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Francija nori slapty 
pasiiarimy

Nenori raštiškai pasisakyti 
ji nori iš Vokietijos.

ko

LONDONAS, jbirž. 24. — 
Francija dar nieko neatsakė j 
Anglijos paklausimus delei Vo
kietijos kontribucijos ir dabar 
darosi aišku, kad franeuzai

glijos premierą Baldvvin pasi
matyti su Fra nei jos premieru 
Poincare ii- hhi įieu i 11 iii i apsvnr-l 
styti tą klausimą, kadangi 

Francija nenori savo pienus 
linkui Vokietijos išdlestytį ra
štu.

Franeuzai nori, kad tokis 
premieru susirinkimas įvyktų 
kuriame nors Francijos kam
pely, kur nepasiektų presą ir 
kur pasitarimas galėtų būti ve
damas slapta. Bakbvin gi no
ri viešų pasitarimų.

Sprendžiama, kad 
sutinka padaryti tokį 
mą su Po i n care, jei
sis atvyktų į Londoną, arba 
gal ir Baldvvin nuvyktų į Pa
ryžių, bet tokis pasitarimas 
turi įvykti jau po to, kaip 
Francija bus atsakiusi į An
glijos paklausimus.

Prižada Amerikos dalyve 
vimą internacionalinia

me teisme

Teisėjas pakliuvo 
kalėjimai!

Etna ugniakalnis aptjla

padarė 
paverti

Valstybės sekretorius 
sutartį su Anglija 
ginčus spręsti tam teismui.

Baldwin 
pasitari- 
pastara-YORK, 

vakar, 
nuėmė 

džios žymes nuo
delio ant Anglijos laivo Baltic 
ir konfiskavo ten buvusius 
svaiginančius gėrimus. Jie li
ko išgabenti į armijos sande
lį Brooklyne ir ten bus laiko
mi iki nuspręs teismas apie 
tiesiotumą to konfiskavimo. 
Bylą už ves VVhite Star linija, 
kurios degtini? ir /liko konfis
kuota, prisilaikant paskiausio 
valdžios ir teismo nuospren
džio, kad laivai, turintys deg
tinės negali įeiti į Amerikos 
vandenis. »•>

Kardinolas Soldevilley Ro- 
mero tapo nesenai užmuštas 
Ispanijoj netoli Sargossa. Jisai 
kovojo su Ispanijos valdžia, kuo 
met pastaroji norėjo dauginus 
laisvės suteikti nekatalikams. 
Policija gi spėja, kad iškilę ne
susipratimai su dirbančiais jo 
įstaigose darbininkais yra kal
ti dėl jo mirties.

Nors 
bet fa- 
injunc-

CHICAGO. — Valstijos aug
ščiausias teismas pripažino ne
teisėtais streikus parėmimui 
boikoto. Tuo jis parėmė ape
liacijų teismo nuosprendį, ku
riuo tas teismas rado Chica- 
gos karpenterių distrikto ta
rybą ir du unijos viršininkus 
kaltais paniekinime 'teismo.

Augščiausias teismas nu
sprendė, kad streikas, kuris 
buvo paskelbtas prieš kon- 
traktorių Robert Pottinger už 
tai, kad jis vartojo neorgani
zuotų darbininkų išdirbtą me
džiagą, buvo paskelbtas parė
mimui boikoto, nuteisėtas ir 
pažeminantis teismą, 
streikas buvo ramus, 
brikantai pareikalavo 
tiono, uždraudžiančio
n inkams streikuoti prieš vdr- 
tojimą to fabriko medžiagų. 
Injunctionas liko išgautas, l?et 
streikas tęsėsi ir toliau.

Tada karpenterių taryba ir 
du viršininkai liko patraukti 
teisman už teismo paniekini
mą. Teisėjas Torrison nuteisė 
du viršininkus užsimokėti po 
$500 pabaudos, 'o distrikto ta
ryba rado nekaltą. Apeliacijų 
teismas rado netik viršinin
kus, bet ir pačią tarybą kal
tą teismo paniekinime ir su
laužyme injunetiono. Tą nuo
sprendį dabar patvirtino ir 
augščiausias teismas. Circuit 
teismui įsakoma nustatyti bau
smę karpenterių distrikto ta
rybai.

Darbininkai teisinosi tuo, 
kad streikas buvo ramus ir 
kad darbininkai turi * teisę 
streikuoti, jei tik streikas bū
na ramus.

Kadangi laivas degtinės ne
mažai turėjo, tai muitinės Val
dininkai valdininkai turėjo la
bai daug darbo iki tą degti
nę iškrovė, nes laivo darbinin
kai tame darbe vaidininkams 
visai negelbėjo. -

Taipjau bus užglricbti svai
ginamieji gėrimai ant Angli
jos laivo Berengaria ir Fran
cijos laivo Paris. Jie gabena
si degtinę tik tam, kad išban
džius Amerikos prohibicijos 
įstatymų Amerikos vandenyse 
teisiotumą.

Trys vokiečiai užmušti
Del užmušimo korporalo, bel

gai uždėjo didelius suverži
mus dviems Ruhr miestams.

* Lausannos konferetici 
ja tebesitęsia

Anglai nesitiki gauti 
kontribucijos

Gal ir pasiseks priversti 
prie sėkmingos užbaigos.

ją

Okupacija gali privesti tik prie 
Vokietijos susmukimo.

WAiSJHINGTON; v birž. 24. 
— Valstybės sekretorius Hu
ghes nustebino Washingtoną 
paskelbimu, kad jis padarė su
tartį su Anglijos ambasadorių 
Gredtlos, kurios sąlyga yra A.- 
merikos įstojimas į tautų są- 

jungos sukurtąjį internaciona
linį teismą.

Ta sutartis yra atnaujini
mas Amerikos-Anglijos sutar
ties pavesti ginčus tarp tų dvie
jų šalių, jei kada jie iškiltų, 
spręsti Haagos arbitracijos 
teismui, kuris yra sudarytas 
visuotinu valstybių susitarimu 
1899 m. Ta sutartis jau tre
čiu kartu naujinama ir dabar
tinėj sutarty pažymima, kad 
ginčai turės būti sprendžiami 
ne arbitracijos teismo, bet įau- 
tų sąjungos internacionalinio 
teismo, kada Amerika prie to 
teismo prisidės.

Tokios sutarties padarymas 
iššaukė didelį pasiprieš|iniiną, 
nes yra žinoma, kad senatas 
priešinasi Amerikos prisidėji
mui 
tam 
kos 
gas 
m ui
Amerika tik tada galės prisi- 
dęti prie to teismo, kada tas 
eismas bus pakiuosuotas nuo 
autų sąjungos kontrolės.

jį federali- 
Keletą die- 
Citek kal
is munšai-

munšainerių 
buvo pas 
grumoji-

CHICAGO. — Buvęs Lyons 
taikos teisėjas James Citek li
ko nuteistas vieniems metams 
kalėjimam Nuteisė 
nis teisėjas Cliffe. 
nų atgal jury rado 
tu už ėmimą kyšių 
nerių. Daugelis 
liudijo, kad Citek
juos apsilankęs ir 
mais išgavęs (pinigų. Kur nc- 
gfalejo ^auti pinigais, ten eine 
prekėmis, tokiu bildu iš mun- 
šainerių, neskaitant pinigų, jis 
dar gavo už $1,400 mėsos.

Nuteisiant Citek maldavo 
pasigailėjimo, nes buk jo pa
ti' ir vaikai nesveiki. Kitaip 
jis butų gavęs 4 metus kalė
jimo.

GATANIA, birž. 24. — La
va vis dar bėga iš Etna ug- 
niakalnio, bet smarkumas iš
siveržimo jau žymiai sumažė
jo. Nors dar durnų ir pelenų 
daug išmetama, bet didysis 
pavojus jau praėjo. Tik ret
karčiais išsiveržimas pa-sidaro 
kiek smarkesnis, bet ir tai la
bai neilgam laikui. Lava vis 
dar plaukia linkui Linguaglo- 
ssa, bet jei ugniakalnis ir ne
sustotų veikęs, taii lavai, prie 
dabartinio jos greitumo bėgi
mo, imtų keletu savaičių lai- 
ko iki ji pasiektų miestą.

Sniegas Ispanijoj1 
ir Italijoj

VAŽIUOJA TYRINĖTI 
ŠIAURĘ.

prie to teismo, priešinasi 
gal tir didžiuma Ameri- 

gyvdntojų. Pats HardĮint- 
numato priešinimąsi teis- 
ir dabar jau tvirtina, kad

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

ESSENAS, birž. 24. — Va
kar okupuotame krašte liko 
užmušti trys vokiečiai. Vieną 
nušovė franeuzų kareivis ar- 
dant gelcnžinkelio bėgius, an
tras liko nušautas franeuzų 
kada penki vokiečiai užpuolė 
ant kito vokiečio, kuris dirbo 
franeuzams. Trečias gi liko nu
šautas persišaudant su dviem 
vokiečiais, kada belgų korpo- 
ralas ir kareivis liko nušauti, 
o vienas kareivis pašautas.

Dėlei nušovimo korporalo 
belgai uždėjo didžiausius su
varžomus ant dviejų miestų, 
Mari ir Buer. Paimta šešis 
fkaįitus, jų lįba^pe 'm vestų gal
vas; vartojimas telefono tapo 
uždraustas dviems savaitėms, 
o gatvekarių nebus per tris 
mėnesius. Taipjau per tris mė
nesius bus uždarytos visos 
kavinės, karkiamos, vallgyklos 
ir teatrai; gyventojai gi per 
vieną mėnesį negalės pasirody
ti gatvėse tarp 8 val.z vakare 
ir 6 vai. ryte. Mari liko nu
baustas už tai, kad ten bel
gų kareivius nušauta, o Buer 
už tai, kad iš tetf paėjo už
muštasis tame persišaudime 
vokietis.

LAUSANNE, birž/24. Ar
timųjų rytų taikos konferen
cijos užsikirtimas užsibaigė va
kar, padarius visuotiną talki
ninkų ir turkų susirinkimą, 
kurio nebuvo jau per keletą 
savaičių. Susirinkimas buvo 
sušauktas apsvarstyti visus li
kusius klausimus.

Abi pusės sutarė skubintis 
su užbaigimu konferencijos. 
Tikimasi, kad komitetai už
baigs savo darbą pirmadieny.

Politinis komitetas svarstė 
apie Konstantinopolio evakavi- 
mą, bet sutarė, kad tai galima 
bus nuspręsti tik po to, kaip 
visi kiti klausimai bus

pirmą kartą

išriš

ti. Mosul aliejaus laukų klau
simas jau yra išspręstas. Nu
tarta, (kad visti nesutikimai, 
kurie iškils bėgyje devynių 
mėnesių po pasirašymo sutar
ties, butų pavesti senąjam Haa- 
gos tribunalui.

Turkai taipjau
sutiko svarstyti legalizavimą 
buvusios sultono 
trauktų skolų. Apie tai eksper
tai raportuos pirmadieny.

Ekonominis komitetas svar
stė prieškarines koncesijas. 
Turkai skaito, kad tas klausi
mas turi būti išrištas Angoro- 
je, o ne čia ir ne bendrai su 
taikos sutartimi.

Turkijos skolų klausimas 
dar tebėra neišspręstas, kadan
gi nors Anglijos ir Frapcijos 
delegatai jau gavo instrukcijų, 
Italijos delegatai vis dar lau
kia instrukcijų iš savo vald
žios.

valdžios už-

Panaikino prohibiciją
WINNIPEG, Man., birž. 34. 

