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Nori kurti Rusijos-Pa- 
Baltijos-V okietijos 

sąjungą

v

Papa maldauja pasigai
lėjimo Vokietijai

Angliakasiai nepriims algų 
kapojimo

Nori įkurti Rusijos-Pabal- Papa maldauja pasigailėji- 
tijos-Vokietijos sąjungą mo Vokietijai

Derybos apie tos sąjungos įkū
rimą prasidėsiančios neuž
ilgo. Pabaltija statanti dide
lius reikalavimus.

BERLINAS, birž. 28. — čia 
patirta, kad neužilgo kuriame 
nors iPabaltijos mieste įvyks 
konferencija apsvarstymui su
darymo 'RusajdsHPabaįtijos-Vo- 
kietijos sąjungos. Kurti to
kią sąjungą sumanė Mask
va, kuri jaučia, kad 
tokia sąjunga butų švarbįi 
kaip Rusijai, taip ir Vokietijai. 
O ta sąjunga butų dar stipres
nė, jei prie tų dviejų didžiųjų 
valstybių butų patrauktos Lat
vija, Lietuva ir Estonija, ku
rios pačios yra reikalingos ap
saugos. ' ' ’

Pabaltijos šalys tečiaus šiau
šiasi ir stato, kaip sako Vokie
tija, perdaug didelius reikala
vimus dėl jų stovio konferen
cijoje. Nors jos nereikalauja 
lygių teisių kartu su didžiosio
mis valstybėmis, bet jos reika
lauja gvarantijų, kad didžio
sios valstybes pilnai apsvarsty
tų mažųjų valstybių pageida
vimus, ypač einančius su kito
mis valstybėmis ginčus.

Nežiūrint to, derybos einan
čios sėkmingai, kadangi kaip 
Rusija, taip ir Vokietija nori 
susitaikinti su visais Pabaltijų 
salių reikalavimais, kadangi jos 
nori sudaryti kaip galima grei
čiausia savo sąjungą, atsvėri
mui mažosios entente pietry
tinėj Europoj (Jugo Slavijos, 
Rumunijos ir tocho Slovakijos 
sąjungos, prie kurios šliejasi ir 
Lenkija).

Rytojaus “Naujienose” 
kurios išeis 12-kos pusla
pių dydžio, tilps sąrašas 
jaunuolių baigusių Liau
dies (Public), Vidurines 
(High) Ir Liet Parapines 
Mokyklas.
>ii.i ■ ■ , n, Z

Darbų Netruksią
SVEIKAM tvirtam vyrui ir 

sveikai tvirtai moterel 
neatleistina bedavoti kad darbo 
neturi.
Nes darbų Šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima suisi- 

rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.
Šimtai lietuvių, skaitydami 
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ”, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterįs ant 
lygios su vyrais.

Pius XI sako, kad didesnės 
kontribucijos negalima rei
kalauti, negu kad šalis gali 
užmokėti.

RYMAS, birž. 28. — Malda
vimas pasigailėjimo Vokietijai 
ir paslėptas pasmerkimas Fran- 
cijos kontribucijos politikos 
už veriami yra papos Pijaus XI 
laiške jo valstybės sekretoriui 
kardinolui Gasparri.

Tame laiške papa vien kal
ba apie Ruhr padėtį ir nevy- 
kurias Vatikano pastangas 
įvykinti taiką pasaulyje. , Jis 
sako, kad teisingumo, pasaulio 
taikos ir pačių kreditorių in
teresuose yra reikalauti, kad 
kreditoriai nereikalautų iš sa
vo skolininkų tokios' sumos, 
kokios skolininkai negali už
mokėti, be atidavimo visų sa
vo turtų ir pastatymo pavojun 
savo prodiiktivingumo. Darant 
taiką reikėtų dėti pamatau 
teisingumą ir krikščionišką 
pasigailėjimą.

Statant gi perdaug didelius 
reikalavimus, sako papa, gims
ta pavojus socialinių sumiši
mų, kurie gali privesti Europą 
prie visiško suįrimo ir sugriu
vimo. Papa siūlo, kad kontri
bucijos sumą nustatytų, beša
liški teisėjai, kuriems butų 
Suteiktos visos žinios ir galios 
kontroliuoti kontribucijoj su
mas.

Apkaltino aldermaną už 
kyšio paėmimą

Alderm. (TToole gavęs $26,- 
000 kyšį už gatveles panai
kinimą.

CHICAGO. — Specialinis 
grand jury išnešė apkaltinimą 
prieš aldermaną William R. 
0*TooIe, real estate agentą Ed- 
ward J. Brady ir vyriausį rin
kimų komisionierių tarybos 
klerką Thomas Garry.

Aldermanas OToole ir Bra
dy yra kaltinami, kad jiedu 
gavo $26,000 iš Great Western 
Smelting and Refining Co. už 
jų išgavimą iš miesto tarybos 
panaikinimą gatvelės (elės) 
prie 50 ir Wallace gatvių. 
Brady buvęs kaipo agentas tai 
kompanijai, o O’Toole, kuris 
turi ofisą išvien su Brady, pra
varė tą gatvelės panaikinimą 
miesto taryboje.

Ganry yra apkaltintas tiž ne
teisingų liudijimų, kada, jis pa- 

sisake nieko nežinąs apie ug
niagesių surinktus $30,105 ky
šiams.

Aldermanas O’Toole jau ta
po areštuotas ir paleistas po 
kaucija. Jis sakosi nieko neži
nąs apie apkaltinimą.

Vaigšto gandų, kad grand 
jury dar du aldermanu apkal
tins už kyšių ėmimą.

Chicago, III., Penktadienis, Birželis-June 29 d., 1923 
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Panaikino apkaltinimus 
prieš angliakasius

INDIAINAPOLIS, birž. 28. 
— Apkaltinimai prieš 226 ka- 
js^klų savininkus (ir angįliaka- 

slių u‘mjoU w4iniriĮku|s, kalti
nantys suokalby peržengti 
Shermano prieš-trustinius įsta
tymus, tapo šiandie federali
nio' teisėjo Anderson panaikin
ti, prašant generaliniam pro
kurorui Daugherty. Tie apkal
tinimai buvo išnešti vasario 
25, 1921.

Angliakasiai nepriims algą 
nukapojimo.

Antracito angliakasių konven
cijai pirmininkauja Lewis.

SGRANTOlN, Pa., birž. 28. 
— Užimdamas vietą kaipo 
nuolatinis pirmininkas antra
cito angliakasių konvencijos, 
cein tralines unijos prezidentas 
John L. Levvis savo kalboj pa
reiškė, kad ekonominė šalies 
padėtis pilnai pateisina anglia
kasių unijos nusistatymą ne
priminti1 įoklio algų /nukapoji
mo.

Antracito angliakasiai, sakė 
Lewis, rengiasi prie busiančių 
derybų su kasyklų savininkais 
apie nlgah be'jokio jsusirupi- 
nimo ir visai negeisdami su
stabdymo darbo kasyklose — 
streiko. Angliakasiai pripažį
sta, kad palaikymui veikimo 
kasyklų svarbiausiu dalyku 
įy|ra patenkinantis 'susitarimas 
dėl algų.

Prašo antracito angliaka
sių nestreikuoti

WASHINGTON, birž. 28. 
— Federalinė anglių komisi
ja šiandie pasiuntė antracito 
angliakasių konvencijai Scran- 
tonc laišką, maldaujantį, kad 
angliuku riai šiemet njestddi- 
kuotų, nes publikos sentimen
tas “netoleruosiąs kietųjų an
glių trukumą šiemet”. Po lai
šku palši rašo komisijoj pirmi
ninkas Hammond.

Laiškas ragina angliakasius 
kaip nors susitaikinti su ka
syklų savininkais ir palikti vi
sais klausimais spręsti pačiam' 
algų komitetui. Laiškas išrei
škia viltį, kad ir antracito an
gliakasiai padarys taip, kaip 
padarė minkštųjų anglių mai- 
neriai, kurie jau susitaikė su 
kasyklų savininkais.

Komisija prisižada už kelių 
klienų prisiųsti įsavo raportą 
apie antracito anglių industri
jos padėtį, taip kad angliaka
siai matys ko galima tikėtis ir 
tada galės sulig to daryti ir 
savo sprendimus.

Dabartinė antracito anglia
kasių sutartis su kasyklų sa
vininkais užsibaigia rugpjūčio 
31 d. t

Skundžiasi ant unijos.
Neorganizuotų Utah kasyklų 

savininkai padavė anglių ko
misijai skundą ant angliakasių 
unijos, kad ji esanti perdaug 
karinga ir visomis pajiegomis 
stengiasi suorganizuoti ir ne- 

organizuotus angliakasius. Tuo 
ji perkelianti kovą į neorga- 
nizuotą teritoriją ir ten skel
bia streikus.

Kasyklų savininkai skund
žiasi, kad jie streikierių atsto
vams buvę padavę pasiūlymus 
susitaikinti, bet tie pasiūlymai 
tapę atmesti visai ne neprane
šus visiems streikieriamš.

Milijono voltų žaibuotė sugalvota Guiseppe Faccioli laike jo 
eksperimento. Vartojama patyrimui teisių kontroliuojančių sun
kiausias srovės, žaibavimo ir medegos transmisijos.

Anglijos darbininkai svars
to savo programą

TI --U

Uždėtų mokesčius ant kapita
lo, panaikintų maisto tak
sus ir sustabdytų oro gink
lavimąsi.

LONDONAS, birželio 28. — 
Anglijos Darbo partijos kon
vencija šiandie savo progra- 
man įrašė uždėjimą mokesčių 
ant turto, viršijančio £5,000. 
Tai įeina J ilgą konvencijos 
priimtą rezoliuciją dėl šalies 
finansų.

Parlamento narys Ammon 
[nešdamas tą rezoliuciją pa
reiškė, kad uždėjimas mokes
čių ant kapitalo yra pamatas 
ateities darbininkų finansams.

Rezoliucija sako, kėd darbi
ninkų nusistatymu yra suma
žinti šalies skolas, uždedant 
mokesčius ant kapitalo, suma
itinant ginkjlarimąsi Jir užde
dant žemės neregesnius.

Rezoliucijarnipjau sako, kad 
uždėjus mokesčius ant kapita
lo galima butų panaikinti mai
sto mokesčius ir sumažinti 
mokesčius nuo pajamų, taip
jau panaiikiinti įpaąilĮinksmini- 
mų taksus ir mokesčius nuo 
korporacijų pelno, taipjau pa
rūpinti pinigų labai reikalin
goms socialinėms išlaidoms.

Jeigu negalima butų išgauti 
uždėjimo mokesčių ant kapi
talo, tai Darbo partija parla
mente yra raginama pirmiau
sia stengtis panaikinti maisto 
taksus.

Revoliucija, pasiūlytoji par
lamento nario George Lans- 
bury prieš lenktynes su kito
mis budavojime valdžios oro 
laivyno, tapo priimta vienbal
siai.

Rezoliucija sako, kad vald
žios sumanytosios lenktynės 
su Francija budavojime oro 
laivyno, yra pradžia ėjimo 
prie naujo karo ir iš Darbo 
partijoj atstovų parlamente 
reikalaujama, kad jie griež- 
čiausiai prieš tai kovotų, nes 
tai yra “piktadarybė prieš 
žmoniją pradėti naujas gink-

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 28 <1., užsienio pi- 

nijKU ne kaip už 26,000 doleriu
banlra buvo skaitoma Amerikoa pini- 
r*ii ilteipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ___  $4.63
Austrijos 100 kronų ..._______... H C
Belgijos 100 markių .............. 6.26
Danijos 100 markių...............$17.75
Finų 100 markių ................... $2.78
Francijos 100 frankų ............ $6.13
Italijos 100 litų ....................... $4.48
Lietuvos 100 Litų__________ $10.00
Lenkų 100 markių ..........   %c
Norvegijos 100 kronų...........$16.61
Olandų 100 guldenų .... ......  $89.20
šveicarų 100 markių ........ . I >17.80
Švedijos 100 kronų............... $26.48

Vokietijos 100 maris 

lavimosi lenktynes už penkių 
metų po pasibaigimo vieno ka
ro, laike kurio pasaulio žmo
nės tikėjosi, kad prasideda tai
kos gadynė.”

Rezoliucija reikalauja, kad 
Anglija tuojaus sušauktų in
ternacionalinį korigresą tikslu 
internacionaliniu susitarimu 
panaikinti visokį oro ginklavi
mąsi.

Darbiečiai suspenduoti.
Trys Škotijos darbiečiai, 

Maxton, Wheatley ir kun. 
Stephen liko suspenduoti at
stovų bute už triukšmo keli-, 
mą ir iškoliojimą kito darbie- 
čio, Banbury, kuris pritarė su
mažinimui paskirimų Škotijos 
Malkų šeilpjimuii. Neužilgo po 
to tapo suspenduotas dar vie
nas atstovas už triukšmo kė
limą ir koliojimąsi, nors, ka
dangi (tai (buvo ne darinėtis, 
pirmininkas ir stengėsi “ne
girdėti” jo koliojimosi.

10,000 žmogjžudyščiy
NEW YORK, birž. 28. — 

Spectator, apdraudos žurnalas, 
apskaito, kad kasmet Ameri
koje pipildoma po 10,000 
žmogžudysčių. 9 žmonės iš 
100,000 gyventojų miršta iš 
žmogžudžio rankos. Pradedant 
nuo 1900 m. skaičius žmogžu
dysčių nuolatos augo, bet pe
reitais metais biskutį sumažė
jo.

Daugiausia žmogžudysčių, 
atsižvelgiant į skaičių gyvento
jų, būna Memphis, Tex. Po to 
seka Nashville, Tenn., New 
Orleans, La., St. Louis, Mo. ir 
Gincinnati, O. Mažiausia žmog
žudysčių būna Spokane, Wash. 
Ten ant 100,000 gyventojų pri
puola viena žmogžudystė į 
metus, kuomet Memphis pri
puola virš 67 žmogžudysčių

Anglija atmes Amerikos 
pasiūlymus

Neleis praplėsti teritorialinės 
zonos juroje iki 12 mylių.

UONJDONAS, birž. 28. — An- 
glijos užsienio reikalų minis- 
teris lordas Curzon pareiškė 
lordų bute šiandie, svarstant 
svaiginančių gėrimų ant laivų 
klausimą, kad Anglija jokia
me atsitikime nepriims Ame
rikos pasiūlymo, kad jai bu
tų duota teisė kratyti laivus 
iki 12 m^ių nuo/ Amerikos 
krantų.

Kontraktoriai nepasiduosią
Nenusileisią streikuojantiems 

namų budavojimo darbinin
kams.

GHICAjDO. — Vakar skai
čius streikuojančių paprastų 
darbininkų, dirbančių prie na
mų budavojimo, pasiekė 3,(X)0. 
Tai skelbia streikierių vadovas 
Martin Egan. Jis sako, kad 
darbas prie daugelio didesnių 
namų budavojimo jau apsis
tojo.

Kontraktoriai vakar laikė 
savo susirinkimą. Ką jie nuta
pė, jie dar nesako. Bet iš pa
vienių kontraktorių išsireiški
mų matyt, kad jie nenusileis 
darbininkams ir neišpildys jų 
reikalavimo pakelti algą iki $1 
i valandą. Jie taipjau nenori 
skaitytis su dviem unijom, ka
dangi šiuo streiku vadovauja 
ir jį skelbia I. W .W., o ne re
guliacinės paprastųjų darbinin
kų unijos. Egan sako, kad na
mų budavotojų taryba pirmiau 
ignoravo paprastųjų darban in
kų reikalavimus ir padarė su
tartį su kontraktoriais, kuri 
yra visai priešinga paprastųjų 
darbininkų nusistatymui. To
dėl ir dabar su namų budavo
tojų taryba nebusią skaitomą- 
si.

Kontraktoriai ketina laužyti 
danbininfkų ydteiką pagelba 
streiklaužių. Kadangi streikie
rių unija yra nepripažinta, tai 
veikiausia jų streiko nepripa
žins darbininkų taryba ir 
amatninkai galbūt sutiks diri>- 
tj kartu su streiklaužiais.

(I. W. W. vėliau paskelbė, 
kad jie nieko bendra nė su 
Eganu, nė su streiku neturi. 
Egan, kaip išrodo, tveria savo 
uniją, kaip kad jis pirmiau tai 
kelis kartus nesėkmingai ban
dė daryti).

TOKIO, birž. 27. — Žino
mai Chicagos darbuotojai Jane 
Addams operacija jau tapo pa- 
lda)ry/ta; ^pperadija pavykusi ir 
p-lė Addams veikiai pasveik
sianti.

SIŲSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosįmonėsir 
taiįfpataria’ Uetovos taniai

NAUJIENOS
l73^S?Halsted*St.

Chiėagolll.

No. 153

Daug ateiviy palei Kanados 
rubežiy

Laukia liepos 1 d., kad įvažia
vus į Jungt. Valstijas.

DETROIT, Mich., birž. 28.— 
Armija ateivių stovi palei Ka
nados rubežių ir laukia liepos 
1 d., kad įvažiavus į Jungt. 
Valstijas. Su liepos 1 d. atsi
daro naujos kovos. Didžiuma 
ateivių yra iš tų šalių, kurių 
ateivių senoji kvota jau senai 
yra išsibaigusi. Daugiausia ten 
yra čechų, jugo slavų, rusų, 
italų, armėnų, turkų belgų ir 
afrikiečių. Niekurie jų bandė 
įvažiuoti per Port Huron, bet 
jų neįleista delei išsibaigimo 
kvotos.

Veik visi jie vyksta j Det
roitą, tikėdamies ten veikiai 
rasti darbą. Detroitui reika
linga yra daug mechanikų, bet 
tarp ateivių mechanikų yra 
mažai. Didžiuma tų ateivių 
jau liko veik be skatiko.

Kadangi per Detroitą gali 
įvažiuoti tik labai aprubežiuo- 
tas skaičius ateivių, tai dau-j 
gelis tų ateivių turės grįžti 
nuo rubežiaus, taip ir nepasie
kę Jungt. Valstijų.

Laikysis prohibicijos
LONDONAS, birž. 28. — 

Hjoiland-American 'Jaivų kom
panija paskelbė, kad ji pilnai 
laikysis Amerikos prohibicijos 
įstatymų, ant kiek tos kom
panijos lajivai yra paliečiami, 
sako Amsterdamo žinia.

šiandie — giedra ir biskj 
šilčiau; ryto irgi giedra ir dar 
šilčiau.

