būnų pradėjo įvairiomis kal
bomis kalbėti pirmo ir didžiau
sio Pasaulinio Socialistų Kon
greso atstovai. Vietos darbi
ninkams nesuprantamas atsto
vų kalbas tuojaus vertė vokie
čių kalbom Koks gražus ma
lonus įspūdis gaunasi, kuomet 
girdi įvairių šalių kalbėtojus, 
bet jų kalbos vieno ir to pa
čio jausmo, vieno ir po pačio 
siekimo. Čia nėra vokiečio 
darbininko, kuris neapkęstų 
prancūzą darbininką, čia nėra 
vienų prieš kitus keršto, pyk
čio, o tik visų vienas bendras 
jausmas, suglaustomis eilėmis 
eiti į laimingesnį Rytojų, siek
ti socializmo tvarkos, kuri iš
dildys žmonijoj iš kartos į kar
tų įaugusių neapykantą, egoiz
mą, o perauklės žmones su
pratime, užjautime vienas kito,

be tikslo kitą pavergti, kad 
vien tik pačiam butų gerai. Tų 
virš 50 įvairių Europos ir kitų 
kraštų valstybių, tautų atstovų 
kalbos, didžiausias darbininkų 
joms pritarimas aiškiai rodo, 
kad žmonija nors ir išlėto, bet 
eina prie geresnės, laimingesr 
nės ateities. Nors buvo, pra
dėję lyti, bet darbininkai nei 
vienas iš eilės nesišalino, o kan
triai, atydžiai sekė kalbėtojų 
žodžius. Ir kuomet iš vienos 
tribūnos bekalbant vienam 
prancūzui iš tarpo debesų pasi
rodė. saulutė ir savo šiltais 
spinduliais apšvietė pilną dar
bininkų aikštę, jis sušuko: 
“Nors dar žmonijoj ir yra ne
apykantos ir keršto jausmo, 
bet mes darbininkai, (kurie sa
vo pečiais, savo pūslėtomis

rankomis ją remiame, jeigu 
busime susispietę vienon dide- 
-Įėn pasaulinei! darbininkų or- 
ganizacijon, mums nei šiaurus 
vėjai nebus baisus, mes viską 
perkentesime, bet užtai musų 
bus ateitis, musų bus Rytojus 
ir kad, kaip tie saulutės spin
duliai . po smarkaus lytaus^ 
laimės, gerovės spinduliai 
mums nuolatos švies.” Minia 
didžiausiai pakilusiu upu, mu
zikos lydima ir dainuodama 
pasipylė vėl į miesto gatves ir 
išsiskirstė į gyvenamąsias vie
tas. šitas skaitlingas darbi
ninkų suplaukimas vienon vie
ton kiekvieno Hamburgo dar
bininko atmintyje- pasiliks am
žinai neišdildomu prisiminimu.

P-le Kudulaitč
• v

The Stock Yards 
Savings Bank

ši jauna panele, jūsų pačių tautos, yra svarbi nare 
musų organizacijos. Ji čionai yra dėl svarbaus tikslo, 
patarnavimui musų lietuviškai kalbantiems kostumeriams.

Ji remiasi visais turtais šio stipraus valstijinio banko.
Ateikite- į banką, pasikalbėkite su panele Kudulaite ir 

daleiskit jai pasakyti jums, jūsų prigimtoje kalboje, kaip 
mes esame pasirengę patarnauti jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.
(Bus daugiau)

Apsaugok

$3,000,000.00

Dabar, kada ateina pusmetis, 1 Liepos, yra parankiausias 
laikas pradėti reguliariai taupimą pinigų Valstijiniame Lie
tuvių Banke, UNIVERSAL STATE BANK.

PINIGUS LIETUVON 
SIŲSKITE 

PER ŠĮ BANKĄ 
GERIAUSIAI NUEINA

Universal State Bank
(Under State Government & Clearing Housc Supervision)

3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois
BANKO VALDYBA: J. J. ELIAS, Pres., JAMES P. D00DY, Vice- 
Pres., A. H. N0WAK, Vice-Prus.. WM. M. ANTONISEN, Cashier, 
S. V. VALANCHAUSKAS, Ass’t. Cashier, C. S. PAVIETAS, Ass’t. 
Cashier, A. A. SLAKIS, Attomey,

savo Dolerį o jis 
apsaugos Tamstą

_ •

Priduokite Mums Knygelę
* bile Banko

Mes patys suko'lektuosim ir perkelsim visus pinigus su nuo
šimčiais į šį DIDŽIAUSI LIETUVIŲ BANKĄ, kur Tamstos l •
pinigai rasis geriausioj Valstijos ir Clearing House apsau
goj et .

ŠIO BANKO TURTAS JAU APIE

TRYS DIENOS LAIKAI.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus; 
Sveikata atgyja, kaip aušta dangus. 

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaras priduoda apetitą;

.2) — Salutaras vidurius išvalo;
3) — Salutaras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,
1707 S. Halsted St., Chicago, Illinois.

SVEIKATA

prieiti, kams nuodugniau nušviesti to

SQU1RE EDGEGATE-BaM B BY LOUIS RICHARDeaded
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fciTIZENS STATE BANK
i

MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)

PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME t 
VIETINIAME BANKE. >

3% palukio mokama už padėtus pinigus 
PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 

APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 
Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai

• Bankints valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakaro.

Dabar Yra Laikas
Pirkti /

Jūsų Plumingą — Apšildy
mo ir elektrinius reikmenis
Mes esame šiandien didžiausi 
pardavinėtojai naujo ir vartoto 
plumingo ir apšildymo reikmenų. 
Priežastis tam yra, kad mes pa
tįs perkame didelį apštį pinigais. 
Todėl duodame progą jums su
taupyti, nes mes patįs galime 
daugiau sutaupyti pirkdami už 
pinigus. Mes prisilaikome savo 
motto kainose.

Kainos gerumas ir patarnavimas 
Apskaitliavimą ir kainas maloniai suteikiame 

DYKAI.
i

Kuomet atnešite iškirpę šį apskelbimą ir pirkai
te tavoro už $10 ar daugiau gausite nuleidimo 
50 centų.
Specialis bargenas 50 colių ilgio, 4 į plotį, 7 tru- 
belės $6.00.

Namas tūkstančių bargenų

Sol-Edis & Sons
2112-14-16-18-20 So. State St.

Vakarinėj pusėj gatvės.
Telefonai: Vietory 2454-4356

Musų pardavėjas kalba lietuviškai.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

. , . , . , J , Vatą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų ' 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio ' 
ir Ruffles pagelbc“ ' ’
tokia užlaikyti. Š’ 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkęt Ruffles savo aptiekoje šiandie už C5c., arba prisiųskito 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

ės jums visuomet ją
Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—

J.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam i kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS, 1816 So. Halsted St., Chicago, III.

Oarsinkities “Naujienose”
: . 1

*