—< iPer septynius metus Mani- 
tobos provincija buvo sausa. 
Bet užvakarykščiuose balsavi
muose gyventojai didele di
džiuma balsų nutarė prohibici- 
ją panaikinti ir įvesti valdžios 
pardavinėjimą svaiginančių gėr 
rimų. Prohibicija liko sumuš
ta mažiausia 35,000 balsų di
džiuma.

CANTENBURY, birž. 24. — 
Anglijos užsienio reikalų nik 
nisterio 1

užsienio reiKaių mr*. 
cpagelbininkas McNeilI i

1 n • i • *'

sino valdžios politiką linkui 
Ruhr okupacijos.

Jis sakė, kad nė Anglija, nė 
Francija negali tikėtis gauti 
kontribuciją iš Vokietijos vien 
okupuojant dalį Vokietijos in
dustrinio distrikto. Tuo tarpu 
gi gimsta pavojus, kad jei 
okupacija tęsis ir toliau, ji ga
li privesti prie Vokietijos ir 
politinio ir ekonominio susmu
kimo. Į tai anglai galį žiūrė
ti šaltai, ant kiek Vokietija 
yra paliečiama, bet tai sunai
kintų paskutinę Anglijos 
gauti iš Vokietijos 
kontribucijos.

McNeilI pareiškė, 
skirtumų Anglijos 
jos nuomonėse
palaikyti cntente tarp 
jų šalių, bet Anglija 
vo teises kontribucijos klausi
me ir ji negali, remdama 
Francija, kenkti savo intere
sams.

WISCASSET, Me., birž. 24. 
— Amerikietis įDr. Donald 
MadMiillan šiomis dienomis ne
dideliu laivu išplaukia tyrinė
ti tolimą šiaurę. Nors jis per 
ilgą laiką bus surakintas le
dų ir pasiekti jo negalima bus, 
jis ketina palaikyti susižinoji
mus su pasauliu pagelba be- 
vielinio telegrafo ir telefono. 
Daugelis radio ekspertų sako, 
kad tai negalima bus padary
ti, nes šiaurės šviesa dėl radio 
yra kaip akmeninė siena dėl 
vyličios. Bet jis tam netiki ir 
tvirtina, kad jis pats radio
gramų iš už anos pusės šiau
rės šviesos. Jo radio aparatas 
esąs pritaikintas ūmioms 
didelėms oro atmoinoms.

ūkinių

nors

ir
apie

ir

viltį 
dalį

nėrakad
Franci- 
reikalą 

tų dvie- 
turi sa-

Pradės pradines derybas
TOKIO, birž. 24. — šian

die paskelbta, kad formalinės 
pradinės derybos tarp Japoni
jos ir Rusijos atstovų tikslu 
atnaujinti oficialinę konferen
ciją, kuri gaili privesti prįc 

atnaujinimo prekybos ryšių 
tarp tų dviejų šalių ir galbūt 
prie -Rusijos* valdžios pripaži
nimo, prasidės birželio 28 d. 
vidurdieny. Rusija keletą mė
nesių atgal vedė derybas su 
Japonija, bet jos, delei neįsten- 
gimo susitaikinti, jos buvo nu
trauktos.

PENKI ŽMONAS MIRA 
NUO KARŠČIO. ‘

ST. PAOL, Minu., birž. 24 
— Pereitą savaitę laike karš
čių mirė penki žmonės. Vakar 
po smarkaus lietaus, kuris pri
darė nemažai nuostolių, oras 
kiek atvėso.

Taip karšta, kad kelias 
ekspliodavo.

PARIS, III., birž. 22. — Du 
žmohės liko sužeisti, kada da
lis Chicago plytų kelio, neto
li nuo čia, eksplodavo jiems 
važiuojant automobiliu. Ke
lias eksplodavo nuo didelio 
karščio. Eksplozija buvo gir
dėti^ gana toli, ir jį sunaiki
no Aėmažų plotų kelio, sukel
dama didelį dulkių debesį. Au- 
tomobilius liko sudaužytas ir 
numestas keletą pėdų.

Keturi žmonės mirė 
nuo karščio

CHICAGO. — Karščiai, ku
rie prasidėjo pereitą pirma
dienį, vis dar tęsiasi ir jiems 
galo dar nematyti. Karščiai tę
siasi nežiūrint to, kad tai vie
noj, tai 
palįja.

Pereitą 
čio mirė
žmonių sunkiai susirgo. Ter
mometras tą dieną rodė 9 
laipsnius; 'tai buvo karščiau
sia diena šių metų 
mėn.

kitoj vietoj kasdie

šeštadienį nuo karš- 
keturi žmonės, o 15

birželio

Pakėlė al/ą Ruhr anglia
kasiams.

BERLINAS, birž. 24. — 
Darbo ministerija pakėlė Ruhr 
angliakasių algą iki 25,000 
markių į dieną.

Karalius išsilaužė ranką.

BRIUSELIS, birž. 24. — 
Belgijos karalius Albertas nu
krito |nuo aTjklio (ir lišsįlaužė 
ranką per riešą.

1 užmuštas, 4 sužeisti 
eksplozijoj.

ROiBEY, Ind., birž. 24. — 
Frank Schroeder iš South Chi
cago liko užmuštas ir keturi 
darbininkai liko sužeisti eks
plozijoj American Maize Pro
ducts Co. kornų svirne.

SE

TRENT, Italijoj, birž. 24. — 
Šaltas oras jaučiamas yra vi
soj Italijoj; bet labiausia jis 
jaučiamas čia. Alpų apielinkės 
yra padengtos sniegu. San Gan
ei ido yra 18 colių sniego,^ o ir 
kelios kitose vietose tempera
tūra yra daug žemiau šalimo 
— 24 laipsnių. Fahrcnheito (ša
limas prasideda prie 32 laip
snių.).

Sutrukdė
vaigščiojimą.

PAJAIU'TS, Ispanijoj, birž. 
24. — ^įrVakar Ovieda provin
cijoj smarkiai snigo. Sniego 
audra buvo taip smarki, kad 
vietomis traukiniai turėjo su- 
stiti vaigščioję.

(Kaip Ispanijoj, taip ir Ita
lijoj oras yra gana šiltas, taip 
net šiaurinėse tų šalių daly
se žiema visuomet būna šil
ta, su labai mažai sniego, o 
pietinėse dalyse žiemos veik 
visai nebūna).

Šiandie — giedra, tik, vieto
mis lietus su perkūnija; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:15 v., leidžiasi 
8:29 v. Mėnuo teka 3:23 va
landą ryto.

SIŲSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai1

NAUJIENOS
1739 S.Halsted St 

Chicagolll.
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Kas Dedas Lietuvoj
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Gaisrai Kaunas
Sudergus (Ek.) —Gegužes 

mėn. 13 d. Račiškių k. gyven
tojai išėjo valsčiui) balsuoti. 
Ūkininko D. vaikai susikūrė 
]>astogėje ugnelę, nuo jos su
degę visas ūkis su jodomuoju 
turtu. Plėnys, nulėkusios ant 
kaimyno stogo, taip pat įside
gė ir to visas turtas supleškė
jo. Pasisekė maža kas išgelbėti. 
Iš viso sudegė 4 etrobos.

—Gegužes m. 20 d. per Sek
mines užsidegė uk. Depšio tro- 
bos, kur 
go-

Dabar 
suprasti,
priemonės ir priverstinas 

besiu apdraudimas, kurį 
moka nenoromis.

Kidulių valsč. valdyba 
giasi versti gyventojus,
rūpintųsi gesinimo priemonė 
mis, kurių Sudergo . m. 
nėra.

vėl visas turtas (lin

gyventojai pradeda 
kų reiškia gesinimo 

tro
su-

VILIAMPOM PARDUODA.
Kuip žinoma visa Viliainpo- 

lės Slabada dar prieš karų buvo 
nupirkta kokio ten Petrapilio 
pirklio Serehriakovo. šiandien 
visa ta žemė, ant kurios stovi 
Viliamolė, priklauso poniai 
Serebriakovienei, kuri yra pa
siryžusi tą žemę parduoti ko
kiai tai susitvėrusiai bendro
vei. Einant žemė® reformos į- 
statymu esančios apie miestų 
žemės buvo numatomos miesto 
gyventojams, bet faktinai ir 
Šančių žemė, ir Linksmadva
ris, ir ViliampolS, ir patsai nu
pirktas piliečio 
Marvos dvaras,
manytu įsteigti veterinarijos 
institutas, palengva pareina j 
privačių asmenų rankas.

(L-va)

Maikauskio 
kame buvo

ron- 
kad

visai

ap.) 
paleistu- 

a t si ra-

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Patvirkimas.
Keturvalakiai (Viikav. 

Po karo išsiplatino 
vystė, girtuokliavimas,
do peštukų ir kt. Jie naktimis 
užpuldinėja žmones. Šių metų 
pradžioj Dubėnų kaime apip
lėšė vieną vokieti ir padarė 
nuostolių virš 2,(MM) litų. Pe
reitų savaitę išplėšė vieno gy
ventojo svirnų ir daug daiktų 
išvogė. Beržjinių kaime a uit 
mus kapinių (evangelikų) su
laužė visus kryžius. Tie peštu
kai daugiausia jauni, apie 20 
metų, vyrai, jie vagia nuo sa-

Sako, kad Keturva- 
csq 8 slhptos karčia-

čiamosė.
alkiuose 
mos. »

Sekmadieniais, kada tie peš
tukai pasigeria, jau negalima 
Keturvalakiuose gatvėje pasi
rodyti. ' Evangelikas

Kaina $60
Tuonu padarysi didelį smagumą 
pats sau, .savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III

“Be pieno, nėra žmogaus
Rašo C. Houston Goudiss.

Leidėjas The Forecast, Suvienytų
Valstijų geriausio maisto magazino 
lektorius apie virškinimą, įsteigėjas 
The Forecast Virimo Mokyklos.

Kiekvienas žmogus negali augti be 
gryno riebio pieno kaipo nuolatines 
dalies kasdieninio maisto.

Ta labiausiai tikra gamtinė maisfo 
dovana — tik vien ir yra skiriama dėl 
maisto reikalavimų — be kurio nei 
vienas vaikas negalėtų užaugti, pasi
lieka visam gyvenimui kaipo reikalin
giausi dalis maisto kuris suteikia ener
giją ir sveikatą.

Jei jaunimas ir suaugę pradės ne
paisyti pieno kaipo maisto, kuris su
teikia šiluma gentkarčių gentkartėms, 
sykiu ir priduoda energijos, bet teipgi 
suteikia labai daug mineralių druskų 
reikalingų kūno budavoiimui ir dau
giausiai vitaminu negu kiti maistai.

Dabartinėj gadynėje pienas galima 
gauti dviem budais — geriant šviežų 
pieną Ir valgant valgius pagamintus iš 
pieno.

Suaugusio žmogaus gyvenimo yra 
brangiausius turtas pienas, kuris turi 
būti vartojamas kaipo virškinanti me
džiaga. Ir kuomet šviežio pieno neuž- 
tektinai yra gaunama arba nėra pa
rankus dol namų vartojimo, vartokite 
ovaporated pieną.

šešias dešimts keturi metai tam 
atgal, Gail Borden, pagelba jo išradi
mo ovaporated pieno, užtikrino visur 
kiekvieną žmogų užtektiną gavimą 
absoliučiai gryno pieno dėl visų nami
nių valgių gaminimų.