Saulė teka 5:17 v., leidžia
si 8:29 v. Mėnuo teka 8:31 
valandą vakare.
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ietuvos Seimo
sąstatas

Vyriausioji Rinkimų Komisi
ja oficialiai skelbia (žr. “Vy
riausybės Žinios” No. 133, geg. 
30, 1923), kad Š. m. gegužės 
mėnesio 12—13 d. Seimo na
riais išrinkti šie žmonės (ku
riai Seimo frakcijai atstovas 
priklauso, pažymėta: df — dar
bo federacijos; kd= krikščio
nių-demokratų; i=lenkų; r= 
rusų; sd = socialdemokratų; 
us^aikininkų sąjungos; v^=vo- 
klečių; vi. *= valstiečių-liaudi- 
nink ; ž — žydų. Skaičius po 
kiekvieno vardo reiškia atsto
vo amžių):
, 1. Aleliunas Tadas, 50, dar

bininkas, df
2. Ambrozaitis Kazys, 31, vi

suomenės darbuotojas, df
3. Beržinskas Viktoras, 

šaltkalvis, df
4. Bielinis Kipras, 36, 

raštininkas, sd
5. Bistras Leonas, 33, 

versiteto docentas, kd
6. Brudnis Aizikas, 34, 

klninkas, ž.
7. Budzinskis Viktoras, 35, 

ūkininkas, 1
8. Butkys Adolfas, 59, ju

ristas, us
9. Dagilis Juozas, 33 kuni

gas, kd
10. Daukšys Jurgis, 35, 

m£s ūkio darbininkas, sd

Vytautas,

Jeronimas,

Liuda, 35,

49,

laik-

Uni-

ban-

že-

35,
gydytojas, us

12. Eretas Juozas, 27, Uni
versiteto profesorius, kd

13. Finkelšteinas Ozeras,
Advokatas, ž

14. Galdikienė Magdė, 
gimnazijos mokytoja, kd

18. Galinis Vincas, 25, 
k vtojaa, sd

10. Garfunkelis Levas, 
žydų tarybos prez. narys, ž

17. Grinius Kazys, 55, gy

59,

mo-

27,

18. Gvildienė Emilija, 35, mo
kytoja, kd

19. Juras Juoras, 45, ūkinin
kas, us

20. Jasaitis Domas, 26, medi
kas, kd

21. Jerinas Jevtichijus, 48, 
ūkininkas, r

22. Jocys Petras, 28, bnv. 
Seimo narys, d f

23. Jokantas Kazimieras, 41, 
gydytojas, us

24. Josi ūkas Petras, 27, 
suoinenės darbuotojas, us

24. Kaganemanas Joselis, 
rabinas, ž

26. Kairys Steponas, 46, inži
nierius, sd

27. Gardišauskas Andrius, 29, 
mažažemis, df

28. Karoblis Vincas, 55, 
ristas, u s

29. Kinderis Rudolfas, 41, 
suom. darbuotojas, v

30. Kosarskis Kalikstas, 
inžinierius, df

31. Kregždė Kostas, 26, ma
žažemis, vi,

32. Kromeris Henrikas, • 43, 
gelžkelietis, sd

33. Krupavičius Mykolas, 38,

vi-

37,

ju

34. Kvicska Vincas, 33, gim
nazijos mokytojas, vi

35. Kuzminskas Povilas, 40, 
ūkininkas, vi

36. Laikunas Liudas, 60, 
ninkas, us

37. Lapinskas Ignacas, 
ūkininkas, vi

38. Liutkus Boleslovas, 
inžinierius, 1

39. Lumbis Pulgis, 31, kari
ninkas, df

40. Markauskas Mečius, 31,
advokatas, sd i

ūki-

45,

39,

33,

35,

ud-

29,

Seimo sąstatas yra toks:
Krikščionių-demokratų .. 14
Ūkininkų sąjungos .... 14
Darbo federacijos .... 12
Valstiečių-liaudininkų .. 16
SociiaĮldlemokiraltų ................8
Tautinių mažumų .... 14

Viso atstovų 78
Krikščionys-demokratai, dar-

bo fedracija ir ūkininkų są
junga sudaro krikščionių (kle
rikalų) bloką su 40 atstovų.
i Tautines mažumos pasiskirs- 
čiusios taip: žydų 7, lenkų 4, 
vokiečių 2 ir rusų 1.

Iš viso Seimo atstovų skai
čiaus 47 yra buvę pirmojo (pa
leistojo) Seimo nariai, gi 31 
išrinkti naujai.
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UELMAR
NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS ] 
PAS MUS. TAS JUMS BUS f

ANT NAUDOS. J

S. L. FA8IONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes,

Antras Metinis
Ne Pagal Kainos 
Spręskit Gerumą

41. Mikšys Peliksas, 30, ve- 
terinorius, u#

42. Natkevičius Hadas, 30, 
kariškis, vi

40. Oleka Kazys, 40, teisinin
kas, kd

44. Petrulis
ekonomistas, us

45. Plečkaitis 
mažažemis, *»d

46. PurenienS
vokatas, sd

47. Radzevičius Petras, 
visuom. darbuotojas, df

48. Radzevičius Pranas, 
ekonomistas, vi

49. Raulinaitis Pranas Vik
toras, 27, gydytojas, d f

50. Riauka Sikstas, 35, kope- 
ratininkas, kd

51. Rinkevičius Steponas, 42, 
ūkininkas, us

52. Robinzonas Jokūbas, 33, 
advokatas, ž

53. Rogalis Augustas, 43, 
knygvedys, v

54. Rozenbaumas Simonas,
04, žydų tant. tarybos pirm., ž.

55. Kumpelis Vincas, 48, ke
pyklos darbininkas, 1

56. Skipitis Rapolas, 36, ad
vokatas, vi. |

57. Skyrius Juozas, 25, ūki
ninkas, us

58. Sleževličlius Mjikollas, 37, 
advokatas, vi

59. Stankus Zigmas, 30, gam
tininkas, kd

60. Staugaitis Antanas, 
valdininkas, df

61. Staugaitis Justinas, 
kunigas, us

62. Staugaitis Jonas, 54, 
dytojas, vi

63. Steponavičius Jonas, 
kunigas, kd

64. Sugintas Antanas, 33 
si ninkas, v

65. šilingas Stasys, 37, 
ristas, us

6. šlėvė Pranas, 44, ūkinin
kas, vi

67. Šmulkštys Antanas, 37, 
kunigas, kd

39,

47,

56,

gy-

43,

tei-

ju-

lietis, d f
69. Timinskis Aleksandras,

39, mokytojas, ž
70. Toliušis Zigmas, 32 

ristas, vi’ k
71. Tornau Aleksandras, 

savivaldybininkas, vi
72. Tumėnas Antanas, 

teisininkas, kd
73. Vailokaitis Juozas, 

kunigas, us
74. Vilimas Adomas, 35, 

nigas, kd
75. Voikovickis Kazys, 

valdininkas, 1
76. Zakarevičius Vincas, 

koperatininkas, vi
77. Žygelis Ralys, 37, moky

tojas,, vi
78. Žvirgždys Valentinas, 28, 

dailidė, df h
Sulig frakcijomis

ju-

27,

43,

ku-

32,

ani rojo

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CH1BOPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir k toniškas ligas 1 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišiapinimą, dusuli ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 SU kampas Leavitt St.

__ Telefonas Roosevelt 8185 
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. NedJUoj 

9 iki 12 a. m.

Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yuchis D. C. Ph. C,
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M. 

šventad. 9-12
1579 Milwaukee

Kamp Robey ir North Avė.

PiknikasI
A R Tamsta esi vienas iš tų ru- 

kytojų, kurie mano, kad ne
galima gauti gerų Turkiškų Ci- 
garetų prieinama kaina?

RENGIA CHICAGOS LIETUVIŲ POLITIŠ
KAS IR PAŠELPINIS KLIUBAS

Nedėlioj, Liepos 1,1923
RIVER GROVE, 

Willow Springs, III.
Pradžia 11 vai. ryto. Tikietas 35c.

Muzika John Barch 
Už žaismes bus duodamos dovanos, t

Visus kviečia KOMITETAS.

Kaip nuvažiuoti. Imkit Archer Avė ka
rą iki galui, paskui imkit Joliet karą iki Wil- 
low Springs. Nuo ten musu trokai nuvežš 
iki daržui.

Šlakas - spuogai - juodgalviai
Dedervines, plėm-ai. saules nudegimai ir kiti odos nemalonumai, 
kurie daugiausiai apsireiškia vasarą ir sugadina kad ir gražiausi 
veidą — bus prašalinti tikrai ir greitai po poros uždėjimų žinomo 
“VERVENA MALZAMAS JAUNYSTES”.

šis puikus prirengimas šiandien yra vartojamas ir rekomenduoja
mas per tūkstančius moterų ir vyrų. Tai nėra paprastas veido 
kremas — bet tai yra moksliška GYDUOLE, kuri — jei jus var
tosite teisingai — išgydo kompleksiją nuo visokių ligų ir nesma
gumų, prašalina juos, prašalina taipgi mažas raukšles po akių; iš
dailina raukšlės; suminkština ir pabaltina kompleksiją; suteikia 
veidui išžiūrą Jaunystės ir Gražumo! “TAI YRA TIKRAI SEK
RETAS GRAŽUMO IR JAUNYSTES”. Kas padaro jūsų veidą 
senesniu? Bandykite šiandien BALZAMĄ JAUNYSTES ir buk 
užganėdintas ir gražus! z

Vienas slovikas Balzamo tik $2.00, su nurodymais. Klausikite ap- 
tiekose ir pas agentus arba užsisakykit paštu nuo musų įdedant 
25c. krasos ženklelių — kitus užmokėsite kaip atveš.

VERVENA LABORATORY, INC.,
196 Hartford Bldg.. Chicago, III.

K. KAPLAN SONS & 00.
1653 W. 47-th St.

Oda, gumines kulnįs, čeverykų vi- 
nįs, čeverykų polish ir čeverykų 
taisymo įrankiai.

Olselis ir Retail

Viskas už
garantuojama

Nužemintomis kainomis
IŠKIRPKITE ŠĮ APSKELBIMĄ 

IR ATNEŠKITE, GAUSITE

10c. pigiau už kiekvieną
$1.00 pirkinį

Jeigu taip, tai pabandyk HEL
MAR cigaretus, nes jie yra pa
daryti iš čysto 100% Turkiško 
Tabako ir parduodami prieina
ma kaina.

20 Helmarų kaštuoja truputį 
daugiau, negu 20 paprastų Ciga- 
retų, ir su kožnu Helmaru Jus 
gaunate keletą sykių daugiaus 
malonumo.

HELMAR cigaretąi^yra supa
kuoti kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužymo ir 
sumankymo. Paprastai Cigaretai 
yra supakuoti į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR 
VARPĄ.

Dirbėjai augščiausios rų- 
šies sviete Turkiškų ir 
E^yptiškų Cigaretų.

BOXES of 
lOcrlO

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

DEDANT SU RUGSĖJO 1„ d. 1923 m'. Prenumerata nuo naujų 
metų. $4.00. 

*

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” 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 $8.50.

— Adresuokite —

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

dr. h. a. broad
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chiriirfija (operacijos) ir Moterą uigos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State tat

Busto Telefonai 
Armitage 3219

Pirmutinis Prie Mėnulio Švies
Rengia

LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDĖS KLIUBAS

Sukatoje, Birželio 30, 1923

NATIONAL GROVEį 
Riverside, III.

Base Bali game nuo 4 v. iki 6

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StM Room 1111-18

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir katvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
—į —..i ■ -............................

i*— ", —■ s

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 morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

■-1 1 ....
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—■' . ...................

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

........ " 1 A

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560’ 

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietsvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Ava. 

Tai.: Pullman 6377.

Tel. Yards 1138

P.
MAŽEIKA

IR 
Balsamuotojas 

automo- 
visoMems'bilius

3319 Auburn 
lve., Chicago.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. « 
Užganėdinimąs garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATHtt
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted <
Teleubone Ilarmarkat 1018

)s Piknikas!
Pradžia 6 vai. vakare. Tikietas 50c.

Muzika Jereck Jazz Orkestrą.
Kviečia visus KOMITETAS.
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korespondencijosĮĮ
New Yorko-Brooklyno 

padangėje.
Lietuvių siuvėjų susirinki
mas. — Delegato ir sekreto
riaus rinkimas. Komunis

tai supliekti.

Brooklyų^ N. Y. — Birželio 
20 d. New THaza salėj buvo 
laikomas nepaprastas lietuvių 
siuvėjų 54 skyriaus susirinki
mas, šauktas tikslu išrinkti 
delegatą ir sekretorių (dues 
derk). Šį paskutinį metą turė
jome labai sąžiningus žmones 
š:ose vietose, tuo žvilksniu, 
kad nei sekretorius nei delega
tas niekuomet unijos susirin
kimuose nebandė proteguoti i 
kokios nors partijos reikalus. 
Taip pat sąžiningai vedė ir 
unijos dalykus. Nežiūrint te, 
jie jau ant tolinus negalėjo 
būti renkami, nes lietuvių sky
rus turi tokį pasidaręs tari
mą, kad unijos apmokami vir
šininkai negali būti ilgiau, kaip 
metus laiko. Einant šiuo pa-l 
tvarkymu ir reikėjo rinkti! 
naujais. Rinkimuose pasirodė! 
lenktyniavimas tarp komunis-l 
tų ir pažangiųjų darbininkų. Į 
delegatus komunistai statė tiri 
lą Hermaną, pas kinį apart di-| 
dėlės galvos ir komunistiško | 
“lėbelio” daugiau nieko ir nė-1 
ra. Iš kitos puses buvo d. J. I 
Linch, kurie į jokius partiji-Į 
nius ginčus nesivelia, ir tapo Į 
išrinktas 
rinkime šį 
m o nebuvo

Prasidėjo 
didatų į sekretoriaus vietą. 
Jau čionai buvo pavartota “vi
sos pajėgos” iš abiejų p'siu. 
Komunistai statė tūlą K. Jen- 
kaituką, kuris dabar yri uni
jos korespondentas, ir be galo 
aklas komunistas; iš kitos pu
sės •‘“runijo” d. J. Sakalaus
kas, pažangus, rimtas ir ener
gingas vaikinas. Prasidėjo 
karštos diskusijos. Komunistai 
stengėsi kelti Jankaituką, o 
[pullti Sajkallauską. Ypatingo 
aikyplėšrumo šitame susirinki
me parodė skyriaus pirminin
kas, neduodamas balso prie
šingų jai pusei. Glaveckas, Za- 
v-eckas ir kiti, kurie tik dau
giau pasižymi savo iškalbumu, 
apkalbėjimui! jkandiidatų balso 
visai negavo. Bet tas nieko ne
gelbėjo: komunistų Jankai tu-1 
kas tapo supliektas, o Saka
lauskas išrinktas sekretorium 
(skyriaus dues derk). Komu-I 
nistai kėsinos vogti balsus, bet 
ir nieko negelbėjo: kai sekreto
rius Černauskas (irgi komu
nistas) skaitydamas balsus 
bandė juos suklastuoti, būtent, 
didžiumą balsų paskaitė ne Sa
kalauskui, bet Jankai tukui, 
tuojau buvo tatai pastebėta, ir 
pareikalauta, kad butų per- 
nauja paduota balsai. Čionai 
ir tapo sugautas sekretorius! 
vagiant balsus komunistų 
kaituko naudai.

Tuomet visi komunistai 
leido nosis. Jie suprato, 
jie pralaimėjo netik šiam kar
tui, bet klastuodami balsus jie 
diskreditavo save įr telimesz- 
niam laikui.—A. P. Serbas.

delgatu. Delegato 
kartą perdaug ler- 
kelta.
nominacijos kan-

Jan-

nu-
kad

Millinocket, Maine
A. a. Jonas Grabauskas.

Birželio 14 dienų, 9 va'l. va
karo Millinocket ligonbuty pa
simirė įžymus lietuvis Jonas 
Grabauskas, palikdamas dide
liame nubudime moterį, po tė
vais Nastaziją šniputę, taipgi 
tris sūnūs ir tris dukteris, o 
Lietuvoj dvi seseris. Velionis 
buvo laisvų pažiūrų ir doras 
pilietis, stengės ikidk galėda
mas vaikus gerai išauginti ir 
išmokinti. Vyriausia duktė Te
ofilė baigė kolegiją ir gavo 
mokytojos vietą Island Falls, 
Maine,; antras sūnūs Vi tautas 
pabaigė vidurinę mokyklą ir

ketina stoti į kolegiją ateinan
tį rudenį; trečias sūnūs Juozas 
pabaigs vidurinę mokyklą at- 

I einančiais metais. Velionis ki
lęs iš šakių parapijos, Lenkbu- 
džių kaimo, gimęs gegužes 15, 
1874. šioj šaly išgyveno 27 
metus. Iš Lietuvos atvažiavo 
į anglių kasyklas Wilkes-Barrę, 

' Pa., ten darbavosi tarp lietu
vių, priklausydamas Lietuvių 
Socialistų Sąjungai ir Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje iki 
paskutinės gyvenimo- valandos. 
Gyvendamas Wilkes -Barte j ap
sivedė ir jau penkiolika metų 
kaip buvo atvykęs į Millinocke- 
tą, kame dirbo popieros pabri- 
ke Great Northern Go. Laido
tuvės įvyko 18 dieną birželio, 
vietinėse, kapinėse. Velionis 
buvo visų mylimas, kaip lie
tuvių taip ir svetimtaučių, tat 
buvo daug gyvų gėlių vainikų 
nuo vietos ir apielinkės lietu- 

fimtaučių. Mirties 
tai operacija de 

ir plaučių uždegi-
priežastis 
apendicitis 
m a s.

S ilsėkis, mylimas drauge, lai 
būna tau lengva šios šalies že
melė !,
— Nastazija Grabauskienė.

Racine, Wisc.
Sandaros Kliubo draugiškas 

išvažiavimas.

Birželio 24 d. Sandaros Kliu- 
bas turėjo puikų draugišką iš
važiavimą į Finck farmą.

Prie mus labai į madą įėjo 
ruošti hizniški piknikai, pasi
taiko jų kartais po du ir tris 
imt syk. Tat pakito žmonėms 
taip, kad tik neturinti kur dė
tis sekmadienį važiuoja į tuos 
piknikus, kur nieko gera apart 
gėrynių nėra. Kliubiečiai ma-

suruošė draugišką pikniką, k^i Lietuviai Ruhro srity, Vo 
kietijoj.riuo visi buvo patenkinti. Vie-.' 

na, kad naujoje vietoje, antra’ 
tai, kad nuo ;
tant po platų 80 akerių aržuo- 
lyną skambėjo dainos ir įvai
riausi žaislai ant žalios pievu
tės. Ta birželio 24 d. nuo ži
los lietuvių senovės yra skai
toma kaipo jaunimo šventė 
“Joninės”. Atsiminė svečiai 
Jonines ir visi šiame išvažiavi
me Jonai kelta aukštyn.

Nors mažai buvo garsinta, ir 
kai kuriems nežinoma vieta, 
nes pirmą’. syk ten įvyko lie
tuvių parengimas, svečių bu
vo

pat ryto iki tems-j 
KO nik oriu nržnn-i Gal amerikiečiai lietuviai 

lėtų jiems kiek padėti?
ga-

sri-

susirinkę vistik nemaža.
—M. Kasparaitis.

Padėkavojimas.
Gerb. Naujienų Redakcijos 

prašau leisti man ištarti čia pa
dėkos žodį ir Tamstoms ir tiems 
mano draugams, kurie mane 
lankė St. Joseph ligoninėj. Aš 
buvau pranešęs Naujienų skai
tytojams š. m. sausio 22 d., kad 
aš esu St. Joseph ligoninėj jau 
15 m. ir niekas dar manęs nebu
vo aplankęs, tai Naujienų skai
tytojai pastebėję mano pasi
skundimą tuojau nemažas bū
relis buvo atvažiavęs mane ap
lankyti. Del to tariu nuoširdų 
ačiū visiems tiems draugams, 
kurie mane aplankė, kartu ir 
Naujienoms, kurios mane lankė 
kasdien ir dabar tebelanko.

S t. Joseph ligoninę aš jau ap
leidau gegužės 6 dieną, dabar 
bunu namie, bet mano koja vis 
dar tebėra blogoj padėty ir ne
žinia, kada pagysiu.

Dar kartą tardamas noširdų 
ačiū visiems mane lankiusiems, 
iekuos su pagarba.

Petras Slakis,
2149 N. Halsted St., Chicago.

Chicago.

Man teko gyventi Ruhr 
ty, Vokietijoj, nuo 1920 metų 
ir tik nesenai kaip atvykau 
Amerikon su pagalba draugų 
amerikiečių ir dar ačiū Nau
jienų Laivakorčių Skyriui už 
gerą patarnavimą ir parūpina
mą reikalingų dokumentų — 
afidėvitų ir tt. Kaipo gyvenęs 
tame Ruhro distrikte ir kentė
jęs didelį vargą, tai ir kitiems 
užjaučiu, nes dar tenai liko 
keletas musų draugų, kurie 
randas baisiai sunkiame padė
jime. Ar begalėtų ir jiems bro
liai amerikiečiai šiek tiek pa
dėti? štai aš gaunu jau trečią 
laišką nuo vieno ten pasiliku
sių draugų, kur jie skundžias 
dėl baisaus gyvenimo ir šau
kias į amerikiečius, kad jiems 
padėtų nors kiek lengviau at
sikvėpti, nes gyvena kaip pra
gare.

Vienas jų, Povilas Ruseckas, 
turi Chicagoj savo dėdę Joną 
Adomaitį I (ar Adomavičių?), 
paeinantį iš Padalų kaimo, Už
palių vals.l^ Ukmergės apskri
ties, bet jo
tasai dėdė parašytų jam laiš-

.dreso nežino. Gal

ką adresiy Herrn Paul Rusec- 
kis, Norditrasse 63, b, Sodin- 
gen_jZ\\x, Germany.