Kepimui Borden’s Dvaporated Pie
nas daugelyje atsitikimų yra idealis 
dalykas dol gaminimo valgių. Pirmiau 
šiai jis yra absoliučiai tyras. Jis lai
kosi kad ir ilgą laiką bile kokiame 
ore. Jis negali susigadinti kuomet 
randasi kene. Ir suteikia tikrą pieną 
su palikta jame smetona.

Del pieninių sriubų arba kepimo ar 
dėl košelės, pajų, sosų ir desertų, 
daugelyje atsitikimų yra labiau pa- 
geidaujamas ir užima vietą šviežio pie 
no. Pabandykite jus su kava.

Kuomet jis yra nepalyginamai geros 
ir nepalygynamos vertės, riebumas ir 
skonis gali būti pasitikėtinas kuomet 
gaunate gerus rezultatus.

Keturias dešimts dirbtuvių, kurios 
yra pastatytos arti laukų, kur randa
si geriausios Jcarvės, pienas yra pa
gaminamas pagal reikalaujamų forma
lų pagamintų tokių pasitikėtinų žmo
nių kurių paraša\yra tikra garantija 
gerumo pieno.

Tikslas Šių apskelbimų yra, kad su
pažindinti žmones su niekuriais fak
tais liečiančiais pieną, kuris turi būti 
žinomas ir vartojamas.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis aidą specialistas

Pirmadienis, Birž. 25 d., '23

S. L FABIONAS Cli.

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

ANT NAUDOS.

ftviem Ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namas, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c,

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

do
pro- 
iryti

, Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia pad^ 
viernastis vedimui veikai 
vų Lietuvoje, jei reikia i
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame' 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly
ko žinovams.

Dr, Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kitoniškas ligas/ 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susiŠlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Learitt~St

Telefonas Rcosevelt 8135 
Valandos: 3 vai. iki 9 n. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. ni.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halstcd St.
Chicago, III.

Palengvins akių įtempimą, kurk 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

Akiu, Ausu, Nosies Gerkles
KLIŪTIS , 

viflokios rūšies Rydiiau 
per 25 metus prįe Sta
tė- gatvės.

Žvairas akis atitai
sau saugiai, tikrai, ir 
greitai savo specialiu 
budu; tonsilus išimu 
prieblandos miego pa
galba ; akinius pritai
sau už $5 ir daugiau.

Parašyk dykos kny
gelės.

FRANKLIN O. CARTER 
f 120 S’o. State St.

ValandiH: 0 iki 5 Septintad. 10 iki 12

4.

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.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn Room 1111-18 

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

3323 So. Halsted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

Iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS *

2221 W. 22nd St., arti Leavitt Si.
Telephone 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 morgičiaul 

lengvomis išlygomis. .

Tel. Dearboyn 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Claris

Namų Tel.: Hyde Park 3395

*

■ K.

■

0Ht

Tel. Yards 1138

STANLEY E
MAŽEIKA

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietavya Advokatu 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn SL, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10786 S. Wabuh Avė. 

TaL: Pullman 6377.

r,--n v*Jf pr V . ■

fe

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589 
Tek: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chiraro 
Tel. Yards 4681

Šviežus Ukes Pienas, Smetona Nenugriebta
DEL VARTOJIMO NAMUOSE

šešiasdešimts-penki metai atgal, Gail Borden užtikrino 
kiekvienai gaspadinei visur, užtektinai visai šviežio pie
no, sterilizuotose blėšinėse. Yra keturiasdešimts išdir- 
bysčiy prie ganykly, kur ganosi geriausios karvės, ku
riose yra priruošiamas pienas pagal formulą išdirbtą 
žmogaus, kurio parašas ant kiekvienos blėšinės yra gva- 
rantija geriausios ryšies pieno produkto.

Dėl smetoninių sriubų ir virime, dėl pu
dingų, pajų ir kepimų, yra daugiau pa
geidaujamas negu šviežus pienas ir 
daug pigesnis. Kadangi jis nesimaino 
kokybėje, maistingume, ir skonyje, ga
lima remtis ant jo dėl gerų pasekmių.

Bordens Išgaruodintas Pienas yra dvi
gubai riebesnis, negu paprastas pienas. 
Jus turit pridėti pusę vandens, jeigu no
rit vartoti kaipo paprastu pieną. Jei 
jums, kokiam reikalui priseina vartoti 
Smetoną, vartokit tokia pat apštj Bor
dens, nes jis atstovi Smetoną.

Jei norit sužinot kaip kept su Bordeno Išgarupdintu 
Pienu, išpildykit kuponą, paženklinant kokias pamokas 
norit, ir mes prisiųsim visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. ’ New York

S. W. BANES
ADVOKATAS

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

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

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

biliui visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.
---------- _

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas. 

PEOPLES PLUMBING & HEATUfS 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee AvM 461 N. Halstcd fih 
TcJepbone Havmarkat 1018

UNSVVĖETENED

‘VAPORATE5

Milk

Chicago Office: 510 N. Dearborn St. 
Telephone Dearborn 3105 KUPONAS

Duona
Saldainiai 
žuvis 
Padažalas

Zupe

VARDAS

<ADRESAS

Mėsa
Pyragai
Pajui
Pudingai

(Lithuaman)

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 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 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- 
bąrdines rainproof kautai, $20, $22.60 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, , -<
“Numažinta kaina rūbai” 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14tV 
Sts. Įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik* 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vii

1 ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliontli 
nuo 8 vai. ryto iki 5 Vai. vakare.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Atneškite pirmutinius $5 mums. Užsirašykite nau
jomis lengvomis sąlygomis, lengvu budu nusipirkti 
karą. Pasirinkite karą kokį norite. Mes padėsi
me jūsų pinigus i vietinę banką ant nuošimčių 
Padėsite po biskį kas savaitę. Jus nusistebėsite, 
kaip pinigai greit augs kuomet visi tam pagelbės, 
kaip greit išmokėsite reikalaujamą musą pinigų, 
bankui karas bus jūsų.

į, Jūsų pradžia

Paduokite savo orderį dėl 
Fordo dabar

Tėvas pradeda — motina suranda, kad ji 
gali biskį padėt — net ir vaikai dadeda savo 
centus ir labai trumpu laiku, visa šeimyna 
pasinaudoja patogumais turėjime Fordo. 
Štai kaip jus galite padaryti per

Pasimatykit su bile vienu autori 
zuotu Chicagos Fordo 

pardavinėtoju.

NaujienųTownofLake 
Skyrius

Perkeltas į naują vietą ir po kitų žmonių vado
vyste, atlieka sekamus dalykus:

Siunčia Pinigų Lietuvon
Priima Apskelbimus Naujienoms
Priima Spaudos Darbus 1
Parduoda Naujienas
Parduoda Knygas

Kam reikalinga turėti reikalų su Naujienomis iš 
Town of Lake apielinkės kreipkitės į

NAUJIENŲ TOWN OF LAKE SKYRIŲ 

G. BENOŠIAUS APTIEKOJE,

1616 W. 47th Str., 
Chicago.

fsUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ]
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

ŠIA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį ‘‘Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

A. P. Serbas.

Krutinkim, kad 
nenumirtų

Noriu pasakyti žodį kitą apie 
RusU-Amerikiečių Rūbų Siuvi
mo Korporaciją. Tai įstaiga, 
kurią įkūrė Amalgamated 
Clothing Workcrs of America 
unija. Tai visi žino. Suma
nytojai Bei organizuotojai pa
sižadėjo “greitu laiku” surink
ti vieną milioną dolerių.

Keletas mėnesių atgal buvo 
pasiųsta Rusijon uipie $200,000 
ir nuo to laiko daugiau nieko 
negirdėt. Nerašo nieko nei 
unijos organai neigi ką sako 
unijos darbuotojai. Užsigei
džiau teirautis pas žmones, 
kurie kiek arčiau to viso biznio 
stovi, — kaip stovi tos korpo
racijos dalykai. Ir iš jų pa
tyriau, kad visas dalykas pa
dėtas ant lentynos — “tūlam 
laikui”.

Korporacijos kurinio reikalą 
iššaukė komunistų atakos prieš 
generalius unijos viršininkus. 
Kiek laiko atgal Amerikos 
“komunistai”, ypatingai pri
klausantys Amalgamcitų Uni
jai, nedavė viršininkams jokios 
ramybės: atakos buvo ant kiek
vieno žinksnio; šmeižė viso
kiais budais; statė jiems visai 
negalimus išpildyti reikalavi
mus: reikalavo, kad rezignuo
tų; kad nusimuštų algas; kad 
pavestų uniją tvarkyti “iš apa
čios”. Pagalios, Brooklyno lo- 
kalai priėmė rezoliucijas (po 

kelis kartus), kad “Amalga- 
ineitų Unija, kaipo revoliucin- 
giausia šioje šalyje darbinin
kų organizacija, kreiptųsi į 
šešis milionus Amerikos / be
darbių ir vestų juos “prie ga
lutino pasiliuosavimo”. Nors 
nepasakyta, bet aišku, kad kel
tų rrrevoliuciją. Kadangi ši
tokį reikalavimai niekuomet ne
buvo galimi išpildyti, tai ko
munistai unijos viršininkus ir 
atakavo visokiais budais, kad 
jų “reikalavimų” neišpildo.

Gdncralliam unijos viršinin
kams — Hillmanui ir Sliclos- 
bergui- -žinoma, nedavė sma
gumo ir dėlto atsirado reika
las sugalvoti ką-nors, kad nu
raminus komiuijistus. Ir jie 
surado būdą — tokį būdą, ku
ris jiems nieko nelėšavo, bet 
išėjo jų naudai: jie išsigarsino 
savo Vardus “pasaulinėje rin
koje”; nuramino komunistus ir 
sustiprino savo įtaką j tuos 
žmones, pas kuriuos jie buvo 
pradėję jos netekti. Kad visa 
tai atsiekus, reikėjo tik orga
nizuoti toji korporacija ir pa
tarnauti žmonėms, kurie turi 
pinigų ir nori juos atiduoti Ru
sijai, bet patys nežino kaip. 
Tuo budu unijos viršininkai 
jiems ir patarnavo. Jie žino
jo, kad miliono dolerių jie ne
surinks, bet jie žinojo, kad ko
munistams nuraminti tiek daug 
ir nereikia. ..

Dabar viskas nutilę, viskas 
ramu. Kaip pas komunistus 
atsiras daugiau pinigų ir pra-, 
dės reikalauti, kad vėl butų 
kas veikiama dėl Rusijos, tai 
unijos viršininkai ir vėl jiems 
patarnaus. Ir musų unijos vir
šininkai gerai padarė; kitaip 
ir po šiai dienai komunistai 
butų juos šmeižę.

Žinoma, visąi nereikia ma
nyti, kad Hillmanui butų rū
pėję atkurti Rusijos rūbų siu
vimo pramonė, kaip daugelis 
kad manė. Jam visų pirma 
rūpėjo ir dabar teberupi Ame
rikos darbininkų judėjimas ir 
išlaikymas organizacijos — 
Amalgameitų Unijos; apsaugo
jimas organizacijos nuo ardy
mo, skaldymo, prie ko tūli 
gaivalai buvcB besisiekią. Jam 
rūpėjo nuraminti tuos gąivalus, 
kad organizacijoj butų ra
miau; kad organizacija stiprė
tų ir t.t. Patuštinus komunis
tams kišenius, ataušo jų sme

genys, įvyko ramumas orga
nizacijoj (pasiliovė atakos pri<£ 
viršininkus) ir viršininkai šian
die sau ramiai gali darbuotis. 
Jeigu Hillmanas nebūtų šio 
budo suradęs, tai komunistai 
butų “žemę pajudinę” be plųs- 
dami unijos viršininkus už kū
rimą darbininkų bankų. B 
ačiū tam, šiandie ramu. Hill- 
nianui kreditas.—A. P. Serbas.

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.

- - -........— --------------- ---------- — *

Mrs.A.MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

CONARD
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 jšplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų bumerių. 3-čia klesa (j Piliau 
$106.50, j Hamburgą $103.50). Ka
res taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
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 < 
140 N. Derbom 
St. Chicago, IĮL

2 Didelės Dovanos 2
Laikraštis “VIENYBĖ” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
me^ų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBŲ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus.prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos. ,

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš G 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
/ ' — Adresuokite —

VIENYBĖ,
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

TAUPUS ŽMOGUS
Reguliariai taupo ir 
investina išmintingai

Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai p rak t akavu
si Pennsylvani 
jos ligonbučiuo 
se. Sąžiniškai pa 
tarnauja, vi 
kiose ligose 
gimdymą, 
gimdymo i 
gimdymo.

Už dyką 
rimas, da ir 
kiuose 
se moterims

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J. P. Vaų'Paing

Tel. Yards 1119

Valandos nuo 'i 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo G iki 9 v 
vakare.

merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

Tel. Blvd. 8188
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 
t ui.

3113 South 
Halsted St.

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

Chicago, Illinois.
*

Kapitalas ir perviršius
$1,250,000.00

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

h — I.. " "■   1   

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki. 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
TeL Yards 1699L į ■■■

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257
------ ---------- -------- -------------------------------/

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St^ kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 
............................. .... —>

Tel. Pullman 5482

A.SHDSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

C

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1h 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas llgaa, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus. >

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

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

i Dienomis: Canal 
) 8110 arba 0875 

Telefonai i < ~ -i ocnį Naktį Drexel 950 
’ Boulevard 4186

3410 S'o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

• Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOSl
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo II valan

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

Dr. Kairiu 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., nedėldieniaia nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
» Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIĄN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 

v—................  ■

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7711 

l n -d

Garsinkitės Naujienose

Telephone Yards 5132

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Stn 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas
—.........-................   J

Tel. Boulevarl 0537

DR.MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 (įieną, 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 StM Chicagų, 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piat| 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų^ 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicage
II. - I- - . - - - — ■- I —...... .«

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

OptomctrM
MOU levai« HST

<«4I B. AbMsbš
KaatSM 47-4M 

b-tm Mes.
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skus, jog net valdžia susirū
pino. O tai rodo prezidento 
kalba. įdomu jo kalboje pa
žymėti tai, kad jis priešina 
si geležinkelių nusavinimui. 
Jis sako, kad iš to žmonės 
turėtų neįmanomos skriau

dęs patyri- 
kad geležinkelių

Apžvalga
INFORMACIJŲ BIURO 

APSILEIDIMAS.

Kad p. Čarneckio Informa
cijų biuras visai menkai tevei-Subscription Ratas i i Hiai parO

petį yaar putsids of Chlaif^ I nusavinimas nesą valdžiai Į,^a, tatai jau mes senai žino- 
18.00 p« year in Chicaga tik nuostolių. I mes. štai įvyko rinkimai į Lie-

•—............................  — Pažiūrėkime, kaip ištikriį- tuvos Seimą. Apie tuos rinki-
omS JU dalykai, žmonės, ku- mus biuras su-

J? “d“ ** ne studijavo geležinkelių 1 ių:
-------- ---------------------- --  klausimą, jau ne kartą yra klaidingų jaitinių. .'Pasak 

Naujienos dna kaadien. iiakiriaat pareiškę, kad prieš karą Į “Tėvynės”, “New York Times”
kompanijos buvo nuvarusios birželio 10 <1. apie Lietuvos 

m. — TelefonaiI BooMvdt IMS. I geležinkelius iki paskutinio Seimo rinkimus įdėjo tokią ži-
laipsnio. Geležinkelių opera-Įnią: 
vimas tuo laiku jau buvo ne- 

_ I8.00 Į beįmanoma^ be taisymo. Ir 
—; įoo štai, kai. valdžia pasiryžo 
— I kontroliuoti geležinkelius, 
” ’ kompanijos tuo tik apsi- 
__ «c džiaugė.

Aiškus dalykas, kad vald-

kad laisvamaniai vieną sako, 
o kitą daro. ' Kas nežino 
Rusijos bolševikų skelbtų 
prakilnių tikslų, o ką jie iš- 
tikro žmonėms davė Žino
ma ‘Naujienos’ pasakys, kad 
ir jq|s bolševikų neglosto. 
Bot štai Meksiko valdžio. 
•Naujienos’ ją nekartą kom
plimentą vo. Ar senas lai
kas, kada Meksike Obrcgo- 
no valdžia išvijo šventojo 
Tėvo delegatą už tai, kad jis 
vienoj vietoj pašventino kry
žių.”

Pirmoje vietoje reikia pa
stebėti, kad, kai tik “Darbi
ninkas” ima kalbėti aipe savo 
oponentus, tai pas jį susidaro 
tokia tamsa, kurioje visos 
katės atrėdo pilkos. Tarp so
cialistų ir laisvamanių jis ne-

mato absoliučiai jokio skirtu
mo. Mes kalbėjome apie Lie
tuvos politines partijas, o 
“Darbininkas” drožia apie lais
vamanius.

Bet tai dar buti£ nieko. “/Dar
bininkas” primeta mums kom- 
pimentavimą Obregano val
džios ir tuoj po to rašo, jog 
ta valdžia išvijo šventojo Tė
vo delegatą. Vadinasi, žiūrė
kite, “Naujienos” pritaria re
ligijos laisvės varžymui.

Gerai. Bet ar “Darbininkas” 
negalėtų pasakyti mums už ką 
mes tą valdžią komplimetavo- 
me? Mes kelis kartus rašėme 
apie Meksikos naudingas re
formas, kuriomis suteikiama 
žmanėms laisvės. Tečiau ko
kia logika vadovaujantis iš to 
galima išvesti, kad mes užgy- 
rėme religijos varžymą?Užsimokijima kainai 

Chicagoje — paltai 
Metama___ —
Pusei meti -- - -... - -
Trims menesiams  
Drism manesiain _ 
Vianm minėsi ui 

Chicagoje per naiiAtalM
Viena kvpija - , t , ,
Savaitei . - -

Minėsiu! ____ . t
BavienytoM VaiatijaM na fibteagoje I žia išpradžių negalėjo tin-

___ t7nn|karnai sutvarkyti komuni-
Puaei meti-----------------------8.50 Racijos. Prisiėjo viskas tai-
Dviem mėnesiam__________ i.25 syti. O tas taisymas atsiejo

----« ’75 milionai dolerių. Bet kai ge- 
(Atpiginta)--------------------lezmkeliai siek tiek ; vėl liko

p^mmetu7Z:r.T~ 1 *4-en pastatyti ant kojų, tai jie 
Trims mėnesiams-----------------2.00 sugrąžinta kompanijoms. Gi
np*110 Mon*y kompanijos interesus ginan- Prtlenu, kartu su užsakymo. | 1 J ”

tis žmonės ėmė skelbti, jog 
valdžios kontroliavimas nei
šeina visuomenei ant nau
dos. Tečiau toks tvirtini
mas yra gryniausias absur- 

Prezidentas Hardingas va- Mas> Jeigu, sakysime, uki- 
žiuoja j Alaską. Viename ki- ninkas pasiimtų visiškai ap- 
tame mieste jis jau buvo su- hejstą uįj j porą metų iš
stojęs, kad pasakius prakal- taisytų ją, tai, suprantama, 
bą. Paskutinėje savo prakal- į laiką jis vargu ką 
boję jis kalbėjo prieš gele- uždirbtų. Įtaisymas naujų 
žinkelių nusavinimą. Jo nuo- padargų ir išviso sutvarky- 
V}one.’ valdžia padarytų did- mas uki0 suėstų visą pelną, 
žiausią klaidą, jeigu paimtų kuomet ūkis pastatyta 
geležinkelius į savo rankas. ant kojų, tąsyk ūkininkas 
Karo meto patyrimai esą ge- gali' tikėtis ir pelno, Vienok, 
riausia parodę tą faktą, jog jeigu ūkininkas, sutvarkęs 
toks nusavinimas . neišeinąs ukg pavestų jį kitam, saky- 
naudon nė valdžiai nė žmo- damas> jOg tolimesnis jo ve- 
nėms. Girdi, geležinkelių dimas neša tik nuostolių, 
nusavinimas pagimdytų po- tad apie tokj ūkininką mes 
litinę korupciją, pavydą ir turėtumėme labai menką 
antmestų iždui neįmanomai nuomonę. O Amerikos vald- 
sunkią naštą. Vietoje to pre- ^ja kaip tik ir pasirodė tos 
zidentas siūlo geležinkelių pušies ūkininku: ji sutvarkė 
susijungimą. Bet tokiam pla- apieistus geležinkelius ir 
nui ūkininkai, kuriems jis tuoj po to pavedė juos kom- 
kalbėjo, visai nepritaria. Jie panijoms, sakydama, jog jų 
nujaučia, kad sukūrimas to- operavimas neša tik nuosto- 
kio geležinkelių susivieniji-h
mo reikštų ne ką kitą, kaip įet toks aiškinimas juk 
įsteigimą monopolio. neišlaiko jokios kritikos. Au- 

Geležinkelių ’ ’
šioje Šalyje nūdien darosi 
opešniu. Dėka tam, kad už 
vežimą prekių geležinkeliai 
plėšia neįmanomai aukštas 
kainas, ūkininkai turi milži
niškų nuostolių. Ir išviso da
bartinė geležinkelių sistema 
yra visai netikusi. Tas fak
tas yra tiek pats savaime ai-

Geležinkelių 
nusavinimas

.75

“Sugi pranešimų iš Kauno 
gcg. 17 d. į Vokietijos laik
raščius, senoji klerikališkai- 
valstietiška Lietuvos valdžios 
kombinuoto išėjo šiek tiek 
sustiprėjus iš balsavimų kon
flikto, gavusi 43 vietas prieš 
38, kurias turėjo kovo 10 d. 
paleistame parlamente, ku
ris pareiškė nepasitikėjimo 
premjerui Galvanauskui. Lai
kinu susivienijimu 14 vals
tiečių, 14 krikšč. demokratų 
ir 15 tautinių socialistų val
džia gali pervaryti savo pro
gramą priešais opoziciją iš 
15 darbininkų atstovų, 9 so
cialdemokratų ir 14 tautinių 
mažumų atstovų — lenkų, 
baltgudžių ir žydų...”
Delei to “Tėvynė” daro to-

“Vadinasi, Amerikos dien
raščiai ima žinias net iš vo
kiečių šaltinių, kurios bega
lo iškraipytos, kad ką nors 
pranešus apie šį svarbų įvykį 
Lietuvoje. Todėl kuriuo tiks
lu palaikomas tas Lietu
vių Informacijų Biuras Va
šingtone, kad net svarbes
nių žinių apie Lietuvą nc- 
pasistengia perdupti Ameri
kos spaudai?