Naujienų skaitytojai, jei kas 
pažįstate Joną Adomaitį, gal 
atkreiptumei jo domę į jo gi
minaičio padėtį?

Antanas Josulėnas. ,

Ar jus, žinote, kad
Suvienytų Valstijų valdžia išsiunti

nėja kas mėnesis 650,000 čekių sumo
je $42,000,000 Ex-kareiviams kurie 
buvo apsidraudę laike karo? Taipgi 
yra teikiama dykai ligonbučiai ir gy
dymas dėl 30,000 veteranų. Jiems 
taipgi yra teikiama valgis ir kamba
riai kas atsieina valdžiai į metus 
$60,000,000. Ar jus žinote, kad pa
prasti cigaretai turi savyje paprastą 
tabaką, bet Helmar Turkiški cigare
tai turi savyje 100% gryno turkiško 
tabako ?

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNČIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį 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

Mrs. A. MICHNIEVICZ-VIDIKIEN
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 <af. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards lllf
Baigusi akušeri 
jos’ kolegiją; ii 
gai praktakavu 
si Pennsylvani 
jos l’gonbučiuo
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prie:? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.
, Už dyką pata

rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; 
kitės, o 
pagelbą.

Valandos nuo 'i 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.SUSIVIENIJIMAS 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.
SLA. 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 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Einu Lauk iš Biznio

»Tel. Blvd. 8188 
jfl M. Woitkewicz 
gg BANIS
K# Akušerka

Turiu patyrimą. 
įO Pasekmingai pa- 

tarnauju prie 
gimdymo kiek

-viename atsitiki- 
™ me. Teikiu ypa- 
❖L; tišką prižiurėji- 
|pmą. Duodu pata- 
IdS' rimus moterims 
|||jir merginoms vėl 
Į%||tuL 
H 3113 South

Halsted St.

Justi Pačių

NAMAS 
Uždarymo Išpardavimas

Ateikite Nedalioj į CONGRESS PARKĄ
Pamatykite puikius namus, kokie yra pastytyti 

mūšy 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 į mėnesį.
Tai yra ideališka namų vieta darbininkams. Tik 35 mi
nutes nuo didmiesčio, kelionė kainuoja mažiau negu 10 cen
tų. 60 traukinių eina į dieną. Didelė nauja mokykla ant 
praperčių. Bus linija iki Western Electric Co., 10 minučių 
patarnavimo; feras 7c. Daleiskite jums pagelbėti. Turė
kite savo nuosavą namą augštos rųšies 'lietuvių apgyventoj 
vietoj. Veikite tuojau! .

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

9:48 ryte
10:47 ”
11:48
1:48
2:38
4:14

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 53344333
Laike šio išpardavimo neateikite be depozito 
Jei jus negalite ateiti nedėlioj,’ tai atsiųskite šį kuponą.

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

OLIVER SALINGER & CO.» |
629 Ist Nat’l Bank Bldg. .

Chicago, III. |
GERBIAMIEJI:

Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link I
jūsų lotų |

Vardas ...........................................................................................  i
Adresas .............  j......... ė......................... I

Telefonas................................................................................................ |

Aukavimo Išpardavimas
VYRAMS REIKMENŲ IR ČEVERYKŲ 

Viskas parduodama žemiau perkamų kainų 
Išpardavimas prasidės pėtnyčios rytą, Birželio 29,1923 

? Pirkite čionai dabar ir sutaupykite pinigųV. P. PERZINSKAS
3324 So. Halsted Street

Ateikite anksti išvengsite susigrūdimo. Tai yra geriausia proga kaip kada 
nors publika yra turėjusi.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Lietuviai DaKtarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Dr. Herzman kraustosi iš senot 
vietos 8813 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

4^DR. HERZMAN*^!
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas ptr 16 
metą kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

< Dienomis: Canal 
8110 arba 0875

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

3410 So. Halsted St. •

Telefonai i

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. v 

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago* Hl. 
kampas 18-th Street 

Phorue Canal 0257

Tąjephone Yards 1582

ŪR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietą, 7 iki 8 ▼. 
3259 So. Halsted St., Chicago, fll.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 22D1W. 22nd SU kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija 8114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Ava.

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 sutartį.

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
arti 47-tos gatvės

—. .................................. II ■<

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AreM 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovas 

Moterišką, Vyrišką ix 
Vaiką ligą 

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

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakarei ir

Telephone Yards 5982

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, ILL
VALANDOS: Nuo 8 Ud 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nudiltomis ofisas yra 

uždarytas

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. TUSIA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietą 
Tel. Lafayevte 0098

Dr. Maurice Katei
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 iki 9 v.> nedildieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

DR. V. A. RIMKUS
Gydytojai, Chirurgas ir Akuieris 

8261 South Halsted Si, 
Tai. Boulavard 1052

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 8362
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro * 
Rezidencijos tel. Kedzis 7715

Ned. 15—12 A. M.
Residenca Ganai 2118

Telephone Yards 5884

DR. P. G. WIEGNER
Pritarimo valandos nuo 8 Ud 12 Ii

Garsinkitės Naujienose 8825 So. Halsted St., Chicago, Ui.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATURIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto
< 1821 So. Halsted St.,

Kampas 18 ir Halsted St.

OR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

Tek Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

—f————(

Tel. Boulevarl 0537

DR. MARY A 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

Rezidencijos tel. Ven Buren MM 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8335 So. Halsted StM Chicagą,

7—8 vak. Nedfiliomii 10—12 dieni
Res. 1189 Independenca Blvd. Chicagu 
——    ——— — I ■», 
/■................... .. .............

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

OptMMtrtot
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NAUJIENOS
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tfcblbhad Daily gaeopt Svainy

Pats degtinės kiekis rodo, 
jog tai buvo vežama ne Šmu- 

, gelio tikslais, o tik aprupini-
• mui savo pasažierių. Bet 

kadangi tas laivas turėjo ne-
• I laimės įvažiuoti į trijų mylių

pavojingąją zoną, tai prie jo 
I pritaikyta tas kvailas prohi
bicijos įstatymas.

Prie ko tokie incindentai 
Įgali privesti? ’ Tarp Ameri- 

t kos ir Japonijos jau ne kar- 
; tą yra kilę nesusipratimų. 

Amerikos atsinešimas į ja
ponus Kalifornijoje sukėlė 
nemažai pasipiktinimo. Ame 
rikos kišimąsi į Japonijos 
reikalus ir davinėjimas jai 
įvairių nereikalingų patari
mų irgi kiek įtempė santy
kius tarp tųdviejų šalių. O 
dabar vėl naujas išsišoki
mas. “Korea Maru” laivo 
kapitonas jau užprotestavo 
prieš nelegalų svaigalų už
griebimą.

Bet ką svetimos valstybės 
pasakys, kuomet ne tik svai
galai, bet ir jų laivai bus už
griebiami ? Pažangioji 
spauda sako, kad butų tikra 
palaima, jeigu svetimos val
stybės griežtai nusistatytų 
prieš tuos neįmanomai nesą
moningus patvarkymus. 
Amerika priprato varu ant- 
mesti savo valią mažiukėms 
šalims, kaip tai: Haiti, Do- 
minica, Meksikai ir Pietų 
Amerikos rsepublikoms. Bu
tų jai sveika išgirsti nuo 
stiprios valstybės, kad tos 
rųšies diktavimas yra nepa
kenčiamas. O Europa turi 
priežasties nepasitenkinti 
Amerika. Visai dar nesenai 
p. Lasker ir kiti valdininkai 
tarėsi su kongresu išleisti 
patvarkymą, kuriuo einant 
pusę imigrantų turėtų būti 
atvežama Amerikos laivais.

Anglijos laikraščiai vyku
siai šiepia fanatingą prohi
bicijos įstatymų vykinamą. 
Karikatūrose vaizduojama 
Amerikos laivas, kuris plau
kia į Anglijos uostą. Prie 
uosto įkurta “pavojinga zo
na”, kur matosi tokie para
šai : “Atsisveikinkite čia su 
savo rago rėmų akiniais”, 
“Nuo šios vietos nebegalima 
vartoti ‘chewing gum”.”

Esmėje prohibicijos įsta
tymai vargu yra išmintin
gesni už tuos karikatūrų pa
rašus.

Išviso, ar prohibicija gali 
būti įvykinta, — sunku pasa
kyti. Faktas yra tas, kad 
iki šiol ji buvo nesėkminga. 
Patys valdininkai, ir tai la
bai aukšti, laužo prohibicijos

Mtar P. firlgaitto

\ Seutb fiaietM Street 
Chicago, III.

Telephene Beoiievelt 8591

Subscription Rateei
*8.00 per year in Canada.

; BUS per year gutaide of ChfaagB.
*8.00 per year in Chicaga 

8c per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
Mareh 17th, 1914, at tikt Poat Office 
af ChicagOj IIL andar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienoj eina kaadlan. ifakiriaat 
■akncsad’tniu*. Laidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Ctdcago. 
UI. — Telefonai i BooMvalt *500.

<8.00
4.90
2.00

. 1.50
.75

75c

Uislmokijima kainai 
Chicagoje — paltui

Metams ----  ----  , ___ ...
Pusei meta --------
Trims mėnesiams
Dviem minėsiant , - *
Vienm minėsiu! - — r -

Ehicagoje per naiifitajMI
Viena kopija t , - 
Savaitei ....

MiDMiui ___ -1,1
Suvienytose ValstijoM na flhieaceje 

paltu*
Metams ■ . r r - i |7.90 
Pusei metų - - - - - 8.50
Trims minesiams - - - 1.75
Dviem mėnesiam .........— 1J25
Vienam mėnesiui .. .75

Lietuvon ir kitur uirienluoaei 
(Atpifinta)

Metams ______ - - - , $8.00
Pusei metų  —    4.00 
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu, kartu su užsakymą

Prohibicijos 
įstatymai.

Paskutinės žinios prane
ša, jog valdininkų konferen
cija nutarusi užgriebti sve
timi] šalių laivus ir areštuoti 
jų kapitonus, jei ant tų lai
vų bus surasta degtinės. 
Svetimos valstybės laivas, 
plaukiantis į Amerikos uos-

Trijų mylių atstumo nuo 
kranto laivas gali būti pri
krautas pilnas svaigalų, bet 
kaip tik jis įplaukia į trijų 
mylių “pavojingąją zoną”, 
Amerikos prohibicijos val
dininkai gali daryti kratą ir 
vykinti Volsteado aktą. Blo
giausias šiame patvarkyme 
dalykas yra tas, kad Ameri
ka ims diktuoti svetimų ša
lių laivams, ką jie turi vež
tis, o ką ne. Gi tai juk yra 
tiesioginis mindžiojimas sve
timų šalių teisių. r

Štai pavyzdys. Japonijos 
laivas “Korea Maru” pake
lyje į Ameriką sustojo Ho- 
noluloje pasiimti anglių. 
Uoste tapo padaryta krata. 
Ant laivo liko surasta 292 
kvorti svaigalų. Amerikos 
valdininkai konfiskavo svai
galus, palikdami japonams 
25 kvortas gydymo tikslams. 

įstatymus, kuomet nėra pa
vojaus, kad tatai išeis aikš
tėn. Visai dar nesenai vie
nas franeuzų diplomatas pa
reiškė, kad Washingtone ga
lima maudytis svaigaluose. 
& kiek čia laiko, kaip Wash- 
ingtone kilo skandalas, ku- 
rin liko įvelti labai “dideli” 
žmonės. Apie vieną Wash- 
ingtono ponų pasakojama, 
kad jis turįs pilną skiepą še
šių rųšių vyno, kurio užtek
sią visam jo gyvenimui. Bet 
jis esąs didelis “raudonųjų” 
priešas ir stojąs už tai, kad 
žmonės turi pildyti įstaty
mus! 1

Tokiais nesąmoningais 
prohibicijos įstatymais vis- 
vien nieko gero nęgalima 
atsiekti. Jie tik demorali
zuoja žmones. Kokia opini
ja gali būti apie tuos valdi
ninkus, kurie dienomis vyk
do prohibicijos įstatymus, o 
naktimis kelia girtuokliavi
mo puotas? 0 kad taip yra, 
tai patvirtina diena iš die
nos pasireiškiantys skanda
lai. Vietoje imtis raciona
laus budo kovai su girtavi
mu, Amerikos reforminin- 
kai stveriasi tokių nesąmo
ningų priemonių, kuriomis 
ne tik negalima tikslo pa
siekti, bet dar kenkiama pa
čios prohibicijos idėjai.

Pradžia 
vabaigos

Tolyn vis labiau Franci jai 
pradeda nesisekti. Įsibėbė- 
gėjęs franeuzų militarizmas 
taip toli pasivarė, jog net 
belgai ėmė pailsti besekdami 
jį. Padarinyje Theuniso ka
rinėtas liko nuverstas. Jau 
visa savaitė, kaip premieras 
rnndo sudaryti naują kabi
netą, bet vis be pasekmių. 
Ir jeigu Theunis nesusitai- 
kys kompromiso keliu su sa
vo opozicija, tai santykiai 
tarp Belgijos ir Franci jos 
neišvengiamai turės atsi
mainyti. Belgijos kabineto 
krizis įvyko todėl, kad opo
zicija pareikalavo iš valdžios 
švelnesnio atsinešimo į vo
kiečius. O tai reiškia, kad 
Belgijai nebėra pakeliui eiti 
su Francija Ruhr okupacijos 
klausimu. Anglija jau nuo- 
senai neremia Poincarė’s 
imperialistinės politikos. 
Italija irgi ima šalintis nuo 
Francijos. O netekusi Bel
gijos vargu viena Francija 
ilgai galės laikytis.

Francijai nemažai galvo
sūkio sudaro ir biudžeto

...... ........ ,........  y*- 

klausimas. Parlamento ko
misijos apskaitymu, paja
mos jau nebepadengia išlai
dų. Valdžios deficitas sie
kiąs 600,000,000 frankų 
($37,5OO;OO0). Paties fran
ko vertė smunkanti neįma
nomu greitumu. Jau dole
riui mokama frankų. 
Gi ateityje numatoma dar 
didesnio nupuolimo.

Net franeuzų spauda jau 
pradedanti prisipažinti, kad 
tokio spaudimo Francija il
gai negalėsianti pakelti. O 
jeigu Belgija ją apleistų, tai 
jai prisieitų mainyti savo 
politiką. O tai reikštų pra
džią pabaigos tos maišaties, 
kuri susidarė, dėka Ęuhr 
srities užgriebimui.
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Apži?aZga|
NAUJASIS SEIMAS.

Naujasis Seimas jau susirin
ko. Jo pirmieji posėdžiai ro
do, jog krikščionys demokra
tai nieko nepamiršo ir nieko 
naujo neišmoko. Jie varo savo 
pirmutinę politiką nesustoda
mi prieš nieką. Štai ką skai
tome “Liet. Žin.” apie antrąjį 
Seimo posėdį:

d

“Mažumų ir opozicijos gru
pes primetė krikšč. demo
kratų daugumai, — kad, gir
di, negalima gi ‘krikščio
nims’ iš vienos pusės šauk
ti, kad nieks darbo Seime 
dirbti nenorįs iš kitos gi — 
į komisiją mažumų neįleid- 
žiant neduoti joms dirbti; 
stengėsi įvairiais pas'iuly- 
mais šį nusistatymą pakei
sti. Deja nežiūrint į žydų at
stovo Finkelšteino pareikštą 
norą aktyviai žydams daly
vauti Seimo darbuose, nežiū
rint į lenkų atstovo Liuti
ko patėmijimą, kad Steig. 
Seime mažumoms buvo duo
dama galimybė dalyvauti 
komisijų darbuose ir pareiš
kimą, kad lenkai norėtų dar
buotis Švietimo, Darbo ir 
Soc. Apsaugos ir Skundų ir 
Peticijų komisijose, nežiū
rint į opozicijos frakcijų — 
valstiečių liaudininkų ir So
čiai. Demokratų — siūlymus 
duoti ir mažoms frakcijoms 
galimybės dalyvauti valsty
bės tvėrimo darbe — šie bal
sai nebuvo ‘krikščionių’ iš
klausyti. Ne darbo princi
pas čia buvo imamas pa- 
grindan, kai tai mėgino vi
sa šit gudriai sugalvota kom
binacija pateisinti atstovas 
kun. Vailokaitis; čia buvo 
mindžiojama kiekvieno tam 
tikros rinkikų grupės atsto
vo teisę aktyviai dalyvauti 
Seimo visuose darbuose. Čia 
netik atsisakyta nuo derno- 

kratizmo principo, bei ir 
nuo tam tikros visai neblo
gos musų tradicijos.”
Tame posėdyje lenkai nekar

tą bailsavo su krikščionimis 
prieš visus kitus. “L? Ž.” sa
ko:

“Faktas reikšmingas, nes 
apie naują krikšč. demokra
tų orientaciją Prancūzijos ir 
Lenkijos link pastaruoju me
tu daug kalbama. Net iš 
mažumų atstovų lupų tenka 
girdėti apie derybas krikšč. 
demokratų su lenkais”.
Ką dabar pasakys musų kle

rikalai apie sudarymą bloko 
su lenkais? Jie buvo labai grei
ti primesti opozicijai' blokavi
mas! su Lietuvos priešais, kai 
liko Seimas paleistas.

Savo aprašymą to posėdžio 
“L. Ž.” baigia taip:

“Visą šios dienos darbą 
krikšč. demokratai apvaini
kavo Seimo statuto 51 § su
laužymu, būtent: nežiūrint 
į tai, kad minėtas § reika
lauja dėl interpeliacijos sku
botumo tame pat posėdyje, 
kuriame ji buvo paduota, 
duoti kalbėti ne daugiau, 
kaip po 10 minučįų vienam 

• už, žitain prieš’, nežiūrint 
į atst. Purėnienės, Markau- 
skio ir kitų pastabas ir nu
rodymus — pirmininkas Tu
mėnas (k. d.) visgi interpe- 
liadijos dėl rinkimų laisvės 
varžymo skubotumo klausi
mą svarstyti nedavė, fleg
matiškai atsakydamas opo- 
zisijai: ‘O man rodos, kad 
su statutu neapsilenk-ta.’

“‘Krikšč. demokratai, taip 
pradėję darbą Seime, vargu 
begalės sulaukti iš to Sei
mo darbų šaliai laukiamų 
naudingų vaisių. Su opozi
cija, surinkusia 500,000 bal
sų iš 900,000 balsų, skaity
tis reikia. Veikti vien atsi- 
spiriant į savo pasyvį rin- 
Iciilcų sluogsnį moteris ---- ir
nesiskaitant su aktyvės rin
kikų dalies atstovais yra gan 
pavojingais eksperimentas.”

Clara Zetkin sunkiai 
serga Rusijoje.

BERLINASę Jbiržl 
Voįkietijos komunistų 
Clara Zetkin sunkiai

£7. - 
vadovė 
susirgo 

Maskvoje, į kur ji nuvyko da
lyvauti susirinkime komunis
tų internacionalo, kurio pildo
masis tarybos nariu ji yra.

Ar jus, žinote, kad
Baronas Krapas ir jo pagelbinin- 

kai užima mažą celę centralinio kri- 
minalio kalėjimo Vokietijoje? Jie 
taip turi būti laikomi kaip ir kiti ka
liniai, jie valgo kalėjimo valgius ir 
kiekvieną dieną leidžiami pasivaikš- 
8ioti kalėjimo jarde sargų priežiūroj. 
Jų svarbiausias sargas yra senas 
franeuzas oficierius, kuris moka ap- 
seiti su labiausiai delikatnais žmonė
mis ir vokiečiai matomai nori, kad jų 
kaliniai butų patenkinti. Ar jus ži
note, kad iš visų tabakų kurie yra 
vartojami rūkymui, nėra geresnio ta
bako kaip Turkiškas tabakas, kuris 
randasi Helmar Turkiškose cigare- 
tuose ?

Tarptautinis Socialistų Darbininkų 
Kongresas Hamburge

>t (Pabaiga)

Penktadienis, Gegužės 25 d.
Drg. Wels (Vokietija) 9 vai. 

ryto atidaro šį ir jau paskutinį 
Kongreso posėdį. Dienotvar
kėj stovi tąsa debatų dėl drg. 
Bauer’io ir Abramovič’iaus re
feratų temoj: “Darbininkų kla
sės kova prieš pasaulinę reak
cijų”. . t.. ’

Pirmutiniu kalba drg. Kun- 
fi (Vengrija) delei' Vengrijos 
Horty teroristinės valdžios per
sekiojimų Vengrijos emigravu
siųjų socialistų vardu. Drg. 
Kunfi dėkodamas • Austrijos 
socialistams už maloniai su
teiktą, jiems, emigrantams, į- 
sigyvenimą, vaizdžiai nupasa

koja dabartinės Vengrijos val
džios neapsakomai skaudų te- 
rorą, prieš bent kokišusį šo- 
cialislti^ darbininkų veikimą. 
Priežastimi tokio teroro įsiga
lėjimo Vengrijoj drg. Kunfi 
nurodo pragaištingą komunistų 
veikimą kilus revoliucijai.

Antruoju, trumpai kalbėda
mas drg. Wels (Vokietija), nu
rodo, kad ir Voketijoj reakci
jai padeda augti Francijos mi- „ 
litarizmas, bet kartu ir komu-^ 
nistų veikimas, skaldydamas 
ir silpnindamas darbininkų or
ganizacijas.

Pakalbėjus dar drg. Vandėr- 
velde (Belgija) apie imperia
listinės taikos sutartis ir dar
bininkų klasėš kovą prieš jas, 
ir išsitarus keletai draugų dėl 
rezoliucijų balsavimo tvarkos, 
drg. Brailsford’as (Anglija) 
rezoliucijoms patiekti Komisi
jos vardu perskaito rezoliucijų 
projektus. /

Rezoliuciją apie ‘^Darbininkų 
klases kovą prieš pasaulinę re
akciją” Kongresas priima vien
balsiai.

Rezoliucijos apie “Imperia
listinės taikos sutartis ir dar
bininkų klasės užduotį” pirmą
ją dalį Kongresas priima vien
balsiai, antrąją dalį, kuri lie
čia Rusijos dabartinę komunis
tų valdžią Kongresas priima di
deliu balsų dauguma, — 2 at
stovai balsavo prieš, 36 tame 
skaičiuje Anglijos atstovai, tu
rėdami omenyje einamąsias 
derybas ir nenorėdami pakenk
ti, susilaikė nuo balsavimo.

Drg. Adler’is praneša, kad į 
Internacionalo Vykdomojo Ko
miteto Reikalų Vedimo Komi
siją tapo išrinkti drg.: Tho- 
mas, Henderson’as, Mackdonal- 
d’as, Josling’as (iždininku), 
Aillen, Wallhead ir Webb’as. 
Be to Vykdomasis Komitetas 
išrinko ir Internacionalo Biu
rą iš 9 drg.: Bracke (Francija), 
Vandervclde (Belgija), Trocls- 
tra (Olandija), Branting, (Šve
dija), Bauer (Austrija), Abra-
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Just. Baltrušaitis.

movič (Rusija), Wels (Vokie
tija), Modigliani (Italija) ir 
Henderson (Anglija).

Vykdomasai Komitetas išrin
ko dar vieną Komisiją, kurios 
pareiga bus rasti galimybės ir 
budus sujungti Čeko-Slovakijos 
esanČjas dabar 7 socialistų 
tijas.

Išsėlinus visą Kongreso 
narių posėdžių darbų eilę 
mininkaujantis drg. Wels 
kieti j a) taria Kongreso užda
rymo kalbą. -

Apgailestaudamas, kad Kon
greso Prezidentas drg, Hender- 
son’as (Angliją) yra susirgęs,

par-

plc- 
pir- 

(Vo-

dė man uždaryti Kongresą. Aš 
dėkoju, kaip drg. Henderson’- 
ui, taip ir visiems kitiems pri
sidėjusioms prie Kongreso pa
sekmingos darbuotės. Be to 
turiu atskirai išreikšti ypatin
gos padėkos draugams Ham- 
burgiečiams, kurie turėjo tiek 
nuovargio ir skubaus darbo 
įrengime to Kongreso ir kartu 
sudaryme sąlygų, kad tas Kon
gresas netrukdomai galėjo už
baigti , savo darbus. Kongreso 
darbų pradžioj kai kurie iš 
draugų sakė, kad esama tarp 
.musų idėjinių skirtumų, bet 
kaip Kongreso plenumo taip
ir atskirų Komisijų ilgi produk
tyvus posėdžiai parodė gra^
žiausį vienybes troškimo siiii-
bojljį. Bendras sutartinis mu
sų darbas duoda didelės vilties 
ir garantijos, kad esame tinką 
žmonijos ateities atstatymui. 
Mes iš čionais einame į kovą, 
kad pravesti internacionalį lai
mėjimą ir pastatyti socializmo 
rumus, kuriuose visiems bus 
taika, laisvė ir duona, šitoj 
prasmėj aš ir keliu obalsį.

Tegyvuoja Internacionalas.
Tegyvuoja tautoms taiką 

suteiksiantis socializmas! Kon
gresas ir svečiai triukšmingai 
šaukia valio! ir ilgai garsiai 
dainuoja Internacionalą. Vėliai 
sutartinas valio! ir atskiros de
legacijos, dainuodamos savo ša
lies revoliucines dainas aplei
džia Kongreso posėdžių salę.

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 tunme pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniema^vyrams, mie- 
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $2^.50, 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. Whipcord, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.50 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, 
“Numažinta kaina rūbai** 

Plet-Rytinis kampas H&lsted ir 14ti 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St.

Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vtl 
ryto iki 10 vai. vakaro. NedSlionli 
nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakare.

Vertė J. LapasB. PILNIAK

MIRTIS
(Tęsinys)

—Taip, jis dabar silsis. Atvyko naktį, 
vienas.

—Taip?! Atvyko aplankyt mane prieš 
mano mirtį.

Vasienė jam atsako:
—Negi jūsų amžius toks, kad...

Ir senis ir Vasienė tyli.
Senis atsilošia nugara į kanapą ir 

snaudžia.
—Ipolitai Ipolitaiti, eikit pasivaikščiot.

—Šitaip?!
“Bobų vasaros” oras mėlynas ir vėsus. 

Kaž-kur \irsuje kirksi gervės. Žemai ant 
kaktos užsitraukęs pakuotą kepurę, apsi
vilkęs ilgu v 
siremdamas gyvačių pavidalais papuošta 
bambusine lazda ir stiprios Vasienės pri
laikomas, senis eina per rudus vynuogių 
lapus pro teitą terasą, besimandančią vė
siuose saulės spinduliuose.

juodu plosčiu, susikūprinęs, pa-

Kartais senis apmiršta kelioms valan
doms. Baigiasi jo paskutinės (taip išrodo) 
gyvenimo valandos. Apmiręs jis guli kai 
žemė su išbalusiomis lupomis ir atviro
mis lyg stiklinėmis akimis, veik nekvė
puodamas. Tada arkliais skubinama pas 
gydytoją. Gydytojas {čirškia komparo, pa
daro dirbtinį kvėpavimą ir duoda oksige- 
no kvėpuoti. Be jausmo pakeldamas akis 
senis atsigauna. Atsidusęs gydytojas sako:

—Jeigu viena minutė butų suvėlinta, 
butų buvus mirtis,

Kai senis sustiprėja, Vasienė jam sako:
—Mes jau taip bijojom, taip bijojom... 

Manėm numirėt visai... Bet juk jūsų me
teliai ne tokie, kad...

Ipolitas Ipolitaitis be susidomėjimo 
klausosi ir mirkšiojančias akis primerkda
mas ir lupas pastatęs beprasmiai juokiasi.

—Chy! chy! — juokiasi jisai 
riai prataria:

—Mirsiu,xsakai! chy! chy!

ir gUd-

tuščius• Ilius Ipolitaitis vaikščioja po 
merdėjančio namo kambarius. Viskas čia 
dulkėta ir supeliję. Pro tamsius langų stik
lus kambarin veržiasi saulės spinduliai, o 

j uose maudosi dulkės. Ilius įeina į tą kam
barį, kur jis praleido savo kūdikystės die
nas. Palangės, kėdės, stalai ir grindys — 
viskas padengta pilkomis dulkėmis. Ant 
grindų matyt šviežios, retos batų pėdos. 
Ant stalo guli mažas, kažin koks čemoda
nas, apipintas daugeliu gelžkelio biletų. 
Tvirta ir slaptinga tyla viešpatauja visani 
name. Sūnūs toks jau pagyvenęs kaip ir 
tėvas, bet jis dar vaikščioja tiesiai. Jo plau
kai suretėjo, paausiai žilsta, bet veidas — 
pagal jaunųjų mados — apskustas. Arti 
lupų jis turi pilkas rukšles. Jo akys pilkos, 
didelės ir nuvargusios.

Ilius Ipolitaitis, sunūs, mąstydamas 
apie tėvą jaučia didelį širdies sunkenybę 
ir susijudinimą, nes tėvo gyvenimo dienas 
suskaitytos. Į mirtį jis žiuri labai susirū
pinęs ir pats savęs klausia kaip atsinešti 
link žmogaus, kurs jau nulemtas būti jos 
auka. Bet tuo pačiu laiku jis drąsiai vaikš
čioja po kambarį iš kampo į kampą.

Tėvas su sūnum susitinka; prie terasas.
—Labą dieną,' tėve, — sa^oį/sunūs su 

dfąsia šypsą, ? . > ,!ir ’
Sępeiis tėvas iš karto sunaus nepažįs

ta, šaltai jis į jį žiuri, vėliaus šypsosi, eina 
laiptais viršun ir pastato lupas jį bučiuoti; 
jo veidas atsiduoda vašku.

—Taip! —sako senis.

Sūnūs tėvą bučiuoja, garsiai juokiasi 
ir tapšnoja jam per pečius.

—Senai nesimatėva, tėve, kaip gyveni?
Tėvas žiuri į sūnų iš po kepurės dank- 

telio, lėtai juokiasi ir po valandėlės teįs
tengia pasakyti: 
\ —Taip?

Vasienė už senį liūdnai atsako:
—Toks jau jo gyvenimas, Iliau Ipoli

taiti!... (Delei silpnos jo> sveikatos bijomės 
kiekvieną dieną.

Ilius Ipolitaitis meta Vasienei nejau
kų žvilgsnį ir garsiai prataria:

—Paikybė, tėve. Tu dar šimtą metų 
gyvensi. , Tu pavargai, tėve. Pasisėskiva 
čionai. Pasikalbėsiva.

Pasisėda jie ant marmorinių terasos 
laiptų.

Visi tyli.
Sūnūs rausta, įtempia varginantį pro

tavimą ir nesuranda kas sakyti.
—Aš vis paveikslus tėplioju... Užsie

nin rengiuosi, > — sako1 jisai.
\ ISenis: nesiklauso; ■■ lyg nieko nematan

čiomis akimįs ir beprasmiai jis žiuri, ir 
pagalios klausia: '

—Ar jus 
greitai mirsiu!...

Ilius Ipolitaitis nublanksta ir sumi 
šęs klausia:

atvykot mane lankyt? —

—Kaip tai, tėve, ką tu tenai?...
Tėvas vėl nebesiklauso. Jisai atsilošia 

į laiptus. Stiklinės jo akys perpus primerk
tos, veidas netekęs jokio reiškinio.

Jis snaudžia. ;

VI

Saulutė šviečia, dangus mėlynas, že
mė apsiausta permatoma lyg kristalas erd
ve. Ilius Ipolitaitis vaikščioja po parką ir 
mąsto apie tėvą. Tėvas turėjo didį, pilną, 
ir turtingą gyvenįmą. Jo gyvenime buvo 
daug gero, reikalingo ir skaistaus. Dabar 
gi — mirtis. Ir neliko nieko. Nieko. Tas 
nieko Iliui IpolitaiČiui atrodo teisus. 
Juk gyvenimas, šviesa, saulė ir viskas, kas 
žmogų apsiaučia ir kas jame yra, žmogus 
jaučia. Miršta žmogus — miršta jam ir 
pasaulis. Po to žmogus nieko ir nieko 
uei supras nei jaus. Kodėl tat gyventi, to
bulintis ir triūsti, jeigu pabaiga bus nie
kas?... Šimtp metų jo tėvo amžiuje buvo 
jaučiama kokia tai gudrybė, o be to jis 
buvo jo tėvas.

Kaž-kur toli, tuščioj ir mėlynoj erdvėj 
kirksi gervės.

/

(Bus daugiau)

I
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Sveikatos Dalykai]
Prietarai sveikatos dalykuose

Gimties reikalai.

STRAIPSNIS XXVI

daiktus

Šundaktariai

PuriTan
Susirgimų priežastys.

OARK

NiekofKito Nėra Taip Gero

ima

PAS VISUS GERUS PARDAVINĖTOJUS

per krutinęMieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

jei dar tų syvų 
Visokios rųšies

lietaus vanduo, 
pelenai, ir- kt. 
išgydo šimtus

nu 
rų

Paprasta sunka su švie
žiais suspaustais apyniais

Negraži 
Žaizda

prietarų ir 
kad žmones

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

siųsti man pavyzdį No............

jingi prietarai, dažniausiai juo 
kingai kvaili.

Ant groserninko lentynos vienas brand 
malt extract išrodo labai panašiai kaip 
ir kitas. Bet jie nėra panašus ir jo pap
rastas skonis yra—kaip galutinai išdir
bto produkto skonis? Šimtai tūkstančių 
vyrų ir moterų padarė šitų bandymų — 
ir jie priėjo prie persitikrinimo kur jie 
norėjo, apart kitokių išdirbini^, kaip 
tik PU'RITAN.
Nuo pat kūdikystės jie žinojo turtingų 
ir grynų malt Kodėl jie klausia. Ar jie 
turi tų gerų patyrimų paleisti ant ketu-

Augščiausios 
Vertės’*.

Jūsų kūdikis

valgių. Atmiežk 
iena su trimis ket- 

vandens.

VYRAI! štai yra siutų išpardavimas kuris 
užinteresuos jumis kiekvieną! Tik pagalvo
kite kad jus nupirkslte didelės vertės 2 kel
nių siutą arba extra gerą vienų kelnių siu
tą tik už $22.50. Tai yra labai nepaprasta 
proga.

uit no
velų io 

už- 
užraganavi-
s, mėnulio 
arba kati-
t. t. O tie, 
su Ketuviš- 
tai yra su

apie viso- 
šalčius 

, žar-

tokius, kurie
•eceptų rašo. Kas daug

MENTHOLATUM 
yra antisepti- j 
kas ir pamažu J 

padeda a 
L išgydyti £

rių vėju ir užsiganėdinti su produktais 
ne taip gerais?
Jus galite gauti puikių salyklų iš parin
ktų miežių, sumaltų expertų malikįų — 
bet jus turite būti savistoviais!
Kuomet jūsų groserninkas pasakys, 
“Štai yra kitas dalykas taip pat geras”, 
stovėkite ant savo! Pasakykit jam, “Ne, 
tąmista, niekas kitas nėra taip geras— 
kaip Puritan, arba nieko”.
Jūsų dovana ateis kuomet jus paragau
site galutinų produktų — nes nėra kito 
panašaus dėl skonio!

Palm Beach Siutai
Suaugusiems ir jau-fl* 4 CIK 
niems. Taipgi mohair^* ®

Skaityk Situs straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk ateičiai.

VYRAI! 2-jy KELNIŲ SIUTŲ 
IŠPARDAVIMAS

Del jusy sveikatos
Chiropractic 

Kalba

Tiek norėjau pasakyti apie 
tai, ką. pasakiau. Man visai ne
rūpėjo išaukštinti lietuviai 
daktarai arba nužeminti kita
taučiai daktarai, niekinti mū
siškiai bevaistiniai vaikezai, 
apšmeižti turtingi aptiekoriai 
ir biednos akušerės. Man rū
pėjo tiktai teisybė pasakyti, o 
teisybė kai kam visuomet kar-

nuopetlnas. Visi šundaktariai 
pasakoja apie vokiškus vais
tus, kad brangiau galėtų pa
imti.

Prisiklausai žmogus kas 
miela dienelė visokių kvaily
bių, kar atėjus šiek tiek pasi- 
lavinusiam pacientui norėtum 
jam veltui patarnauti. Gaila tų 
žmonių, kurie klausydami vi
sokių agentėlių, eina ieškot 
visokių propesorių, o sveikatos 
netekę ateina pas lietuvį dakr 
tarą, ir dejuoja, ir keikia, ir. 
verkia, verkia...

lai. Lajtayttte 423$ v
Phimbtag, BaatlnM

Jpu iidtuidš, iMuvfomn vImkIo* 
patarnauju

Rašo Dr. A. J. Karalius
3303 So. Morgan St., Chicago

ir eina ten 
kią nors paikybę pasakys 
nulups 
prašo 
vaistų, 
niekų:

Suserga žmogus ir nežino 
kas daryti. Kiną vargšas į aj> 
tiekft. Lietuviškas aptiekiifnr 
kas tuojaus klausia kaip senai 
sergi, kas skauda ir lt. ir duo-

drupatus, ete.) O tie bevaisti
niai vaikėzai ištraukia pasku
tinius syvus 
kiek paliko.
'‘patais, braukydami1 stuburą- 
(nugarkaulį) elgiasi lygiai 
taip, kaip Lietuvos raganės, 
žyniai, burtininkai. Tik tie pa
tai daug pavojingesni draugi
jai, nes dažnai užsendina li-

228 W. St„ CUearc Dl.

žindančios motinos turi būti atsargios

Žindymo laikotarpiu motina neturė
tų persidirbti. Dažnai motinos kurios 
iš pradžių turi užtektinai pieno, ran
da, kad jis mažta kuomet jos sugrįžo 
prie namų ruošos. Kitos motinos turi 
sunkiai dirbti žindymo laikotarpiu, 
bet darbas turėtų būti laipsniškai sun
kinamas. Didžiuma motinų tik po še
šių savaičių tegali būti pilnai stiprios 
užsiimti darbu. Su šiuo laiku pieno 
tekėjimas pilnai nusistato.

Reikia vengti nuovargio nuo persi- 
dirbimo. pasilsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias minutas kas va
landą duos motinai progos daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad saugiau 
galėtų atlikti. Kad gavus daugiau pa- 
silsio, gerai yra motinai penėti vai
ką atsilošus arba pusiau gulti. Tas 
duos jai 15 ar 20 minutų pasilsėjimo 
kas keletą valandų. Nei motina nei 
kūdikis neturėtų užsnūsti pirm negu 
penėjimas visai pabaigtas.

Pasibovijimas.
Kuri nors forma pasibovljimo, pasi

linksminimo arba pasismaginimo yra 
reikalinga kiekvienam. Per sąžiningą 
motiną, kviri būna. stuboje nuolatos 
sergėdama savo kūdikį nedaro geriau
sia dėl savo kūdikio. Buvimas ant oro 
ir smagus pasibovijim,as kuris nenu- 
vargina, bet palaiko su kūdikiu links
mame upe, yra abiems labai naudingi. 
Reikia vengti rupesnio, pykčio, ir stip
rių. susijaudinimui kadang jie įtakuo- 
ja pieną. Motina turi pramokti save 
sukontroliuoti ir nureguliuoti savo gy
venimą dėl gerovės savo kūdikio.

Saulė yra didelis gydytojas.
Nesunkus mankštymai ore ir ant 

saulės, ypatingai ėjimas, reikalingi ge
rai motinos sveikatai ir jos nervų ra
mybei. Jei motina turi daug darbo 
atlikti stuboje ji neturės daug spėkos 
pasivaikščiojimams, bet visgi ji turė
tų nusistatyti praleisti tūlą laiką die
nos dalį ant oro. Motinos, kurioms 
patinka smagus ėjimas, ras pasivaikš
tinėjime gerą mankštymą. Tik nerei
kia nuvargti. Daržų prižiūrėjimas la
bai geras jei ne pervirš.

Stuboje irgi reikalinga šviežias oras 
lygiai motinai, lygiai kūdikiui, tad 
miegami ir gyvenami kambariai turi 
būti gerai išvėdinti.