“Tas pats yra ir Lietuvo
je. Net pats hiinisteris pir
mininkas E. Galvanauskas 
skundžiasi, kad Prancijos

nias iš lenkų šaltinių. Į tą 
p. Galvanausko nusiskundi
mą ‘Liet. Žinios’ pastebi: 
‘Tat ką gi veikia Lietuvos 
užsienio ministerijos infor
matoriai?’ Taigi matyt, kad 
visoje Lietuvos užsienio poli
tikoje vyrauja tas pats ap
sileidimas ir neapsakomas 
nerangumąs.
Įima stebėtis, kad Lietuvos 
reikalai užsienyje davaryta 
ligi tokios katastrofingos pa
dėties”.

Todėl ar ga-

Just. Baltrušaitis.

Tarptautinis Socialistų Darbininkų 
Kongresas Hamburge

(Tęsinys)

Kongreso atidarymas.
vai. po piet įvyko Kongre- 

atidarymas. Drg. Hill- 
(Amerika) pasiūlius

klausimas | kščiau ar vėliau Amerika 
visgi turės nusaviti geležin
kelius. Kitos išeities nėra. 
Dėjimas lopo ant lopo prie 
nieko gero nfegali privesti.

FAKTŲ KRAIPYMAS.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Prieš kiek laiko “Naujie
nos” pareiškė, jog nei social
demokratai, nei liaudininkai, 
nei kita rimta partija Lietu
voje neina prieš religijos lais
ves. ‘Darbininkas” delei to 
rašo:

“Kad jie taip sako, tai fak
tas. Bet gyvenimas rodo,

5 
so 
ųuitt’ui 
ir visiems atstovams vienbal
siai pritariant Kongreso Pre- 
izidiuman išrenkami to Kon
greso Organizacinio Komiteto 
nariai drg.: Abramovič’ius 
(Rusija), Ądler’is (Austrija), 
BrajcJke (Francjija), Crispien’as 
(Vokietija), Henderson’as (An
glija), Shaiw (Anglija), Stau- 
ning’ąs (Danija), Vandervelde 
(Belgija), Wallhead (Anglija) 
ir Wels (Vokietija). Kongre
so atidarymo posėdį veda drg. 
Wels ir Bracke.

Pirmučiausiai duodamas pa
sveikinimui žodis Hamburgo 
So cialdemokratų Organizaci j ų 
vardu drg/Leuteritz’ui.

Viso pasaulio draugai-vien- 
minčiai! prabilo jisai. Vardu vi
sų Hamburgo socialdemokratų 
organizacijų aš širdingai svei
kinu visus Hamburgan atvy
kusius viso pasaulio darbinin
kų organizacijų atstovus. Mes 
turime garbes didžiuotis, kad 
pirmas po karui Socialistų 
Kongresas įvyksta musų mies
te. Visi Hamburgo socialde
mokratai padėjome kiek galė
dami daugiau darbo, kad Kon
greso dalyvius kuo maloniau
siai sutikti. Aplinkui Kon
greso ruihus stovi skaitlinga 
draugų sargyba, kad sulaikyti 
kiekvieną pasikėsinimą, kuris 
norėtų pakenkti ramiam Kon-, 
greso darbui. Yra Hamburge 
apie 5—10 tūkstančių nesąmo
ningo elemento, pasivadinusių 
save komunistai, kurie dėjo 
visas pastangas, kad tik šitas 
Kongresas neįvyktų. Galiu drą
siai pasakyti, kad musų drau
gų taryba nepakęs nei mažiau
sio iš tų elementų pusės truk
dymo.

Visas pasaulis trokšta taikos. 
Padarytoji taika, tai ne taika,
o tolymešnis pasaulio irimas, tobulinimą pirmyn pastūmėti,

......................................... i ■ i... —i-

vakarais ar nemiegotomis naktimis gyven
ti savo numylėtu darbu. Bet kur mums 
svajoti Lietuvoj apie tokį liuksusą, kada 
gyvenimas verda aplinkui, kada verpetas 
ūžia palei verpetą, kada kiekviena intelek- 
tnalinč paiega turi tiek darbo, kiek nega
lėtų padaryti ir dirbanti į dieną po 48 va- 
landas! Tuo labiau nėra ko svajoti apie 
tokias sąlygas tam, kuriam likimo ironija 
lėmė būti lietuvių laikraštininku! Darbas— 
vergo, ;..........
Sizife! Nuo 
džiuvę skruostai, išsikišę kaulai, nė tai gel
tona, nė <lai žailia odos spalva, nusvirę pe
čiai, susilenkęs kūnas — šit tipinga Lietu
vos laikraštininko išvaizda! Gyvena mo
mentu, momentu- miršta, o gyvenimas, ta
sai rustus, plėšrus, nepermaldaujamas siau
būnas žengia asvo nemaįonioj;,kelionėj, vis
ką 1 nušluodamas — ■ nušluodamas pakeliui,

tolymesne karų galimybe. Ka
ras baigėsi, bet svetimos že
mės ir toliau užgrobiamos ir 
prieina prie to, kad Ruhro 
krašte taikius darbininkus 
kardu verčia dirbti grobikų 
naudai. Mes tikimės kad Kon
gresas savo keikimu atvaiz
duos pasaulio imperialistinės 
tvarkos pražūtingumą ir beabe- 
jonės padarys visa kas galima, 
kad kuogreičiau žmoniją pas
tūmėjus laimingcsnion ateitin 
—socializmo tvarkom Žmoni
ja nepadarys nei vieno žingsnio 
pirmyn/jeigu nebus iš pačių 
šaknų išrauta militarizmo dva
sia, o tą gali padaryti tik dar
bininkų klasė. Augusias Bobe
lis šito Darbininkų Profesinių 
Sąjungų namo atidarymo šven
tėje, pasakė: “šitie rūmai bus 
Hamburgo darbininkų kovos 
burių 'kalvę”, taigi musų troš
kimas, kad šitie rūmai kartu 
su šiuo Kongresu taptų viso 
pasaulio darbininkų klasės ko
vos burių kalve!

Hamburgo Vyriausybės var
du Kongresą sveikino Hambur
go burmistras drg. štolten.

Didelė tenka man garbė, sa
ko drg. štolten, sveikinti ir 
linkėti geriausios kloties šitam 
Kongresui vardu Hamburgo 
vyriausybės. Ištiktųjų gal' 
kicl< ir nuostabu, kad kitados 
Hamburgas buvusis didele bur
žuazijos tvirtove, dabar gi jo- 
vyriausybės galva, aš, socialde
mokratas, tų pat jausmų ką ir 
kiekvienas šio Kongreso atsto
vas, kupinas, linkiu geriausios 
darbuotės. Tas įrodo kiek tai 
pasikeitė čionykštė padėtis, 
kiek tai sutvirtėjo darbininkų 
eilės. Revoluicinis judėjimas 
Vokietijoj tiek pakeitė viso mu
sų krašto vidujinę padėtį, kad 
reta kokioje šalyje galima bu
tų panašaus pastebėti. Musų 
kraštas tikrosios demokraty
bės dėsniais tvarkomas, galėtų 
sparčiai darbo žmonių padėties

bet ta taip vadinamoji taika, 
vieton kad leisti mums iš karo 
žaizdų svc|ikė(tĮi, (atbulai ^isu 
savo surikumu pergalėtojų ver
čiama ant musų pečių. Karo 
priežastyje kalta rie viena an
tra valstybė, o visos jame da
lyvavusios, tai buvo buržuazi
jos padaras. Taigi ir jo pada
rytų piktybių taisymas taip 
pat turėtų būti visų tų valsty
bių pareiga. Kaip viso naujo 
Internacionalo, taip ir kiekvie
nos jin priklausančios partijos 
yra būtina pareiga veikti tarp
tautiniai ir atskirai savo kraš
te, kad butų palengvinta ta 
nepakeliamai primesta mums 
našta. Bet kad ir ateityje iš
vengus tokių neapsakomai sun
kių kančių žmonijai, kaip kad 
buvo praėjusis karas, reikalin
ga išdildinti pasaulyje milita
rizmą, kapitalizmą ir imperia
lizmą, ką ir gali padaryti or
ganizuota darbininkų klase. 
Taigi ir šioj srityje Kongresui 
linkiu kuosekmingiausių vai
sių.

Tarptautinio Profesinių Są
jungų Biuro vardu Kongresą 
sveikina drg. Oudegeest. “Man 
ypatingai yra malonu vardu 
Darbininkų Profesinių Sąjungų 
Internacionalo Valdybos svei
kinti šį Kongresą, susirinkusį 
šioj klasinio darbininkų judė
jimo šalyje ir kartu, kaipo 
pirmame viešame susiėjime 
bendram darbui politinio ir 
profesinių Internacionalų, ben
drai tiesti kelią geresniojon 
ateitin. Kiekvienas socialistas 
jaučia šią svarbią valandą ir 
pergyvena didžiausio džiaugs
mo, linkėdamas* geriausios klo
ties šiam pasauliniam suvažia
vimui, kuriu yra kreipiamos, 
milionų pasaulio darbininkų 
mindų akys. IštfikiVljų pasau
lis šią valandą visiškai kitaip 
atrodytų, jeigu toksai suvažia
vimas butų įvykęs 1918 m. 'Šią 
valandą jau gal imtume nejau
tę tokio ekonominio pakryki- 
mo. Vardu Amsterdamo Inter
nacionalo aš pareiškiu norą, 
kad šita vienybės demonstra
cija demokratiniais dėsniais su- 
siorganizavusij^rfkirbininkų mi
nių, paveiki
mano, kad socialistinis judėji
mas gali būti remiamas ir ki
tokiais pamatais, negu socialde
mokratiniais. Aš nežinau ar 
pasaulinė darbininkų klasės po
litika gali remtis ir kitokiais 
pamatais negu demokratiniais, 
bet aš viena gerai žinau, kad 
profesiniam judėjimui apart 
demokratinių dėsnių kiti ne
tinka. Profesinis judėjimas 
negali būti globojamas nei ko
kios nors diktatūros vedamas; 
demokratybės principas yra 
vienintelis profesiniam veiki
mui pamatas. Profesinių Są
jungų kova už darbininkų bū
vio pagerinimą iš socialdemo
kratų pusės gauna didelės pa
spirties. Iš kitos pusės social
demokratų partijos įgyvendi
nimui savo programų naudoja
si profesinei organizuotomis 
darbininkų masėmis. Z'Del to 
bendradarbiavimas socialisti- 
nio Internacionalo su interna
cionalu darbininkų profesiniu 
judėjimu turi vesti prie išsi-

vystymo bendros darbininkų 
politikos ir pačią darbininkų 
galią turi stiprinti. Be to ko
voj prieš militarizmą, kovoj 
taiką, už atstatymą. Europos 
mums tenka daug bendradar
biauti su koperacija, dėl to yra 
didelė ir svarbi užduotis šias 
tris darbininkų galės vystymosi 
organizacijas kaip galint la
biau suartinti ir duoti kuodi- 
džiausios galimybes kiekvienai 
jų plėtotis. Galiu neabejoda
mas pasakyti, kad visapusis, 
bet kartu ir tampriai sujung
tas darbinikų judėjimo vysty
masis prives prie socializmo į- 
sigalėjimo. (Bus daugiau)

ir į tuos, kurie

Dro Kaškiaučiaus 
prasikaltimas.
(Filosofiškai žiūrint)

Dras Kaškiaučius po ilgos 
tąsynės po teismus pagalios 
turėjo sesti kalėjiinan ilgam 
lai'kui.