Jokiam* kūdikiui nėra reikalo būti 
auka taip vadinamu kūdikystės ligų. 
Jei jo kūnas yra pirmos klesos -padė
ty, jis jau gamtos yra aprūpintas su 
ginklu. Tik tada kada jo kūną paėdė 
nedapenėjimas jis lengvai ligų pagrie
biamas. Bet kiekvienas kūdikis gali 
pilnai atsigauti jei aprūpintas su tin
kamomis sveikatos sąlygomis. Apsau
gojus maistas yra geriausia sargas. 
Pridedant Borden’s Eagle Pieną prie 
jūsų kūdikio kasdienio valgio, galėsite 
būti tikri kad jo kūnas gauna reika
laujamą kiekį sotumo. Jūsų kūdikis 
turėtų gauti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdien apart kit 
du šaukštu Eagle 
virtadaliais puodelio šalto 
Kiti vaikai labiau jį mėgsta su ginger 
ale, vaisiu, sunkomis, ar suplaktu kiau
šiniu ir skąskoniu. •

Amerikos lietu- 
buvo, aplamai 
mažo mokslo 

biznieriai, mokė-

Kiekviena bobule moka atpa
sakoti iš ko ligos prasideda. 
Paprasčiausios priežastis ligų 
esančios šitos: išgąstis, vėjo už
pūtimas, šalčio pagavimas, įsi- 
piovimas tuo laiku kada žaiz
da negyja, gulėjimas 
gero šono, perkūnas 
apsėdimas, Dievo bausmė, 
kalbėjimas arba 
mas, negeras kvapai 
šviesa, juoda katė 
nas, užkeikimas, ir 
kurie turi reikalų 
kais propesoriais, 
šundaktariais, kalba 
kius nebūtus kątarus, 
inkstuose, jakuose, pilv 
nose, smegenyse ir kitur; tie 
kalba apie nervus, negerą krau
ją ir k t. dalykus, kurių jie, ži
noma, visai nesupranta. Apie 
kiekvienos ligos atsiradimą 
yra savo rųšies pasakos, savo-

Konservatyviški ir sport modeliai, 
kietai susuktų siūlų, worsteds, cas- 
simeres ir ševjotai. Pageidaujamų 
pattemų ir stylių, visos mieros dėl 
visokio ūgio vyrų. Vienomis ar dve
jomis kelnėmis siutai.aaa r<n riT^‘‘a..k.±".i.kL..$4O,$22i5u

««kfidikiį.;

KMflily aprtlplntaM ir -p*-i 

rijimą* jr» <U!ykas gyrw 

svarbos Mmynal ir Uatal 
ir n>« jaaUam*. M Jai] 

yra dalykai, kor| ture tu-1 

rime reguBarUfcala lalk^ 

tarpiais Uforai
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Tūlas juokdarys yra pasakęs, 
kad šiame sviete kiekvienas 
žmogus moka kitą gydyti. Iš 
tiesų, kur, kur, bet gydyme 
tai visi turi tūkstančius savo- 
jingų patarimų. Tik padejuok 
kam nors, o pats įsitikrinsi. 
Nežiūrint kokia liga sirgsi, o 
gyduolių visi tau suras: cibu
liai, deginta duona, trejanka, 
druska ir vanduo, česnakai, ri
dikai, medus, 
šuns plaukai, 
daiktai tikrai 
visokių susirgimų; įvairus alie
jai (raganų aliejus etc.), vel
nio barzda, barsuko taukai, 

r velnio spenys, titnagas, perkū
no kulka, šventintas vanduo ir 
kt. Lietuvoje vartojami “vais
tai” dar ir Amerikoje turi sa
vo neužginčijamą vertę. GasJ- 
padinčs dar žino visokių žo
lių, visokių skystimų, sulčių ir 
tt. Jaunesnėji karta, žinoma, 
pradeda vartoti visokius paten
tuotus vaistus, yptitingai tuos, 

kuriuos laikraščiai išgarsina. 
Tie patentuoti vaistai ne blo
gesni už visokius cibulius, vel
nio barzdas ir

Jei jus nustojote vilties būti išgy
dytu per medicinos daktarus. Pa
bandykite šį puikų mokslą. Nevar
tojama jokių gyduolių.

Daugelis žmonių kurie manė, 
kad jų liga nėra išgydoma, dabar 
yra sveiki ir linksmus.

Ateikite ir pasikalbėkite apie tai

Dr. Wm. A. Schoenrock,
4654 S. Ashland Avc!.

Ofiso valandos
Po pietų Vakare

Aiškus daiktas, kad čia nėra 
vietos kiek platėliau šituo klau
siniu susirūpinti. Aš pasisteng
siu paminėti bent svarbesnius 
prietarus, bent tokius, kurie 
asmens ir draugijos sveikatai 
labiausia kenkia.

Gimties reikaluose dar dau
giau prietarų, dar daugiau 
kvailos baimės, kvailų įsitiki
nimų ir įsitikrinimų. Kiek 
nelaimių tamsumas padaro, 
tai niekas neįstengtų atpasako
ti... Propesoriai ir šundakta
riai gązdina žmones onanizmu, 
gimties organų silpnumais ir 
kitais dalykais. Dievai žino ko
kios doros prisigėrę jauni vy
rai atsisako turėti bent kokius 
reikalus su moterimis; arba 
Venerai visą savo t gyvenimą 
(paaukauja; visokios rųšies j 
sukčiai išleido knygelių apie 
gimdymo kontroliavimą; žmo
nės jas perka, elgiasi taip kaip 
tos knygpalaikės nurodo, ne
gauna laukiamų rezultatų, pa
lieka nervingi, kankina savo 
moteris be relika liūgais abor

tais (persileidimais)... Užsen- 
siifilį, į*oiioi'ejiį ir kitas I 

venerines ligas besigydydami 
pas visokio plauko apgavikus- 
propesorius... Apkrcčia nekal
tus žmones, savo moteris, vai
kus.

Pirmutiniai 
vių daktarai 
imant, labai 
žmonės, geri 
jo pasakyti tai, kas patinka. O 
žmoriėims prietarai patinka. 
Musų žmonės išmokinti visokių 
kvailybių. Būdavo koks nors 
šundaktaris pasako, kad tai 
šaltis, kad nervai, kad šaltis 
ant smegenų — ir atliktas 
kriukis: žmonės tikėdavo ir 
darydavo tai, kas liepta. Viso
kį musų saliuninkų, biznierių 
ir kunigų reklamuojami “pro
pesoriai” painia už rankos, pa
žiūri liežuvį ir pasako vieną žo
dį: operacija. Tikėdavo ir ti
ki žmonės, tie propesoriai 
piausto jų pilvus ir pinigus 
ima. O jei nusiminęs vyras, 
moteris- arba motina paklau
sia kas jos mylimam kenkė, 
kokia liga buvo, tai propeso- 
rius paaiškina: gumbas augo, 
šaltis buvo pilve, žarnos susi
sukusios ir tt. Ką tu žmogus 
darysi: džiaugkis gyvas išlikęs. 
Tie propesoriai ant tiek musų 
žmones sukvailino, kad ir da
bar dar dažnai sunku su ligo
niu susikalbėti. Pasakyk žmo
gui teisybę, jis susiraukęs iš
eina ir eina ten, kur jam ko- 

ir ji 
Yra žmonių, kurie 

vokiškų, franeuziškų 
žalių pilių ir kitokių 
tai vis tų propesorių

“Highest 
Quality” .

Malt

PuriTan Malt
Apyniai su skoniu 
Cukrinis Syrupas

Kam, kam, bet daktarui tai, 
hir būt, dažniausiai pasitaiko 
pasiklausyti įvairių įvairiau
sių prietarų. Daktaras prietarų 
ne tik prisiklauso, bet labai 
dažnai mato liūdnų rezultatų: 
mato staigių ir chroninių su
sirgimų ir mirimų, kuriuos 
pagamina žmonių prietaringu
mas, jau nekalbant apie tam
sumą, nors tas tamsumas irgi 
tais pačiais kebais veda. Pri
siklausai žmogus kas miela 
dienelė visokių 
pradedi manyti 
apie savo kūną mažiausio su
pratimo neturi; ne tik suprati
mo neturi, bet tarytum ir ne
nori tuo kurni kaip reikiant 
naudotis... Man nekartą atei
na šitokia mintis: didžiuma 
žmonių dar vis gal būt nesą
moningai seka pasakiškųjų 
“šventųjų” gyvenimus, tartum 
skaito **šventixjų /gyvenimus” 
ir daro taip, kaip šv. Augusti
nas kad sakė: “musų kūnas 
tai mėšlų krūva” — nevertas 
mažiausio susidomėjimo. 01, 
sakau, kad taiip tuos visus prie- 
tams ktvs nors imtų ir- surašy- 
tų: tai butų žingeidi knyga. Per 

keletą metų aš bandžiau rink
ti žmonių prietarus sveikatos 
klausimuose. Daug pririnkau. 
Pasiskaitęs tų prietarų, tų 
begalinių kvailybių aš imu ir 
neiškenčiu nepasakęs, kad žmo
nes pergreitai apleido beždžio
nių valstybę...

Smagi suknia vasaros karščiams 
užėjus.

Ar ji negražiai išrodo? Ar ne pa
togi? Pasisiūdink sau vieną tokią 
šią vasarą, ji daug nekainuoja.

Sukirptos nvieros 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. Mierai 36 reikia 
tik 3 yardų 36 colių materijos ir 1*4, 
yardo kitos kokios materijos papuoši
mui.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti nlierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų _ 1--------~,~s—i--------------
krasos ženkleliais kaitų su užsakymu 
Laiškus reikia adresuoti:

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

[da žmogui didelę bonką skys
čio ir dar mosties gerą dėžu
tę. Vartoja žmogus tuos vais
tus, keikia, dejuoja ir verkia. 
Kam čia po plynių slėpti: kas 

I nežino, kad pora dagi lietuvių 
aptiekorių Chicagoje pakliuvo 
teisman už abortų darymą... 
Žinau kelis aptiekorius, kurie 
neturi sarmatos sakyti, kad jie 
turi daugiau ligonių negu vi
dutinis daktaras. Tamsius žmo-c 
nes, žinoma, galima mulkinti. 
Aptiekoriai paprastai turi sa
vo daktarus 
daug 
receptų parašo, J;aį3 jiems get
ras. šundaktarauja jie kiek 
įmanydami ir kiek prigriebda
mi. O žmonėms labai daug ža
los padaro. Turiu du ligoniu, 

j kuriuos, atsiprašau, gydė vie
nas aptiekorius: užsendino jų 
ligą ir dabar labai sunku išgy
dyti, nors pradžioje nieko ypa
tinga nebuM#.

Arba eina musų moterėlės 
pas kokią nors akušerę, kuri 
garsinasi “duodu /patarimus 
merginoms ir moterims apie 
visas ligas”, akušerė mulkina 
kol galėdama, užsendina ligą ir 
paskui... ką jau čia besakyti! 
O tos musų vadinamos akuše
rės tiek tamsios, kad jau tam
sesnių ir būti negali. Apie li
gas jos tiek težino kiek višta 
apie proletarų diktatūrą.

Įgimto prietaringumo 
kos, visokių šundaktarių 
alinti žmones bando kitos 

šies šundaktarius, tuos, kurie 
laikraščiuose garsinasi “gydau 
be operaciją ir be vaistų,” ei
na pas visokio plauko patus 
(naprajpatu's,, diiroptnatus, kva-
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Matininkas.

Metai atgal

jis ir, 
žaliąją,

ukinin-

Tai buvo praeitą pavasarį. 
Aš skirsčiau viensėdžiais gana 
didelį N kaimą Žemaičiuose. 
Darbas buvo gana sunkus ir 
painus. Skirstant viensėdžiais, 
beveik visados*, labai maža da
lis ūkininkų nori kelti naujon 
vieton trobas; dauguma gi vi
suomet stengiasi likti vietoje. 
Tame kaime reikėjo nukelti 
trobesius apie dvidešimties 
ūkininkų, kurių 2—3 tesutiko; 
kiti visi norėjo likti vietoje. 
Žymi dauguma visai nenorėjo 
skirstytis viensėdžiais.

—Aš turiu svarbų įeikalą,— 
tarė kartą įėjęs mano kamba
rin vienas iš tų ūkininkų, ku
rie per pusvalandį laiko tik pa
vardę temokėjo pasirašyti, su
gebėjo tapti ne tik savo kai
mo, bet ir apilinkės vadais vi
suose gyvenimo klausimuose.

Pradėjus mudviem kalbėti 
apie reikalą, pasirodė, kad 
nori to, ko ir visi kiti: likti ant 
vietos. Aš aiškinau, kad 
priguli ne nuo manęs, o nuo 
varžytinių bėgio. Jis su mano 
įrodinėjimais nesutiko ir, atsi- 

' sveikindamas įbruko man į 
ranką tukstantmarkį popieru- 

, ką. Numetęs jį ant stalo, pa
reikalavau savo “kliento”, nie
ko nelaukus, atiimti “kyšį”, 
pridūriau, kad iš jo aš to ne
laukiau.

—Atsiprašau — tarė 
paėmęs nuo stalo savo 
išėjo laukan.

Anksti rytą tas pats
kas vėl atsilankė. Aš pastebė
jau, kad darban eiti dar anks
ti, o apie ką-nors su juo mitin
guoti aš neturėjau nei laiko, 
nei po vakarykščio įvykio — 
noro. Jis prašė manęs atleisti 
jam kvailiui — tamsuoliui, ir 
pradėjo kalbėti apie dideles rek
vizicijas, sunkius mokesnius, 
tą nepakeliamą naštą, kurią 
ūkininkai ant savo pečių neša, 
brangenybę ir t.t. Iš pradžios 
aš jo klausiaus, bet gulintis 
prieš mane lapas vatmano 
(braižomo popierių) priminė 
man darbą ir aš pradėjau brai
žyti. Jis ilgai ką-tai pasakojo 
vis traukdamas savo kėdę ar
čiau prie manęs ir staiga vėl 
atsitraukė. Netikėtai įkišęs 
kišenėn ranką, sugriebiau joje 
keletą popieriukų, kuriuos iš
traukus, pasirodė tukstančia- 
markiai banknotai!. Jų buvo 
5—6. Išmetęs pinigus ant že
mės, savo klientui įsakiau juos 
susirinkti ir nešintis iš kur at
ėjęs. Jis pradėjo manęs pra
šyti priimti “dovaną”.

—Jeigu tamsta nenori su ma
nim susipykti, tariau aš griež
tai: nieko nelaukęs pasiimk su 
savim pinigus ir eiki sau, kur 
nori. Kitaip bus blogai.

Mano griežtumas paveikė į 
jį, — susirinkęs nuo žemės pi
nigus, jis išėjo.

Laike pietų trečią dieną jis 
prisistatė vėl ir įteikė man vo
ką, kurį tuč tuojaus atidaręs, 
vėl radau tukstantmarkius 
banknotus.

—'Ponuli, daugiau 15 tūks
tančių negaliu!..

—Dabar esu priverstas su 
Tamsta susipykti, sušukau aš, 
įsikarščiavęs, esu priverstas 
Tamstos pi ugi u s areštuoti, o 
Tamstą atiduoti teisman...

—Cho, cho, cho.,. visa gerk
le nusijuokė jis, kuo dar labiau 
mane erzino ir piktino.

—Tamsta nori atiduoti ma
ne teisman, nustojęs juoktis, 
prabilo jis. Atiduok!*. Teismo 
aš nebijau. Jeigu galima im
ti, tai galima ir duoti. Juokda
rys Tamsta!.. Nejaugi Tams
ta nematai, kas dedasi aplink! 
Gal Tamsta nežinai musų prie- 
pročių ir būdų savo reikalus 
tenkinti? Ar Tamstai teko 
kada nors būti su reikalais kle
bonijoje, valsčiuje, milicijoje ir 
kitose įstaigose? Tamsta nebu
vai, o jeigu ir teko būti, tai, 
kaipo inteligentui, viso ko ne
teko patirti, bet Tamstos tėvas, 
jeigu jis ūkininkas, tą labai ge
rai žino. Pradėsim nuo kle-

su ja labai surišti... Gimsta 
pas mane sūnūs; vežu jį kri
kštyti, —< duok kunigui. Mirš
ta... norisi atsisveikinti su 
numirusiu gražiau, kad žmo
nės nesijuoktų; norisi daugiau 
pamaldų (musų klebonas kas 
pamokslą visus kviečia užpir- 
kinėti mišias su ckzekvijomis 
kuotankiausiai. “Jeigu jus ži
notumėt — sako jis — kaip 
kankinosi dūšios čyščiuje esan
čios jus paskutinius marški
nius parduotumėt kad užpirkti 
mišias šventas,— jog per kiek
vienas mišias angelas iš čyš- 
čiaus veda dangun daugybę 
dūšių”); neduok klebonui 2—3 
šimtukų, tai ne tik kad nely
dės nabašniko kad mišių ne
atlaikys ir duobės nepašven
tins, bet kaip kokio bedievio ir 
į kapus nepriims, (dar praeitą 
savaitę sakė su ilga barzda 
tėvas misionierius, kad nors 
ir griešninkas miršta, bet jei
gu laidotuvių laike kunigas 
pašventina jį ir duobę, tai jo 
tik dūšia tepakilus į peklą, nes 
pašventinto kūno velniai nega
lės ten nugabenti. O dusiai 
daug lengviau bus pekloje ken
tėti).. . Šliubas — kunigui į ki
šenę; mišios — irgi. Reik vai
kui stoti kariuomenėn, mo
kyklon, — reik metriko—duok 
ne tik kungiėliui, bet ir vargo
nininkui; neduosi —• ųegausi. 
Kunigas veltui naudojasi kuo- 
geriausiu butu, žeme, ima iš 
valdžios algą gauna didžiausią 
kalendą, — rodos užtektų. Bet 
ne... turi reikalo —duok; ne
duosi — negausi.. . Užtat pas 
musų klebonėlį gyveno tėvas, 
mdtina, brolis, sesers; ar tris 
giminaičius leidžia į Kauno no- 
veristetą... Ir visiems gerai,— 
visi ponai...

Nueik Tamsta į valsčių, į mi
liciją. tas pats. Neduosi — 

Reik paso, — turėk 
reik arkliui parduoti 
gavimui kurui mal

kų, statymui miško medžia
gos, — sekretoriui antis, vir
šaičiui — šimtinė. Neduosi, 
vaikščiosi, kaip durnius de
šimts kartų... Neteisingai į- 
kainavo žemę, uždėji perdide- 
les rekvizicijas, — nešk... Ne
neši, — dumiu liksi ir miško 
negausi. Nk^sen^i (Vosiliaus 
sūnūs parašė iš Rusijos, kad 
išsiųstau jam kokius ten do
kumentu^ namo parvažiuoti. 
Penki tūkstančiai kaštavo!.. 
Vien nuovadai pusantro tūks
tančio !.. Nesenai Dzidorių 
sugavo arielką bevarant. Ta
msta manai, kad čia be dovanų 
apsėjo, kad išisisukti nuo kalė
jimo?. . Tik pirmadienyje aš 
buvau mieste. Užmiršau pa
są. .. Painiausia milicijai,—ne
turiu ir veda į cipę... įbrukau 
milicininkui šimtuką, — kad 
pradės jis ant manęs šaukti, 
kad pradės rėkti:

—Tu nori mane papirkti! 
Von mužiko šmote, von iš ma
no akių, von!.. Tave neverta 
ir milicijon vesti, — tu ten 
gali bribjauroti!.. o pinigus 
tuo laiku tik šmukšt į kešenę... 
Aš arkliui botagu čiaukšt ir 
sudiev!.. Užtat jie ir gyvena!.. 
Iš buvusių pas mus nuovadų 
jau trys atsistojo ant kojų: 
vienas m. K. nusipirko savo

negausi, 
butelką;

Tildntieii itrionSs namus jr atidarė trąktieriij;

NAUJIENOS* Chicago, HL
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antras — apie Plungę dvarą į metais mano brolį ir dėlto bro- 
nuomoja, o trečias šįmet pas 
Didžtvorių Nosvilį į žentus pri
stojo... 40 dešimtinių žemės, 
geros trobos. Išsyk šimtą tū
kstančių uošviui prieš šliubą 
padėjo... Vien klebonui už 
šliubą 5000 rublių užmokėjo. 
O kokios buvo vestuvės!.. Tai 
tikras valdininkas!.. Pas gi
rininką be dovanų ir nesiro
dyk!.. O kiek jam varžytinės 
duoda! Varžosi rubliais, o 
protokolan rašo auksinais, pu
sę pinigų sau pasilikdami...
Užtat gyvena poniškai... O
tamsta? Ražnytinių rūbų ir 
batų neturi: tais pačiais dėivi 
šiokią ir šventą dieną. Darniais, 
kad mokytas... iMusų mieste- 
lio milicininkas daug mažes
nę negu Tamsta algą imda
mas, su šeimyna dešimts kar
tų geriau gyvena, negu tamsta 
vienas.
nors apsiausi, 
niškai...