Jis tapo pasmerktas ir teis
mo nuteistas pilnai sulig to, 
kaip reikalauja Ncw Jersey 
valstijos įstatymas.

Jo prasikaltimas buvo pil
nas ir pilnai įrodytas.

Ir teisės akyse jis šiandie 
yra nekas kitas kaip krimina
listas — “convidE”

Tečiaus koks tai buvo Dro 
Kaškiaučiaus prasikaltimas?

Ar jis tikrai yra lygus žmog
žudystei, jei jau jam bausmė 
yra tokia, kaip už žmogžudys
tę?

Nors teisė jį iki šiol tokiu 
skaito, (vienok , žmonių (akyse 
jis toks baisus prasikaltėlis 
šiandien nebėra, ką aiškiai 
liudija gana visuotinas tokių 
prasikaltimų pildymas.

Įstatymas draudžiąs ir bau
džiu Dro Kaškiaučiaus prasi
kaltimą yra moralio pobūdžio 
įstatymas, kokių iš viduram
žio laikų buvo prigaminus re
ligija didžiame skaičiuje. Tai 
yra daugiau “griekas” negil 
“prasikaltimas” ar “krimina
las”.

Tolkic fgriekiii-prasikallfi- 
mai” buvo pamate prasikalti
mais prieš Dievą, ir religija 
už juos reikalavo sunkesnės 
bausmės negu už prasikaltimus 
prieš valstybę ar asmenis.

Dievas matomai su laiku la
bai suminkštėjo ir iš žmonių 
kriminalių kodų iki šio laiko 
išmėtė daugelį tokių krimina
lą.

Gali būti, kad Dievo 
iš kriminalių kodų bus 
šalintas su laiku ir Dro 
kiaučiaus prasikaltimas,
jau stovi eilėje išmetimui pa
skirtas Dievo notatkose.

O kada taip yra, mes ištik- 
ro neprivalome mesti akmeniu 
į Drą Karkiančių,/ kada jis ta
po pasmerktas kalėjimai! už 
jo prasikaltimą.

“Kas be grieko — meskit į 
ją akmeniu!” Po šitų Kristaus 
žodžių niekas nedrįso paleisti 
akmenio į Mariją iš Magda- 
los.

Ir iki šiol matyt visi tokiu 
pat budu tebegriešija,
griešijo Kristaus laikais. Tik 
šiandien gal daugiau yra fari- 
sejų. i —Filosofas.

valia 
pra- 
Kaš-

Jis

kaip

Padegėlis Kasmatė.

Literatūros Darželis
II. Aklasmate.

žinau vieną idealingą lietuvį feljeto- 
ninką, kuris kažkokia įstabia žvaigžde pra
lėkė pro musų drėgną horizontą, kuris su
jungė savyje visas laikraštininko ir daili
ninko savybes. Tai Konstantinas 
Jasiukaitis, kaip dabar jis pasirašo 
Petras Butėnas. Tai yra ištikrųjų 
talentas, tik deja, pusiau apmiręs. Butėnas 
labai maža terašo, o jo rašiniai išmėtyti po 
įvairius periodinius leidinius, ir literatūros 
istorininkui ne taip lengva sumedžioti visus 
jo rašinius, kad apibudinti tikslų jo veidą. 
Tas pat ir su kitais musų feljetoninkais,— 
net jie patys nežino, kur kada kas jų buvo 
spausdinta.

Aklasmate bene pirmas pas mus 
bando šiuo kart būti profesionaliniu 
feljeloninku, visus gyvenimo įvykius ' įver
tindamas tokia akimi, ir tuos įvertinimus garyčios”*

sistematizuodamas vienon paveikslų kon- 
sepcijon*). Kiek jam tai pavyko padaryti, 
kiek jis yra dailininkas? Kiek jis yra šio
kiadienių įvykių registrą toris? Kiek jis 
yra laikraštininkas?

Šopenhaueris &kun<lžias, 'kad. pasakyti 
vieną mintį jis turėjęs ištisą knygą para- 

syti Atsakyti i aukščiau pakeltus klausi- 
mus, reiškia išlukštenti visą Aklasinates 
knygą “Magaryčios”. Bet tai padaryti šiuo 
tarpu aš neturiu nei vietos nei laiko. Te
būnie man atleista, jei aš pasitenkinsiu 
tiktai bendromis pastabomis.

A k 1 a s m a t ė, kitaip pasirašo Ainis, 
o ištikrųjų esąs Juozas Pro n s k u s, 
buvusio Steigiamojo Seimo buvęs nelaime 
pasidaręs narys, palyginamai dar jaunas 
berniokas. Pasiekęs vargiai vidutinio išsi
lavinimo, pasileido suktis gyvenimo sūku
riuose, , semdamas juose visa, ko jam neda
vė mokykla, kuo jį nuskriaudė gyvenimas, 
ko mažas būdamas iš tėvų neišmoko. Be
sisukdamas gyvenime, tai ankštame sūku
ringame mieste, tai—ir daugiausia — šiau- 
  . . ■ . ' 
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*) Išleido savo feljetonų rinkinį, pavadintą “Ma-

dinėje lietuviškoje pastogėje, kartu su tais, 
kurių visa1 dalia tėra — pilkoji sermėga bei 
daina pasiilguotina — tai tenai jis sėmė 
savo stiprybę ir gyvenimo medžiagą. Far
maceutas, nelaimingas “Lietuvos Aido” 
redakcijoj (Vokiežiy okupacijos laikais 
Vilniuje ėjo toksai lietuvių laikraštis) te- 

legranių į lietuviu kalbą vertėjas, paskui 
lietuvių partizanų organizatorius, paskui 
vieno lietuvių dienraščio reporteris, paskui 
to paties dienraščio klajojantis po Lietuvą 
agontas-korespondentas, paskui Šauliu bu
rių organizatorius bei jų laikraščio ‘‘Tri
mitas” redaktorius, paskui Seimo narys ir 
vieno kauniškio lietuvių dienraščio' sekre- 
toris ir faktinis redaktorius — šit trumpa 
jo 'biografija, apimanti keletą pastarųjų 
metų, vaizduojanti, koksai trupus, koksai 
nepastovusįbuvo j'jo-gyyeniipas.šitiek į- 
spudžių, ir toks < trumpas laikas j iems su- 
norinuoti ir išnaudoti, taip sakant sugro- 
muloti, savaime negalėjo būti tiksli medžia
ga kokiam stambesniam meno veikalui. '

Stambesnis veikalas reikalingas visų pir
ma ramybės, aprūpinto gyvenimo, bent 
tiek aprūpinto, kad būt galima bent ilgais

uti lietuvių laikraštininku I Darbas— 
atlyginimas — elgetas, pareigos — 

Nuo nemigos paraudusios akys, su-

; ką nušluodamas
kas sukniubo, iegų netekę, ir nesuskubo pa
siekti, — viską nušluodamas į užuomaršos 
bedugnę. Bet Lietuvos laikraštininkas gy
venimo vėtomas, kaip maža dulkė pavėjui, 
turi keltis ir skubėti visuonienės santykia
vimų idealus skelbti, turi skelbti įtužusįems

4.

broliams brolybės meilę. Nebėra kada ru- 
pinties apie tai, ar išgirs kas virpantį kan
čioje balsą, nebėra kada rupinties tą balsą 
padaryti ryškesniu, jeigu reikta ties visuo
menės nelaimėmis raudoti, nelyginant bib
lijos herojams ties Kabelio vandenimis 1 Jei
gu nejicrnialdąujauia lemtis lietuvių luik- 
raštininkams uždėjo karžygio erškėčių au- 
rcolę, tad 
tėra tiktai 
pavilgo!

tebūnie atleista, jeigu jų balsas 
balsas, tesišaukiantis į daugy

• .............................. ■

III. “Magaryčios”

Juk tiesa, pavadinti savo veikalą, ku
riame sukaupta visa gyvenimo kovos esen
cija, visas skausmas, gėla ir kr u pūlingoji 
įminima, pavadinti “Magaęyčioniįs” — ar 
nėra • žiauriausioj i ironija, kokia tiktai abel- 
nai gali būti pasaulyje! Taj nėra, kaip Go
gelis juokės, “juokas pro ašaras”, — tai yra 
Golgotos juokas!

>

(Bus daugiau)
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Surado nauji būdą už
mušti bakterijas 

vandeny.
Užmušti bakterijas vandeny 

nebereiks vartoti chlioro tab- 
letų, bet bus galima tatai pa
daryti su jodą. Dviejų lašų 
septinto nuošimčio jodos kvor
tai vandens užtenka, kad už
mušus ligų perus, ypač karšt
liges, geriamame vandenyje.

Įkrapinus du lašu septinto 
nuošimčio jodos į kvortą van
dens į pusę valandos tampa 
užmušti visi {ligų perali, Jtaip 
kad vanduo palieka nebepa
vojingas gerti. Be to, tik tiek 
įkrapinus jodos į vandenį jo
kio jos kvapo nėra ir vanduo 
netampa nepriimnus gerti.

Jodą (iodine) yra dideli nuo
dai visiems žemos rųšies gy
vūnams, kaip tai ligų perams, 
bet tiek atskiesta visai neken
kia žmogaus sveikatai. Supran
tama, daugiau vartojant yra 
pavojinga sveikatai, ir galima 
nusinuodinti.

NUSIUNČIAME
Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynj susisie
kimą su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

; Ypatiškai arba raštu į
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

Gal jums reikalingi 
akiniai <

Kiekvienas privalo atidėti kas 
savaitė po kelis dolerius

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

Atidarys maudynes.
> Nito birželio 30 d. maudy

nės (svvimming pools) bus 
atidarytos * šiuose parkuose: 
Columbus, Dbuglas, (larficld, 
Humboddt, ' Union, 
Dvorak, Frankliri 
Pulaski, Slieridan ir

Maudytis drabužiai 
suits) ir abrusai bus 
dykai.

Prie visu maudynių bus 
taipgi ir taip vadinamos “sliow 
cr batlis”.

Vyrams ir moterims yra at
skirtos dienos.

Harrison, 
Stanford. 
(bathing 
duodami

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

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

JEI nuolatinis skaityrrjas 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
dėjimų.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akis raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
riekos, kambariai 14, 15, 1d ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Tą galite išpildyti ir atsiekti 
dedami savo pinigus

Naujienų Spulkon
CLAY AWAY THE YEARS Lithuanian News Loan

Gaisras padarė daug 
nuostolių.

Kil<|s gaisras Consuiners 
Hay ir Grain kompanijos dvie-

(Seka ant 6-to pusi.)

Apply Boncilla Beautifier casmic clay to 
your face, and ręst vvhile it dries, then 
remove and see and feel the wonderful 
difference in the color and iexture of the 
skm $
Guaranteed to do these definite thirigs for 
the face or money refunded. Clear ihe 
complexion and give it color Lift out t^e 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
sues and museles Make the skin sofi 
and smooth 5
You can obtain regulai sizes from your 
favorite toilet counter If not, send this 
ad. vvith 10 centsto Boncilla Laboratories, 
Indianapolis, Inaiana, for a trial tube./ 4

and Building Association

.................  i " 1 .. ........................ ' 1 ■ *

Ofiso Telefonas TAT) IT Ą RPO A TA Bu3*0 Telefonas
Central 4104 LIK. Jtl. A. OKvALI Armitage 3210

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 5 fo pietų ir pagal sutarimą.

Čia jus priprasite čėdyti 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.

Čia jus gaunate visus taupomo 
t skyriaus patogumus ir gerą procentą 

— nes Naujienų Spulkoj jūsų pinigai 
nešą pijną procentą pagal spulkos 
uždarbio, o pasiskolinti pinigų čia 
galės kiekvienas jos narys.

Pasiskirkite kiek norite sučėdyti

TELEGRAMAS
» -

Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas 
šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame pa
sauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai raštai 
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt. *

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerų apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plačiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN.

“TELEGRAMAS”
666 West 18th Street, Ghicago, III

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose nrfes^\ 
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENASJ 
NUMERIS 5 CENTAI.

$1000 I ŠEŠIS AR TRIS METUS (MAŽDAUG)
Jeigu norite sudėti $1000 į maždaug šešis įmetus, 

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 j 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 TŪKSTANTI 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.

Pasidėti pinigus nuošimčiams galite tik lygiomis 
šimtinėmis, z

Kiekvienas Naujienų Spulkos narys gali pasisko
linti iš Spulkos pinigų ant savo Šerų arba gauti pasko
lą ant namų ant pirmo morgičio. 7

Naujienų Spulkos pinigai yra vartojami 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.

JPasidėti pinigus Naujienų Spulkon galima kas- 
tiĮ'dien iki 6 vai. vak. o seredomis iki 8 vai. vakare f
DĖKITĖS NAUJIENŲ SPULKON!

NAUJIENŲ SPULKA
Lithuanian News Loan and Building Association

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICA NO1S
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NAUJIENOS, ChlcagO, m.

Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

jų aukštų name, 1311-15 West 
Randolph St 
nuostolių, 
pavojingai 
apie 25,000 dolerių nuostolių 
padaryta. Re to, netoli gyve
nantys žmonės buvo priversti 
įnešti laukan 'daiktus iš savo 

gatvėn, nes bijojo, kad 
lasantieji naln^i neužši-

padarė daug 
Vienas ugnagesis 
tapo sužeistas ir

namų 
netoli 
degtų.

Bučgrio peiliu persipjo
vė sau gerklę.

Crawford Avė., pereitą šešta
dienį paėmęs bučerio peilį per
sipjovė sau gerklę ir tuo bil
du nusižudė. Policija sako, kad 
jis tatai padaręs iš susikrim
timo.

Dešimts gamblerią pa 
kliuvo už groteliu.

Pereitą šeštadienį netikėtai 
policija padarė kratą cigarų 
krautuvėj, 220 W. Madison 
gat., ir dešimtį gamblerių nu
vežė šaltojon*-

Gimimai
Chidagos Sveikatos Depar

tamente įregistruota
Jonas Moizis, 5345

avė., birž. 6.
? Stankus, 3215

birž. 18.
Felix Vasiliauskas,

burn avė., birž. 9.
Eugene Radvil, 3133 Emerald

avė., birž 3*.
\Villiam Zalatorius, 1500 S.

48-th Ct., birž. 8.
Robert Pekus, 4733 Wood st., 

birž. 1.

gimę:
S. Hoync

Lime st.,

3233 Au-

Lietuvių Rateliuose
. Kaunas laukia p. Gudienės

liet veltui: musų Nora kol-kas 
visai nesirengia ten važiuoti.

pra-

siun- 
savo 

Rakau

Kauniškės “L. Žinios” 
neša šitokią naujienėlę:

“Chicagos Birutė 
čia Lietuvon geriausias 
dainininkes, p-lę M.
skaitę jr p-nią Gugienę. 
P-lė Marijona Rakauskaitė, 

tiesa, išvažiavo, bet p. Nora 
Gugienė — ji nepanorėjo būt 
siunčiama ir neteko girdėt, 
kad ji aplamai rengtųsi ap-

ALEKSANDRAS STRILA
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Uh-želio 23-čią dieną patikda
mas netikėtą mirti. Einant iš 
darbo subatoj po pietų apie 
12:15 skersai Adams prie Fran- 
klin gat., užvažiavo ant jo Yel- 
low Cab. automobilius ir ant vie
tos užmušė.

Velionis buvo 45 metų paėjo 
iš Lietuvos nuo Panevėžio, Ame
rikoje gyveno apie 15 metų.

Laidotuvės įvyks Birželio 26 
dieną 2-rą vai. po pietų, iš namų 
1519 So. 48-th Ct., Cicero, IIP. 
j Tautiškas Kapines. Laidotuvė
se patarnaus graborius Eudei- 
kis. Kviečiame dalyvauti laido
tuvėse visus gimines ir pažįsta
mus.

Nuliūdę:
moteris Ona, Duktė 
su sunumi ir žentas.

Pinigai
Brighton Park

LIETUVA
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Ave^

Tel. Lafayette 7674.

lankyti slaunąjį Kauno miestų. 
Šiuo tarpu ji čiulba ulba vė
siuose ir vaizdinguose Koneti- 
kuto klonių gegiuose — an- 
dante-bc-mol-graciozo....

Moksleivių vakarienė.
Moksleiviai pradeda sparčiai 

veikti.

Kaip jau buvo “Naujienose” 
minėta, Lietuvių Pažangiosios 
Moksleivijos Susivienijimo A- 
merikoje antra kuopa pagerbi
mui Į baigusių mokslą naitių 
rengia puikią vakarienę seka
mą penktadienį,' birželio 29z 
dieną, 7 vai. vak., Stevcns Bldg. 
valgykloje, 17 N. State St.

Be skanių užkandžių, žada 
būti taipgi ir gražus progre- 
mėlis, susidedantis iš prakalbų 
praka'lbė'lių ir šiaip pasikalbė
jimų. Mokslciviaji širdingai 
kviečia atsilankyti visus alum- 
nus ir pritarėjus moksleiviams 
svečius, kurie galės draugiškai 
pasidalinti savo mintimis su 
moksleiviais.

Nokintieji vakarienėje daly
vauti, malonėkite įsigyti tikic- 
tus iš anksto. Bilietus galima 
gauti pas kuopos narius ir šio
se įstaigose:

Naujienų 
Halsted St.

Universal
Montvido 

bansįa Avė.
Elta Commercc Co.
Moksleiviai subruzdo prie 

viešo veikimo, nors ir vasaros 
karščiams užėjus. Mat jie va
sarą turi daugiau iliuoso lai
ko. Be vakarienės, jie dar ža
da surengti draugišką išvažia
vimą į miškus. Išvažiavimas 
taipgi bus su programų. Kaip 
girdėt, jau daug žymių dar
buotojų pasižadėjo programe 
dalyvauti. Tat reikia tikėtis, 
kad publika galės daug ko pa
simokyti atvažiavusi, jau {ne
kalbant apie tyru oru pakvic- 
pavimą ir linksmai praleidi
mą laiko. Mat busimame iš
važiavime ža<Ia būti nemažai 
ir įvairių žaismių.

— Kuopos korespondentas.

raštinėje, 1739 So.

State banke.
aptiekoje, 1822 Wa

Lietuviams Jefferson miš
kas, kai Maxwell gatvei 

silkės.
Bolševikai suvažiuoja “sandvi

čių” rinkti, v

Su laiku lietuviai tur bu! 
visai užkariaus Jcffersofi miš
kus. Nes nėra to sekmadienio, 
kad čia nebūtų lietuvių išva
žiavimų, bei šiaip pramogų 
pramogėlių. Ypač musų bolše
vikams numylėtas kampelis. 
Mat čia jiems geriausia ir pa
togiausia vieta vaiyti visokiam 
šmugeliui. Mat čia jiems Pa
rankiausia pdieiti pnie imimų, 
nes visuomet pilna žmonių. 
Čia jie ir “literatūra” varo 
“gcšeftą” ir “spyčiais” ir net 
naminele. Tat gal ncbercikalo 
sykį net ir jų pačių “spyke- 
ris” išsireiškė, kad lietuviai 
darbininkai vieną pramonės 
šaką yra jau užkariavę, tai 
munšainčs darymą... Ir tai vi
sai teisingas pastebėjimas, 
čia matyti žmogų raudona 
simi nėra retenybė.

Pereitą sekmadienį čia 
buvo daug išvažiavimų, 
turėjo išvažiavimą S. L. A.
tras apskritys ir 36 kuopa, 
North Sidės Draugijų Sąry
šis, Cicero Lietuvių Vakarines 
žvaigždės kliubas, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
75 kuopa, LDK. Keistučia Pa- 
šelpos kliubas. P. P. U. Namų 
Budavotojų lokalas 310, 
Laisvamanių Federacija, 
Be to, idaugumas (rengė 
žiavimus su programais 
grameliais. Svietelio kai
viškame kermošy. Tik mirga, 
tik kruta. Vieni žaidžia, kiti 
dainuoja^ treti ^spyčius/’ rė
žia, ketvirti valgo bei geria, 
penkti >po krūmus poromis 
vaikštinėja bei šiaip sau šne-

Nes 
no-

irgi 
Čia 
an-

Liet, 
ir k. 
išva- 
pro- 

lietu-

mh,tiAmr4-" ... ...

karto “valio!” 
pakartoja. Bet 

čia žmogus ir besu
ką visi daro, žodžiu, 
mišinys nei būti nc-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

kučiuosi, o dar kiti juokauja 
ir karts nuo 
“oratoriams” 
kur tu 
skaitysi 
didesnis 
gali.

Šiaip žmonės atvažiuoja čia 
tyru oru pakviepuoti bei link
smai laiką praleisti, būt mu
sų komunistai, tai, taip sa
kant, atvažiuoja savo “gešef- 
tą” varyti. Nors ir čia jiems 
ne kaip sekasi, bet vis vieną 
kitą “sandvičių” gauna... Ir tai 
geriau kaip niekas.

Ten buvęs.

Vaikučių išvažiavimas
Komunistai ir dailę maišo su 

politika.

Pereitą sekmadiidnį (Ateities 
Žiedo Vaikų Draugijėlė iš 
Biridgeporto ir |Roselando tu
rėjo išvažiavimą į Washing- 
ton miškus. Vaikučių suvažia
vo pusėtinas būrelis. Ji£ išpil
dė gana vykusiai programelį. 
Be to, dar buvo ir kalbėtojas, 
kuris visai ne vietoje maišė 
politiką. Vaikučių išvažiavimas 
buvo suruoštas tik pasilinks
minti ir surengti programelį, 
bet musų komunistai pasinau
dodami proga visur perša Mas
kvos diktatūrą. Rodos reikėtų 
bent mažus vaikučius palikti 
ramybei. — K. K.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

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

Sekretorius V. Mišeika.

Brijjhton Park. — Ateities ____
Vaikų Draugijėlės tėvų susirinkimas 
bus laikomas trečiadienį, I ‘ ,
7:30 vai. vak. McKinley Pk. salėj. Vi
si tėvai kviečiami dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų. — Komitetas.

žiodo

birželio 27,

ASMENĮ) JIEGKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIŲ STANI- 

slovo, Juozapo ir Benedikto Jankaičių., 
Paeina iš Gruzdži 
kaimo, : 
Spring Valley, UI. 
mieli broliai atsišaukti.

Vincas Jankaitis, 
1842 W. 46-th St. Chicago, III.

iš Gruzdžiu vals. Zurgaičių 
Šiaulių apsk. Pirmiau gyveno 

Bukite malonus

PAJIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 
Antano Yačo. Paeina iš Triškių mie
sto apie 10 metų kaip Amerikoje — 
Nashville. Esu atvažiavus iš Lietuvos 
ir turiu labai svarbių reikalų. Jis pats 
ar kas žinote, meldžiu pranešti.