—Atsitrauk, 
savo balsu ir, 
su pinigais, šveičiau jį per lan
gą gatvėn.

Jis matyt suprato, kad gali 
kilti skandalas ir, bijodamas, 
kad kais mfoaimtų išmestų 
gatvėn pinigų, išėjo, pasakęs 
kad tokio, atsiprašant, dur
niaus, kurs atsisakytų nuo 
penkiolikos tūkstančių, jis ne
matęs ir prašąs Dievo, kad dau
giau nepriseitų matyti.

Aš palikau, lyg apmiręs...
—Jog tiesą, tiesą pasakė tas 

juodas mužikas, maniau 
sau, — jog ir aš nebūčiau su
grįžęs iš Rusijos, jeigu ne kapa 
kiaušinių klebonui už metriką 
ne kumpis sekretoriui ir 1OO 
markių viršaičiui už liudymą.

Tik dabar aš supratau, dėl- 
ko iR. nuovados viršininkas, į- 
skundus vienam mano kaimy
nui, su kuriuo jis kas savaite 
gerdavo samogonką, mano tė
vo namuose primušė 1920

Imk, jeigu duodu,— 
apsirėdyisi žmo-

sušukau aš ne 
pagriebęs voką

as
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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.

LIETUVON—
« užrašykite savo gimi

nėms ir pažjstamiems 
NAUJIENAS. ~ Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS

lys į paduotą apskrities virši
ninkui skundą iki šioliai nega
vo atsakymo. Supratau pen- 
kiavardžio “Balso” straipsnius 
apie Purickį, Vailokaitį, Bal
tušką; VTMrbSnin'ko” ir “Lais
vės” straipsniu'® — apie Volde
marą ir t.t.

-r-Nelaiminga Lietuvos liau
dis, maniau aš, tu matai, kas 
yra Lietuvoje ir tyli, bet jeigu 
tu suprastum prie ko tas gali 
privesti nė vienos minutės tu 
to nepakęstum!..

[“Socialdemokratas”]

Expreso Patarnavi
mas i EUROPĄ! 

■PEGULIARI- '" •11 *
NIAI išplau- X '

kimai subatomls. . ySlAA 
Laivai išplaukia ' fųSįjAL 
iš prieplaukų 3 ir 
4 Hoboken. Di- 
deli ir greiti lai- 
vai. Geras mai- 
stas — dideli 
kambariai. Pada- 
rykite savo ke- 
lionę malonia ant 
S. V. Valdžios 
laivų.
S. S. Leviathan ...................July 4
President Ęoopęvelt ........... July 7
President Filhnore ........... July 10
President Haęding ........... July 14
President Arthur ............... July 21
George Washington ....... July 28
S. S. America...................... Aug. 4
Rašykit dėl informacijų ir dėl 

išplaukimo* kainų ir t. t.
United States Lines 

45 Broadway, New York City 
110 S. Dearborn St.*, Chicago, III.

Manageriai Operatoriai dėl
U. S. Shipping Board

Nature Gura Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataz, 
Naturopathas

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisenejusias, 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. 
Nedeldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698.

Šviesų Ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant ifanokijimo.

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

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

Kelias į Socializmą 
Parašė Dr. O. Bauer 

Lietuvos Socialdemokratu Partijos 
Leidinys

Versta iš vokiečių kalbos

1. Politikos ir visuomenes 
revoliucija
Stambiosios pramonės so
cializacija
Pramones organizacija
Darbininkų komitetai 
Stambiųjų dvarų sociali- 
zacija

2.

8.
4.
5.

6. Valstiečių ūkio socializa- 
cija

7. Miestų žemes plotų ir na
mų socializacija 
Bankų socializacija 
Ekspropriatorių ekspro- 
priacija 
Socializacijos sąlygos

Knygute 35 puslapių.
Kaina 35 Centai

Verta kiekvienam perskaityti.

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

8.
9.

10.

Pirma ir paskutinė proga 
tiems, kurie mėgsta 

pasiskaityti
KNYGOS UZ PUSĘ 

KAINOS
Didelis pasirinkimas įvai
riausių, naudingiausių ir 
SI geriausių knygų.
Amerikos Pilietis................................................
Barbora Ubrika.... .............................................
Darbas (romanas)..... ................    ;7................
Draugijų ir Organizacijų E vėlinei j a.............
Gludi-Ludi (eilės) ...............................................
Kas Išganys Liaudį............................................
Kas Yra Socializacija.......................................
Macbeth (Drama)..............................................
Macbeth (Drama) apdaryta...................a........
Maratas....... ........................................................
Mįslių Knyga........................................................
Nuosavybės išsivystymas.................................
Palydovas .......  -.............. ..............
Pasakojimas apie Jėzų .......................................
Pasakos (Soc. Dem. leidinys)..........................
Skaitymai .................... ........................................
Socializmo Minties Blaivumas.........................
SocializinoMinties Blaivumas (apdaryta)....
Minikų Kunigų darbai Filipinuose.................
Namai Pragarai .................................................
Pačiavimas pas įvairias tautas........................
Paskendusis Varpas (drama) .........................
Aukso veršis (drama)..................-...........
Spąstai (komedija) ............................................
Trimitas................................................................
Vokiečių neprigulm. Soc. Programas............
žemaitės Raštai..... :......... .................................
Apie Rusų Politines Partijas..........................
Audėjai (drama) ................................................
Janonio Raštai.......................................... -.........
Kaip žmogus mąsto...........................................
Kišeninis žodynėlis, (angį. liet, ir liet, angį.) 
Kunigas MacachaJRr:...........................................
Lietuvių Soc. Dem. deklaracija........................
Lokis (lietuvių legenda) ...................................
Moralybės Išsivystymas....................................
Mulkių Apaštalas.... ...........................................
Musų žinynas ....................................................
Gera Galva..........................................................
Gyvulių Protas..... /.............................................
Iš širdies................ ..............................................
Kas yra taip, o kas ne taip.............................. .
Kelias į Socializmą...................................... ......
Kryžius (drama) ...............................................
Kur Protas (komedija).............................. ......
šešiolika Kristų..................................................
Sl^pemingoji žmogaus didybė.........................
Teisingos Paslaptis..... .......... . ...........................
Tėviškė----------------- ----------- ---------------------
Bludas (romanas) ......................   $1.00
Kaip susikūrė Jungt. Am. Valstijos.................. ....................  30c

$ 10 vertės knygų parduodam UŽ $5.50
Kartu su užsakymu prisiysk money orderį arba čekį

Adresuok: . i J

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

.... 25c 

....59c 
.... 75c 
.... 50c 
.... 50c 
.... 50c 
.... 15c 
.... 75c 
$1.00
.... 10c
$1.00
.... 50c 
.... 50c 
....20c 
....20c 
.... 40c 
$1.00
$1M
....35c 
.... 10c 
....20c 
.... 50c 
.... 15c 
....15c 
.... 10c 
....35c 
....50c 
....30c 
.... 50c
....50c 
.... 15c 
$1.25 
..... 25c 
..... 10c 
.... 15c 
....25c 
..... 15c
.... 75c 
.... 10c 
$1.00 
.... 15c 
..... 50c 
.... 10c 
.... 30c 
....10c
.... 30c 
.... 25c 
.... 25c 

10c

Chicago, Illinois
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Įdomios prakalbos.
Kaip jau vakar buvo “Nau

jienose” rašyta, pabaigoje šios 
savaitės atvyksta į Chicago du 
žymiausi Amerikos Socialistų 
partijos darbuotojai Eugene 
V. Debs ir Morris Hilląuit.

Reikia pastebėti, kad Mor
ris Hilląuit ką tik sugrįžo iš 
Hamburgo, Vokietijos, iš Tarp
tautinio Darbininkų Kongre
so. Jis ateinantį šeštadienį kal
bės Wicker Park svetainėje 
apie tą kongresą, taip sakant, 
išduos savo raportą.

Todėl bus be galo svarbu iš
girsti jo kalbos, nes jis gyvu 
žodžiu papasakos ką viso pa
saulio darbininkai veikia, ant 
kiek socialistinė mintis yra 
įsigilinusi į visų šalių ir tau
tų darbininkus. Be to, jis dar 
papasakos savo įspūdžius iš 
kelionės, ir aplamai iš kai ku
rių Europos šalių. 'Į’odel rei
kia tikėtis, kad . cnicagiečiai 
darbininkai skaitlingai susi
rinks jo kalbos pasiklausyti.

— J. K.

Lietuvių Rateliuose
Tai nepaprasta pramogėlė
Žmonės rengiasi į moksleivių 

ruošiamą vakarienę.

Anksti šį rytą mano drau
gas pasitikęs mane prie 18 ir 
Halsted gatvių šypsodamas 
klausia:

— Na, ar busi puikioje va
karienėje?

— Kokioje vakarienėje?
— Argi tu dar negirdėjai, 

kad L. P, M. S. A. 2-ra kuo
pa šį vakarą, birželio 29 die
ną, rengia vakarienę su val
giais ir programų Stevens na
mo valgykloje, 17 N. State 
Street.

— Ar tai šitaip?! Tai ir aš 
drauge eisiu, — atsakiau sa
vo draugui.

— Suprantama, tokios pro
gos negalima apleisti. Aš ir 
tikietą jau turiu nusipirkęs. 
Mat kuo ankščiau, tuo geriau. 
Dar gali pritrukti vietų. O to
kią progą pražiopsoti vis tik 
butų gaila. Juk nuo mokslei
vių galima daug ko pasimo
kinti.

— Baigas!.. Tiesą sveikas sa
kai. Aš girdėjau, kad tie mok
sleiviai universitetus lanko, ku
rie su laiku taps daktarais, ad
vokatais, inžinieriais, dailinin
kais ir kitokiais profesionalais. 
Tat gal gerų “spyčių” pasa
kys. > i

— Kurgi ne! Juk ten kal
bės, kaip girdėt, ne vien mok
sleiviai, bet taipgi daktarai, 
advokatai, biznieriai, redakto
riai ir kiti. Be to, dar bus ir 
gražių muzikos gabalėlių; dai
nų, piano skambinimų, smui
ko ir t. t. žodžiu, bus visa ko, 
marguminų marguminėlių. Tik 
Tik reikia nepatingėti atsilan
kyti.

— Urei! Trauksime visi. Tik 
nepamiršk palaukti manęs, nes 

SOUIRE EDGEGATE—Two Answers in a “Sentence BY LOUIS RICHARD
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drauge bus- smagiau nuvažiuo
ti. Aš tuoj po šešių pas tave 
atvažiuosiu, nes vakarienė pra
sidės septintą valandą, tai ne* 
bus galima vėlintis.

— Taip, taip. Pasivėluoti ne
galima.

— Iki pasimatimui.
— Iki pasimatimui.

— Kp. K.

WESISIDE
Lietuvių Piliečių Darbįninkų 

Pašelpos Kliubo piknikas.

Kai kurių Chicagos lietuvių 
kolonijų lietuviai turi kuo pa
sigirti. Pavyzdžiui, Cicero lie
tuviai turi pasistatę gražią 
nuosavą svetainę. BridgeportaS 
irgi jau rengiasi statyti pui
kią svetainę — net audito
rium. Bet mes “biedni” west- 
sidiečiai taip garsiai girtis ne
galime; nors, tiesa, turime ir 
mes svetainę, bet nę visuome
nės. Tai p. Meldažio svetainė.

* ♦
♦

West Sidėj yra keletas lais
vų draugijų. Prie tokių drau
gijų galima priskaityti ir Lie
tuvių Piliečių Darbininkų Pa- 
šelpos Kliubas. šis kliubas vir
šija savo nariais visus kliu- 
bus bei draugijas ne tik West 
Sidėj, bet taipgi gal ir visoje 
Chicagoje. Narių jis turi apie 
600-670.

Tiesą pasakius, šis kliubas 
nėra jau taip labai progresy- 
vis; jis tik susideda iš dau
giau susipratusių darbininkų.

Toks skaitlingas nariais kliu
bas, be abejo, galėtų daug vie
šo darbo nuveikti. Tik kai ku
rie kliubo tirŠiriftikai perma- 
žai viešais reikalais rūpinasi. 
Bet reikia tikėtis, kad taip ne 
ilgai bus. Iki šiolei kliubas 
suruošdavo tik balius ir pik
nikus, o prakalbų bei šiaip va
karų jis nerengdavo. Į kliubo 
piknikus bei balius žmonių vi
suomet susirinkdavo gana 
daug.

Birželio 24 dieną kliubas tu
rėjo pikniką National darže. 
Žmonių ir šį sykį buvo gana 
daug, ir visi linksminosi gra
žiai. Tik keletas vaikėzų na- 
minėlės prisitraukę norėjo pa
sirodyti, kad vis dar lietuviuo
se yra kariško kraujo... Bet 
jie tik šiaip sau buvo “susiki
bę” ir tik veidus susikruvi
no...

Gaila, kad lietuviai vis dar 
be j>eštynių negaili apseiti.

Šiaip viskas gražiai užsibai
gė.

Tikimasi, kad kliubui liko 
gražaus pelno.

— C. Mitchelis.

BRIDGEPORTAS
Iš Jaunuolių Orkestro dar

buotės.

Nežiūrint nei to, kad dabar 
užėjo vasaros karščiau bet Jau
nuolių Orkestras vis tik nepa
liauja darbuotis. Jis ir repeti
cijas reguleriai laiko, ir šiaip 
darbuojas, ir vis lavinas mu
zikos srity.

Kaip dabar prisiartino už
baigimas mokslo metų, taipgi 
baigusių pradžios mokyklą mo* 
kinių randas ir trys orkestro 
nariai. Jų pagerbimui orkes^ 
tras rengia išvažiavimą su pro

gramų į Lyons miškus, prie 
•Stickney daržo, nedėlioj, lie
pos 1 d.

Kaip girdėt, tai tame išva
žiavime baigusiems mokslą 
jaunuoliams bus įteiktos dova
nos nuo orkestro. Be to, kaip 
jau minėta, bus gražus pro- 
gramėlis.

Reikia tikėtis, kad atsiras 
daug žmonių, kurie važiuos 
drauge su jaunuoliais praleisti 
linksmai laiko.

— J. Katenas.

NORTH SIDE
Vaikų draugijėlės'^“Bijūnėlio” 

išvažiavimas.

Iš šio lietuvių kampelio jau 
senai teko matyt “Naujieno
se” žinučių. Nežinia, ar čia da
bar nieko neveikiama, ar ne
atsiranda kam apie tai para
šyti.

Kaip girdėt, sekmadienį, lie
pos 1 d., vaikų draugijėlė “Bi
jūnėlis” rengia gražų {išvažia
vimą į Jeffersono miškus. Kiek 
teko sužinoti, bus gražus pro- 
gramėlis. Be to, dar bus ir 
kitokių pamarginimų. Tat rei
kia tikėtis, kad su vaikučiais 
atvažiuos ir jų draugai pra
leisti linksmai laiko.

— K. K.

Mano įspūdžiai iš Jeffer
sono miško.

Esu daug prisiskaitęs spau
doje apie Jeffeirsono miškus 
ir apie lietuvių draugijų bei 
kuopų išvažiavimus, bet vis 
neturėjau progos pats savo 
akim pamatyti to miško ir tų 
išvažiavimų, nors ir žingeida- 
vau visa tą paregėti. Dabar 
vienok pasitaikė proga, o tai 
buvo birželio 24 d.

Reikia pasakyti, kad vieta 
puiki: yra kalniukų ir pakal- 
hėitių; žmonės, vieni žaidžia 
palttiĮIiiėsią kW ant kalniuko 
prakalbas sako. O kaip malo
nu darosi žiūrint į tą gamtos 
vaizdelį, į tuos tūkstančius ant 
kalniuko žaliais lapais pasi
puošusius medžius. Ve kai
trios saulės lyg nugalėtas vė- 
jalis švelnia savo vilnia supa 
jų šakas ir virpina žalius la
pelius. Ir atrodo, tartum tos 
šakos mojas po savo žabais 
lapais darbo žmones, ir lapai 
kalba: darbininkai, štai jūsų 
vieta — po musų pavėsiu; spie- 
skitės čionai, o mes jus globo
sime; svarstykite savo reika
lus, idant jus ; galėtute savo 
bendra jėga nugalėti savo ben
drus priešus, išnaudotoju^!

Bet kokį įspūdį gauiii, ka
da tie darbininkai siųenda į 
pavėsius ir ^ima kalbėti apie 
savo klasės reikalus? Nejaukų 
įspūdį. O nejaukų todėl, kad 
kalba žmonės, kurie patys ne
supranta nei savo klasės rei
kalų, nei žino ką kalbą. Ką 
tie, atsiprašant, oratoriai žino, 
tai tik niekinti, koliotis vieni 
kitus tokiais žodžiais, jog 
šlykštu klausytis. Dar to ne
gana. Kada vienas kalba, tai iš 
opozicijos susirenka šaika 
(kiek teko pastebėti tai taip 
daro komunistai) ir ima švilp
ti, staugti tokiais balsais, kad 
(ir nuožmieji laiptiniai jiems 
pavydėtų.

Reiktų daug vietos, kad ap
rašius tą įspūdį, kokį padarė

į mane tas skaitlingas darbi
ninkų “autingas”.

Man prisiminė kai kas iš 
praeities. Dar “Šakei’’ einant 
teko kartą joje skaityt vieno 
zakrastijono (ar vargoninko) 
straipsnį, kuriame jis rašė iš 
kokių miltų “dievus” jis ke
pęs kad tarnavęs bažnyčiai. To 
biauriasnukio žmogaus pasako
jimas man visados darydavo 
daug keblumo kai sėsdavau 
prie stalo valgyt... Tai vienas. 
Antras — tai Tado Kučinsko 
kalba — aiškinimas inkvizici
jos paveikslų. Jo kalba buvo 
tokia biauri, kad sekantį var 
karą jau nebedrįsau lankyt jo 
“lekcijos.”

Panašių dalykų teko andais 
pastebėti viršminėtame miške, 
kur didelį vaidmenį vaidino 
“Vilnies” Andriulis. Susilenkė, 
rankoms į kelius atsirėmė, 
dantis, liežuvį ir lupas palei
do pilnai operacijai kai vie
nas žmogus reikalavo balso, 
žadėdamas :įro|dyti tą, ką jis 
sakęs ir tad iš jo burnos pa
sigirdo nežmoniškas balsas ir 
seilių tiškimas į visas puses, 
o jo veidas persimainė taip, 
jog neturiu žodžių, kokiais ga
lėčiau jį aprašyti. Gal ir ne
būt buvę taip šlykštu, jei ta
tai būt daręs koks visai tam
sus žmogelis, bet kad tai buvo 
laikraščio redaktorius, tai jau 
amen.

Ihmm Laisvės Mylėtojas.

Klaidinga žinia.
Vakar tilpo “Naujienose” ži

nutė, kurioje koks ten “Žval
gas” rašė, kad buk Sophia' 

Į Oiliševskiutė susižiedavus su 
Alės Misevičium. Joje jokios 
teisybės bei pamato visai nė
ra. O ignorantur “Žvalgui” už 
jo netaktiškumą ir kvailumą 
neturiu žodžių, atsakyti, nes 
jo šis pasielgimas yra žemiau 
kritikos.

— M. Otszewskiene.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nęg'saugesne ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujieną 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1789 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

Liet. Pažang. Mokai. Susiv. Am. 
2-ra kuopa rengia pagerbimui baigu
sių mokslą savo narių vakarienę pėt- 
nyčios vakare, 7 vai., Birželio 29 die
ną, Stevens Bldg. valgykloje, 17 N. 
State St. Vakarienė žada būti ytin 
fiuiki kaip valgiais, taip ir programų, 
r jos bifetų kaina prieinama.

Biletus galima gauti visuose Nau
jienų Skyriuose, State Univefsal Ban
ke, Elta Commerce Co., Ch. Montvido 
Aptiekoje ir pas visus kuopos narius.