JUSTINA REPŠAITĖ,
4100 So. Maplewood Avė., Chicago, III.

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkčj. Įstaiga 34 metų senumo. DL 
dižiausia ir geriausia stogų dengimo 
{staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden /.ve., 
Phone Lawdate 0114.

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

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE INC., 

1893 Mihvaukee Avė., Room 407-8 
144 So. Wabash Avė., 
Phone Randolnh 4209

JIESKO KAMBARIO
PAJIEŠKAU KAMBARIO pas pa-' 

prastus blaivus žmones, butų gerai, 
kad pataisytų pusryčius ir vakarienę. 
Apielinkėj Brighton parko tarpe 48-os 
ir Archer Avė. Gerai butų, kad ir 
geradžius butų. Meldžiu pranešti per 
laišką.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKĄLINGA mergina arba vy
ras prie rętografo studijos darbo, ge
riau su paty^mu bet gabią, kad ir be 
patyrimo išmokysiu.

8315 So. Halsted St. 
Stankūnas,

5

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

Tel. Armitagc 2746

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

Atsišaukite:
GHAS. QUILT MFG. CO.

1855 Roosevelt Rd.

REIKIA —
Moterų indų plovėjų. Ncdė- 

liomis nedirbama. Gera už
mokestis.

D. J. CAHILL, 
4153 So. Halsteil St. s

Reikia —
MERGINŲ IR MOTERŲ

LENGVAM IR
ŠVARIAM DIRBTUVĖS 
DARBUI.

NUOLAT DARBAS
SU GERA PROGA 
ATEICIA. GERA 
ALGA PRADŽIAI.

ATSIŠAUKITE:
Barnhart Bros. & Spindler
North West corner Monroe 

and Troop St.,

ir merginų kurios 
kalba angliškai, 

daug darbų prie 
mašinų darbo.

Reikia -
MOTERŲ 

supranta jr 
Mes turime 
benčiaus ir\

Atsišaukite:
BELDEN MFG. CO., 

4625 W. Van Burcn St.
or

2300 So. Westcrn Avė.

Reikia —
Operatorkų prie žiurstų ir 

plaunamų dresių
Darbas prie viena adata 

specialės siuvamos mašinos. 
Nuolat darbas ir garantuo-

Atsišaukite:
A. MELTZER, 

1056 N. Wood St.

JANITORKŲ

MES REIKALAUJAME
KELETĄ MOTERŲ

DARBUI KAIPO
JANITORKŲ

DARBAS DIENOMIS
ARBA NAKTIMIS

GERA ALGA, NUOLAT 
DARBAS,

WESTERN ELECTRIC 
COMPANY, Ine. 

48-th (Cicero) Avė. & 24 St.

MERGINU IR JAUNĮI
MOTERŲ

.6 metų anyžiaus jr senes-
į abelnam dirbtuvės dar-mų 

bui, kaip tai: ;
Mašinų operatorkų 
Inspektorkų 
Nitavotojų,
Punch press operatorkų 

ir tt. Patyrimo nereikia. 
Nuolat darbas, geros darbo 
sąlygos. Gera pradžiai mo
kestis ir proga ateičiai kaip 
išmoksite musų darbą. Ku
rios bus jaunesnės negu 16 
metų atneškite darodymus 
savo amžiaus. Angliška kal
ba nebūtinai reikalinga.

Continental Gan Co., Ine.
2221 So. Halsted St.

REIKIA ŪARRININkF
’ - MOTERŲ

REIKIA moterų operatorkų prie 
dirbimo baltų (vvhite duck) kautų ir 
kelnių. Nuolat darbas, didele alga. 
Nepatyrusias ’r.’es išmokinsime. 1

HESS BRAUN CO.
920 W. Randolph St.

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

-• -__________ < - -
REIKIA —

MERGINŲ coil vyniotojų, cord 
bladers ir cord galų nitavotojų.

Atsišaukite
pas:

KELLOG SWITCHBOARD 
AND SUPPLY CO.

1066 W. Adams St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Reikia -
DARBININKŲ į fandrę, floor 

molderių, bcnch molderių, 
grinderių ir čiperių. ■'

Atsišaukite:
H. W. CADWELL & 

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

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.
REIKIA darbininkų į dirbtu

vę, trukerių ir pagclbininkų 
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.

REIKIA darbininkų į fandrę, pra
džiai mokestis keturias dešimts devy
ni centai į valandą, o į mėnesį lai
ko penkias dešimts keturi centai į va
landą. Atsišaukitę į samdymo depar- 
tam-entą. Employment Dept., Ciane 
Company, So. Kedzie and 40 St., arba 
So. Canal and 15-th St.

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

Atsišaukite:
OLSON RUG COMPANY, 

1508 W. Monroe St.

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

Reikia -
VYRŲ PRIE ABELNO 

DIRBTUVĖS DARBO, 
48 LIG 55c Į 
VALANDA.

ATSIŠAUKITE:
FITZPATRICK BROS. 

1315 W. 32-nd Place

Reikia -
LĖBERIŲ PRIE 

FOUNDRĖS DARBO, 
50 LIG 54c Į . ,
VALANDA; NUOLATINIS 
DARBAS — . . . .
ATEIKITE:

STROMBERG MOTOR 
DEVICES,.

64 E. 25-th Str.

REIKIA —
LĖBERIŲ

STANDARD MATERIAL
COMPANY, 

607 W. 66-th St.

REIKALINGAS patyręs 
barberys, pastovus darbas 
gera vieta ir geras mokestis.

Kreipkitės:

l<

Pirmadienis, Birž. 25 d., ’23

RAKANDAI NAMAI-2EME
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.

JUOZ. ŽILEVIČIA.
219 E. 115 gatvė, 

Pullman 4306

AUTOMOBILIAI

NAUDOKIS, TAI PROGA, KUR 
JUS LAUKIA.

Pardavimui vienas iš gražiausi;) ir 
tinkamiausių dėl biznio namas Brigh
ton Parke, 4200 So. Maplewood Avė., 
2 aukštų, naujas kampinis namas, 3 
pagyvenimai ir viena didelė krautuvė, 
su aykštu skiepu. Kąina žema ir par
siduoda ant labai lengvų išlygų, pas
kola padarome be jokių komišinų. Sa
vininkai.

JEI jus norite turėti gerą 
karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Colum- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei norėsite išmokėjimais.

BRIDGEPORT AUTO 
SALES CO.,

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

3335 South Halsted Street, 
Yards 6894

3207 SO. Halsted St 
Chicago, III.

PARDAVIMUI
RESTAURANAS.

Pardavimui mažas restaura- 
nas, naujos mados. Naujausi 
įrengimai. Daromas geras biz
nis. Prie transferio kampo.

3106 Archer Avė.

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

Atsišaukite: .
201 E. 116th St.

PARDAVIMUI kampinė grosernė, 
mokyklų įrengimai, saldainiai, cigarai, 
taipgi 3 akrai žemės. Pusė bloko iki 
lietuvių mokyklos, kaina — $2,50(1, 
užpakaly 4 kambariai, renda $50, 

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

PARSIDUODA cigarų kendžių ir 
visokių.sinulkmenų 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 Bull Terrie 
šuo 11 mėnesių senumo. Šuo 
yra labai geras dėl biznio. 
Kam reikalingas yra toks šuo 
parduosiu pigiai atsišaukite: J. 
Stasiūnas, -4521 Wir*ightwood 
Avė. \

NAMAI-ZEME
SUSTOK IR SKAITYK

PARDAVIMUI puikus vieno pagy
venimo namelis su keturiais dideliais 
kambariais; su gasu elektra, maudy
ne, beism<entas ir išgrysta antstogč; 
statytas tik pusantrų metų atgal ant 
cymentinio pamato; namelis yra me
dinis labai įvirtai statytas; randasi 
ant Archer Avo.. 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 automobiliam^ garad
žius; namas randasi ant bizniavos 
gatvės Westem Avė., netoli nuo 35-os 
gatvės; 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 it 
auginti daržoves; kaina $5,000 apie 
pusę ar mažiau pinigais, o kitus leng
vais išmokėjimais. <

Norėdami pamatyti viršipinėtus 
namus atsilankykite dieną ar 
karais pas

BRIGHTON REALTY C
J. Yushkewitz, manadžerius. 

4034 Archer Avė., Prie California Av.

SAVININKAS turi parduoti 6 ak 
rus žemės Downers Grove, 2 blokai 
nuo Ogden Avė., cementinis keliar 
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

d va-

PARDAVIMUI LOTAS ARTI ŠV. 
Kazimiero vienuolyno, geroj vietoj ir 
viskas apmokėta. Parduosiu už pigi*? 
kainą. Kreipkitės i savininką.

J. JAGMINAS, 
3356 Emerald Avė. 2 lubos frontas.

PARSIDUODA puikiausias aid 
Bridgeporto kampinis, 8 augštų mūri
nis namas su Saliuno bizniu. Saliu
nas labai geroje vietoje, daro apie 
$100.00 biznio per dieną. Puikus Fix 
čeriai, Pianas, Biliardas, Cash Regis- 
teris, 3 pumpos, visi geriausi įtaisy
mai ir štymu apšildomas. 8 dideli 
flatai po 5, 6, ir 7 ruimus, su toiletais 
ir prausinyčiomis, pečiais apšildomi. 
Namas gražus, iš abiejų gatvių pres? 
brick, augštas po visu namu basemen- 
fas. Kaina namo su bizniu $30,000 
Pats biznis, su visais įtaisymais, ver
tas $5,000. taip kad namas atseina tik 
$25,000. Kiek truks pinigų nupirki
mui, savininkas paskolins ant pir
mo mortgečio, be komišen. šitą, namą 
jau keli dera. Užtai norintis turi pa
siskubinti, nes jis bile dieną gali but: 
parduotas.

,, Atsišaukite pas:
A. OLSZEWSKI, 

3235 So. Halsted St. 2-nd Floor.

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

mūrinis namas. Didelė krautuvė su 
aukštu skiepu ir 6 kambarių pagyve
nimas. štorą ir pagyvenimą galima 
užimti 
lengvų išlygų, paskola be jokių ko
mišinų.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 

3335 South Halsted Street,
- Yards 6894

Štorą ir pagyvenimą galima 
tuojaus. Parduodame ant

Savininkai

PARSIDUODA dabai geroje 
vietoje, Brighton Park, groser- 
nė ir bučerne, 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,
3?35 S. Halsted S't., 2nd floor

PARSIDUODA 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 bučemės nėra arti kito štoro. 
parduosiu už teisingą pasiūlymą, nes 
turiu išvažiuoti į Lietuvą.

Kreipkitės pas 
savininką:

5752 So. Racine Avė.
Tel. Wentworth 7363

PARDAVIMUI 5 ruimų bun- 
galow, šiltu vandeniu apšildo
mas, šalo lotas, didelė barnė 
ir vištininkas. Parduosime 
pigiai. Atsišaukite:

4911 S. Kildarė Avė.

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

5925 S. Komensky Avė.
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PARDAVIMUI 3 augštų 
mūrinis namas ir garadžius. 
Parduosiu pigiai. Atsišauki
te .
1616 S. 50-th Avė. Cicero, III

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 West Madison Street, 
Tel. SeeLey 1643

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

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos lietuvio Mokykla
3106 So. Halsted Št.,

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymu, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jas, 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.

PRIVATES AUTOMOBILIŲ
120 Instrukcijos |25

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyt su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budr, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikrinamą.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1M7 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekyoos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos, dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i 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 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

■e V. f