Visi svečiai širdingai užkviečiami 
dalyvauti. — Komitetas.

Bridgeport. —- Teisybės Mylėtoją 
Draugystės nariams ir narėms atydai 
turės šeiminiškąl išvažiavimą į Jeffer- 
son miškus nedėlioję, Liepos 1 d. bus 
šokiai žaismės ir muzika. Kurie nori
te dalyvauti kreipkitės prie raštininko 
ypatiškai į barber shop. 3336 So. Hal
sted St., ' 1 Raštininkas.

Apšvietos Jaunų* Mergaičių Choras 
laikys generališlęą repeticiją, birželio 
80 d. 4 vai. po metų, Mildos svet., 
3142 So. Halsted St: Visos choristės 
malonėkite laiku susirinkti.

Sekr. S. S. Stankus.
----- hO-----

Bridgeport. — ^Teisybės Mylėtojų 
Draugija turės šeimynišką išvažiavi
mą į Jefferson miškus nedėlioj, lie
pos 1 d. Bus muzika, šokiai ir žais
mės. Kurie noriae dalyvauti, kreip
kitės prie raštininko šiuo adresu: 3386 
So. Kalstei St. £ ’ . — Rašt.

PRANEŠIMAI.
Liet. J. S. Lygos lavinimosi susirin

kimas įvyks birželio 29 d., 8 vai. vak., 
Raymond Chapel’y (816 W; 31 St.).

Bus kąlba temoje “šeimyna ir jos 
atsiradimas.” — Komitetas.

Liet. R. žvaigž. P. ir Pašelpos Kliu
bas rengia išvažiavimą i Jefferson gi
rias nedėlioję, liepos 1 d. Bus įvairių 
žaismių. Visi yra kviečiami atsilanky
ti. —Rengėjai.

Roseland. — LSS. 137 kp. susirinki
mas bus nedėlioję, liepos 1 d., 10 vai. 
ryte. C. Strumilo svetainėje. Visi na
riai ir norintys prisirašyti kviečiami 
atsilankyti laiku. — Organizatorius

Jaunuolių Orkestros išvažiavimas 
bus nedėlioj, 1 liepos Lyons, III. prieš 
Stiknis daržą. Visi jaunuoliai taip ir 
tėvai ateikite kaip aštuonios 80 m. ry
to prie Mildos. Visi važiuosime tro- 
ku. Visiems jaunuoliams važiavimas 
veltui, kurie negalės gali važiuoti ka
rais. Vieta bus paženklinta yėlukais 
Norėtume kuodaugiausia atsilankyti. 
Galėsite praleisti linksmai laiką, nes 
orkestras grieš visokius šokius; bus 
ir programas. — Komitetas.

ŠIUOMI PRANEŠAME, visoms 
Melrose Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas iš 
Melrose Patk rengia pikniką augusto 
13 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th 
avė. Maywood Todėl meldžiu kitų 
draugijų tą dieną nerengti.

—Komitetas.

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovė — laikys pusmetinį su
sirinkimą pirmadienį, liepos 2 d., 8 v. 
vak., K. Strumilos svet., 158 E. 107 
gat. Visi šėrininkai būtinai atsilan
kykite, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Sekr. K. Gavėnas.

Draugystės Liet. Taut. Tėvynės My
lėtojų No. 1 pusmetinis mitingas 
įvyks sekmadienį, liepos 1, 1 v. po p. 
po No. 4600 So. Paulina g. Kiekvie
nas narys privalo atvykti, yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

Nortr Sidės vaidų draugijėlės “Bijū
nėlio” išvažiavimas į Jefferson miš
kus įvyks sekmadienį, liepos 1 d. Bus 
gražus programas, kurį išpildys “Bi
jūnėlio” nariai-ės, mokytojui p. Sar- 
paliui vadovaujant.

Notrhsidiečiams gerai žinomas 
Drg. Mickus savo troku pribus tris 
sykius į tą vietą, kur Milwaukee ka
rai sustoja ir iš čia jis vež “Bijūnė
lio” narius ir jų draugus į miškus, 
kad nereiktų eiti peštiems. Į čia jis 
pribus 11 vai. ryto ir 1 ir 2 vai. po 
pietų. Visus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

D-tes Palaimintos Lietuvos nariams. 
Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimakluoti pas finansų rašt. D. Dan
tų, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, III. 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk- 
li ęusirinkjpiOj bęt tuojaųs atsimal- 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil
dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin
skas, Rašt., 2351 Custer St.
----- ------------ ----------- f..........

a+a
ONA KINDERENĖ

Po tėvais Vaičikauskytė per
siskyrė su šiuo pasauliu Birželio 
27 d. 1923 11:40 P. M. sulaukus 
34 metų amžiaus. Paėjo iš Tau
ragės parap., Tuščių kaimo, Ra
seinių apskr. Amerikoje išgyve
no 14 metų Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną tris dukteris, 
Teodorą, Antaniną, Aleksandrą 
ir sūnų Joną. Laidotuvės atsibus 
panedėly, Liepos 2 dieną 8 vai. 
iš ryto iš namų 5423 So. Prins- 
ton Avė. į šv. Jurgio Bažnyčią o 
iš ten į Sv. Kazimiero kapines.

Visus gimines draugus ir pažį
stamus širdingai kviečiame daly
vauti laidotuvėse. Nuliūdęs vy
ras Jonas Kinderis 'dukters ir 
sūnūs. Laidotuvėse patarnaus 
graborius J. F. Badžius.

GERK Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

{ skelbiasi Naujienose.

i

Garsinkitės Naujienose

Pinigai Išmokėti Lietuvoj e
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
17637 — J. Mickus
17638 — T. Sancelienė
17639 ~ M. Merkevičiutė
17643 — O. Martinkienė '
17644 — E. Bacevičienė
17645 — J. Januškevičiukė
17648 — J. Kubilius
17649 — V. Paliokaitė 
17652 — A. Jancevič 
17659 — M. Sapkunas
17661 — ,V, Spudvila
17662 — O. KurŠinskienė 
J7665 — B. Vuckorienė 
17666 — L. Serapinas
17669 — P. Stačkunas
17670 — J. Petrokui
17671 —(P. Rinkevičaitei
17672 — J. Lapavičius
17673 — O. Jutelienė, 
17678 — A. Gricius
17680 — P. Kubilienė
17681 — J. Nažrinskas
17683 — P.Mazilauskis
17684 — J. Žekelienė
17685 — A. Gerdžiavičienė
17686 — J. Jakštienė ;
17687 — E. Dagienė
17696 — A. Lukošaitis 
17690,— J. Kunišauskienė 
17691J. Plėstis < 
17692 — M. Petrauskienė 
17694 — M. Gervilienė,
17697 — J. Sagaičiutė, ,
17699 — B. Maskaliunas
17702 — 0. Malakauskienė
17700 — M. Gedgovdaitė
17703 — F. Karčeuskaitė
17704 — M. Bruškienė į

17706 — A. Lukošius
17707 — J. Keksta 
17709 — J. Balys
17708 — E. Kinsgailiutė
17711 — D. Ufortienė
17712 — O. Gladzinskienė
17713 — T. Burneikienė 
17715,17544 — K. Januška 
17716 — L. Mazurevičienė
17722 — V. Grincevicius
17723 — O. Šimkienė 
17726 — M. Ornikienė
17728 — B. Umečaitė
17729 — U. Venckienė
17730 — B. Petrauskas 
17730a — K. Jurėnas 
17733 — B. Orancienė
17737 — A. Averlingas
17738 — J. šimkonis
17740 — V. Rukštalienė
17741 — U. Viezienė 
17744 — J. Juskevičia
17746 — J. Venslovas
17747 — P. Svirušis 
17749 — T. Cimaško 
17757 — J. Laurinaičius 
17765 — M. Katauskienė
17769 — A. Liderienė
17770 — M. Sabaliauskaitė 
17774 — S. Urbanavičius 
17784 — A. Markūnas • 
50913 — M. čepumienė 
51193 — J. Karbauskas 
51562 — V. šiaulys 
51569 — V. Kačiušis 
51622 — A. Ruikienė 
51629 — E. Stankauskaitė 
51632 — L. Šalkauskienė 
^1635 — O. Girskaitė
51648 — K. Kasparaitis
51649 — J. ValiukoniA
51650 — V. Valiukonienė
51651 — J. Skirka 
51654 — T. Slonskienė 
51657 — M. Matulis
51659 — A. Gėriką
51660 —- B. Abluževičius
51662 — A. Budnikas
51663 — B. Mickevičius 
51665 — J. Adamkevičiutė
51671 — J. Ančienė A
51674 — A. Skabickas
51681 — M. Kinas
51584 — J. Mėliais
51609 — P. Masiuliukė
51669 — A. Gepuliukė
51670 — J. Mostvilaitė
51678 — A. Kasmauskienė
51675 — O. BeividienS
51676 — M. Vitas
51677 — A. Karlikauskas
51680 V. Rudaitis
51682 — B. Šarkas
51683 — J. Kazlauskas i
51686 — K. Genytė

t

51687 — A. Braduškas 
51712 — A. Starkutis • •» 
51714 — R. šliupas 
75323 — V. Stungilskienė 
75329 — A. Zabutaitė 
75335 — Vt Budreckis
75386 — S. Jokubauskas
75387 — M. Jovišienė 
85128 — J. Lapinskis 
85342 — J. Skurdenis 
85348 — A. Nemkovas
85345 — V. Radavičienė
85346 — O. žnigždienė
85347 — L. Veziavičia 
90130 — V. Mangirdienė 
90133 — F Dūda . ’
90184 — O. Zigmontavičienė
90185 — J, Malinauskaite 
90187 — A. Sirvinskaitė 
90189 — K. Jonutienė 
90140 — J. Kvietkauskas 
90142 — A. Pacinskas 
90147 — P. Matavičius 
95267 — J. Piniksas. 
95283 — K. Gudienė ( 
95287 — V. Jakucięūienė
95290 — A. Kaskutienė
95291 — J. Venckus

, 95292 — K Rekaš 
95295 — A. Lėonaitė 
95295 **- M. Zemeskienė 
95£98 — J. Barškietis 
95299 — U. Baranauskienė
95301 — J. Bražėnas
95302 — J. Pagojas
95303 — P. Vamelienė 
95305 — J. Balkaitis
95307 — J* Rupšis •
95308 —• P. Kučinskienė

., 95309 — A. Domanskienė 
95279 — Yuraska

231 — O. Travalauskienė 
235 — E. Juškienė1 
235 —, J. Klovas
269 — P. Barisienė '
270 — B. Daukšienė

■' v 277 — U. Macivičienė ' 
281 — F. Urbelis 
284 — Steicikunas 
287 — A. Vitkauskaitė 
289 — B. Gulbinienė 
308 — F. Veronovičienė 
319 — E. Jundulaitė ' 
322 — A. Gervilius 
335 — S. Mikolajunui
335 — A. Mikulionis
336 — V. Zateplinskaitei
337 — A. Bielskaitė 
339 — J. Gaižauskas 
393;— M. Bačauskas

Tel. iš 18/V. V. 'Kičas 
Tel. iš 6/V. M. Vilavičienė 
15025 —- B. Vitkaitė 
17209 — M. J. Gerdauskas 
17229 — J. Jakaitis 
17275 — M. Gelažis 
17277 — A. šilenskis 1 
17280 — A. Steponaitienė 
17381 — O. Lukžienė 
17394 — O. Zobortienė 
17431 — A. Ligmalis ’ 

i. 17448 — D. Burokas
17465 — J. Valantėjus ' 
17489 — J. Steponavičia 
17497 — R. Kalvinas 
17505 — J. Aldonis 
17523 — B. Monstavičienei ’ 
17529 — O. Šetkauskienė 
17542 — F. Grigaliūnas 
17547'—L. Padgurskienė 
17549'— K. Barauskas 
17564 — A. Macijauskienė 
17569 — K. Urmonas
17575 — A. Svegždaitė
17576 — J. Greitjurgis 
17578 — M. čelešienė 
17585 — J. Kreivis '
17586 — R. Domontienė 
17590^— E. Svaniutė

-17599 — F. Mažeikienė 
17600 — J. Mažeikis 
17610a — V. Vilienė 
17610 — V. Jakuciunas 
17612 — K. Čeponis
17614 — P. Antanavičiūtė
17615 — J. Rimkus 
17623 — K. Utakis ’ 
17625 — V. Sirvidaitė

t 17634— E. Miksiutė 
17638 — T. Stancelienė 
17641 — M. Stanevičienė
17646 — O. Tarvidaitė
17647 — J. Jagučiauskienė

Kvitai su paėmėjų parašais ramtasf 
“Naujieiių’’ ofise.
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Darbininkų streikas Kaune. ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKU
Kaunas. — Soloveičiko lent

pjūvės ir malūno (Jonavos gat
vė) darbininkai, gaudami 4 
lit. 60 cn.,x o kiti dar mažiau 
į 8-nių valandų darbo dieną, 
nebegalėdami su šeimyna iš to I įstį?a. £hicag°J- 
uždarbio išgyventi, pareikala
vo 50% pakėlimo, arba 6 lit. 
IK) cn. dienai.

Darbdavį atsakęs: “Norit 
dirbkit, nenorit nedirbkit — 
nepridėsiu nei cento”! Darbi
ninkai, matydami, kad šiaip ar 
taip badas, sustreikavo. Įsimai
šius Darbo Inspektoriui, dar
bininkai nusileido ant 40%. 
Darbdavys, pasityčiodamas iš 
darbininkų, 20 cen. į dieną pa
žadėjo pridėti, bet iš tų darb
davio juokų nieko neišėjo.

Streikuosią 64 darbininkai. 
Streikas prasidėjo balandžio 
mėn. 23 dieną. Tai jau ant
ras mėnuo eina. Malūnas su
maldavo 3000 jpudų mįltų į 
parą, tai bus apie 100,000 pūdų 
nesumalta. Taipgi malant kaip 
buvo apie 1000 pūdų įmalta 
malūne skryniose miltų, taip ir 
liko ir dabar per mėnesį laiko, 
žinoma, tie miltai sukaito ir 
niekais nuėjo, tai bus apie 20,- 
000 nuostolių. Lentpiuvė stovi 
ir medžiai vandenyje mirksta. 
Be to visos mašinos stovi ir 
visas užvedimas neina, — kiek 
tai iš to darbdavio kvailiško 
užsivertimo visuomenei nuo
stolio! Miltus veža, iš Pane
vėžio, šiaip Kaune pritrūksta 
duonos.

Taip pat streikuoja ir Geler- 
mano lentpiuve (Kęstučio gat.) 
33 darbininkai ir tiek pat pra
šė algas pakelti. Abejose įstai
gose streikuoja apie 1000 darbi
ninkų. — (S-d).

STOGDENGTYSTfi

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

\ Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

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

GERA proga įsigyti gerai įs
teigtą biznį—taisymo tire—rat
lankių. Turiu apleisti. Paaukau
siu savo dalį už $1200. Atsišau
kite: 7940 Normai Avė.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų dar
bui ant farmų, netoli nuo Chica- 
gos. Gera mokestis. Atsišaukite

1261 So. Halsted St.
Klauskite Marie

REIKIA patyrusio virėjo 
arba virėjos ir veiteris arba 
veiterka.

Wm. Jucius,
3241 S. Halsted. St.

Tel. Blvd. 2158.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

VYRŲ
REIKIA —

STANDARD MATERIAL 
COMPANY,

607 W. 66-th St.

REIKIA DARBININKUI 
plieno fandrę. Labai geros sąly
gos. Atsišaukite:

Chicago Steel Foundry Co., 
Kedzie Avė. and 37-th St.

REIKIA VYRŲ DARBUI į geležies 
atkarpų iardą. Mes mokame $5 į die
ną. Darbas iki 4 vai. po pietų suba- 
toje su pilnu apmokėjimu. Nuolat dar 
bas.

Kreipkitės:
Iroųuois Steel and Iron Company.

4620 W. Roosevelt Road.

REIKIA —
VYRO į barnę, naktimis, prie 

valymo arklių ir pakinktų. Ge
ra mokestis, atsišaukite

333 W. Lake Str.

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. Atsišaukite į samdymo de
partamentą. Employment Dept., Cra- 
ne Company, So. Kedzie and 40 St., 
arba So. Canal and 15-th St.

BOILERIŲ
DIRBĖJŲ
PAGELBININKŲ
Ir pasiuntinėjimui vyrų.
Taipgi turi turėti abelną 

šapos patyrimą.
MECHANICAL MFG. CO.

39 and Loomis Str.

boilerių

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ :

REIKIA VYRŲ

Kalvių, 70c. į vai, Karpenterių i 
dirbtuvę, 75c. į vai. Inžinierių, $40 i 
savaitę. Pečkurių, $30 į savaitį, 8 
vai. darbo. Janitorių, naktimis arba 
dienomis, $25 iki $80 į savaitę. Dar
bininkų į dirbtuvę, 50c. į vai. Mašinis
tų, 75c. į vai. Drill punch press dar
bininkų, 65c. į vai. Sargų, $105 į mė
nesį, 6 naktįs darbo į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT. 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

ivaitę. Dar- 
val. Mašinis-

------------- įi----------------------------- —
REIKIA 'dviejų frame dirbėjų, pri

dėjimui langų užlaidų į durių depar
tamentą, assembly vyrų sash ir du
rių departamentą. Tenon mašinų 
darbininkų, milhvrighi, dviejų cabinet 
dirbėjų. Unios šapa. Lord Lumber 
Co., La Grange, III. netoli Cicero.

REIKIA patyrusio bučerio, 
prie abelno bučernės darbo, ge
ram vyrui gera alga.

Atsišaukit
2214 W. 23 PI.

AUTOMOBILIAI
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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNAS SU VI- 

sais barais. Didelė vieta, geras biz
nis, prie didelių dirbtuvių; lysas vie
nam metui. Taipgi trokas 2^2 tonų 
Sodon.

Atsišaukite
516 Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI RESTAURANAS. 
Randasi labai geroje vietoje ant She- 
ridan Road. Tas restauranas priguli 
daktarui, todėl ir parduoda.

Atsišaukite:
Mrs. Stella Girusky, 

1424 Solon Place, kampas 14 PI.

PARDAVIMUI. BARGENAS. 
GROSERNĖ ir BUČERNĖ. Pardavi
mo priežastis liga. Geras biznis, ge
roje vietoje, pigi renda. Iš užpakalio 
4 gyvenimui kambariai.

T. Radvillas, savininkas, 
8523 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI grosernė, ge
roj vietoj biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parduosiu už pir
mą teisingą pasiūlymą. Atsišau
kite.
,4443 S. Wood St . Chicago. III.

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda greitu laiku bučernė ir 

grosernė svetimtaučių apgyventa, vie
ta biznis išdirbtas per daug metų. Cash 
biznis. Renda pigi, lystas ant penkių 
metų. Puikus kambariai dėl pragyve
nimo priežastis pardavimo patirsite 
{mt vietos.
4901 W. Roosevelt Rd., Cicero, III..

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

saldainių krautuvė su minkš
tais gėrimais (ir visokių maž
možių. Parduosiu arba mainy- 
su ant mažo namo. Kas priims 
krautuvę kaipo pirmą įmokė- 
jimą. 3518 So. Wallace St.

NAMAI-2EME
SPECIALIS BARGENNAS TIK

15 DIENŲ

5 kambarių cottage, furnact šildo
ma, 2736 W. 38 Str. Kaina $5,100, 
$3,000 įm-okėti, kitus kaip rendą.

6 kambarių cfltage, 3808 So. Wash- 
tenaw Avė., $3,650, $1.500 įmokėti, 
kitus kaip rendą.

8 kambarių rezidencija, Chicagoje 
Lawn, netoli 63 St. ir Kedzie Avė., 
kaina $4,650, $2,000 įmokėti, kitus kaip 
rendą.

2 flatai, 5-6 kambarių, 3941 South 
Kedzie Avė. Kaina $5,200, $2,000 įmo
kėti kitus kaip rendą.

3 flatai, 5-5-5 kambarių, 6548 So. 
Nortica Avė., lotas 180x125. Kaina 
$9,0p0, $3,000 įmokėti, kitus kaip ren
dą.

NAMAI-2EME
BR1GHTON PARK.

Dviejų augštų mir.niai narnai, skie
pas ir attic, 4-5-6 kambarių prie Mo- 
zart St. ir Fram isco Avė., tarpe 45 
St. ir 47 St. Tie namai bus gatavi gy
venimui j 2 savaites. Ateikite anksti 
ir pasirinkite koks jums patiks, kol 
dar jų yra.

2 augštų frame namas, cementiniu pa
matu, skiepas ir attic. Krautuvė ir 
4 kambariai ant pirmo augšto, 6 di
deli kambariai ant 2 augšto. Krautuvė 
apšildoma, 2 metų senumo, 4600 So. 
francisco Avė. kaina $13,500.

2 augštų frame namas ir bekemės 
biznis, prie karų linijos, cementiniu 
pamatu. Krautuvė ir bekernė ant 
pirmo augšto, 6 dideli kambariai ant 
2 augšto. šioje vietoje daromas labai 
geras biznis. Kaina $13,500.

Kampas Archer Avenue ir Francisco 
Avė., 79 pėdos frontas prie Archer 
Avė. Labai geras kampas dėl krautu
vių ir ofisų. Kaina $12,500.
100 pėdų prie Archer Avė., tarpe 
Troy ir Albany Avė., pietinėje pusėje 
gatvės. Kaina $200 frontinė pėda. 
Taipgi 3 lotai tarpe Albany Avė. ir 
Kedzie Avė. prie • Archer, 25x125. 
Kaina $5,000 kiekvienas. Visos 
tos prapertės randasi netoli mokyklų 
ir bažnyčių ir yra labai gera trans- 
portacija.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet

50 MERGINŲ IR MOTERŲ 50
$17—$24
l SAVAITE 

LENGVAS IR GERAS DAR
BAS, 5V2 DIENOS Į SAVAITE 

35c. Į VALANDĄ GARAN
TUOJAMA.

Kainos kaip darbui nuo štukų 
tuojau. Galite pradėti bile rytą. 
Valandos nuo 7:30 iki 5. Atsi
šaukite :
Spaulding and Merrick Branch, 

820 South Kildare Avė.

norėsite išmokėjimais.
BRIDGEPORT AUTO

SALES CO.,

3207 So?Halsted St., 
Chicago, 111.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LABAI 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per daug 
metu, visokių tautų apgyventa. Par
duosiu už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Priežastį patirsite ant vietos.

1825 Canalport Avė.

,Krautuvė su 4 kambariais užpaka
ly ir 4 kambariai ant 2 augšto, 1707 
South Halsted St., Kaina $7,250, 
$3,500 įmokėti, kitus kaip rendą.

Krautuve su 4 kambariais užpakaly, 
2 flatai 5-6 kambarių, 2500 W. Per- 
shing Rd. Kaina $17,500, $8,000 įmo
kėti, kitus pagal sutartį.

CHICAGO LAWN
6 flatų mūrinis namas, 5-4 kambarių 
apartmentai ir 1-5 kambarių, su sun 
parlorais. Modemiškai įrengti, garu 
šildoma, geros įplaukos. Tas namas 
turi būti apžiūrėtas, kad teisingai ap- 
vertinus.

FRANK W0ZNIAK, 
2703 W. 47-th Street, 
Phone Lafayette 4607

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIEŠKAU BROLIO, VINCEN- 

to Dabašinskio, paeina iš Raseinių 
miesto, 16 metų Amerikoje. Jis pats 
ar kas kitas meldžiu pranerti.

Juzefe Budzinauskienė, 
2238 — W. 24-th Str.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO JONO 
Vaznonio jau metai laiko kaip mane 
paliko su mažais kūdikiais ir iki šiai 
dienai nežinau kur randasi. Augščio 
5 p. 7 col. Plaukai tamsiai geltoni. 
Apskritaus veido. Kalba panevėžiškai. 
šviesiai mėlynų akių. Myli išsigerti 
ir kaziruoti. Kas tokią ypatą patėmi- 
site bukite malonus man pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga.

Viktorija Vaznonienė, 
942 W. 33-rd Str.

PAJIEŠKAU pusbrolio Jurgio An
tanaičio. Apie dvyliką metų atgal gy
veno Bostone ant Endicot Str. Norėčia 
susieit arba laišku susirašyti. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Žinantieji 
jį arba jis pats teiksis pranešti laiške 

Juozapas Gudaitis,
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI garadžius dėl “For

do” rendos $6.00 į mėnesį. Krei
pkitės :

3254 So. Union Avė.
1 lubos, frontas,

JIESKO KAMBARIĮĮ
REIKALINGAS KAMBARYS DEL 

Vieno blaivo, 28 metų vaikino. Pagei
daujama, kad nebūtų vaikų ir kitų 
burdingierių. 1 arba 2. Aš eičiau ir 
prie kito gero vaikino į vien^ ruimą, 
bile geroje šeimynoje. Norėčiau, kad 
kas atsišauktų nelabai toli nuo Wes- 
tem Avenue. Tie kurie turite panašų 
kambarį, rašykite:

P. D.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III., 

Box 275

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ANT RENDOS van

denio šiluma apšildomas modeniški pa 
togumai iŠrendavosiu vienam arba 
dviem vyram ar merginoms randasi ant

6338 So. Mozart St.

PASIRANDAVOJA kamab- 
rys dėl vieno vaikino, elektra ir 
visas įtaisymas.

1117 W. Erie St.
2ras augštas

REIKIA —
MERGINŲ coil vyniotojų, cord 

bladers ir cord galų nitavotojų.
Atsišaukite

pas:
KELLOG SWITCHBOARD

AND SUPPLY CO.
1066 W. Adams St.

Reikia —
PATYRUSIŲ moterų ranko

mis siuvėjų, finišerkų prie 
kautų. Taipgi merginų ranko
mis siuvėjų kurios nori mo
kintis kaipo finišerkos. Gera 
alga mokama kol mokinasi. 
HART SCHAFFNER & MARX

2303 St. Paul Avė.
(Netoli Western Avė.) 

512 S. Wells St.

ANT ūkės reikia moters ar mergi
nos, kuri norėtų per vasarą keturis 
mėnesius ar mažiau pabūti ir pagel
bėti po biski stuboj dirbti. Pragyve
nimas už dyka. Taipgi reikia vaiko dėl 
pasisiuntimo ne jaunesnio kaip 12 
metų.

JOE PAULIKAS
Millburn Rd. Wadsworth, III.

MERGINŲ
CORE DIRBĖJŲ 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS.

AMERICAN BRAKE
SHOE & FOUNDRY

COMPANY
9501 Cottage Grove Avė.

REIKALAUJA MERGAITES 12 ar 
13 metų valgis ir gulėjimas namam 
pridaboti ir mergaitė 7. metų pridabo
ti. Matyti galima kas dieną nuo pen
kių valandų ar nedėlioj visą dieną.

J. V.
1462 So. Peoria Str.

REIKIA moterų indų plovėjų, $18 
į savaitę. Moteries į kafeteriją, $15 
ir valgis. Janitorkų, trumpos valan
dos, $15 į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

Kreipkitės:
MOTERŲ abelnam lengvam 

darbui į karpetų išdirbimo įs
taigą. Nuolat darbas

OLSON RUG CO.
1508' N. Monroe Str.

REIKIA moterų j laundrę dėl 
prosinimo. Geros sąlygos. .

U. N. I. LAUNDRY 
435 South Halsted Str. 
Tel. Haymarket 1620

Reikia -
MAŠINŲ sustatinėtoj ų, turi 

turėti patyrimą prie Cameron 
arba McDonald automatiškų 
punch presų.

PHOElNIX HERMETIC CO., 
2448 W. 16th St.

PARSIDUODA FORDO TROKAS 
2 tonų su ekspress body, naujai per
dirbtas, kaip ir naujas. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobiliaus

Kreipkitės:
D. PETRAVIČIA
948 W. 36 Str.

PARDAVIMUI grosernė ir deliko- 
tessen, Ice cream, cigarai, tabakas 
ii cigaretai. Iš užpakalio yra 3 kam
bariai dėl gyvenimo. Yra lysas, pigi 
renda. Gera vieta dėl bdcernės. Par- 
dt.vimo priežastis, apleidžiu miestą.

Atsišaukite:
1300 So. 49th Ct., Cicero, III.

6 flatai, po 4 kambarius kiekvie
nas, 4346 So. Wood St. Kaina $9,250, 
$4,500 jmoketi, kitus kaip rendą.

3 augštų, 6 flatų prie 361,6-18 South 
VVallace St. Kaina $18,500, $6,000 įmo 
keti, kitus morgečiais.

SAVININKAS turi parduoti 6 ak
rus žemes Downers Grove, t blokai 
nuo Ogden Avė., cementinis kelias 15 
minutų nuo gelžkelio stoties. Kampi
niai lotai, aržuolais apaugęs, graži vie 
ta dėl rezidencijos, vištų farma, pikni
kų daržas. Gera proga padaryti pi
nigų. Savininkas, 5—8 vakare.

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

REIKIA shearmenų į gele
žies atkarpų jardą.

Atsišaukite:
1864 N. Leclair Avė.

Netoli Armitage ir Grand 
Avenue.

REIKALINGAS piHnarankis 
duonkepis. Tuoj aus. Kuris ga
li kepti juodą ir baltą duoną.

Atsišaukite:
4550 S. Wood St.

REIKIA karpenterių į [pro- 
duction šapą.

Atsišaukite:
MECHANICAL MFG. CO., 

39th and Loomis St.

REIKIA darbininkų ir pagal
bininkų į structural plieno ša
pą-

Atsišaukite:
FEDERAL IKON WORKS 

3545 Shields Avė.
REIKALINGAS geras buče- 

ris, kalbantis lietuviškai 
lenkiškai. Atsišaukite:

A. ČERNAUSKAS, 
2462 W. 46th PI. 
Tel. Lafayette 4536

ir

REIKIA kalvių pagelbi- 
ninkų ir pasiuntinėjimui vy
rų į šapų.

SASGEN DERRICK CO.
3101 Grand Avė.

PORTERIŲ

PORTERIŲ

VYRŲ NUO 35
IKI 45 METŲ 
AMŽIAUS

ABELNAM IR
JANITORIŲ DARBUI

B. KUPPENHEIMER
2352 W. 22-nd St.
Employment office

NASH 6 TOURING geriau
siame stovyje turi būti parduo
tas šią savaitę. Atiduosiu už pir
mą teisingą pasiūlymą. Matyk 
po 5 vakarais. 2923 Emerald Av.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, geroj vietoj,' biznis 
išdirbtas. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlymą.

Atsišaukite:
3247 S. Morgan St.

Visos tos prapertės turi būti par
duotos į 15 dienų. Del tolimesnių 
formacijų pasimatykite su

J. H. ZEWERT and CO.
4400 South Kedzie Avė.

in-

BARGENAS ANT WEST SIDES
Didelis muro namas 2 augštų su 

groseme 1-mo floro grosernė ir 4 
kambariai gyvenimui; 2 floro 2 gyve
nimai po 5 kamb. Turi būti parduotas 
į trumpą laiką — pardavimo priežas
tis patirsite ant vietos. Kaina $12,000 

2129 W. 21 Str.

PARSIDUODA ,, Oldsmobile , auto
mobilius 6 cilindrų, 5 pasažierių 
geros tairos, gerai 
1919 " *
pirmą 1 
kitę subatoj 
4339 South California Avė. 2-oa lubos

j^ų, 5 pasažierių, 5 
m, stovyje. Modelio 

parsiduoda labai pigiai — ųž 
teisingą pąfciulymą. Atsišau- 
batoj ar nedėlioj iki pietų.

EXTRA BARGENAS,
PARDAVIMUI RESTAURANAS, 

dėl nesutikimo partnerių, i Prie biz- 
niavos gatvės ir arti kampo. Pigi ren
da, lysas ant 5 metu. Jeigos $90 į 
dieną. Kaina $4,500. Pinigais reika
laujama $2,500, likusius ant lengvų iš
mokėjimų. 1 ov < ■ •>
4600 S. Wood St. Tel. Lafayette 6256

GERIAUSIS PIRKIMAS JŪSŲ 
GYVENIME

TELEFONUOK BLVD. 9641
Kas norite greitai parduoti arba pi

giai pirkti kreipkitės pas mumis, 
mes perkame parduodame ir mainome 
namus, farmas ir visokius biznius.

C. P. SUROMSKI
3346 South Halsted Str., Chicago, III.

PARDUODU AUTOMOBILIŲ 
Overlandą B. 83 arba mainysiu ant 
Fordo ar Morris Sechells. Priežastis 
pardavimo man yra uždrausta važinė
ti per 6 mėnesius.

D. PAULAUSKIS,
4503 So. Hermitage Avė., Chicago, III. 

Klausikite apačioje bučernėje.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
ŠERNE viena iš geriausių ant Bridge- 
porto, kur galima daryti gerą biznį. 
Arba mainysiu ant namo ar kitoniško 
biznio. Priežastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės:
3302 So. Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai Jordan ka
ras, 1921, 7 pasažierių, touring. Pir
mos klesos padėjime, 3 extra drati- 
niai ratai.

Atsišaukite
3029 So. Union Avė.

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.

PARSIDUODA 2 namai, vienas mū
rinis, kitas medinis, mūrinis 4 pagy
venimų po 4 kambarius, medinis 2 pa
gyvenimų po 6 ir 7 kambarius. Namai 
randasi geriausiame stovyje, ir gra
žioje Lietuvių apielinkėje randos neša 
$160.00 į mėnesį, savininkas parduos 
pigiai arba priims mainais, bizniavę 
namą, lotą, bučemę, dry goods štorą, 
automobilių arba kitokį biznį kaipo 
pirmą įihekęjimą, likusius kaip renda. 
Jieškantie ji gerų .pirkimo pasiskubin- 
kit, nes čia yra proga padaryti gerus 
pinigus su mažais pinigais, atsišaukit 
paą

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2 flatų po 6 kambarius, vandeniu 
apšildomas ir vienas lotas kampinis 
ant 68 ir Campbell avė. 41x125 kas 
j ieškote gerų namų ar loto tai atsi
šaukite greitai pas savininką.

JOS. KASPAR
1608 So. 50-th Avė. 1-st flat. 

Phone Cicero 3357

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS.

TOURING, sport, coupe, sedan ka
rai, kaina $250, $1,050. Mes paimsime 
mažus karus mainais į keletą sekamų 
dienų. Mes esame paskirę visą savo 
namą dėl specialiai dėl vartotų karų. 
Parduodama taip kaip jie stovi, nes 
mums reikia parduoti visą savo staką. 
Tai yra proga pirkti perbudavotus 
karus geriausios rūšies -tokioms kai
nomis kokių Jus dar liki šiol negirdė
jote. Ateikite tuojaus ir apžiūrėkite 
musų karus, ir bukite prisirengę už
mokėti depositą už vieną patinkamą 
karą. Tai yra puikus bargenas. Vei
kite greitai. Negirdėta proga.

W. V. FOUNCE 
MOTOR COMPANY

2035 So. Michigan Avenue, 
Phone Calumet 4229

Atdara vakarais ir nedėliomis.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas geroj 

vietoj, visokių tautų apgyvento j. 
Parduosiu pigiai. Priežastis, tu
riu du bizniu.

1368 South Ashland Avė.

FRAN G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

J. B.
908 W. 35-th Place

PARSIDUODA
WHOLESALE saldainių išvežiojimo 

biznis gerai išdirbtas, neša gerą pel
ną, gera progai dėl gyvos ypatos.

Atsišaukite ypatiškai.
' 6338 So. Mozart Str.

PARDAVIMUI Dailės ir lempų Sto
ras. Gera vieta kur galima daryti ge
rą biznį. Turiu apleisti miestą ir grei 
tai noriu parduoti šią įstaigą. • 

SMITHS STUDIO, 
3554 So. Halsted Str.

PARSIDUODA ūkė labai , pigia1' 
Wisconsino valstijoj. Su geromis ga
nyklomis ir lankomis dėl šieno. Priei
na prie puikaus ežero su budinkais 
ir gyvuliais ir padargais. Reikalingi 
atsišaukite dėl platesnių žinių. Prie
žastis — nupuolimas nu sveikatos.

A.cli*csa>s •
B. F. Necedah, Wisc. Box 23.

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

PARDAVIMUI PIANAI Vėliausios 
mados, šildomas pečius minkštom ir 
kietomis anglimis, kūrenamas Ice Box 
Visi daiktai geri beveik nauji ir mažai 
vartoti. Nupirksite prieinama kaina.

Atsišaukite: t
8303 South Union Avė.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ na
mas, elektros šviesa ir gasas, arti 
dviejų stritkarių linijų. Norint gali
ma laikyti ir karvę. Yra gera barnė 
dėl karvės ir automobiliaus. Matykite 
savininką

10103 So. Aberdeen Str.

SU namu, pusdykiai, labai 
geras biznis. Priežastį parda- . 
vimo patirsite ant vietos. ’

A. ČERNAUSKAS, 
2462 W. 46th PL 
Tel. Lafayette 4536

PARDAVIMUI GARADŽIUS, tai
symo automobilių šapa. Parduosiu sa
vo dalį. Gera vieta, lietuvių apgyven
toje vietoje.

Naujienos, 1789 So. Halsted St.
• Box 276,

PARSIDUODA —
BUNGALOW IR EKSTRA LOTAS 

6607 S. Maplewood Avenue.
Atsišaukite prie savininko.

J. P. EVALDAS 
840 West 83-rd Street,

PARDAVIMUI saliunas. Vo
kiečių ir anglų kolonijoj. Renda 
tik $45.00, keturi kambariai 
gyvenimui užpakalyj. Lysas ant 
3 metų. 2101 W. 13 St. Tel. 
Roosevelt 8336.

PARDAVIMUI duokepykla, se
niai išdirbta vieta. Parduosiu visai 
pigiai iš priežasties kito užsiėmimo. 
Lietuvių apgyventa.

Atsišaukite
8138 So. Wallace Str.

arti 81-mos gat.

GREITAI ANT PARDAVIMO 
Arba mainymo 2 fialų mūrinis 
namas 6-6 kamb., elektriką, 
maudynės, augštas beizmentas, 
garadžius, kaina $7,500. Mainy
siu ant bučemės, loto arba ma
žo namo, C. P. SUROMSKIS 

3846 So. Halsted Str.
Boulevard 9641

DIDELIS BARGENAS ANT NAMO.
Gražioje miesto dalyje, pietvakari

nis kampinis mūrinis namas lotas ša
lyje, apsodintas medžiais ir žole na
mas du flatai po 6 kambarius ir apa
čioje Storas ir trys ruimai pagyveni
mais flatais, pečiais šildomas, apačia 
fomusų šildoma, užpakaly garadžius 
dėl dviejų karų. Store yra grosernė 
■ale yra labai gera vieta atidaryti bu
čemę. Apgyventa visokių tautų ir 
Lietuvių viskas parsiduoda labai pi
giai, nes savininkas apleidžia miestą 
Atsišaukite pas savininką.

5700 So. Morgan Str.

DIDŽIAUSIAS PAVOJUS 
LAIKYTI PINIGUS. Pirk

BARGENAS
NAUJAS mūrinis namas, 3-4 kam

barių, skiepas ir viškus, prie Sv. An
tano parapijos, 2 blokai nuo Franklin 
Parko, įplaukų $92 į mėnesį, už $9,800 
savininkas ant 2 lubų,

1525 So. Kilboum Avė., 16 gatvės 
karais iki galui, į vakarus.

PARSIDUODA Confectionery ir 
Stationery; labai pigiai ir labai ge
roj vietoj, pačiame lietuvių centre ir 
prie' pat lietuviškos bažnyčios. . Tai 
kas norite geros vietos, tai pasisku
binkite.

M. ALENS
9501 Cardoni Avė., Detroit, Mlch.

namą. 
Parsiduoda 4 pagyvenimų muro na
mas $1500: reikia įmokėti likusi suma 
ant mėnesio išmokėjimu arba mainy
siu ant loto, automobiliaus ar kokio 
biznio. Turėdamas _ reikalą kreipkis 
pas

įduoda 4 pagyvenimų mui 
$1500: reikia įmokėti likusi suma

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Str.

MOKYKLOS
SPECIALIAI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 We»t Madiaon Street. 
Tel. Seeley 1643

Siuvimas, dezainavimas, 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.


